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Błogosławiona, która uwierzyła

SŁOWO KS. MODERATORA

Według św. Jana Pawła II istnieje jakby klucz otwierający nas na 

wewnętrzną prawdę Maryi. Jest nim błogosławieństwo, które 

Elżbieta wypowiedziała w czasie nawiedzenia: „Szczęśliwa jest Ta, 

która uwierzyła, że wypełnią się słowa wypowiedziane Jej przez 

Pana” (Łk 1,45). Tym kluczem jest wiara w Boże słowo, zaufanie, że 

Bóg jest wierny swoim obietnicom nawet, jeśli rzeczywistość zdaje 

się temu przeczyć. 

To wiara, która żywi nadzieję wbrew nadziei, tak jak Abraham, 

gdy wezwany do złożenia ofiary z Izaaka, uwierzył w niemożliwe, że 

Bóg może wskrzesić Izaaka z martwych. 

To wiara, która zachowuje nadzieję wbrew nadziei, tak jak Maryja 

pod krzyżem, gdy uwierzyła w niemożliwe, że Bóg może wskrzesić 

z martwych Jezusa. 

To wiara, która pielęgnuje nadzieję wbrew nadziei w naszym 

codziennym życiu, gdy zdaje się, że ciemności się nie skończą 

i przychodzi pokusa zwątpienia w miłującą obecność Boga w na-

szym życiu, zwątpienia w obietnicę, że Bóg „z tymi, którzy Go miłują 

współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28). 

To wiara, która pobudza nas do uwielbiania Boga i dziękowania 

Mu we wszystkich okolicznościach naszego życia. Bo choć nie 

zawsze rozumiemy Jego drogi, to z wiarą możemy powtórzyć słowa 

Pisma: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1J 

4,16). A dzięki tej wierze my także, tak jak Abraham i Maryja, 

będziemy błogosławieni, czyli szczęśliwi.

ks. Mirosław Stankiewicz
Witraż Świętej Rodziny 

w kościele św. Brata Alberta w Mońkach
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W szopie w Betlejem 

Na kolanach u Mateńki

Leży Jezus malusieńki

Li li li li la

Przy Maryi Józef staje

Dzieciąteczku hołd oddaje

Li li li li la 

Aniołowie hymn śpiewają

Pokój światu ogłaszają

Li li li li la

Przenajświętsza Matka miła

Dziecię w płótno otuliła 

Li li li li la

Nad Nim czule pochylona

Bierze Go w swoje ramiona 

Li li li li la

Kołysze Go w swoich rękach

Światłem Bożym przeniknięta

Li li li li la

Słodkim głosem doń przemawia

Do Syna, Swojego Pana 

Li li li li la

Jezus w słowach zasłuchany

Uśmiecha się do Swojej Mamy

Li li li li la

Matka w żłobie Je układa

Na ofiarę Bogu składa

Li li li li la

Matko droga, Matko miła, 

Któraś Bożego Syna zrodziła

Li li li li la

Pomóż mi, o to Cię proszę,

Niech Twą miłość w sercu noszę

Li li li li la

   Ewa T.

- Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego… 

- Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa (Łk 1, 30-32). 

Na czas Adwentu i Bożego Narodzenia

życzymy

kapłanom posługującym w RRN,

opiekunom grup parafialnych

oraz wszystkim członkom i sympatykom naszej wspólnoty

wiary, ufności oraz oczekiwania wszystkiego od Boga na wzór Maryi,

nieustannego otwierania się na działanie Bożej Łaski

oraz dziecięcego zdumienia wobec bezgranicznej miłości Boga,

który przychodzi na świat w ubogiej stajence jako małe bezbronne dziecko,

„nie po to, żeby Mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20, 28).

Przygotujmy nasz dom – nasze serca razem z Maryją i Józefem na przyjście 

Pana,

tak byśmy w Święta Bożego Narodzenia mogli z radością wyśpiewać, że

„Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.

Ewa i Wiesław
Animatorzy diecezjalni

Kochani z Grupy Modlitewnej!

Rozpoczął się kolejny Adwent w naszym życiu. Jest 

on pięknym czasem oczekiwania wraz z Maryją na 

Narodzenie Syna Bożego. Przez dziewięć miesięcy 

Jezus dojrzewał w ciele Maryi. Ona wykarmiła Go 

swym codziennym trudem, nasyciła prostotą swego 

życia. Tylko siebie miała Jemu do zaofiarowania, a On 

o nic więcej nie prosił. Bóg i nas o nic więcej nie prosi, 

jak tylko o to byśmy powierzyli Jemu nasze codzienne 

życie, z jego radościami i troskami. Czasami możemy 

odnosić wrażenie, że naszej codzienności nie przy-

świeca żaden cel. Pobyt w szpitalu, samotność czterech 

ścian, to tylko nużąca strata czasu. Ale może jest tak, że 

Bóg umieścił nas w danym miejscu właśnie dlatego, że 

tylko dzięki nam dociera tam Chrystus. Każde z wy-

darzeń powinno stanowić czas formowania się w nas 

Chrystusa i przez to nadawać sens naszemu życiu. 

Musimy zdobyć się na cierpliwość, ofiarność i życie 

w ukryciu – na spokojne dojrzewanie do fiat na wzór 

Maryi, naszej Matki. Bóg staje się człowiekiem i przez 

to uczy nas, że najważniejsza jest miłość.

Niech Nowonarodzony Jezus rozbroi Wasze nie-

pokoje, przegna wszystkie lęki i wywoła na Waszej 

twarzy uśmiech, a Jego pierwszym świątecznym 

cudem, spełnionym dla mnie i dla Ciebie, niech będzie 

głęboka radość, w której  nagle odkryjesz, że On wie 

|o wszystkim, co jest w Tobie i dalej pragnie być z Tobą. 

Prosi Cię tylko o jedno: o dziecięcą ufność! O zaufanie 

Jego miłości do końca! A żebyś miał się od kogo tej 

ufności nauczyć – chce się podzielić z Tobą swoją 

Mamą Maryją. 

Z radością informujemy, że do grupy modlitewnej 

dołączyły: Krystyna Bogucka i Aniela Karczawska 

z Choroszczy.

Msza Święta w intencji osób z grupy modlitewnej 

została odprawiona 18 listopada br. 

Podajemy intencję modlitwy: O dobre przeżycie 

Adwentu, rekolekcji i świąt Bożego Narodzenia dla 

kapłanów i członków RRN.

Maria Kalejta

Intencja modlitwy
dziękczynna

za dar życia i ofiarną posługę 
ks. Andrzeja Buczela

oraz błagalna 
za jego wstawiennictwem 

o łaski potrzebne dla wspólnoty RRN

Myśl numeru

Dopóki idziesz pod górę,
idziesz na szczyt.
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Chrystus zachęca cię do życia 

ukrytego, miłego Bogu, który widzi 

twoje dobre uczynki: post, jał-

mużnę i nagrodę odda tobie. Taka 

jest tajemnica świętych, którzy 

przeżywali swoje życie wewnętrzne 

niewidoczne dla ludzi, sprawiając tym 

większą radość Panu Bogu. My jednak 

często ulegamy pokusie, aby ludzie 

widzieli nasze modlitwy, chełpimy się 

pobożnością i miłe są nam ludzkie 

pochwały. Nie tego oczekuje od nas 

Pan Bóg. Żyjemy w Jego ogrodzie 

i On zrywa nas po kolei, kiedy zechce, 

często całkiem niespodziewanie i bez 

względu na nasze ziemskie zasługi. 

Tak jak róże i lilie, żyjemy na tym 

świecie określony czas, dla każdego 

inny. Starajmy się być pięknymi 

w Bożych oczach, tak, aby w chwili 

zerwania być przygotowanymi do 

spotkania z miłującym Ogrodnikiem.  

oprac. Ela Korsak

21.10.2019  ks. Mirosław

Obchodzimy teraz kolejną rocz-

nicę objęcia pontyfikatu przez św. 

Jana Pawła II. Pamiętamy, że w czasie 

spotkań obdarowywał wszystkich 

różańcami. My sami także często 

dostajemy różańce lub sami je wrę-

czamy innym. Można by z tego 

wnioskować, że wszyscy modlą się na 

różańcu. Jednak okazuje się, że modli-

twa różańcowa nie dla wszystkich jest 

prosta i łatwa. Pan Jezus przestrzegał: 

„Ten lud czci mnie wargami, lecz 

sercem swym daleko jest ode mnie” 

/Mk 7,8/. Wiemy z doświadczenia, jak 

łatwo ulegamy rozproszeniom modląc 

się na różańcu. Naszą pociechą może 

być świadomość, że podobne trud-

ności były udziałem nawet świętych.

Św. Teresa  opisała w „Dziejach 

duszy” z jaką trudnością przychodziła 

jej modlitwa różańcowa. Burzyło to 

obraz świętej karmelitanki, która nie 

powinna mieć problemów z mod-

litwą. Prawdę więc ukrywano, a czę-

ści tekstu z jej zwierzeniami zostały 

usunięte z pierwszego wydania ksią-

żki. To podejście z czasem się zmie-

niło. Rok po jej śmierci na stronie 

tytułowej „Dziejów duszy” umie-

szczono zdjęcie Teresy trzymającej 

róże i to ona stała się niejako „bramą” 

otwierającą miesiąc różańcowy. To jej 

doświadczenie trudności z modlitwą 

różańcową pozostawiło nam cenne 

rady jak je przezwyciężać.

Z pism św. Teresy: „Odmawianie 

różańca kosztuje mnie więcej niż 

używanie narzędzi pokutnych. Muszę 

zadawać sobie gwałt, by rozmyślać 

o tajemnicach różańcowych, nie mogę 

skupić myśli...Nieraz, kiedy mój 

umysł pogrążony jest w tak wielkiej 

oschłości, że niemożliwością staje się 

dla mnie wydobycie z niego choćby 

jednej myśli jednoczącej mnie z Do-

brym Bogiem – odmawiam bardzo 

powoli „Ojcze nasz” a potem Poz-

drowienie Anielskie, wówczas te 

modlitwy porywają mnie i karmią 

mą duszę o wiele lepiej niż gdybym 

odmówiła je setki razy, ale z poś-

piechem.” Dla nas pojawia się cenna 

wskazówka i rada – zwolnijmy tempo 

modlitwy i dostosujmy je do rytmu 

kontemplacji, który cię porwie.

Problemem, który także zauważa 

Teresa, jest to, że różaniec kojarzy się 

nam z modlitwą prośby: „...módl się 

za nami grzesznymi teraz i w godzinę 

śmierci naszej”. Ale też powtarzamy: 

„...błogosławiony owoc żywota two-

jego Jezus”. Dla św. Teresy pierw-

szym celem modlitwy jest zjedno-

czenie z Jezusem, a nie otrzymanie 

wszystkiego, o co się prosi: „Dla mnie 

modlitwa to coś wielkiego, nadprzy-

rodzonego, co rozszerza mą duszą 

i jednoczy mnie z Jezusem. W ten 

sposób święta doradza nam takie 

podejście jak do modlitwy uwielbie-

nia i błogosławieństwa Pana Jezusa.

Inną przyczyną jej niechęci do 

modlitwy różańcowej było przeko-

nanie, że odmawia się ją w sposób 

niezadowalający. Znalazła na to radę: 

„Bardzo kocham wspólne modlitwy, 

bo Jezus obiecał być pośród tych, 

którzy się zbierają w imię Jego – 

gdzie dwóch lub trzech gromadzi się 

w Moje imię, tam jestem pośród 

nich /Mt 18,20/ Czuję wtedy, że 

żarliwość mych sióstr dopełnia 

moją”. Wskazówką jest zachęta do 

wspólnotowej modlitwy Kościoła, 

której piękno wynika z obecności 

Pana Jezusa oraz z żarliwości bliźnich, 

która dopełnia braki naszej.

Św. Teresa miała także trudności 

z niezrozumieniem u kierownika 

duchowego, dlatego wskazuje, że 

w takich sytuacjach najlepszym 

kierownikiem była dla niej Naj-

świętsza Panna: „Nie omieszka 

opiekować się mną ilekroć Jej wzy-

wam. Kiedy ogarnia mnie niepokój, 

zamieszanie, natychmiast zwracam 

się do Niej i zawsze zaopiekuje się 

mymi sprawami jak najczulsza Mat-

ka”. I to jest także dla nas kolejna 

wskazówka, abyśmy zawsze zwracali 

się do Matki Najświętszej we wszy-

stkich trudnościach i wzywali jej 

opieki.

Mając tak cenny wzór przezwy-

ciężania trudności korzystajmy z rad 

i wskazówek tej świętej, doktora Koś-

cioła, aby nasza modlitwa była miła 

Bogu. 

oprac. Ela Korsak

28.10.2019 ks. Dariusz

Konferencja dzisiejsza będzie wy-
jątkowa ze względu na to, że postaram 
się przedstawić dziełko Marie de 
Fiesole pt. „Sekret bycia najmniej-
szym. Mała droga maryjna”. Dzieło to 
powstało w dniach 16-24 lipca 1942 
roku, niemalże jednym pociągnięciem 
pióra, bez poprawek i skreśleń.

Bycie najmniejszą – według au-

torki – jest wyłącznym przywilejem 

Maryi. Była Ona bowiem całkowicie 

zachowana od grzechu i w pełni osło-

nięta miłosierdziem Najświętszego 

Boga. Zechciała jednak podzielić się 

łaską bycia najmniejszą ze swoimi 

dziećmi i aby móc bezpośrednio i ob-

ficie przekazać im tę łaskę nad łas-

Z poniedziałkowych konferencji

4

Z poniedziałkowych konferencji
30.09.2019. ks. Marek

Modlitwa faryzeusza i celnika

W scenie modlitwy faryzeusza 

i celnika ks. T. Dajczer zauważa, że 

faryzeusz w świątyni przyjął postawę 

stojącą, gdyż była ona uważana w Pa-

lestynie, jako postawa modlitewna. 

Miał prawo powiedzieć też, że pości 

dwa razy w tygodniu, że utrzymuje 

świątynię przez swoje ofiary z dzie-

sięciny. To wszystko było prawdą. 

Jednak to celnik został usprawie-

dliwiony. Dlaczego modlitwa faryze-

usza została odrzucona. Ks. Tadeusz 

mówi, że to wszystko, co mówi fary-

zeusz było prawdą, ale nie powiedział 

tego, co najważniejsze, że wszystko 

płynęło z Miłosierdzia Bożego. To, że 

nie popełniał grzechów, to dlatego że 

Bóg go odkupił, zachował go od zła. 

Mówił o dobru, które było w nim, 

a które przecież nie było z niego. 

Przypisywał sobie zasługi Boga. Nie 

potrafił  Mu za to podziękować. 

Św. Paweł mówi, że jesteśmy 

naczyniami glinianymi. „Prze-

chowujemy ten skarb w naczyniach 

glinianych, aby z Boga była owa 

przeogromna moc, a nie z nas”. Bóg 

udziela nam łask, a my to często sobie 

przywłaszczamy. Dlatego też naczy-

nie musi być kruche, musi poczuć się 

kruche. Musi poczuć się zdolne do 

tego, że się rozbije, roztrzaska. Dla-

tego tyle w nas słabości, tyle upo-

korzeń z powodu słabości zewnęt-

rznej, czy wewnętrznej, fizycznej, 

psychicznej albo duchowej, ponieważ 

jesteśmy naczyniami glinianymi. 

Faryzeusz nie rozróżniał naczy-

nia glinianego od tego, czym było 

napełnione z wysoka. Nie oddzielał 

naczynia od zawartości. Nie oddzielał 

tego, co ludzkie od tego, co Boże. 

Przywłaszczał sobie wszystko, całe 

Boże dzieło. Przywłaszczamy sobie 

to, co Bóg złożył w nas, jako 

naczyniach glinianych. Chcemy czuć 

się naczyniami z metalu, czy złota. 

Z drugiej strony widzimy, że Bóg jest 

hojny, bo widzimy, że w nas, słabych 

glinianych, Bóg składa niezwykły 

skarb swojego dobra, swojej łaski. 

Święci czuli się właśnie takimi 

naczyniami glinianymi. To dzięki 

niemu potrafimy kochać, modlić się, 

akceptować bliźnich. Jeżeli przywła-

szczamy sobie ten dar to mamy coś 

z postawy faryzeusza. 

Ks. Tadeusz mówi, że swego czasu 

w konstytucjach zakonu księży jezu-

itów została spreparowana poprawka 

do reguły, która brzmiała: „Jezuita jest 

grzesznikiem” dodaje dalej:, „…ale 

tym, który wierzy w miłosierdzie 

Pana”. To jest postawa, której Bóg od 

nas wymaga, abyśmy nie jak fary-

zeusz, ale jak celnik stawali przed 

Panem, uznając, że nawet, jeżeli nie 

popełniamy grzechów ciężkich, czy 

może nawet lekkich, to tylko dlatego, 

że spotkało nas wielkie Miłosierdzie 

Boże. Celnik czuje się grzesznikiem, 

ale jednocześnie dzieckiem, któremu 

ciągle się przebacza. Jeżeli zobaczysz 

swoją grzeszność, nie zapomnij, że 

zawsze jesteś synem. To jedno i drugie 

musi być połączone. 

Myślę, że takiej postawy za-

brakło u bogacza a objawiła się 

w Łazarzu. Bogacz zapomniał, że jest 

naczyniem glinianym. Wszystko 

przywłaszczył sobie, do tego stopnia, 

że nie zauważył drugiego człowieka, 

Łazarza. Zauważył go dopiero wtedy, 

kiedy było za późno. Sytuacja biedy 

duchowej spotkała go dopiero w ot-

chłani. Role odwróciły się. Bogacz 

w otchłani, jako łazarz naszych cza-

sów, człowiek głodny Boga. Łazarz 

fizyczny przy bramie pałacu i łazarz 

duchowy w pałacu. 

7.10.2019  ks. Mirosław

W naszych materiałach forma-

cyjnych często odwołujemy się do 

postaci św. Teresy z Lisieux, która ko-

jarzy się nam z małą drogą i dziecięct-

wem Bożym. Dziś przywołamy jej 

skojarzenie z ogrodem, opierając się 

na autobiograficznych „Dziejach du-

szy”, które początkowo nosiły tytuł 

„Wiosenna historia białego kwiatka”. 

Teresa kochała kwiaty, szczególnie 

róże, ale zauważała, że ogród złożony 

z samych róż odbierałby piękno całej 

naturze: „Podobnie dzieje się w świe-

cie dusz, w tym ogrodzie Jezusa. 

Spodobało się Mu się stworzyć wiel-

kich świętych, których można po-

równać do lilii i róż, lecz stworzył 

także tych najmniejszych, którzy 

winni zadowolić się, że są stokrotkami 

i fiołkami przeznaczonymi by rado-

wać oczy Pana Boga, gdy je skieruje 

na ziemię”. Są więc święci wielcy 

i ważni, pełniący funkcje i urzędy 

w Kościele, jak np. Jan Paweł II, są 

ważni, ale nie tak powszechnie znani, 

jak choćby błogosławiony ks. Michał 

Sopoćko i jest cała rzesza świętych 

„ukrytych”.

Teresa chce być małym kwiatkiem 

w ogrodzie Pana Boga. Żyje ukryta 

w klasztorze karmelitanek, a jej 

współsiostra z zakonu mówi o niej: 

„Nie było o niej nic do powiedzenia, 

była bardzo miła i ukryta, nie zauwa-

żało się jej, nigdy nie domyślałabym 

się jej świętości”. My również jesteś-

my niejednakowo obdarzani talen-

tami, pełnimy różne funkcje, czasem 

żadne, może chcielibyśmy być kimś 

innym, np. św. Janem od Krzyża. 

Jednak naszym celem jest być ta-

kimi, jakimi chce nas widzieć Pan 

Bóg, być tym, czym On chce nas 

mieć i posłusznie pełnić Jego wolę. 

Nie mamy porównywać się do innych 

i zazdrościć im wielkości. Cóż z tego, 

że jesteś piękną różą skoro nie pełnisz 

woli Bożej? Bóg kocha każdego z nas 

miłością wyjątkową, jedyną i nie-

powtarzalną, tak jakbyśmy byli 

jedynymi istotami na świecie. Każde 

dziecko jest wyjątkowe i najpięk-

niejsze w oczach swej matki. Rea-

lizując wolę Boga stajemy się Jego 

obrazem. Widocznie Stwórca chce 

żebym był maleńkim kwiatem, 

stokrotką, która jest kochana miłością 

największą. Wszystko inne w świetle 

wiary jest drugorzędne i mniej ważne.
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Chrystus zachęca cię do życia 

ukrytego, miłego Bogu, który widzi 

twoje dobre uczynki: post, jał-

mużnę i nagrodę odda tobie. Taka 

jest tajemnica świętych, którzy 

przeżywali swoje życie wewnętrzne 

niewidoczne dla ludzi, sprawiając tym 

większą radość Panu Bogu. My jednak 

często ulegamy pokusie, aby ludzie 

widzieli nasze modlitwy, chełpimy się 

pobożnością i miłe są nam ludzkie 

pochwały. Nie tego oczekuje od nas 

Pan Bóg. Żyjemy w Jego ogrodzie 

i On zrywa nas po kolei, kiedy zechce, 

często całkiem niespodziewanie i bez 

względu na nasze ziemskie zasługi. 

Tak jak róże i lilie, żyjemy na tym 

świecie określony czas, dla każdego 

inny. Starajmy się być pięknymi 

w Bożych oczach, tak, aby w chwili 

zerwania być przygotowanymi do 

spotkania z miłującym Ogrodnikiem.  

oprac. Ela Korsak

21.10.2019  ks. Mirosław

Obchodzimy teraz kolejną rocz-

nicę objęcia pontyfikatu przez św. 

Jana Pawła II. Pamiętamy, że w czasie 

spotkań obdarowywał wszystkich 

różańcami. My sami także często 

dostajemy różańce lub sami je wrę-

czamy innym. Można by z tego 

wnioskować, że wszyscy modlą się na 

różańcu. Jednak okazuje się, że modli-

twa różańcowa nie dla wszystkich jest 

prosta i łatwa. Pan Jezus przestrzegał: 

„Ten lud czci mnie wargami, lecz 

sercem swym daleko jest ode mnie” 

/Mk 7,8/. Wiemy z doświadczenia, jak 

łatwo ulegamy rozproszeniom modląc 

się na różańcu. Naszą pociechą może 

być świadomość, że podobne trud-

ności były udziałem nawet świętych.

Św. Teresa  opisała w „Dziejach 

duszy” z jaką trudnością przychodziła 

jej modlitwa różańcowa. Burzyło to 

obraz świętej karmelitanki, która nie 

powinna mieć problemów z mod-

litwą. Prawdę więc ukrywano, a czę-

ści tekstu z jej zwierzeniami zostały 

usunięte z pierwszego wydania ksią-

żki. To podejście z czasem się zmie-

niło. Rok po jej śmierci na stronie 

tytułowej „Dziejów duszy” umie-

szczono zdjęcie Teresy trzymającej 

róże i to ona stała się niejako „bramą” 

otwierającą miesiąc różańcowy. To jej 

doświadczenie trudności z modlitwą 

różańcową pozostawiło nam cenne 

rady jak je przezwyciężać.

Z pism św. Teresy: „Odmawianie 

różańca kosztuje mnie więcej niż 

używanie narzędzi pokutnych. Muszę 

zadawać sobie gwałt, by rozmyślać 

o tajemnicach różańcowych, nie mogę 

skupić myśli...Nieraz, kiedy mój 

umysł pogrążony jest w tak wielkiej 

oschłości, że niemożliwością staje się 

dla mnie wydobycie z niego choćby 

jednej myśli jednoczącej mnie z Do-

brym Bogiem – odmawiam bardzo 

powoli „Ojcze nasz” a potem Poz-

drowienie Anielskie, wówczas te 

modlitwy porywają mnie i karmią 

mą duszę o wiele lepiej niż gdybym 

odmówiła je setki razy, ale z poś-

piechem.” Dla nas pojawia się cenna 

wskazówka i rada – zwolnijmy tempo 

modlitwy i dostosujmy je do rytmu 

kontemplacji, który cię porwie.

Problemem, który także zauważa 

Teresa, jest to, że różaniec kojarzy się 

nam z modlitwą prośby: „...módl się 

za nami grzesznymi teraz i w godzinę 

śmierci naszej”. Ale też powtarzamy: 

„...błogosławiony owoc żywota two-

jego Jezus”. Dla św. Teresy pierw-

szym celem modlitwy jest zjedno-

czenie z Jezusem, a nie otrzymanie 

wszystkiego, o co się prosi: „Dla mnie 

modlitwa to coś wielkiego, nadprzy-

rodzonego, co rozszerza mą duszą 

i jednoczy mnie z Jezusem. W ten 

sposób święta doradza nam takie 

podejście jak do modlitwy uwielbie-

nia i błogosławieństwa Pana Jezusa.

Inną przyczyną jej niechęci do 

modlitwy różańcowej było przeko-

nanie, że odmawia się ją w sposób 

niezadowalający. Znalazła na to radę: 

„Bardzo kocham wspólne modlitwy, 

bo Jezus obiecał być pośród tych, 

którzy się zbierają w imię Jego – 

gdzie dwóch lub trzech gromadzi się 

w Moje imię, tam jestem pośród 

nich /Mt 18,20/ Czuję wtedy, że 

żarliwość mych sióstr dopełnia 

moją”. Wskazówką jest zachęta do 

wspólnotowej modlitwy Kościoła, 

której piękno wynika z obecności 

Pana Jezusa oraz z żarliwości bliźnich, 

która dopełnia braki naszej.

Św. Teresa miała także trudności 

z niezrozumieniem u kierownika 

duchowego, dlatego wskazuje, że 

w takich sytuacjach najlepszym 

kierownikiem była dla niej Naj-

świętsza Panna: „Nie omieszka 

opiekować się mną ilekroć Jej wzy-

wam. Kiedy ogarnia mnie niepokój, 

zamieszanie, natychmiast zwracam 

się do Niej i zawsze zaopiekuje się 

mymi sprawami jak najczulsza Mat-

ka”. I to jest także dla nas kolejna 

wskazówka, abyśmy zawsze zwracali 

się do Matki Najświętszej we wszy-

stkich trudnościach i wzywali jej 

opieki.

Mając tak cenny wzór przezwy-

ciężania trudności korzystajmy z rad 

i wskazówek tej świętej, doktora Koś-

cioła, aby nasza modlitwa była miła 

Bogu. 

oprac. Ela Korsak

28.10.2019 ks. Dariusz

Konferencja dzisiejsza będzie wy-
jątkowa ze względu na to, że postaram 
się przedstawić dziełko Marie de 
Fiesole pt. „Sekret bycia najmniej-
szym. Mała droga maryjna”. Dzieło to 
powstało w dniach 16-24 lipca 1942 
roku, niemalże jednym pociągnięciem 
pióra, bez poprawek i skreśleń.

Bycie najmniejszą – według au-

torki – jest wyłącznym przywilejem 

Maryi. Była Ona bowiem całkowicie 

zachowana od grzechu i w pełni osło-

nięta miłosierdziem Najświętszego 

Boga. Zechciała jednak podzielić się 

łaską bycia najmniejszą ze swoimi 

dziećmi i aby móc bezpośrednio i ob-

ficie przekazać im tę łaskę nad łas-
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Z poniedziałkowych konferencji
30.09.2019. ks. Marek

Modlitwa faryzeusza i celnika

W scenie modlitwy faryzeusza 

i celnika ks. T. Dajczer zauważa, że 

faryzeusz w świątyni przyjął postawę 

stojącą, gdyż była ona uważana w Pa-

lestynie, jako postawa modlitewna. 

Miał prawo powiedzieć też, że pości 

dwa razy w tygodniu, że utrzymuje 

świątynię przez swoje ofiary z dzie-

sięciny. To wszystko było prawdą. 

Jednak to celnik został usprawie-

dliwiony. Dlaczego modlitwa faryze-

usza została odrzucona. Ks. Tadeusz 

mówi, że to wszystko, co mówi fary-

zeusz było prawdą, ale nie powiedział 

tego, co najważniejsze, że wszystko 

płynęło z Miłosierdzia Bożego. To, że 

nie popełniał grzechów, to dlatego że 

Bóg go odkupił, zachował go od zła. 

Mówił o dobru, które było w nim, 

a które przecież nie było z niego. 

Przypisywał sobie zasługi Boga. Nie 

potrafił  Mu za to podziękować. 

Św. Paweł mówi, że jesteśmy 

naczyniami glinianymi. „Prze-

chowujemy ten skarb w naczyniach 

glinianych, aby z Boga była owa 

przeogromna moc, a nie z nas”. Bóg 

udziela nam łask, a my to często sobie 

przywłaszczamy. Dlatego też naczy-

nie musi być kruche, musi poczuć się 

kruche. Musi poczuć się zdolne do 

tego, że się rozbije, roztrzaska. Dla-

tego tyle w nas słabości, tyle upo-

korzeń z powodu słabości zewnęt-

rznej, czy wewnętrznej, fizycznej, 

psychicznej albo duchowej, ponieważ 

jesteśmy naczyniami glinianymi. 

Faryzeusz nie rozróżniał naczy-

nia glinianego od tego, czym było 

napełnione z wysoka. Nie oddzielał 

naczynia od zawartości. Nie oddzielał 

tego, co ludzkie od tego, co Boże. 

Przywłaszczał sobie wszystko, całe 

Boże dzieło. Przywłaszczamy sobie 

to, co Bóg złożył w nas, jako 

naczyniach glinianych. Chcemy czuć 

się naczyniami z metalu, czy złota. 

Z drugiej strony widzimy, że Bóg jest 

hojny, bo widzimy, że w nas, słabych 

glinianych, Bóg składa niezwykły 

skarb swojego dobra, swojej łaski. 

Święci czuli się właśnie takimi 

naczyniami glinianymi. To dzięki 

niemu potrafimy kochać, modlić się, 

akceptować bliźnich. Jeżeli przywła-

szczamy sobie ten dar to mamy coś 

z postawy faryzeusza. 

Ks. Tadeusz mówi, że swego czasu 

w konstytucjach zakonu księży jezu-

itów została spreparowana poprawka 

do reguły, która brzmiała: „Jezuita jest 

grzesznikiem” dodaje dalej:, „…ale 

tym, który wierzy w miłosierdzie 

Pana”. To jest postawa, której Bóg od 

nas wymaga, abyśmy nie jak fary-

zeusz, ale jak celnik stawali przed 

Panem, uznając, że nawet, jeżeli nie 

popełniamy grzechów ciężkich, czy 

może nawet lekkich, to tylko dlatego, 

że spotkało nas wielkie Miłosierdzie 

Boże. Celnik czuje się grzesznikiem, 

ale jednocześnie dzieckiem, któremu 

ciągle się przebacza. Jeżeli zobaczysz 

swoją grzeszność, nie zapomnij, że 

zawsze jesteś synem. To jedno i drugie 

musi być połączone. 

Myślę, że takiej postawy za-

brakło u bogacza a objawiła się 

w Łazarzu. Bogacz zapomniał, że jest 

naczyniem glinianym. Wszystko 

przywłaszczył sobie, do tego stopnia, 

że nie zauważył drugiego człowieka, 

Łazarza. Zauważył go dopiero wtedy, 

kiedy było za późno. Sytuacja biedy 

duchowej spotkała go dopiero w ot-

chłani. Role odwróciły się. Bogacz 

w otchłani, jako łazarz naszych cza-

sów, człowiek głodny Boga. Łazarz 

fizyczny przy bramie pałacu i łazarz 

duchowy w pałacu. 

7.10.2019  ks. Mirosław

W naszych materiałach forma-

cyjnych często odwołujemy się do 

postaci św. Teresy z Lisieux, która ko-

jarzy się nam z małą drogą i dziecięct-

wem Bożym. Dziś przywołamy jej 

skojarzenie z ogrodem, opierając się 

na autobiograficznych „Dziejach du-

szy”, które początkowo nosiły tytuł 

„Wiosenna historia białego kwiatka”. 

Teresa kochała kwiaty, szczególnie 

róże, ale zauważała, że ogród złożony 

z samych róż odbierałby piękno całej 

naturze: „Podobnie dzieje się w świe-

cie dusz, w tym ogrodzie Jezusa. 

Spodobało się Mu się stworzyć wiel-

kich świętych, których można po-

równać do lilii i róż, lecz stworzył 

także tych najmniejszych, którzy 

winni zadowolić się, że są stokrotkami 

i fiołkami przeznaczonymi by rado-

wać oczy Pana Boga, gdy je skieruje 

na ziemię”. Są więc święci wielcy 

i ważni, pełniący funkcje i urzędy 

w Kościele, jak np. Jan Paweł II, są 

ważni, ale nie tak powszechnie znani, 

jak choćby błogosławiony ks. Michał 

Sopoćko i jest cała rzesza świętych 

„ukrytych”.

Teresa chce być małym kwiatkiem 

w ogrodzie Pana Boga. Żyje ukryta 

w klasztorze karmelitanek, a jej 

współsiostra z zakonu mówi o niej: 

„Nie było o niej nic do powiedzenia, 

była bardzo miła i ukryta, nie zauwa-

żało się jej, nigdy nie domyślałabym 

się jej świętości”. My również jesteś-

my niejednakowo obdarzani talen-

tami, pełnimy różne funkcje, czasem 

żadne, może chcielibyśmy być kimś 

innym, np. św. Janem od Krzyża. 

Jednak naszym celem jest być ta-

kimi, jakimi chce nas widzieć Pan 

Bóg, być tym, czym On chce nas 

mieć i posłusznie pełnić Jego wolę. 

Nie mamy porównywać się do innych 

i zazdrościć im wielkości. Cóż z tego, 

że jesteś piękną różą skoro nie pełnisz 

woli Bożej? Bóg kocha każdego z nas 

miłością wyjątkową, jedyną i nie-

powtarzalną, tak jakbyśmy byli 

jedynymi istotami na świecie. Każde 

dziecko jest wyjątkowe i najpięk-

niejsze w oczach swej matki. Rea-

lizując wolę Boga stajemy się Jego 

obrazem. Widocznie Stwórca chce 

żebym był maleńkim kwiatem, 

stokrotką, która jest kochana miłością 

największą. Wszystko inne w świetle 

wiary jest drugorzędne i mniej ważne.
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„Scenariusz”

Dostałem rolę.

Główną w spektaklu Życia.

Udałem się do REŻYSERA

Poprosić o scenariusz.

NIE DAM CI – rzekł

– NIE DAM. BĘDZIESZ 

IMPROWIZOWAĆ,

A JA BĘDĘ TWOIM 

SUFLEREM.

PODPOWIEM, JEŚLI SIĘ 

ZAGUBISZ.

MUSISZ MI JEDNAK 

ZAUFAĆ.

GŁÓWNE WĄTKI 

ZAPLANOWAŁEM

I TY NIE BĘDZIESZ MIEĆ NA 

NIE WPŁYWU.

BĄDŹ GOTÓW NA TRUDNE 

PRZEDSTAWIENIE

WYMAGAJĄCE DUŻEGO 

WYSIŁKU, POTU I ŁEZ,

ALE RÓWNIEŻ DAJĄCE 

RADOŚĆ I UŚMIECH.

A próby?

NIE BĘDZIE PRÓB.

Nawet generalnej?

NIE. RÓB WSZYSTKO TAK,

BY POTEM NICZEGO NIE 

ŻAŁOWAĆ.

Czy sztuka będzie długa?

PODZIELĘ TEN SPEKTAKL 

NA KILKA AKTÓW.

POWIEDZMY… CZTERY.

PIERWSZY – NAJPROSTSZY.

Co to znaczy?

NIE BĘDZIESZ 

PODEJMOWAĆ ŻADNYCH 

DECYZJI.

DRUGI – ZNACZNIE 

TRUDNIEJSZY.

ŚWIATŁA REFLEKTORÓW 

MOGĄ CIĘ OŚLEPIAĆ.

Poradzę sobie?

Z MOJĄ POMOCĄ DASZ 

RADĘ

I DZIĘKI TEMU AKT TRZECI

OKAŻE SIĘ TROCHĘ 

ŁATWIEJSZY DO ZAGRANIA,

LECZ BĘDZIE 

NAJWAŻNIEJSZY, WIĘC 

UWAŻAJ.

Postaram się.

ZA TO W AKCIE CZWARTYM 

ODPOCZNIESZ, WSPOMINAJĄC 

ODEGRANE SCENY.

I na tym koniec?

NIE. TO DOPIERO POCZĄTEK…

18.11.2019 ks. Leszek

We wczorajszej Ewangelii usły-

szeliśmy słowa Pana Jezusa: „Strzeż-

cie się, żeby was nie zwiedziono” /Łk 

21, 5-19/. A kto ma nas zwodzić? 

Księga Rodzaju mówi o upadku 

pierwszych rodziców: „Wąż mnie 

zwiódł”. Ten pierwszy zwodziciel 

odciąga nas od pełnienia woli Bożej 

i prowadzi na niewłaściwe ścieżki. 

Może nas zwieść świat, różni spo-

tykani ludzie, idee i poglądy, które nie 

są Bożą narracją. Wreszcie – my sami 

względem siebie możemy być zwo-

dzicielami, bo ten, kto nie służy, 

zwodzi sam siebie.

Wzór służby mamy w relacji osób 

w Trójcy Świętej – one wszystkie 

sobie nawzajem służą, a my mamy 

czynić to samo, bo jesteśmy stworzeni 

na Boży obraz. Służba jest związana 

z naszą naturą. Gdy służymy - re-

alizujemy siebie, jesteśmy szczę-

śliwi, bo spodobało się Panu Bogu 

stworzyć nas we wspólnocie, abyśmy 

sobie wzajemnie pomagali. Mamy 

służyć Panu Bogu obecnemu w dru-

giej osobie, bo w ten sposób re-

alizujemy Jego wolę: „Gdy byłem 

potrzebujący, daliście mi jeść, pić, 

przyodzialiście mnie, czyniąc to jed-

nemu z tych maluczkich w imię 

Moje”. Więcej szczęścia jest w da-

waniu, niż w braniu.

W życiu codziennym mamy wiele 

możliwości do służby. Nie zawsze 

potrafimy dostrzec Pana Jezusa w dru-

giej osobie, ale powinniśmy zmieniać 

swoją mentalność w tym kierunku. 

Wtedy będziemy inaczej odnosić się 

do osób z najbliższego otoczenia, do 

własnej rodziny. Małżonkowie po-

trzebują siebie nawzajem, więc służą 

najpierw sobie, potem dzieciom a na-

stępnie sytuacja się odwraca i dzieci 

służą starszym. Chorych, słabych, 

potrzebujących, zawsze mamy wokół 

siebie. Jak im mądrze i dobrze służyć?

Wzorem służby jest Pan Jezus, 

który nie przyszedł, aby Mu słu-

żono, ale swoją Męką na Krzyżu 

wysłużył nam łaskę Zbawienia i do-

konał dzieła Odkupienia. Mamy też 

Maryję, która jest Służebnicą Pańską. 

Ona bez narzekania przyjęła trudy 

ziemskiego życia, poniżenie w Bet-

lejem, wygnanie do Egiptu, ciężką 

pracę w Nazarecie, aż po trwanie pod 

krzyżem. Służba Maryi łączy się 

także ze znikaniem, gdyż Ona nigdy 

nie szukała siebie, zajmowała ost-

atnie miejsce. Nigdy nie korzystała 

z przywilejów, których jako Matka 

Jezusa mogła się spodziewać. Nawet 

po Jego Zmartwychwstaniu i Wnie-

bowstąpieniu towarzyszy apostołom 

modlitwą w ukryciu. Oni są na 

pierwszym miejscu – Ona znika. Od 

niej więc uczmy się służby i znikania, 

coraz większej realizacji woli Bożej 

a coraz mniejszej woli własnej, łą-

czącej się z pychą i egoizmem. Wola 

Boża przekracza nasze słabe ludzkie 

możliwości, sami nie jesteśmy w sta-

nie się uświęcić, dlatego zapraszajmy 

Ją do pomocy, do wypraszania po-

trzebnych łask, do tego, aby prag-

nienie uświęcania było w nas silne 

i stale obecne.

Nasze szczęście tkwi w służbie 

innym, według doskonałego wzoru, 

jakim jest Matka Boża. Prośmy Ją 

nieustannie o wspieranie nas na tej 

drodze.

oprac. Ela Korsak

25.11.2019  ks. Mirosław

W dzisiejszej konferencji poru-

szymy kolejny raz temat niedostrze-

gania własnej grzeszności. Św. Jan 

Paweł II zwraca uwagę na współ-

czesne zagrożenia duchowe związane 

z utratą poczucia grzechu, które 

nazywa mało chrześcijańską iluzją 

bezgrzeszności. Chodzi o pogląd, że 
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kami pociąga ich dusze w głąb siebie 

samej i tam umniejsza je do tego 

stopnia, że zaczyna  w nich wzrastać 

Jej umiłowany Syn (...) z którym naj-

mniejsze dzieci Maryi utożsamiają się 

tak ściśle, że stanowią z Nim jedno. 

Człowiek dochodzący do szczy-

tów świętości – czytamy w „Sekrecie 

bycia najmniejszym” jest niczym płód 

w łonie matki, w którym żyje cał-

kowicie zależny od niej i gdzie otrzy-

muje wszystko co jest mu potrzebne. 

Wielcy święci niejako spontanicznie 

dochodzą do świętości bycia naj-

mniejszym. I taki też będzie nasz stan 

w niebie, gdzie Bóg będzie wszystkim 

we wszystkich. Tam już na wieki nie 

opuścimy łona Boga, z którego czer-

pać będziemy również życie naszego 

zmartwychwstałego ciała. Bycie naj-

mniejszym nie jest cnotą, którą można 

zdobyć siłą woli i własną pracą czy 

cierpliwością. Jest to raczej stan stwo-

rzony w nas przez łaskę Bożą, (...) dar 

wprowadzający dusze w misterium 

Maryi. 

Zasadnym wydaje się pytanie, jak 

„Mała droga maryjna” ma się do 

„małej drogi” św. Tereski od Dzie-

ciątka Jezus. Można powiedzieć, że 

obie łączą się w jedną, przy czym 

„Mała droga maryjna” wydaje się 

szczytem, zradykalizowaniem i ukoro-

nowaniem „małej drogi”. 

Ciekawe, że na gruncie polskim 

idea pragnienia bycia dzieckiem nie-

narodzonym zrodziła się w duszy ks. 

Marcina Popiela, kapłana urodzonego 

w Kurozwękach k. Sandomierza, je-

szcze zanim manuskrypt „Sekretu 

bycia najmniejszym” został wycią-

gnięty z szuflady wydawcy fran-

cuskiego. Ksiądz Marcin dążył nie tyle 

w górę ile w głąb, do łona Matka Bożej, 

gdzie chciał przebywać ze swoim 

bratem Jezusem. Jego mottem ży-

ciowym stały się słowa: Jestem non 

natus. Jestem dzieckiem nienaro-

dzonym. Więcej o ks. M. Popielu 

możemy dowiedzieć się z książek ks. 

Jana Pałygi „Wyprzedził swój czas” 

oraz „Ksiądz Marcin Popiel w oczach 

ludzi”.

Jak „Mała droga maryjna” ma się do 

charyzmatu  Ruchu? Gdy wspomnimy 

ujęcie naszego charyzmatu w prze-

działach czasowych: jestem, pamię-

tam, czuwam – przeszłość, teraź-

niejszość, przyszłość, „Mała droga 

maryjna” wzbogaca rozumienie nasze-

go charyzmatu w teraźniejszości. 

Wiemy, że wartość naszej obecności 

uzależniona jest od naszej łączności 

z Matką Bożą, która może wyrażać się 

w byciu przy Niej – pod Jej płaszczem, 

na Jej rękach lub Jej plecach, lub Jej 

byciu w nas – naszym umyśle i naszej 

woli. „Mała droga maryjna” zachęca 

do tego, abyśmy byli w Niej – Maryi, 

jako dzieci nienarodzone.

4.11.2019  ks. Marek

W szkole na lekcji katechezy, czy 

też w nauczaniu wśród młodzieży lub 

w innych grupach często mówi się 

o czterech prawach życia duchowego. 

Prawo pierwsze mówi: Bóg miłu-

je Cię i ma wobec Ciebie wspaniały 

plan. Twoje życie jest nieocenionym 

skarbem w planach Bożych. Od-

wiecznie umiłował Ciebie. Umiłował 

nie jakąś nieokreśloną masę ludzką, 

lecz Ciebie. Dla Ciebie narodził się 

w Betlejem. Dla Ciebie wziął na 

ramiona krzyż i pozwolił gwoźdźmi 

przybić sobie ręce. Tak Bóg umiłował 

Ciebie.

Prawo drugie: Człowiek jest 

grzeszny, oddzielony od Boga i nie 

może sam poznać Boga i Jego miłości, 

ani realizować w swoim życiu Jego 

planu. Jak mówi św. Paweł: gdy chce 

czynić dobro, narzuca mi się zło. 

Zdany na własne siły człowiek skazany 

jest na ciągłe porażki. Nie udaje mu się 

zrealizować w pełni powołania, do 

którego czuje się wezwany. 

Prawo trzecie: Jedynie Jezus 

Chrystus może usunąć przeszkodę, 

którą jest grzech. Tylko przez Niego 

możemy poznać i przeżyć Bożą mi-

łość, realizować Boży plan. „Wszy-

stko mogę w Tym, który mnie umac-

nia”. Bóg przerzucił most nad prze-

paścią, jaka nas od Niego dzieli. Posłał 

na świat swojego Syna, abyśmy życie 

wieczne mieli i mieli je w obfitości. 

Prawo czwarte: Dopiero wtedy, 

gdy osobiście przyjmiemy przez wiarę 

Jezusa, jako naszego Pana i Zba-

wiciela, możemy pojąć i doświadczyć 

miłości Boga i przyjąć Jego plan wo-

bec każdego z nas. 

To są prawa życia duchowego, 

w których pojawia się często słowo 

plan. Z czym nam się kojarzy plan? 

Jest plan pracy, plan rozwoju zawo-

dowego, plan wynikowy. Możemy 

zastosować odniesienie historyczne: 

plan 3-letni (pierwszy plan gospo-

darczy przygotowany po II wojnie 

światowej), 5-letni (według pier-

wotnych założeń celem planu było 

dokończenie inwestycji planu sześcio-

letniego), 6-letni (jako negatywne 

skojarzenie). Partia ma plan, naród ma 

realizować. 

Gdybyśmy tylko realizowali plan 

bylibyśmy „marionetkami” Pana 

Boga. To godzi w wolność  i godność. 

Człowiek staje się wykonawcą planu. 

W powołaniu jest więcej miejsca dla 

człowieka. Pojęcie czy zagadnienie 

planu na początku życia duchowego 

jest dobre, ale później posiada pewne 

ograniczenia, słowo powołanie zawie-

ra w sobie szersze perspektywy. Kiedy 

pojawia się słowo plan w naszych 

tekstach dla grup dzielenia może je 

rozumieć szerzej jako powołanie.

Relacja z Bogiem jest tajemnicą. 

W tej relacji mają swoje miejsce 

upadki, niewierność, grzechy, os-

chłość, sprawdzanie czy plan jest 

realizowany. Człowiek buntuje się, 

kiedy musi realizować plan. Obawia 

się kary. Inaczej jest, gdy realizuje 

nie plan, ale powołanie. Plan ogra-

nicza, powołanie zaś jest tajemnicą. 

To zagadnienie planu i powołania 

dobrze oddaje wiersz 16.letniej 

dziewczyny:

Z poniedziałkowych konferencjiZ poniedziałkowych konferencji Z poniedziałkowych konferencjiZ poniedziałkowych konferencjiZ poniedziałkowych konferencji
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„Scenariusz”

Dostałem rolę.

Główną w spektaklu Życia.

Udałem się do REŻYSERA

Poprosić o scenariusz.

NIE DAM CI – rzekł

– NIE DAM. BĘDZIESZ 

IMPROWIZOWAĆ,

A JA BĘDĘ TWOIM 

SUFLEREM.

PODPOWIEM, JEŚLI SIĘ 

ZAGUBISZ.

MUSISZ MI JEDNAK 

ZAUFAĆ.

GŁÓWNE WĄTKI 

ZAPLANOWAŁEM

I TY NIE BĘDZIESZ MIEĆ NA 

NIE WPŁYWU.

BĄDŹ GOTÓW NA TRUDNE 

PRZEDSTAWIENIE

WYMAGAJĄCE DUŻEGO 

WYSIŁKU, POTU I ŁEZ,

ALE RÓWNIEŻ DAJĄCE 

RADOŚĆ I UŚMIECH.

A próby?

NIE BĘDZIE PRÓB.

Nawet generalnej?

NIE. RÓB WSZYSTKO TAK,

BY POTEM NICZEGO NIE 

ŻAŁOWAĆ.

Czy sztuka będzie długa?

PODZIELĘ TEN SPEKTAKL 

NA KILKA AKTÓW.

POWIEDZMY… CZTERY.

PIERWSZY – NAJPROSTSZY.

Co to znaczy?

NIE BĘDZIESZ 

PODEJMOWAĆ ŻADNYCH 

DECYZJI.

DRUGI – ZNACZNIE 

TRUDNIEJSZY.

ŚWIATŁA REFLEKTORÓW 

MOGĄ CIĘ OŚLEPIAĆ.

Poradzę sobie?

Z MOJĄ POMOCĄ DASZ 

RADĘ

I DZIĘKI TEMU AKT TRZECI

OKAŻE SIĘ TROCHĘ 

ŁATWIEJSZY DO ZAGRANIA,

LECZ BĘDZIE 

NAJWAŻNIEJSZY, WIĘC 

UWAŻAJ.

Postaram się.

ZA TO W AKCIE CZWARTYM 

ODPOCZNIESZ, WSPOMINAJĄC 

ODEGRANE SCENY.

I na tym koniec?

NIE. TO DOPIERO POCZĄTEK…

18.11.2019 ks. Leszek

We wczorajszej Ewangelii usły-

szeliśmy słowa Pana Jezusa: „Strzeż-

cie się, żeby was nie zwiedziono” /Łk 

21, 5-19/. A kto ma nas zwodzić? 

Księga Rodzaju mówi o upadku 

pierwszych rodziców: „Wąż mnie 

zwiódł”. Ten pierwszy zwodziciel 

odciąga nas od pełnienia woli Bożej 

i prowadzi na niewłaściwe ścieżki. 

Może nas zwieść świat, różni spo-

tykani ludzie, idee i poglądy, które nie 

są Bożą narracją. Wreszcie – my sami 

względem siebie możemy być zwo-

dzicielami, bo ten, kto nie służy, 

zwodzi sam siebie.

Wzór służby mamy w relacji osób 

w Trójcy Świętej – one wszystkie 

sobie nawzajem służą, a my mamy 

czynić to samo, bo jesteśmy stworzeni 

na Boży obraz. Służba jest związana 

z naszą naturą. Gdy służymy - re-

alizujemy siebie, jesteśmy szczę-

śliwi, bo spodobało się Panu Bogu 

stworzyć nas we wspólnocie, abyśmy 

sobie wzajemnie pomagali. Mamy 

służyć Panu Bogu obecnemu w dru-

giej osobie, bo w ten sposób re-

alizujemy Jego wolę: „Gdy byłem 

potrzebujący, daliście mi jeść, pić, 

przyodzialiście mnie, czyniąc to jed-

nemu z tych maluczkich w imię 

Moje”. Więcej szczęścia jest w da-

waniu, niż w braniu.

W życiu codziennym mamy wiele 

możliwości do służby. Nie zawsze 

potrafimy dostrzec Pana Jezusa w dru-

giej osobie, ale powinniśmy zmieniać 

swoją mentalność w tym kierunku. 

Wtedy będziemy inaczej odnosić się 

do osób z najbliższego otoczenia, do 

własnej rodziny. Małżonkowie po-

trzebują siebie nawzajem, więc służą 

najpierw sobie, potem dzieciom a na-

stępnie sytuacja się odwraca i dzieci 

służą starszym. Chorych, słabych, 

potrzebujących, zawsze mamy wokół 

siebie. Jak im mądrze i dobrze służyć?

Wzorem służby jest Pan Jezus, 

który nie przyszedł, aby Mu słu-

żono, ale swoją Męką na Krzyżu 

wysłużył nam łaskę Zbawienia i do-

konał dzieła Odkupienia. Mamy też 

Maryję, która jest Służebnicą Pańską. 

Ona bez narzekania przyjęła trudy 

ziemskiego życia, poniżenie w Bet-

lejem, wygnanie do Egiptu, ciężką 

pracę w Nazarecie, aż po trwanie pod 

krzyżem. Służba Maryi łączy się 

także ze znikaniem, gdyż Ona nigdy 

nie szukała siebie, zajmowała ost-

atnie miejsce. Nigdy nie korzystała 

z przywilejów, których jako Matka 

Jezusa mogła się spodziewać. Nawet 

po Jego Zmartwychwstaniu i Wnie-

bowstąpieniu towarzyszy apostołom 

modlitwą w ukryciu. Oni są na 

pierwszym miejscu – Ona znika. Od 

niej więc uczmy się służby i znikania, 

coraz większej realizacji woli Bożej 

a coraz mniejszej woli własnej, łą-

czącej się z pychą i egoizmem. Wola 

Boża przekracza nasze słabe ludzkie 

możliwości, sami nie jesteśmy w sta-

nie się uświęcić, dlatego zapraszajmy 

Ją do pomocy, do wypraszania po-

trzebnych łask, do tego, aby prag-

nienie uświęcania było w nas silne 

i stale obecne.

Nasze szczęście tkwi w służbie 

innym, według doskonałego wzoru, 

jakim jest Matka Boża. Prośmy Ją 

nieustannie o wspieranie nas na tej 

drodze.

oprac. Ela Korsak

25.11.2019  ks. Mirosław

W dzisiejszej konferencji poru-

szymy kolejny raz temat niedostrze-

gania własnej grzeszności. Św. Jan 

Paweł II zwraca uwagę na współ-

czesne zagrożenia duchowe związane 

z utratą poczucia grzechu, które 

nazywa mało chrześcijańską iluzją 

bezgrzeszności. Chodzi o pogląd, że 
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kami pociąga ich dusze w głąb siebie 

samej i tam umniejsza je do tego 

stopnia, że zaczyna  w nich wzrastać 

Jej umiłowany Syn (...) z którym naj-

mniejsze dzieci Maryi utożsamiają się 

tak ściśle, że stanowią z Nim jedno. 

Człowiek dochodzący do szczy-

tów świętości – czytamy w „Sekrecie 

bycia najmniejszym” jest niczym płód 

w łonie matki, w którym żyje cał-

kowicie zależny od niej i gdzie otrzy-

muje wszystko co jest mu potrzebne. 

Wielcy święci niejako spontanicznie 

dochodzą do świętości bycia naj-

mniejszym. I taki też będzie nasz stan 

w niebie, gdzie Bóg będzie wszystkim 

we wszystkich. Tam już na wieki nie 

opuścimy łona Boga, z którego czer-

pać będziemy również życie naszego 

zmartwychwstałego ciała. Bycie naj-

mniejszym nie jest cnotą, którą można 

zdobyć siłą woli i własną pracą czy 

cierpliwością. Jest to raczej stan stwo-

rzony w nas przez łaskę Bożą, (...) dar 

wprowadzający dusze w misterium 

Maryi. 

Zasadnym wydaje się pytanie, jak 

„Mała droga maryjna” ma się do 

„małej drogi” św. Tereski od Dzie-

ciątka Jezus. Można powiedzieć, że 

obie łączą się w jedną, przy czym 

„Mała droga maryjna” wydaje się 

szczytem, zradykalizowaniem i ukoro-

nowaniem „małej drogi”. 

Ciekawe, że na gruncie polskim 

idea pragnienia bycia dzieckiem nie-

narodzonym zrodziła się w duszy ks. 

Marcina Popiela, kapłana urodzonego 

w Kurozwękach k. Sandomierza, je-

szcze zanim manuskrypt „Sekretu 

bycia najmniejszym” został wycią-

gnięty z szuflady wydawcy fran-

cuskiego. Ksiądz Marcin dążył nie tyle 

w górę ile w głąb, do łona Matka Bożej, 

gdzie chciał przebywać ze swoim 

bratem Jezusem. Jego mottem ży-

ciowym stały się słowa: Jestem non 

natus. Jestem dzieckiem nienaro-

dzonym. Więcej o ks. M. Popielu 

możemy dowiedzieć się z książek ks. 

Jana Pałygi „Wyprzedził swój czas” 

oraz „Ksiądz Marcin Popiel w oczach 

ludzi”.

Jak „Mała droga maryjna” ma się do 

charyzmatu  Ruchu? Gdy wspomnimy 

ujęcie naszego charyzmatu w prze-

działach czasowych: jestem, pamię-

tam, czuwam – przeszłość, teraź-

niejszość, przyszłość, „Mała droga 

maryjna” wzbogaca rozumienie nasze-

go charyzmatu w teraźniejszości. 

Wiemy, że wartość naszej obecności 

uzależniona jest od naszej łączności 

z Matką Bożą, która może wyrażać się 

w byciu przy Niej – pod Jej płaszczem, 

na Jej rękach lub Jej plecach, lub Jej 

byciu w nas – naszym umyśle i naszej 

woli. „Mała droga maryjna” zachęca 

do tego, abyśmy byli w Niej – Maryi, 

jako dzieci nienarodzone.

4.11.2019  ks. Marek

W szkole na lekcji katechezy, czy 

też w nauczaniu wśród młodzieży lub 

w innych grupach często mówi się 

o czterech prawach życia duchowego. 

Prawo pierwsze mówi: Bóg miłu-

je Cię i ma wobec Ciebie wspaniały 

plan. Twoje życie jest nieocenionym 

skarbem w planach Bożych. Od-

wiecznie umiłował Ciebie. Umiłował 

nie jakąś nieokreśloną masę ludzką, 

lecz Ciebie. Dla Ciebie narodził się 

w Betlejem. Dla Ciebie wziął na 

ramiona krzyż i pozwolił gwoźdźmi 

przybić sobie ręce. Tak Bóg umiłował 

Ciebie.

Prawo drugie: Człowiek jest 

grzeszny, oddzielony od Boga i nie 

może sam poznać Boga i Jego miłości, 

ani realizować w swoim życiu Jego 

planu. Jak mówi św. Paweł: gdy chce 

czynić dobro, narzuca mi się zło. 

Zdany na własne siły człowiek skazany 

jest na ciągłe porażki. Nie udaje mu się 

zrealizować w pełni powołania, do 

którego czuje się wezwany. 

Prawo trzecie: Jedynie Jezus 

Chrystus może usunąć przeszkodę, 

którą jest grzech. Tylko przez Niego 

możemy poznać i przeżyć Bożą mi-

łość, realizować Boży plan. „Wszy-

stko mogę w Tym, który mnie umac-

nia”. Bóg przerzucił most nad prze-

paścią, jaka nas od Niego dzieli. Posłał 

na świat swojego Syna, abyśmy życie 

wieczne mieli i mieli je w obfitości. 

Prawo czwarte: Dopiero wtedy, 

gdy osobiście przyjmiemy przez wiarę 

Jezusa, jako naszego Pana i Zba-

wiciela, możemy pojąć i doświadczyć 

miłości Boga i przyjąć Jego plan wo-

bec każdego z nas. 

To są prawa życia duchowego, 

w których pojawia się często słowo 

plan. Z czym nam się kojarzy plan? 

Jest plan pracy, plan rozwoju zawo-

dowego, plan wynikowy. Możemy 

zastosować odniesienie historyczne: 

plan 3-letni (pierwszy plan gospo-

darczy przygotowany po II wojnie 

światowej), 5-letni (według pier-

wotnych założeń celem planu było 

dokończenie inwestycji planu sześcio-

letniego), 6-letni (jako negatywne 

skojarzenie). Partia ma plan, naród ma 

realizować. 

Gdybyśmy tylko realizowali plan 

bylibyśmy „marionetkami” Pana 

Boga. To godzi w wolność  i godność. 

Człowiek staje się wykonawcą planu. 

W powołaniu jest więcej miejsca dla 

człowieka. Pojęcie czy zagadnienie 

planu na początku życia duchowego 

jest dobre, ale później posiada pewne 

ograniczenia, słowo powołanie zawie-

ra w sobie szersze perspektywy. Kiedy 

pojawia się słowo plan w naszych 

tekstach dla grup dzielenia może je 

rozumieć szerzej jako powołanie.

Relacja z Bogiem jest tajemnicą. 

W tej relacji mają swoje miejsce 

upadki, niewierność, grzechy, os-

chłość, sprawdzanie czy plan jest 

realizowany. Człowiek buntuje się, 

kiedy musi realizować plan. Obawia 

się kary. Inaczej jest, gdy realizuje 

nie plan, ale powołanie. Plan ogra-

nicza, powołanie zaś jest tajemnicą. 

To zagadnienie planu i powołania 

dobrze oddaje wiersz 16.letniej 

dziewczyny:

Z poniedziałkowych konferencjiZ poniedziałkowych konferencji Z poniedziałkowych konferencjiZ poniedziałkowych konferencjiZ poniedziałkowych konferencji



Ojciec Andrzej Buczel – pozo-

stawiając na boku uzasadnienia 

teologiczne, używam terminu „oj-

ciec” z potrzeby serca – emanował 

spokojem i pokorą, cierpliwie tłu-

macząc raz proste, raz zawiłe tajniki 

życia duchowego. Nieraz się dzi-

wiłem, że w „tym i owym” można 

zobaczyć działanie Boga. W dalszym 

ciągu odkrywałem to, co najważ-

niejsze – Bożą miłość, coraz większą 

i większą. Narastała też pewność tejże 

miłości oraz bliskości Matki Naj-

świętszej.

O jednej ze spowiedzi nie mogę 

nie napisać. To spotkanie ostatnie. 

W niecały miesiąc przed śmiercią. 

Ojciec Andrzej leżał cierpiący na 

łóżku. Widząc mnie uśmiechnął się 

delikatnie, uczynił z niemałym wy-

siłkiem znak krzyża i słuchał, a potem 

z niezwykłą troską tłumaczył, że 

kompromis może być niewiernością 

wobec Boga i jego przejawy konie-

cznie powinniśmy oddawać Matce 

Bożej, aby wypraszała Boże miło-

sierdzie. Będąc blisko nieba  – jak 

wierzę – widział świat wypełniony 

śmieciami, które wcześniej, czy 

później trzeba zostawić. Zawsze było 

widać w jego posłudze wielkie prag-

nienie udzielania rozgrzeszenia, 

a podczas tego ostatniego wręcz prze-

ogromne.

Bogu niech będą dzięki za ofiarną 

posługę o. Andrzeja dla wspólnoty 

RRN i całego Kościoła.

ks. Dariusz Grelecki

***

Do wspólnoty Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich trafiliśmy w listo-

padzie 1988 r. szukając pomocy 

w naszych codziennych kłopotach, 

tych małych i tych, które trudno było 

nam przyjąć i zaakceptować. Zo-

staliśmy umówieni do spowiedzi do 

księdza Andrzeja Buczela w War-

szawie. Pierwsze spotkanie – to 

poznanie, rozmowa i spowiedź świę-

ta. Zaskoczyło mnie wtedy pytanie 

„czy chcę być świętą”. Nigdy wcześ-

niej o tym nie myślałam.

Bardzo szybko poprosiliśmy o kie-

rownictwo duchowe widząc w tym 

ratunek dla naszych dusz i tę łaskę 

otrzymaliśmy. Ks. Andrzej traktował 

nas jak swoje zagubione dzieci, 

otaczał czułością, troskliwie tłu-

maczył nasze problemy i uczył jak je 

przyjmować. Powoli wprowadzał nas 

w to, co ważne, co prowadzi do 

świętości: zawierzenie Matce Bożej 

i pełnienie w naszej codzienności 

Bożej woli.

Często jeździliśmy na piątkowe 

spotkania do Wilanowa i co miesiąc 

do spowiedzi św. Był to wielki dar 

otrzymany od Boga. Ks. Andrzej 

uczył nas modlitwy zawierzenia, 

zachęcał do codziennego ucze-

stniczenia w Eucharystii, do różańca, 

do korzystania ze środków otwarcia 

się na łaskę Bożą. Zrozumiałam, że 

sama z siebie nie mogę nic uczynić. 

Kiedy Matka Boża bierze mnie pod 

swój płaszcz i chroni, wszystko 

układa się i dzieje zgodnie z wolą 

Bożą. Ja mam tylko swoją nędzę, 

grzeszność, a Bóg wie dobrze, czego 

mi potrzeba do mego zbawienia. Ja 

tylko muszę chcieć. Bóg pragnie 

mego nawrócenia. Daje swoją Matkę, 

aby Ona mnie prowadziła wybraną 

dla mnie drogą do Jezusa.

Jadwiga i Stanisław Łempiccy 

***

W styczniu 1989 r. po raz pierwszy 

pojechaliśmy do Warszawy na spot-

kanie z ks. Andrzejem Buczelem, 

współzałożycielem wspólnoty RRN, 

który został naszym kierownikiem 

duchowym. Był to kapłan o wielkim 

sercu, człowiek wielkiej modlitwy, 

bardzo oddany ludziom. Był sku-

piony, zasłuchany, niezwykle wra-

żliwy. Zdumiewał mnie niezwykłą 

pamięcią. Znał mnie bardziej niż ja 

siebie. Podczas jednej spowiedzi 

zamiast wyznać grzech, powiedzieć 

prosto i szczerze, „szłam” okrężną 

drogą. Zauważyłam Jego zaniepoko-

jenie, cierpienie. Jego postawa za-

stanowiła mnie. Jak bardzo musi 

cierpieć Pan Jezus, co czuje najlepszy 

Ojciec wychodzący na spotkanie 

zagubionego dziecka, które nie chce 

się szczerze przyznać do tego, co 

zrobiło. Brud serca, łachmany chce 

przykryć, żeby nie wyglądać brzydko. 

W czasie, kiedy korzystałam z kie-

rownictwa duchowego ks. Andrzeja 

byłam w stanie błogosławionym. Gdy 

przychodziłam do kratek konfe-

sjonału Ojciec Andrzej wychodził 

i zabierał mnie w jakieś miejsce, gdzie 

mogłam usiąść. Spowiedź łączyła się 

z rozmową duchową i trwała czasami 

dłużej. Pamiętam, że podczas jednej 

ze spowiedzi byłam w ósmym mie-

siącu ciąży i czułam się bardzo źle. 

Ojciec Andrzej ratował mnie krop-

lami żołądkowymi, troszczył się 

o moje zwykłe ludzkie potrzeby.

W dniu 26 lipca 1990 r. spę-

dziliśmy cały dzień w Warszawie 

oczekując na spowiedź. Tego dnia ks. 

Andrzej głosił homilie w czasie 

odpustu w Wilanowie, mógł spotkać 

się z nami dopiero w godzinach 

popołudniowych. Byliśmy z dwójką 

małych dzieci. Zjedliśmy cały pro-

wiant  przygotowany w domu. 

W czasie spotkania ks. Andrzej 

zapytał nas, czy nie jesteśmy głodni. 

Nigdy nas o to nie pytał, ale tym razem 

wyczuł, że jesteśmy w potrzebie i po-

darował nam piernik. Mogłoby się 

wydawać, że to nic takiego.  Dla nas 

jednak był to wyjątkowy dar, bardzo 

potrzebny. Zadziwieni i szczęśliwi 

wracaliśmy do domu konsumując 

wyjątkową kolację. 

Każdy wyjazd do Warszawy był 

wydarzeniem, pielgrzymką. Z naszej 

stacji pociąg wyruszał około północy. 

Pamiętam jedną z podróży. Wy-

ruszyłam z domu późno. Kiedy 

miałam do pokonania nieduży od-

cinek drogi, pociąg wjechał na stację 

O posłudze ks. Andrzeja Buczela, wspomnienia penitentów
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w człowieku z zasady nie ma skłon-

ności do zła i niepotrzebna jest walka 

wewnętrzna. Tymczasem Katechizm 

uczy, że takie przekonanie jest po-

wodem wielkich błędów w dziedzinie 

wychowania, polityki, działalności 

społecznej i obyczajów. Sugeruje taką 

postawę, że skoro nie mamy grze-

chów, to nie musimy się spowiadać.

Przypomnijmy tu słowa św. Teresy 

z Lisieux: „Musimy się upokorzyć, 

uznać naszą nicość, a właśnie tego tak 

wielu nie chce uczynić”. Ale też doś-

wiadczenie podpowiada nam, że 

jeszcze większym problemem jest to, 

że tak wielu ludzi tej swojej grzesz-

ności i nędzy po prostu nie dostrzega, 

żyje w duchowej ciemności.

Ci ludzie nie żyją w prawdzie. Dla 

nich Ewangelia nie jest żadną Dobrą 

Nowiną, skoro nie mają poczucia, że 

jest ona im potrzebna. Dlaczego 

mielibyśmy ekscytować się niez-

mierzonym miłosierdziem Boga 

wobec grzeszników, skoro wcale się 

za takich nie uważamy? Po co mi 

Ewangelia i miłosierdzie, skoro je-

stem doskonały? Po co chodzić do 

spowiedzi, skoro nie robię nic złego?

Tymczasem Biblia słowami św. Jana 

stawia sprawę jasno: „Jeżeli mówimy, 

że nie mamy grzechu, to samych 

siebie oszukujemy i nie ma w nas 

prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze 

grzechy, Bóg, jako wierny i spra-

wiedliwy, odpuści je nam i oczyści 

z wszelkiej nieprawości. Jeżeli mówi-

my, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go 

kłamcą i nie ma w nas Jego nauki” 

(1J1. 8-10). Św. Jan Paweł II w doku-

mencie poświęconym Sakramentowi 

Pokuty wyjaśnia: „Uznanie swego 

grzechu, co więcej, po głębszym spoj-

rzeniu na własną osobowość – uznanie 

siebie grzesznikiem, zdolnym do 

popełnienia grzechu i skłonnym do 

grzechu, jest konieczną zasadą po-

wrotu do Boga. (...) Pierwszym 

warunkiem zbawienia jest poznanie 

własnej grzeszności, również grzesz-

ności dziedziczonej i wyznanie jej 

przed Bogiem, który niczego innego 

nie oczekuje jak tylko przyjąć to 

wyznanie i zbawić człowieka”.

W tym momencie może zrodzić się 

pokusa: skoro ja uznaję swoją słabość, 

wiem, że jestem grzesznikiem, to 

chyba już nie muszę się spowiadać? 

Ale nasza grzeszność jest duchową 

ślepotą, przepaścią, którą stale mu-

simy zgłębiać. Wyjaśnią nam to słowa 

Pana Jezusa do św. Faustyny: „Wi-

dzisz, czym jesteś sama z siebie, ale 

nie przerażaj się tym. Gdybym ci 

odsłonił całą nędzę, jaką jesteś, 

umarłabyś z przerażenia. Jednak 

wiedz o tym, czym jesteś. Dlatego, że 

tak wielką nędzą jesteś, odsłoniłem ci 

całe morze miłosierdzia mojego. 

Takich dusz jak twoja szukam i prag-

nę, ale mało ich jest; twoja wielka 

ufność ku mnie zniewala mnie do 

ustawicznego udzielania ci łask. Masz 

wielkie i niepojęte prawa do mojego 

serca, boś córką pełnej ufności” 

(Dzienniczek, 718)

Dlaczego wielcy święci uważali 

się za największych grzeszników? 

Jezus zostawił nam polecenie: „Bądź-

cie doskonali, jak doskonały jest 

Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Św. 

Teresa starała się doskonale wypełnić 

to przykazanie miłości i nie potrafiła 

tego zrobić. Zdała sobie sprawę, że nie 

może współzawodniczyć z miłością 

Boga do niej, bo jej miłość do Niego 

„nie dorównuje wielkością nawet 

kropli rosy pogrążonej w oceanie”. 

Pan Jezus wyznał nam swoją miłość 

na krzyżu, krzycząc: „Pragnę!” A jak 

my na to pragnienie Jego serca od-

powiadamy? Nasze praktyki poboż-

nościowe często nie są odpowiedzią 

na miłość Boga, są żałosnymi wysił-

kami jej odwzajemnienia. Pan Jezus 

mówi nam słowami skierowanymi do 

św. Faustyny, co najbardziej ceni 

w naszych modlitwach: „Jedna go-

dzina rozważania Mojej Męki ma 

większą wartość niż cały rok biczo-

wania się aż do krwi”. Czy uświa-

damiamy sobie tę prawdę przeży-

wając Drogę Krzyżową czy tajemnice 

bolesne Różańca? Rozważanie Ran 

Chrystusa jest dla nas wielkim pożyt-

kiem, bo pozwala odkryć jak słaba 

i mizerna jest nasza odpowiedź na 

miłość Boga.

Św. Teresa wiedząc, że nie potrafi 

kochać Pana Jezusa miłością dosko-

nałą, modliła się: „By kochać Ciebie 

tak, jak Ty mnie miłujesz, trzeba mi 

zapożyczyć Twojej własnej miłości”. 

Wiedziała, że Jezus nie odmówi jej 

prośbie i gdy On będzie żył w jej 

sercu, ona będzie Go kochać Jego 

własną miłością. Szczególnym narzę-

dziem Bożej miłości do nas jest Matka 

Najświętsza, która najpełniej odpo-

wiedziała na miłość Boga i może 

w nas i za nas Go kochać. Dzieje się 

tak wtedy, gdy zapraszamy Ją do 

naszego życia, powierzając Jej nasze 

wielkie pragnienie miłowania Boga 

jak najdoskonalej.

oprac. Ela Korsak

Z poniedziałkowych konferencji



Ojciec Andrzej Buczel – pozo-

stawiając na boku uzasadnienia 

teologiczne, używam terminu „oj-

ciec” z potrzeby serca – emanował 

spokojem i pokorą, cierpliwie tłu-

macząc raz proste, raz zawiłe tajniki 

życia duchowego. Nieraz się dzi-

wiłem, że w „tym i owym” można 

zobaczyć działanie Boga. W dalszym 

ciągu odkrywałem to, co najważ-

niejsze – Bożą miłość, coraz większą 

i większą. Narastała też pewność tejże 

miłości oraz bliskości Matki Naj-

świętszej.

O jednej ze spowiedzi nie mogę 

nie napisać. To spotkanie ostatnie. 

W niecały miesiąc przed śmiercią. 

Ojciec Andrzej leżał cierpiący na 

łóżku. Widząc mnie uśmiechnął się 

delikatnie, uczynił z niemałym wy-

siłkiem znak krzyża i słuchał, a potem 

z niezwykłą troską tłumaczył, że 

kompromis może być niewiernością 

wobec Boga i jego przejawy konie-

cznie powinniśmy oddawać Matce 

Bożej, aby wypraszała Boże miło-

sierdzie. Będąc blisko nieba  – jak 

wierzę – widział świat wypełniony 

śmieciami, które wcześniej, czy 

później trzeba zostawić. Zawsze było 

widać w jego posłudze wielkie prag-

nienie udzielania rozgrzeszenia, 

a podczas tego ostatniego wręcz prze-

ogromne.

Bogu niech będą dzięki za ofiarną 

posługę o. Andrzeja dla wspólnoty 

RRN i całego Kościoła.

ks. Dariusz Grelecki

***

Do wspólnoty Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich trafiliśmy w listo-

padzie 1988 r. szukając pomocy 

w naszych codziennych kłopotach, 

tych małych i tych, które trudno było 

nam przyjąć i zaakceptować. Zo-

staliśmy umówieni do spowiedzi do 

księdza Andrzeja Buczela w War-

szawie. Pierwsze spotkanie – to 

poznanie, rozmowa i spowiedź świę-

ta. Zaskoczyło mnie wtedy pytanie 

„czy chcę być świętą”. Nigdy wcześ-

niej o tym nie myślałam.

Bardzo szybko poprosiliśmy o kie-

rownictwo duchowe widząc w tym 

ratunek dla naszych dusz i tę łaskę 

otrzymaliśmy. Ks. Andrzej traktował 

nas jak swoje zagubione dzieci, 

otaczał czułością, troskliwie tłu-

maczył nasze problemy i uczył jak je 

przyjmować. Powoli wprowadzał nas 

w to, co ważne, co prowadzi do 

świętości: zawierzenie Matce Bożej 

i pełnienie w naszej codzienności 

Bożej woli.

Często jeździliśmy na piątkowe 

spotkania do Wilanowa i co miesiąc 

do spowiedzi św. Był to wielki dar 

otrzymany od Boga. Ks. Andrzej 

uczył nas modlitwy zawierzenia, 

zachęcał do codziennego ucze-

stniczenia w Eucharystii, do różańca, 

do korzystania ze środków otwarcia 

się na łaskę Bożą. Zrozumiałam, że 

sama z siebie nie mogę nic uczynić. 

Kiedy Matka Boża bierze mnie pod 

swój płaszcz i chroni, wszystko 

układa się i dzieje zgodnie z wolą 

Bożą. Ja mam tylko swoją nędzę, 

grzeszność, a Bóg wie dobrze, czego 

mi potrzeba do mego zbawienia. Ja 

tylko muszę chcieć. Bóg pragnie 

mego nawrócenia. Daje swoją Matkę, 

aby Ona mnie prowadziła wybraną 

dla mnie drogą do Jezusa.

Jadwiga i Stanisław Łempiccy 

***

W styczniu 1989 r. po raz pierwszy 

pojechaliśmy do Warszawy na spot-

kanie z ks. Andrzejem Buczelem, 

współzałożycielem wspólnoty RRN, 

który został naszym kierownikiem 

duchowym. Był to kapłan o wielkim 

sercu, człowiek wielkiej modlitwy, 

bardzo oddany ludziom. Był sku-

piony, zasłuchany, niezwykle wra-

żliwy. Zdumiewał mnie niezwykłą 

pamięcią. Znał mnie bardziej niż ja 

siebie. Podczas jednej spowiedzi 

zamiast wyznać grzech, powiedzieć 

prosto i szczerze, „szłam” okrężną 

drogą. Zauważyłam Jego zaniepoko-

jenie, cierpienie. Jego postawa za-

stanowiła mnie. Jak bardzo musi 

cierpieć Pan Jezus, co czuje najlepszy 

Ojciec wychodzący na spotkanie 

zagubionego dziecka, które nie chce 

się szczerze przyznać do tego, co 

zrobiło. Brud serca, łachmany chce 

przykryć, żeby nie wyglądać brzydko. 

W czasie, kiedy korzystałam z kie-

rownictwa duchowego ks. Andrzeja 

byłam w stanie błogosławionym. Gdy 

przychodziłam do kratek konfe-

sjonału Ojciec Andrzej wychodził 

i zabierał mnie w jakieś miejsce, gdzie 

mogłam usiąść. Spowiedź łączyła się 

z rozmową duchową i trwała czasami 

dłużej. Pamiętam, że podczas jednej 

ze spowiedzi byłam w ósmym mie-

siącu ciąży i czułam się bardzo źle. 

Ojciec Andrzej ratował mnie krop-

lami żołądkowymi, troszczył się 

o moje zwykłe ludzkie potrzeby.

W dniu 26 lipca 1990 r. spę-

dziliśmy cały dzień w Warszawie 

oczekując na spowiedź. Tego dnia ks. 

Andrzej głosił homilie w czasie 

odpustu w Wilanowie, mógł spotkać 

się z nami dopiero w godzinach 

popołudniowych. Byliśmy z dwójką 

małych dzieci. Zjedliśmy cały pro-

wiant  przygotowany w domu. 

W czasie spotkania ks. Andrzej 

zapytał nas, czy nie jesteśmy głodni. 

Nigdy nas o to nie pytał, ale tym razem 

wyczuł, że jesteśmy w potrzebie i po-

darował nam piernik. Mogłoby się 

wydawać, że to nic takiego.  Dla nas 

jednak był to wyjątkowy dar, bardzo 

potrzebny. Zadziwieni i szczęśliwi 

wracaliśmy do domu konsumując 

wyjątkową kolację. 

Każdy wyjazd do Warszawy był 

wydarzeniem, pielgrzymką. Z naszej 

stacji pociąg wyruszał około północy. 

Pamiętam jedną z podróży. Wy-

ruszyłam z domu późno. Kiedy 

miałam do pokonania nieduży od-

cinek drogi, pociąg wjechał na stację 

O posłudze ks. Andrzeja Buczela, wspomnienia penitentów
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w człowieku z zasady nie ma skłon-

ności do zła i niepotrzebna jest walka 

wewnętrzna. Tymczasem Katechizm 

uczy, że takie przekonanie jest po-

wodem wielkich błędów w dziedzinie 

wychowania, polityki, działalności 

społecznej i obyczajów. Sugeruje taką 

postawę, że skoro nie mamy grze-

chów, to nie musimy się spowiadać.

Przypomnijmy tu słowa św. Teresy 

z Lisieux: „Musimy się upokorzyć, 

uznać naszą nicość, a właśnie tego tak 

wielu nie chce uczynić”. Ale też doś-

wiadczenie podpowiada nam, że 

jeszcze większym problemem jest to, 

że tak wielu ludzi tej swojej grzesz-

ności i nędzy po prostu nie dostrzega, 

żyje w duchowej ciemności.

Ci ludzie nie żyją w prawdzie. Dla 

nich Ewangelia nie jest żadną Dobrą 

Nowiną, skoro nie mają poczucia, że 

jest ona im potrzebna. Dlaczego 

mielibyśmy ekscytować się niez-

mierzonym miłosierdziem Boga 

wobec grzeszników, skoro wcale się 

za takich nie uważamy? Po co mi 

Ewangelia i miłosierdzie, skoro je-

stem doskonały? Po co chodzić do 

spowiedzi, skoro nie robię nic złego?

Tymczasem Biblia słowami św. Jana 

stawia sprawę jasno: „Jeżeli mówimy, 

że nie mamy grzechu, to samych 

siebie oszukujemy i nie ma w nas 

prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze 

grzechy, Bóg, jako wierny i spra-

wiedliwy, odpuści je nam i oczyści 

z wszelkiej nieprawości. Jeżeli mówi-

my, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go 

kłamcą i nie ma w nas Jego nauki” 

(1J1. 8-10). Św. Jan Paweł II w doku-

mencie poświęconym Sakramentowi 

Pokuty wyjaśnia: „Uznanie swego 

grzechu, co więcej, po głębszym spoj-

rzeniu na własną osobowość – uznanie 

siebie grzesznikiem, zdolnym do 

popełnienia grzechu i skłonnym do 

grzechu, jest konieczną zasadą po-

wrotu do Boga. (...) Pierwszym 

warunkiem zbawienia jest poznanie 

własnej grzeszności, również grzesz-

ności dziedziczonej i wyznanie jej 

przed Bogiem, który niczego innego 

nie oczekuje jak tylko przyjąć to 

wyznanie i zbawić człowieka”.

W tym momencie może zrodzić się 

pokusa: skoro ja uznaję swoją słabość, 

wiem, że jestem grzesznikiem, to 

chyba już nie muszę się spowiadać? 

Ale nasza grzeszność jest duchową 

ślepotą, przepaścią, którą stale mu-

simy zgłębiać. Wyjaśnią nam to słowa 

Pana Jezusa do św. Faustyny: „Wi-

dzisz, czym jesteś sama z siebie, ale 

nie przerażaj się tym. Gdybym ci 

odsłonił całą nędzę, jaką jesteś, 

umarłabyś z przerażenia. Jednak 

wiedz o tym, czym jesteś. Dlatego, że 

tak wielką nędzą jesteś, odsłoniłem ci 

całe morze miłosierdzia mojego. 

Takich dusz jak twoja szukam i prag-

nę, ale mało ich jest; twoja wielka 

ufność ku mnie zniewala mnie do 

ustawicznego udzielania ci łask. Masz 

wielkie i niepojęte prawa do mojego 

serca, boś córką pełnej ufności” 

(Dzienniczek, 718)

Dlaczego wielcy święci uważali 

się za największych grzeszników? 

Jezus zostawił nam polecenie: „Bądź-

cie doskonali, jak doskonały jest 

Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Św. 

Teresa starała się doskonale wypełnić 

to przykazanie miłości i nie potrafiła 

tego zrobić. Zdała sobie sprawę, że nie 

może współzawodniczyć z miłością 

Boga do niej, bo jej miłość do Niego 

„nie dorównuje wielkością nawet 

kropli rosy pogrążonej w oceanie”. 

Pan Jezus wyznał nam swoją miłość 

na krzyżu, krzycząc: „Pragnę!” A jak 

my na to pragnienie Jego serca od-

powiadamy? Nasze praktyki poboż-

nościowe często nie są odpowiedzią 

na miłość Boga, są żałosnymi wysił-

kami jej odwzajemnienia. Pan Jezus 

mówi nam słowami skierowanymi do 

św. Faustyny, co najbardziej ceni 

w naszych modlitwach: „Jedna go-

dzina rozważania Mojej Męki ma 

większą wartość niż cały rok biczo-

wania się aż do krwi”. Czy uświa-

damiamy sobie tę prawdę przeży-

wając Drogę Krzyżową czy tajemnice 

bolesne Różańca? Rozważanie Ran 

Chrystusa jest dla nas wielkim pożyt-

kiem, bo pozwala odkryć jak słaba 

i mizerna jest nasza odpowiedź na 

miłość Boga.

Św. Teresa wiedząc, że nie potrafi 

kochać Pana Jezusa miłością dosko-

nałą, modliła się: „By kochać Ciebie 

tak, jak Ty mnie miłujesz, trzeba mi 

zapożyczyć Twojej własnej miłości”. 

Wiedziała, że Jezus nie odmówi jej 

prośbie i gdy On będzie żył w jej 

sercu, ona będzie Go kochać Jego 

własną miłością. Szczególnym narzę-

dziem Bożej miłości do nas jest Matka 

Najświętsza, która najpełniej odpo-

wiedziała na miłość Boga i może 

w nas i za nas Go kochać. Dzieje się 

tak wtedy, gdy zapraszamy Ją do 

naszego życia, powierzając Jej nasze 

wielkie pragnienie miłowania Boga 

jak najdoskonalej.

oprac. Ela Korsak

Z poniedziałkowych konferencji



11

i ruszył, nim doszłam, a raczej do-

biegłam do peronu. Bardzo chciałam 

jechać, więc zaczęłam machać ręką 

jakbym zatrzymywała samochód na 

drodze. Pociąg zatrzymał się. 

Ojciec Andrzej uczył mnie jak być 

dzieckiem, jak ufać, jak żyć bez 

smutku, lęku, pośpiechu. Pamiętam 

taki skrót: UBZ tzn. ulituj się, bo 

zginę. Wołanie to pomaga odnawiać 

w sobie dziecięctwo, gdy nieraz się 

gubię, dorośleję i biorę sprawy w swo-

je ręce zapominając o Tym, który 

może wszystko, zapominając, że jest 

przy mnie nieustannie Maryja, moja 

ukochana Mama. „Ach, jaki dobry 

jesteś!” – to słowa zachwytu dziecka, 

które skłaniają do wdzięczności, 

słowa modlitwy, które proponował mi 

Ojciec Andrzej.

Zdarzało się, że oczekując na 

spowiedź czasami uczestniczyłam 

w Eucharystii sprawowanej przez ks. 

Andrzeja. W wyjątkowy sposób, 

z wielkim zaangażowaniem, w sku-

pieniu celebrował Mszę Świętą. Pod-

nosił Hostię z wielką wiarą, to się 

czuło.

Widać było, że ks. Andrzej kochał 

penitentów, że mu na nich zależało, na 

ich świętości, skoro tyle godzin spę-

dzał w konfesjonale. Był oddany 

ludziom. Był nazywany apostołem 

konfesjonału. 

Uczestniczyłam w uroczystości 

pogrzebowej. Było bardzo dużo ludzi. 

Trumna prosta bez żadnych ozdób. 

Staliśmy długo w ciszy i skupieniu 

modlitewnym. Tak żegnaliśmy od-

danego Bogu i ludziom wspaniałego 

kapłana.

Ania Dziębowska

***

O kierownictwie duchowym wcze-

śniej czytałam w „Dzienniczku” św. 

Faustyny. Sądziłam, że jest ono przez-

naczone tylko dla osób duchownych. 

Jurek i Zosia Ostaszewscy byli moimi 

animatorami. Od nich usłyszałam, że 

w RRN można prosić kapłana 

o kierownictwo duchowe i poprosiłam 

o umówienie mnie z księdzem. Jurek 

z uśmiechem zapytał: „Tak szybko?”. 

W listopadzie, w towarzystwie Zosi, 

pojechałam do spowiedzi, do ks. 

Andrzeja Buczela, współzałożyciela 

wspólnoty RRN. Mój mąż odwiózł 

mnie na dworzec trochę ze zgrzytem. 

Uważał, że w Białymstoku nie brakuje 

konfesjonałów. Na miejscu było 

oczekiwanie, modlitwa i spotkanie 

z ks. Andrzejem. Była rozmowa 

i spowiedź i mój problem, z którym 

nie umiałam poradzić. Kapłan powie-

dział, że chodzi o moje nawrócenie, 

wyjaśnił działanie naczyń połączo-

nych – o napełnianiu się łaską Bożą 

i rozlaniu jej na innych. Opowiadałam 

o łaskach otrzymanych od Matki 

Bożej po wstąpieniu do Róży Różań-

cowej. Ksiądz przerwał mi mówiąc, że 

zobaczę, że tu jest coś więcej. Słu-

chałam, wierząc, że to Pan Jezus mówi 

przez tego kapłana.

Kolejne spotkanie i spowiedź 

w grudniu. Przy pierwszym, czy przy 

drugim spotkaniu, nie pamiętam, 

poprosiłam o kierownictwo duchowe. 

Otrzymałam zgodę, za co Panu Bogu 

i Matce Bożej bardzo dziękuję. Był to 

Kapłan o wielkim sercu, jego słowa 

zapadały bardzo głęboko. Uczył, 

wyjaśniał Słowo Boże, tak jak ojciec 

dziecku, ze spokojem i delikatnością. 

Mówił np. dobrze byłoby, gdybyś tak 

częściej, nawet codziennie, uczest-

niczyła we Mszy św. i przyjmowała 

Eucharystię, staraj się odmawiać 

różaniec, nawet wszystkie części, w 

drodze do pracy, czy stojąc w kolejc

e. To było i jest możliwe do wypeł-

nienia z łaską Bożą. Uczył pokory, 

ufności i otwarcia na dar Ducha 

Świętego i Maryję.

W styczniu 1990 r. była kolejna 

spowiedź i złożenie na ręce kierow-

nika duchowego „Aktu oddania się 

Matce Bożej”. To wielki dar – bycie 

we wspólnocie Maryi. Niczym na to 

nie zasłużyłam. Comiesięczne wyjaz-

dy do spowiedzi nie sprawiały trud-

ności. Były również wyjazdy na 

cotygodniowe spotkania w Wila-

nowie: Msza Święta i słuchanie kon-

ferencji. Jeździło wtedy wiele osób 

z Białegostoku. Do 1992 r. nie 

mieliśmy w Białymstoku kapłana i by-

liśmy związani z kapłanami i wspól-

notą RRN w Warszawie. Podzielę się 

wspomnieniem z ostatniego wyjazdu 

do spowiedzi w grudniu 1991 r.. 

Pogoda nie zachęcała do podróży: 

mróz, śnieg i zamieć. Jak jechać z trzy-

miesięcznym dzieckiem? Mój mąż 

wrócił z pracy i stwierdził, że skoro 

umówiłam się, to trzeba jechać i za-

wiózł nas. Matka Boża posłużyła się 

nim. Był wtedy sympatykiem RRN. 

Jeżeli jest łaska Boża, to nie ma rzeczy 

niemożliwych.

Jestem wdzięczna Panu Bogu za 

dar kierownictwa duchowego, za 

kapłanów i wspólnotę Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich.

Wacława Wyszyńska

***

Moim pierwszym spowiednikiem 

w Warszawie był ks. Andrzej Buczel. 

Już w październiku 1987 r. poprosiłam 

ks. Andrzeja o kierownictwo duchowe 

i otrzymałam tę łaskę. Miałam wtedy 

39 lat, męża i troje dzieci w wieku 12, 

11 i 5 lat. Ks. Andrzej reprezentował 

dla mnie Pana Jezusa na tej ziemi tu 

i teraz. Łaska sakramentu pokuty 

i zbawienne rady udzielane mi były 

dla mnie bardzo ważne, wręcz 

konieczne do tego, żeby moja rodzina 

mogła egzystować jak Bóg przykazał.

Z sakramentu pokuty u ks. An-

drzeja korzystałam do 1991 r. Z racji 

na stan zdrowia ks. Andrzeja Buczela 

penitenci z Białegostoku zostali skie-

rowani do ks. Dariusza Greleckiego 

pracującego wówczas w parafii św. 

Jadwigi w Białymstoku.

Ks. Andrzej Buczel zmarł 5 grud-

nia 1994 r. Byłam na jego pogrzebie. 

Modliłam się dziękując Bogu za jego 

posługę kapłańską i o niebo dla niego.

Patrząc z perspektywy czasu wy-

rażam wielką wdzięczność śp. ks. 

Andrzejowi. Kilkanaście razy byłam 

na Jego grobie. Zawsze, kiedy od-

wiedzałam grób śp. ks. Andrzeja 

i Jego rodziców, widziałam świeże 

kwiaty i zapalone znicze. Ten znak 

mówił mi o wielkiej wdzięczności 
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również innych penitentów.

Trzynaście lat temu, modląc się 

przy grobie śp. ks. Andrzeja Buczela 

prosiłam o Jego wstawiennictwo za 

mojego młodszego syna Janka, który 

od kilku miesięcy nie kontaktował się 

z domem rodzinnym. Janek rozpoczął 

wtedy drugi fakultet, psychologię 

w Warszawie i tak się zaszył w tym 

świecie, że nie dawał znaku życia 

o sobie. W czasie mojej modlitwy nad 

grobem śp. ks. Andrzeja Janek za-

telefonował do mnie. Bardzo się z tego 

ucieszyłam i odczytałam to, jako 

natychmiastowe wstawiennictwo ks. 

Andrzeja u Pana Boga. Zaczęłam się 

głębiej zastanawiać nad faktem 

świętych obcowania. Wierzę coraz 

bardziej, że mój kierownik duchowy 

z dawnych lat wciąż opiekuje się moją 

rodziną. Wszyscy przecież zmierzamy 

ku naszemu zbawieniu i wszyscy 

winniśmy być świadomi tego, że nie 

osiągniemy tego celu życia bez 

kapłanów, którzy nas spowiadają 

i rozgrzeszają. Człowiek żyjący na tej 

ziemi musi korzystać ze środków 

zbawienia. Nikt nie może być zo-

stawiony sam sobie, wszyscy potrze-

bujemy Jezusa.

Stanisława Perkowska

 

Początki mego wędrowania szla-

kiem życia duchowego w RRN  z Mat-

ką Bożą rozpoczęłam po rocznym 

uczestnictwie w  spotkaniach mod-

litewnych Domowego Kościoła 

w Kręgach Rodzin. Był to okres 

mojego radykalnego nawrócenia, 

odkrywania grzeszności, miłości Bo-

ga i zakochania się  w Chrystusie. Pan 

Bóg, jako troskliwy Ojciec Niebieski 

przydzielił do parafii w Mońkach 

kapłana z RRN, który został moim 

kierownikiem duchowym, udzielał mi 

pomocy w życiu wewnętrznym, 

a Matka Boża wskazała wspólnotę 

RRN,  jako moją drogę do świętości. 

Przeżyłam cudowne chwile z Panem 

Bogiem: spotkania modlitewne w pa-

rafii, diecezjalne w Białymstoku, dni 

skupienia w sanktuariach, wielo-

godzinne adoracje, również  nocne. 

Codzienna Eucharystia głęboko 

przeżywana to szczyt miłości Boga do 

człowieka, do mnie, to Odkupieńcza 

Ofiara Chrystusa za grzeszników 

i oczywiście za mnie. To  moja ofiara 

cierpień,  całego życia, modlitw 

w intencji rodziny, bliskich  osób a jed-

nocześnie grzeszności. A jaki cud, 

szczęście i radość, gdy Jezus Chrystus 

w komunii przychodzi do mego serca. 

Byłam zachwycona Panem Bogiem 

i szczęśliwa. 

Pierwsze rekolekcje, w których 

uczestniczyłam wraz z rodziną, były 

w Rybczyźnie w 1995 r. Wyrwana 

zostałam na nie z pracy, od zaz-

drosnych, czasem podstępnych ludzi. 

W rekolekcjach uczestniczyło dużo 

osób, były trudne warunki. Mimo to 

wszystkie osoby okazały się ser-

deczne, życzliwe, szczere i otwarte. 

Ojcowie duchowni bardzo mili, od-

dani Panu Bogu i zaangażowani. Wiele 

czasu poświęcali penitentom, na 

spowiedź i rozmowy duchowe. Głosili 

zachwycające konferencje duchowe, 

które chłonęłam. Czułam się jak 

w Niebie. To były wakacje z Bogiem 

we wspólnocie osób pragnących 

zjednoczenia z Chrystusem. Była 

atmosfera serdeczności, życzliwości 

i miłości. Były wspólne modlitwy, 

odpoczywanie, pływanie kajakiem 

albo łódką po jeziorze, zabawy przy 

ognisku, wieczorem Apel Jasnogórski.

Pan Bóg obsypywał mnie łaskami, 

wiele cudów  dokonał w moim życiu. 

Zaprosiłam  Matkę Bożą do swego 

domu, rodziny, środowiska i do wnę-

trza. Żyłam charyzmatem RRN w Ko-

munii z Matką Bożą. Pragnęłam 

świętości. Droga do świętości to nie 

tylko sielanka, ale też wąska trudna 

droga krzyżowa, jaką przeszedł Jezus, 

to ból, cierpienie i konanie na krzyżu, 

a ja, jak dobry łotr, mam okazać 

skruchę, aby zmartwychwstać i wraz 

z Chrystusem przebywać w Jego 

Królestwie. Najpierw wyruszam 

w podróż duchową by poznać siebie, 

swoją grzeszność  oraz Pana Boga 

i Jego miłość. W miarę wzrostu życia 

duchowego poznaję swoją nędzę 

i poddaję się dobrowolnie wypalaniu 

drewna w ogniu Bożej miłości. Tak 

postępuje Bóg z duszą oczyszczając 

i przygotowując ją do doskonałego 

zjednoczenia z Sobą. Pozwalam się 

kształtować duchowo i przejść cztery 

przepaści życia wewnętrznego.

1. Grzeszności: coraz mniej grze-

chów, a większe  poczucie grzesz-

ności.

2. Ufności w Miłosierdzie Boże.

3. Wdzięczności.

4. Kenozy: świadomość wyni-

szczenia Pana Boga w Jezusie Chry-

stusie na krzyżu i cena cierpienia 

Matki Bożej pod krzyżem, gdy miecz 

boleści  przebił Jej serce.

Etapy życia wewnętrznego, ducho-

wych oczyszczeń wiążą się z cier-

pieniem i bólem, ale w Komunii 

z Matką Bożą, w Jej ramionach mogę 

wytrwać  i dojść do krainy wiecznej 

szczęśliwości w Niebie.

Irena Ołdakowska

Pomogli w wierze
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i ruszył, nim doszłam, a raczej do-

biegłam do peronu. Bardzo chciałam 

jechać, więc zaczęłam machać ręką 

jakbym zatrzymywała samochód na 

drodze. Pociąg zatrzymał się. 

Ojciec Andrzej uczył mnie jak być 

dzieckiem, jak ufać, jak żyć bez 

smutku, lęku, pośpiechu. Pamiętam 

taki skrót: UBZ tzn. ulituj się, bo 

zginę. Wołanie to pomaga odnawiać 

w sobie dziecięctwo, gdy nieraz się 

gubię, dorośleję i biorę sprawy w swo-

je ręce zapominając o Tym, który 

może wszystko, zapominając, że jest 

przy mnie nieustannie Maryja, moja 

ukochana Mama. „Ach, jaki dobry 

jesteś!” – to słowa zachwytu dziecka, 

które skłaniają do wdzięczności, 

słowa modlitwy, które proponował mi 

Ojciec Andrzej.

Zdarzało się, że oczekując na 

spowiedź czasami uczestniczyłam 

w Eucharystii sprawowanej przez ks. 

Andrzeja. W wyjątkowy sposób, 

z wielkim zaangażowaniem, w sku-

pieniu celebrował Mszę Świętą. Pod-

nosił Hostię z wielką wiarą, to się 

czuło.

Widać było, że ks. Andrzej kochał 

penitentów, że mu na nich zależało, na 

ich świętości, skoro tyle godzin spę-

dzał w konfesjonale. Był oddany 

ludziom. Był nazywany apostołem 

konfesjonału. 

Uczestniczyłam w uroczystości 

pogrzebowej. Było bardzo dużo ludzi. 

Trumna prosta bez żadnych ozdób. 

Staliśmy długo w ciszy i skupieniu 

modlitewnym. Tak żegnaliśmy od-

danego Bogu i ludziom wspaniałego 

kapłana.

Ania Dziębowska

***

O kierownictwie duchowym wcze-

śniej czytałam w „Dzienniczku” św. 

Faustyny. Sądziłam, że jest ono przez-

naczone tylko dla osób duchownych. 

Jurek i Zosia Ostaszewscy byli moimi 

animatorami. Od nich usłyszałam, że 

w RRN można prosić kapłana 

o kierownictwo duchowe i poprosiłam 

o umówienie mnie z księdzem. Jurek 

z uśmiechem zapytał: „Tak szybko?”. 

W listopadzie, w towarzystwie Zosi, 

pojechałam do spowiedzi, do ks. 

Andrzeja Buczela, współzałożyciela 

wspólnoty RRN. Mój mąż odwiózł 

mnie na dworzec trochę ze zgrzytem. 

Uważał, że w Białymstoku nie brakuje 

konfesjonałów. Na miejscu było 

oczekiwanie, modlitwa i spotkanie 

z ks. Andrzejem. Była rozmowa 

i spowiedź i mój problem, z którym 

nie umiałam poradzić. Kapłan powie-

dział, że chodzi o moje nawrócenie, 

wyjaśnił działanie naczyń połączo-

nych – o napełnianiu się łaską Bożą 

i rozlaniu jej na innych. Opowiadałam 

o łaskach otrzymanych od Matki 

Bożej po wstąpieniu do Róży Różań-

cowej. Ksiądz przerwał mi mówiąc, że 

zobaczę, że tu jest coś więcej. Słu-

chałam, wierząc, że to Pan Jezus mówi 

przez tego kapłana.

Kolejne spotkanie i spowiedź 

w grudniu. Przy pierwszym, czy przy 

drugim spotkaniu, nie pamiętam, 

poprosiłam o kierownictwo duchowe. 

Otrzymałam zgodę, za co Panu Bogu 

i Matce Bożej bardzo dziękuję. Był to 

Kapłan o wielkim sercu, jego słowa 

zapadały bardzo głęboko. Uczył, 

wyjaśniał Słowo Boże, tak jak ojciec 

dziecku, ze spokojem i delikatnością. 

Mówił np. dobrze byłoby, gdybyś tak 

częściej, nawet codziennie, uczest-

niczyła we Mszy św. i przyjmowała 

Eucharystię, staraj się odmawiać 

różaniec, nawet wszystkie części, w 

drodze do pracy, czy stojąc w kolejc

e. To było i jest możliwe do wypeł-

nienia z łaską Bożą. Uczył pokory, 

ufności i otwarcia na dar Ducha 

Świętego i Maryję.

W styczniu 1990 r. była kolejna 

spowiedź i złożenie na ręce kierow-

nika duchowego „Aktu oddania się 

Matce Bożej”. To wielki dar – bycie 

we wspólnocie Maryi. Niczym na to 

nie zasłużyłam. Comiesięczne wyjaz-

dy do spowiedzi nie sprawiały trud-

ności. Były również wyjazdy na 

cotygodniowe spotkania w Wila-

nowie: Msza Święta i słuchanie kon-

ferencji. Jeździło wtedy wiele osób 

z Białegostoku. Do 1992 r. nie 

mieliśmy w Białymstoku kapłana i by-

liśmy związani z kapłanami i wspól-

notą RRN w Warszawie. Podzielę się 

wspomnieniem z ostatniego wyjazdu 

do spowiedzi w grudniu 1991 r.. 

Pogoda nie zachęcała do podróży: 

mróz, śnieg i zamieć. Jak jechać z trzy-

miesięcznym dzieckiem? Mój mąż 

wrócił z pracy i stwierdził, że skoro 

umówiłam się, to trzeba jechać i za-

wiózł nas. Matka Boża posłużyła się 

nim. Był wtedy sympatykiem RRN. 

Jeżeli jest łaska Boża, to nie ma rzeczy 

niemożliwych.

Jestem wdzięczna Panu Bogu za 

dar kierownictwa duchowego, za 

kapłanów i wspólnotę Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich.

Wacława Wyszyńska

***

Moim pierwszym spowiednikiem 

w Warszawie był ks. Andrzej Buczel. 

Już w październiku 1987 r. poprosiłam 

ks. Andrzeja o kierownictwo duchowe 

i otrzymałam tę łaskę. Miałam wtedy 

39 lat, męża i troje dzieci w wieku 12, 

11 i 5 lat. Ks. Andrzej reprezentował 

dla mnie Pana Jezusa na tej ziemi tu 

i teraz. Łaska sakramentu pokuty 

i zbawienne rady udzielane mi były 

dla mnie bardzo ważne, wręcz 

konieczne do tego, żeby moja rodzina 

mogła egzystować jak Bóg przykazał.

Z sakramentu pokuty u ks. An-

drzeja korzystałam do 1991 r. Z racji 

na stan zdrowia ks. Andrzeja Buczela 

penitenci z Białegostoku zostali skie-

rowani do ks. Dariusza Greleckiego 

pracującego wówczas w parafii św. 

Jadwigi w Białymstoku.

Ks. Andrzej Buczel zmarł 5 grud-

nia 1994 r. Byłam na jego pogrzebie. 

Modliłam się dziękując Bogu za jego 

posługę kapłańską i o niebo dla niego.

Patrząc z perspektywy czasu wy-

rażam wielką wdzięczność śp. ks. 

Andrzejowi. Kilkanaście razy byłam 

na Jego grobie. Zawsze, kiedy od-

wiedzałam grób śp. ks. Andrzeja 

i Jego rodziców, widziałam świeże 

kwiaty i zapalone znicze. Ten znak 

mówił mi o wielkiej wdzięczności 
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również innych penitentów.

Trzynaście lat temu, modląc się 

przy grobie śp. ks. Andrzeja Buczela 

prosiłam o Jego wstawiennictwo za 

mojego młodszego syna Janka, który 

od kilku miesięcy nie kontaktował się 

z domem rodzinnym. Janek rozpoczął 

wtedy drugi fakultet, psychologię 

w Warszawie i tak się zaszył w tym 

świecie, że nie dawał znaku życia 

o sobie. W czasie mojej modlitwy nad 

grobem śp. ks. Andrzeja Janek za-

telefonował do mnie. Bardzo się z tego 

ucieszyłam i odczytałam to, jako 

natychmiastowe wstawiennictwo ks. 

Andrzeja u Pana Boga. Zaczęłam się 

głębiej zastanawiać nad faktem 

świętych obcowania. Wierzę coraz 

bardziej, że mój kierownik duchowy 

z dawnych lat wciąż opiekuje się moją 

rodziną. Wszyscy przecież zmierzamy 

ku naszemu zbawieniu i wszyscy 

winniśmy być świadomi tego, że nie 

osiągniemy tego celu życia bez 

kapłanów, którzy nas spowiadają 

i rozgrzeszają. Człowiek żyjący na tej 

ziemi musi korzystać ze środków 

zbawienia. Nikt nie może być zo-

stawiony sam sobie, wszyscy potrze-

bujemy Jezusa.

Stanisława Perkowska

 

Początki mego wędrowania szla-

kiem życia duchowego w RRN  z Mat-

ką Bożą rozpoczęłam po rocznym 

uczestnictwie w  spotkaniach mod-

litewnych Domowego Kościoła 

w Kręgach Rodzin. Był to okres 

mojego radykalnego nawrócenia, 

odkrywania grzeszności, miłości Bo-

ga i zakochania się  w Chrystusie. Pan 

Bóg, jako troskliwy Ojciec Niebieski 

przydzielił do parafii w Mońkach 

kapłana z RRN, który został moim 

kierownikiem duchowym, udzielał mi 

pomocy w życiu wewnętrznym, 

a Matka Boża wskazała wspólnotę 

RRN,  jako moją drogę do świętości. 

Przeżyłam cudowne chwile z Panem 

Bogiem: spotkania modlitewne w pa-

rafii, diecezjalne w Białymstoku, dni 

skupienia w sanktuariach, wielo-

godzinne adoracje, również  nocne. 

Codzienna Eucharystia głęboko 

przeżywana to szczyt miłości Boga do 

człowieka, do mnie, to Odkupieńcza 

Ofiara Chrystusa za grzeszników 

i oczywiście za mnie. To  moja ofiara 

cierpień,  całego życia, modlitw 

w intencji rodziny, bliskich  osób a jed-

nocześnie grzeszności. A jaki cud, 

szczęście i radość, gdy Jezus Chrystus 

w komunii przychodzi do mego serca. 

Byłam zachwycona Panem Bogiem 

i szczęśliwa. 

Pierwsze rekolekcje, w których 

uczestniczyłam wraz z rodziną, były 

w Rybczyźnie w 1995 r. Wyrwana 

zostałam na nie z pracy, od zaz-

drosnych, czasem podstępnych ludzi. 

W rekolekcjach uczestniczyło dużo 

osób, były trudne warunki. Mimo to 

wszystkie osoby okazały się ser-

deczne, życzliwe, szczere i otwarte. 

Ojcowie duchowni bardzo mili, od-

dani Panu Bogu i zaangażowani. Wiele 

czasu poświęcali penitentom, na 

spowiedź i rozmowy duchowe. Głosili 

zachwycające konferencje duchowe, 

które chłonęłam. Czułam się jak 

w Niebie. To były wakacje z Bogiem 

we wspólnocie osób pragnących 

zjednoczenia z Chrystusem. Była 

atmosfera serdeczności, życzliwości 

i miłości. Były wspólne modlitwy, 

odpoczywanie, pływanie kajakiem 

albo łódką po jeziorze, zabawy przy 

ognisku, wieczorem Apel Jasnogórski.

Pan Bóg obsypywał mnie łaskami, 

wiele cudów  dokonał w moim życiu. 

Zaprosiłam  Matkę Bożą do swego 

domu, rodziny, środowiska i do wnę-

trza. Żyłam charyzmatem RRN w Ko-

munii z Matką Bożą. Pragnęłam 

świętości. Droga do świętości to nie 

tylko sielanka, ale też wąska trudna 

droga krzyżowa, jaką przeszedł Jezus, 

to ból, cierpienie i konanie na krzyżu, 

a ja, jak dobry łotr, mam okazać 

skruchę, aby zmartwychwstać i wraz 

z Chrystusem przebywać w Jego 

Królestwie. Najpierw wyruszam 

w podróż duchową by poznać siebie, 

swoją grzeszność  oraz Pana Boga 

i Jego miłość. W miarę wzrostu życia 

duchowego poznaję swoją nędzę 

i poddaję się dobrowolnie wypalaniu 

drewna w ogniu Bożej miłości. Tak 

postępuje Bóg z duszą oczyszczając 

i przygotowując ją do doskonałego 

zjednoczenia z Sobą. Pozwalam się 

kształtować duchowo i przejść cztery 

przepaści życia wewnętrznego.

1. Grzeszności: coraz mniej grze-

chów, a większe  poczucie grzesz-

ności.

2. Ufności w Miłosierdzie Boże.

3. Wdzięczności.

4. Kenozy: świadomość wyni-

szczenia Pana Boga w Jezusie Chry-

stusie na krzyżu i cena cierpienia 

Matki Bożej pod krzyżem, gdy miecz 

boleści  przebił Jej serce.

Etapy życia wewnętrznego, ducho-

wych oczyszczeń wiążą się z cier-

pieniem i bólem, ale w Komunii 

z Matką Bożą, w Jej ramionach mogę 

wytrwać  i dojść do krainy wiecznej 

szczęśliwości w Niebie.

Irena Ołdakowska

Pomogli w wierze
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Jesienne rekolekcje w Studzie-

nicznej odbyły się w dniach 25-

27.10.2019 r. Tematem przewodnim 

był  „Błęki tny  l i s t  do  Ewy  – 

rozważania o grzeszności…” autor-

stwa ks. Dariusza Greleckiego. Reko-

lekcje były jak zawsze doskonale 

przygotowane i przyniosły prawdziwą 

duchową strawę. Prawdziwym anio-

łem tego miejsca jest ks. Leszek 

Giemza, który z gorliwością dobrego 

gospodarza troszczył się o dobre 

warunki dla każdego uczestnika i do-

brą atmosferę. Dzięki temu mogliśmy 

w ciszy i spokoju zgłębiać trudną 

wiedzę o rozwoju życia wewnęt-

rznego zgodnego z charyzmatem 

RRN. List opowiada o budowaniu 

w sobie poczucia grzeszności, do 

czego wszyscy jesteśmy wezwani. 

Chciałabym podzielić się swoimi 

rozważaniami z rekolekcji, które łączą 

się z moimi osobistymi doświad-

czeniami. 

Przez wiele lat towarzyszył mi 

obraz mojego serca i duszy, jako 

starego zniszczonego namiotu. Zaw-

sze był stary, brudny i bardzo po-

szarpany. Został zniszczony przez 

burze, wichry i prawdziwe huragany. 

Miał wiele dziur, które co jakiś czas 

stawały się większe, a nawet tak duże, 

że materiał unosił się wysoko w pod-

muchach wiatru i trzepotał. Wejście 

do namiotu było zawsze nieco uchy-

lone, a w środku panowała zupełna 

ciemność. Nigdy nie widziałam, co 

jest dalej, jak uchylić bardziej zasłonę 

do namiotu. Zapraszając Jezusa do 

swego serca miałam wyrzuty, że tam 

jest tak biednie i nie jest posprzątane. 

Nie wiedziałam jednak, co mam 

zmienić, aby Jezus znalazł tam godne 

miejsce. Ten obraz powracał wielo-

krotnie. 

Dopiero po zakończeniu rekolekcji 

znalazłam wyjaśnienie. Wspólna lek-

tura „Błękitnego listu do Ewy” pod 

kierunkiem ks. Dariusza Greleckiego 

przyniosła mi podpowiedź. Spotkanie 

z Jezusem jest możliwe, jeśli odkryję 

w sobie poczucie grzeszności. To jest 

właśnie ta ciemność wewnątrz na-

miotu. Jeżeli to poczucie jest większe, 

(ale nie grzech!), jeżeli dostrzegam 

swoją nędzę, swoją nicość, to wtedy 

autentyczne spotkanie z Jezusem jest 

naprawdę możliwe. On przychodzi do 

tej ciemności, aby ją rozjaśnić. Nie 

przychodzi do posprzątanego, pięk-

nego miejsca. Przychodzi do mnie 

słabej i nieporadnej, poranionej. Mu-

szę Go tylko zaprosić.

Tak jest dokładnie z młodzieńcem, 

który wszystko stracił. Ów biblijny 

młody człowiek został odarty z całego 

bogactwa, jest całkowitym nędzarzem 

z trudnym doświadczeniem swego 

życia. Wraca do Ojca, ponieważ wie, 

że tylko On naprawdę go kocha. Tylko 

u Ojca niczego mu nie zabraknie, 

a wprost przeciwnie – otrzyma o wiele 

więcej niż miał, w nadmiarze. Skru-

cha, całkowite odarcie z iluzji o sobie, 

ubóstwo duchowe, całkowita niemoc 

w przemianę siebie i swego życia, 

ufność to niezbędny warunek, aby 

przygotować miejsce w swoim sercu 

dla Chrystusa.

Muszę przyjąć tę trudną prawdę 

o sobie - w mojej duszy jest naprawdę 

ciemno i ubogo. Jedynym ratunkiem 

jesteś Ty, Jezu. Przychodzisz do mnie, 

właśnie takiej. Przychodzisz do mojej 

nędzy, do mego zniszczonego na-

miotu z miłości, wiedząc, że niczym 

nie mogę się odpłacić. Nic nie mam, 

co mogłabym Tobie dać.

Niech namiot mojej duszy pozo-

stanie właśnie taki. Najważniejsze, że 

są w nim uchylone drzwi.

Studzieniczna, 27.10.2019 

Ewa Toczyńska

NAMIOT

Nędzne jest serce moje,

Jak namiot poszarpany.

Szukam w nim miejsca dla 

Ciebie.

Jezu umiłowany.

Maleńkie i skromne to miejsce – 

pęknięty dach, krzywe ściany.

Ledwie się trzyma ziemi, 

gdy wichrem jest targany.

Codziennie czekam skruszona

Przed wejściem namiotu mego.

Czy przyjdzie Pan Odkupiciel

Do miejsca tak bardzo smutnego?

Wierzę i ufam gorąco,

że serce me Jezu nawiedzisz.

Tyś Król Wszechświata, 

Zbawiciel!

Od Ciebie wszystko zależy!

Przed Tobą z pokorą klęknę

I Matkę Twą, Maryję,  zaproszę.

Przyjdź Jezu, bo tęsknię i pragnę

do mego namiotu. Proszę!

Umocnij Twą Obecnością,

Zasiądź na tronie w tym miejscu.

Ja nędzarz przed Tobą się korzę.

Pozostań na zawsze w mym sercu

Białystok, 2017

Ewa T

Dni skupienia w Studzienicznej 

były bardzo cennym spotkaniem we 

wspólnocie, na modlitwie, konfe-

rencjach. Pan Bóg pokazał, że to On 

sam zaprasza mnie, a ja zastanawiam 

się czy pojechać, czy skorzystać z tej 

łaski. 

Ksiądz Dariusz wyjaśniał w opar-

ciu o teksty z Pisma Świętego zagad-

nienia dotyczące grzeszności, ufności, 

wdzięczności i kenozy Pana Jezusa. 

Święci uważali, że są grzesznikami. 

Ważne jest, aby rozróżnić grzech od 

poczucia grzeszności. W miarę roz-

woju duchowego, ma być coraz 

więcej poczucia grzeszności, a coraz 

mniej grzechu. Ksiądz zadał też 

pytanie, co jest poczuciem grzesz-

ności i z czego mamy ją budować? 

Grzechy popełnione, które po wyz-

naniu w Sakramencie Pokuty są 

odpuszczone, mogę w każdej chwili 

popełnić, jeżeli Pan Bóg mnie od nich 

nie zachowa, nie uchroni. Trzeba od-

krywać grzechy łask zmarnowanych, 

łask przywłaszczanych, często nie-

dostrzeganych grzesznych pobudek, 

zachowań, grzechy zaniedbania. 

Ważne jest, jak wygląda moja mo-

dlitwa. Proszę Pana Boga – pomóż, 

a uważam, że to ja buduję, a Pan Bóg 

mi  w tym pomaga, ale jest inaczej. To 

Pan Bóg buduje, a ja pomagam, 

a nawet przeszkadzam. Mam być 

przezroczysta. Jeżeli tak nie jest, to 

może być poczucie grzeszności. Jak 

wygląda mój rachunek sumienia? 

Mogłam zrobić coś dobrego, a nie 

zrobiłam i to może być poczucie 

grzeszności. Mogę w każdej chwili 

upaść i powinnam być Panu Bogu 

wdzięczna, że mnie od tego zacho-

wuje. 

To był czas cenny, czas wyci-

szenia, przemyśleń, czas odkrywania 

prawdy o sobie, czas modlitwy. 

Ważnym odkryciem dla mnie było to, 

że jednym z warunków dążenia do 

świętości jest poznawanie, budowania 

w sobie poczucia grzeszności i ufności 

w Boże Miłosierdzie.

Jestem bardzo wdzięczna Panu 

Bogu i Matce Najświętszej za łaskę 

uczestniczenia w dniach skupienia, za 

kapłanów, kierowników duchowych, 

którzy niestrudzenie głoszą Słowo 

Boże, przybliżają i pomagają odkry-

wać prawdę o mnie.

Dziękuję za wspólnotę Ruchu 

Rodzin Nazaretańskich, za dar Maryi 

w moim życiu. To Ona mnie zaprosiła 

na te dni skupienia i wciąż prowadzi 

najkrótszą drogą do Jezusa Chrystusa. 

Wdzięczna Panu Bogu i Matce Naj-

świętszej. 

Maria Bełbot

30 października 2019 r. o godz. 

19.00 w Centrum Wystawienniczo-

Konferencyjnym zgromadziło się na 

spotkaniu z Księdzem Arcybiskupem 

Tadeuszem Wojdą liczne grono człon-

ków Rady Ruchów Katolickich Archi-

diecezji Białostockiej. W pierwszej 

części spotkania ks. Dariusz Wojtecki, 

Asystent Rady Ruchów Katolickich 

Archidiecezji Białostockiej przybliżył 

pokłosie zebrania Ogólnopolskiej 

Rady Ruchów Katolickich, które 

odbyło się 17 września w Warszawie. 

Tematem tamtego spotkania była 

próba odpowiedzi na pytanie, jak 

ruchy mogą pomoc w odkrywaniu 

misji Kościoła.

 Ze statystyk wynika, iż we wspól-

notach i ruchach jest w Polsce 4 mln 

osób. Szczególnym zainteresowa-

niem wiernych cieszą się powstające 

w ostatnich latach ruchy wolunta-

rystyczne. Tymczasem widoczna staje 

się stopniowa seksualizacja kultury.  

Ateizm przejawia się, jako obojętność 

wobec Kościoła. Następuje podział 

miedzy świeckimi i duchownymi. Ten 

kryzys jest jednak błogosławień-

stwem dla Kościoła. Jest czasem łaski. 

W szczególności zaś kryzys kapłań-

stwa w Kościele oznacza potrzebę 

większej troski modlitewnej o kapła-

nów. Równie ważna jest troska o pod-

różujących w czasie weekendów i ich 

udział w niedzielnej Eucharystii. 

 Ks. Asystent podkreślił koniecz-

ność uszanowania istoty kerygmatu: 

w dziele stworzenia, Jezusa Chrystusa 

i apostolstwa. Nie wolno prywa-

tyzować kerygmatu na cele wspól-

noty. Dla chrześcijanina kerygmat to 

publiczne i uroczyste ogłaszanie dzie-

ła zbawienia przez Boga i objawienia 

go w ukrzyżowanym i zmartwy-

chwstałym Chrystusie. „Kerygmat  

[κήρυγμα] dosłownie oznacza krzyk. 

Jest to pierwsze głoszenie orędzia 

chrześcijańskiego, które należy uro-

czyście ogłaszać tym, którzy nie znają 

Boga po to, aby odkryli sens swojego 

życia i człowieczeństwa. Kerygmat to 

nie tylko najbardziej podstawowa 

treść Ewangelii, ale również pełne 

mocy wydarzenie, które sprawia, że 

smutni, odrzuceni, ubodzy, zniewo-

leni, chorzy, (…) otwierają się na zu-

pełnie nową rzeczywistość przemia-

ny – odzyskują samych siebie. Dzięki 

temu, człowiek wyzwolony spod wła-

dzy złego może zacząć swoje życie od 

nowa, nadając mu nowy kierunek – ku 

Bogu i drugiemu człowiekowi”. „Ke-

rygmat Jezusa – Dobra Nowina 

o człowieku i dla człowieka”, ks. Piotr 

Spyra, KUL, 2014r.

 Konieczne staje się przeforma-

towanie życia społecznego w obszarze 

rodziny. Usłyszeliśmy zachętę do 

sięgnięcia po dokument „Mężczyzną 

i kobietą ich stworzył”,  jako stano-

wiska Kościoła wobec realiów na-

szego życia. Dokument Kongregacji 

ds. Edukacji Katolickiej w Watykanie 

w 2019r., napisany z myślą o drodze 

dialogu na temat kwestii gender 

w edukacji, porządkuje myślenie. 

„Coraz powszechniejsza jest świa-

domość, że stajemy w obliczu tego, co 

można nazwać kryzysem wycho-

wawczym, szczególnie w odniesieniu 

do kwestii uczuciowości i płciowości. 

W wielu przypadkach planowane są 

i wdrażane programy nauczania, 

w których „prezentowane są kon-

cepcje osoby i życia pozornie neut-

ralne, lecz w rzeczywistości odz-

wierciedlające antropologię sprzecz-

ną z wiarą i z prawym rozumem”. 

Dezorientacja antropologiczna, pow-

szechnie cechująca klimat kulturowy 

naszych czasów, przyczyniła się 

z pewnością do destabilizacji rodziny, 

jako instytucji, niosąc ze sobą skłon-

ność do zamazywania różnic między 

mężczyzną a kobietą, uważanych 

jedynie za skutki uwarunkowań 

historyczno-kulturowych. W tym 

kontekście misja wychowawcza staje 

przed wyzwaniem, które „wyłania się 
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Jesienne rekolekcje w Studzie-

nicznej odbyły się w dniach 25-

27.10.2019 r. Tematem przewodnim 

był  „Błęki tny  l i s t  do  Ewy  – 

rozważania o grzeszności…” autor-

stwa ks. Dariusza Greleckiego. Reko-

lekcje były jak zawsze doskonale 

przygotowane i przyniosły prawdziwą 

duchową strawę. Prawdziwym anio-

łem tego miejsca jest ks. Leszek 

Giemza, który z gorliwością dobrego 

gospodarza troszczył się o dobre 

warunki dla każdego uczestnika i do-

brą atmosferę. Dzięki temu mogliśmy 

w ciszy i spokoju zgłębiać trudną 

wiedzę o rozwoju życia wewnęt-

rznego zgodnego z charyzmatem 

RRN. List opowiada o budowaniu 

w sobie poczucia grzeszności, do 

czego wszyscy jesteśmy wezwani. 

Chciałabym podzielić się swoimi 

rozważaniami z rekolekcji, które łączą 

się z moimi osobistymi doświad-

czeniami. 

Przez wiele lat towarzyszył mi 

obraz mojego serca i duszy, jako 

starego zniszczonego namiotu. Zaw-

sze był stary, brudny i bardzo po-

szarpany. Został zniszczony przez 

burze, wichry i prawdziwe huragany. 

Miał wiele dziur, które co jakiś czas 

stawały się większe, a nawet tak duże, 

że materiał unosił się wysoko w pod-

muchach wiatru i trzepotał. Wejście 

do namiotu było zawsze nieco uchy-

lone, a w środku panowała zupełna 

ciemność. Nigdy nie widziałam, co 

jest dalej, jak uchylić bardziej zasłonę 

do namiotu. Zapraszając Jezusa do 

swego serca miałam wyrzuty, że tam 

jest tak biednie i nie jest posprzątane. 

Nie wiedziałam jednak, co mam 

zmienić, aby Jezus znalazł tam godne 

miejsce. Ten obraz powracał wielo-

krotnie. 

Dopiero po zakończeniu rekolekcji 

znalazłam wyjaśnienie. Wspólna lek-

tura „Błękitnego listu do Ewy” pod 

kierunkiem ks. Dariusza Greleckiego 

przyniosła mi podpowiedź. Spotkanie 

z Jezusem jest możliwe, jeśli odkryję 

w sobie poczucie grzeszności. To jest 

właśnie ta ciemność wewnątrz na-

miotu. Jeżeli to poczucie jest większe, 

(ale nie grzech!), jeżeli dostrzegam 

swoją nędzę, swoją nicość, to wtedy 

autentyczne spotkanie z Jezusem jest 

naprawdę możliwe. On przychodzi do 

tej ciemności, aby ją rozjaśnić. Nie 

przychodzi do posprzątanego, pięk-

nego miejsca. Przychodzi do mnie 

słabej i nieporadnej, poranionej. Mu-

szę Go tylko zaprosić.

Tak jest dokładnie z młodzieńcem, 

który wszystko stracił. Ów biblijny 

młody człowiek został odarty z całego 

bogactwa, jest całkowitym nędzarzem 

z trudnym doświadczeniem swego 

życia. Wraca do Ojca, ponieważ wie, 

że tylko On naprawdę go kocha. Tylko 

u Ojca niczego mu nie zabraknie, 

a wprost przeciwnie – otrzyma o wiele 

więcej niż miał, w nadmiarze. Skru-

cha, całkowite odarcie z iluzji o sobie, 

ubóstwo duchowe, całkowita niemoc 

w przemianę siebie i swego życia, 

ufność to niezbędny warunek, aby 

przygotować miejsce w swoim sercu 

dla Chrystusa.

Muszę przyjąć tę trudną prawdę 

o sobie - w mojej duszy jest naprawdę 

ciemno i ubogo. Jedynym ratunkiem 

jesteś Ty, Jezu. Przychodzisz do mnie, 

właśnie takiej. Przychodzisz do mojej 

nędzy, do mego zniszczonego na-

miotu z miłości, wiedząc, że niczym 

nie mogę się odpłacić. Nic nie mam, 

co mogłabym Tobie dać.

Niech namiot mojej duszy pozo-

stanie właśnie taki. Najważniejsze, że 

są w nim uchylone drzwi.

Studzieniczna, 27.10.2019 

Ewa Toczyńska

NAMIOT

Nędzne jest serce moje,

Jak namiot poszarpany.

Szukam w nim miejsca dla 

Ciebie.

Jezu umiłowany.

Maleńkie i skromne to miejsce – 

pęknięty dach, krzywe ściany.

Ledwie się trzyma ziemi, 

gdy wichrem jest targany.

Codziennie czekam skruszona

Przed wejściem namiotu mego.

Czy przyjdzie Pan Odkupiciel

Do miejsca tak bardzo smutnego?

Wierzę i ufam gorąco,

że serce me Jezu nawiedzisz.

Tyś Król Wszechświata, 

Zbawiciel!

Od Ciebie wszystko zależy!

Przed Tobą z pokorą klęknę

I Matkę Twą, Maryję,  zaproszę.

Przyjdź Jezu, bo tęsknię i pragnę

do mego namiotu. Proszę!

Umocnij Twą Obecnością,

Zasiądź na tronie w tym miejscu.

Ja nędzarz przed Tobą się korzę.

Pozostań na zawsze w mym sercu

Białystok, 2017

Ewa T
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były bardzo cennym spotkaniem we 

wspólnocie, na modlitwie, konfe-

rencjach. Pan Bóg pokazał, że to On 

sam zaprasza mnie, a ja zastanawiam 

się czy pojechać, czy skorzystać z tej 

łaski. 

Ksiądz Dariusz wyjaśniał w opar-

ciu o teksty z Pisma Świętego zagad-

nienia dotyczące grzeszności, ufności, 

wdzięczności i kenozy Pana Jezusa. 

Święci uważali, że są grzesznikami. 

Ważne jest, aby rozróżnić grzech od 

poczucia grzeszności. W miarę roz-

woju duchowego, ma być coraz 

więcej poczucia grzeszności, a coraz 

mniej grzechu. Ksiądz zadał też 

pytanie, co jest poczuciem grzesz-

ności i z czego mamy ją budować? 

Grzechy popełnione, które po wyz-

naniu w Sakramencie Pokuty są 

odpuszczone, mogę w każdej chwili 

popełnić, jeżeli Pan Bóg mnie od nich 

nie zachowa, nie uchroni. Trzeba od-

krywać grzechy łask zmarnowanych, 

łask przywłaszczanych, często nie-

dostrzeganych grzesznych pobudek, 

zachowań, grzechy zaniedbania. 

Ważne jest, jak wygląda moja mo-

dlitwa. Proszę Pana Boga – pomóż, 

a uważam, że to ja buduję, a Pan Bóg 

mi  w tym pomaga, ale jest inaczej. To 

Pan Bóg buduje, a ja pomagam, 

a nawet przeszkadzam. Mam być 

przezroczysta. Jeżeli tak nie jest, to 

może być poczucie grzeszności. Jak 

wygląda mój rachunek sumienia? 

Mogłam zrobić coś dobrego, a nie 

zrobiłam i to może być poczucie 

grzeszności. Mogę w każdej chwili 

upaść i powinnam być Panu Bogu 

wdzięczna, że mnie od tego zacho-

wuje. 

To był czas cenny, czas wyci-

szenia, przemyśleń, czas odkrywania 

prawdy o sobie, czas modlitwy. 

Ważnym odkryciem dla mnie było to, 

że jednym z warunków dążenia do 

świętości jest poznawanie, budowania 

w sobie poczucia grzeszności i ufności 

w Boże Miłosierdzie.

Jestem bardzo wdzięczna Panu 

Bogu i Matce Najświętszej za łaskę 

uczestniczenia w dniach skupienia, za 

kapłanów, kierowników duchowych, 

którzy niestrudzenie głoszą Słowo 

Boże, przybliżają i pomagają odkry-

wać prawdę o mnie.

Dziękuję za wspólnotę Ruchu 

Rodzin Nazaretańskich, za dar Maryi 

w moim życiu. To Ona mnie zaprosiła 

na te dni skupienia i wciąż prowadzi 

najkrótszą drogą do Jezusa Chrystusa. 

Wdzięczna Panu Bogu i Matce Naj-

świętszej. 

Maria Bełbot

30 października 2019 r. o godz. 

19.00 w Centrum Wystawienniczo-

Konferencyjnym zgromadziło się na 

spotkaniu z Księdzem Arcybiskupem 

Tadeuszem Wojdą liczne grono człon-

ków Rady Ruchów Katolickich Archi-

diecezji Białostockiej. W pierwszej 

części spotkania ks. Dariusz Wojtecki, 

Asystent Rady Ruchów Katolickich 

Archidiecezji Białostockiej przybliżył 

pokłosie zebrania Ogólnopolskiej 

Rady Ruchów Katolickich, które 

odbyło się 17 września w Warszawie. 

Tematem tamtego spotkania była 

próba odpowiedzi na pytanie, jak 

ruchy mogą pomoc w odkrywaniu 

misji Kościoła.

 Ze statystyk wynika, iż we wspól-

notach i ruchach jest w Polsce 4 mln 

osób. Szczególnym zainteresowa-

niem wiernych cieszą się powstające 

w ostatnich latach ruchy wolunta-

rystyczne. Tymczasem widoczna staje 

się stopniowa seksualizacja kultury.  

Ateizm przejawia się, jako obojętność 

wobec Kościoła. Następuje podział 

miedzy świeckimi i duchownymi. Ten 

kryzys jest jednak błogosławień-

stwem dla Kościoła. Jest czasem łaski. 

W szczególności zaś kryzys kapłań-

stwa w Kościele oznacza potrzebę 

większej troski modlitewnej o kapła-

nów. Równie ważna jest troska o pod-

różujących w czasie weekendów i ich 

udział w niedzielnej Eucharystii. 

 Ks. Asystent podkreślił koniecz-

ność uszanowania istoty kerygmatu: 

w dziele stworzenia, Jezusa Chrystusa 

i apostolstwa. Nie wolno prywa-

tyzować kerygmatu na cele wspól-

noty. Dla chrześcijanina kerygmat to 

publiczne i uroczyste ogłaszanie dzie-

ła zbawienia przez Boga i objawienia 

go w ukrzyżowanym i zmartwy-

chwstałym Chrystusie. „Kerygmat  

[κήρυγμα] dosłownie oznacza krzyk. 

Jest to pierwsze głoszenie orędzia 

chrześcijańskiego, które należy uro-

czyście ogłaszać tym, którzy nie znają 

Boga po to, aby odkryli sens swojego 

życia i człowieczeństwa. Kerygmat to 

nie tylko najbardziej podstawowa 

treść Ewangelii, ale również pełne 

mocy wydarzenie, które sprawia, że 

smutni, odrzuceni, ubodzy, zniewo-

leni, chorzy, (…) otwierają się na zu-

pełnie nową rzeczywistość przemia-

ny – odzyskują samych siebie. Dzięki 

temu, człowiek wyzwolony spod wła-

dzy złego może zacząć swoje życie od 

nowa, nadając mu nowy kierunek – ku 

Bogu i drugiemu człowiekowi”. „Ke-

rygmat Jezusa – Dobra Nowina 

o człowieku i dla człowieka”, ks. Piotr 

Spyra, KUL, 2014r.

 Konieczne staje się przeforma-

towanie życia społecznego w obszarze 

rodziny. Usłyszeliśmy zachętę do 

sięgnięcia po dokument „Mężczyzną 

i kobietą ich stworzył”,  jako stano-

wiska Kościoła wobec realiów na-

szego życia. Dokument Kongregacji 

ds. Edukacji Katolickiej w Watykanie 

w 2019r., napisany z myślą o drodze 

dialogu na temat kwestii gender 

w edukacji, porządkuje myślenie. 

„Coraz powszechniejsza jest świa-

domość, że stajemy w obliczu tego, co 

można nazwać kryzysem wycho-

wawczym, szczególnie w odniesieniu 

do kwestii uczuciowości i płciowości. 

W wielu przypadkach planowane są 

i wdrażane programy nauczania, 

w których „prezentowane są kon-

cepcje osoby i życia pozornie neut-

ralne, lecz w rzeczywistości odz-

wierciedlające antropologię sprzecz-

ną z wiarą i z prawym rozumem”. 

Dezorientacja antropologiczna, pow-

szechnie cechująca klimat kulturowy 

naszych czasów, przyczyniła się 

z pewnością do destabilizacji rodziny, 

jako instytucji, niosąc ze sobą skłon-

ność do zamazywania różnic między 

mężczyzną a kobietą, uważanych 

jedynie za skutki uwarunkowań 

historyczno-kulturowych. W tym 

kontekście misja wychowawcza staje 

przed wyzwaniem, które „wyłania się 
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z różnych form ideologii, ogólnie 

zwanej «gender», która „zaprzecza 

różnicy i naturalnej komplementar-

ności mężczyzny i kobiety. Ukazuje 

ona społeczeństwo bez różnic płcio-

wych i banalizuje podstawy antro-

pologiczne rodziny. Ideologia ta 

wprowadza projekty edukacyjne i wy-

tyczne legislacyjne promujące toż-

samość osobistą i związki emoc-

jonalne w całkowitym oderwaniu od 

różnic biologicznych między męż-

czyzną a kobietą”.  Warto po ten 

dokument sięgnąć do Internetu.

 Ks. Asystent podkreślił dużą naszą 

rolę, jako wspólnot w tym temacie. 

My mamy promować nauczanie 

o człowieku. Fundamentem gender 

jest względność płci i możliwość jej 

wyboru. Antidotum na gender jest 

antropologia chrześcijańska i perso-

nalizm. Podstawową cechą antro-

pologii chrześcijańskiej jest jej chry-

stologiczny charakter. Powołanie 

człowieka najlepiej ukazane jest 

w osobie Jezusa Chrystusa. Wyraził to 

m.in. Sobór Watykański II odnosząc 

tajemnicę osoby ludzkiej do tajem-

nicy Słowa, które stało się czło-

wiekiem Najwyższym powołaniem 

człowieka, które ukazuje Chrystus jest 

zdolność do więzi z Bogiem. Zdol-

ność tę osoba ludzka ma dzięki temu, 

że została stworzona na obraz Boga, 

jest istotą rozumną, wolną i zdolną do 

miłości. Personalizm zaś stawia 

w centrum badań filozoficznych 

osobę człowieka, a nie społeczności. 

Ruchy promujące gender mogą zrobić 

wszystko, aby pokazać, że są prze-

śladowane. Za tym stoją ogromne 

pieniądze. Celem tej akcji jest zmiana 

kulturowa w Europie. Są przeciwni 

afirmacji płciowej. Świadomi tego, co 

się dzieje, rozpoznawajmy i roz-

różniajmy. Tym bardziej warto dla 

uporządkowania myślenia zwrócić we 

wspólnotach uwagę na ten dokument.

 W drugiej części spotkania Ks. 

Jarosław Grzegorczyk, Dyrektor Wy-

działu Duszpasterstwa przedstawił 

program duszpasterski Kościoła 

w Polsce na lata 2020 – 2022. 

Trzyletni program nosi tytuł „Eu-

charystia – Źródło, Szczyt i Misja 

Kościoła”. Główne założenia no-

wego programu duszpasterskiego 

dla Kościoła w Polsce to dusz-

pasterstwo eucharystyczne, wzmoc-

nienie zaangażowania duchownych 

i świeckich w przygotowanie i prze-

żywanie Eucharystii oraz odpo-

wiednie świętowanie niedzieli. 

Nowy program jest kontynuacją ref-

leksji i praktycznych wskazań pas-

toralnych opartych na teologii sakra-

mentów wtajemniczenia chrześci-

jańskiego w kluczu: chrzest-bierz-

mowanie-Eucharystia.

 Ks. Dyrektor podkreślił, że pro-

gram duszpasterski jest po to, by mieć 

jedną sprawę Bożą na cały rok. De-

kanalne konferencje już się odbyły, 

teraz jest czas na wspólnoty i ruchy. 

Pojawia się pytanie, czy i na ile ruchy 

i stowarzyszenia realizują program 

duszpasterski? Trzeba, aby program 

duszpasterski przenikał całą wspól-

notę diecezjalną. Temat „Eucharystia 

daje życie” przewidziany jest na 

3 lata:

    Jako prawda wyznawana,

    Jako tajemnica celebrowana, 

  Jako tajemnica posłania i chrześ-

cijańskiego świadectwa, zgodnie 

z wezwaniem „idźcie i głoście”.    

Warto i należy przemodlić i prze-

myśleć, co zrobić, by odkryć głębię 

i piękno Eucharystii, jako działania 

Boga:

  Po to, byśmy mieli życie, jako 

kontynuację dzieła stworzenia,

     To Eucharystia daje zbawienne,  

  Eucharystia to ofiara i cierpienie 

Jezusa,

   Eucharystia pozwala trwać w wie-

rze. 

 Działanie każdego z nas niech 

będzie odpowiedzią na miłość Jezusa 

Chrystusa. Bóg nas zaprasza, więc 

przyjdźmy do Jezusa, uniżmy się 

przed Bogiem, zabiegajmy o pokarm, 

który daje życie. Miejmy też świa-

domość skutków unikania Boga 

obecnego w Eucharystii. Eucharystia 

ma nas kosztować!  Co zasiejemy, 

jako ludzie ruchów i wspólnot, to 

zbierać będziemy!

     W części finalnej spotkania Ks. 

Arcybiskup Tadeusz Wojda zaprosił 

nas wszystkich do rozmowy o w/w 

problemach we wspólnotach i ru-

chach, zachęcił do włączania się 

wspólnot w życie parafii, w tym do 

pięknego przeżywania każdej Eucha-

rystii, podejmowania funkcji lek-

torów, kantorów. Zapraszał do udziału 

wszystkich wspólnot i ruchów w uro-

czystościach, którym przewodniczy 

Pasterz, w tym Mszy Świętej 16 

listopada, w uroczystość Matki Bożej 

Miłosierdzia. Wezwał też do uczest-

nictwa w peregrynacji obrazu Matki 

Bożej Miłosierdzia w parafiach.

zebrała
Lusia Orzechowska
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Adwentowy Dzień Skupienia na Jasnej Górze

W dniu 30 listopada uczestni-
czyliśmy w ogólnopolskim adwen-
towym dniu skupienia RRN na Jasnej 
Górze. Nasza pielgrzymkowa grupa 
liczyła ponad 50 osób. W tym roku przy-
pada 10 rocznica śmierci ks. Tadeusza 
Dajczera oraz 25 rocznica śmierci ks. 
Andrzeja Buczela. Jasnogórskie spot-

kanie, którego tematem było Uniżać się 
i służyć, było poświęcone duchowości 
oraz posłudze naszych Ojców. Został 
oddany im głos. Odsłuchaliśmy archi-
walnych konferencji najpierw ks. Ta-
deusza, a po południu ks. Andrzeja. Po 
konferencjach były świadectwa peni-
tentów obu kapłanów.

Konferencja ks. Tadeusza dotyczyła 
postawy dziecka i rozpoczynała się od 
sceny na pustyni, gdzie w namiocie 
zgromadzeni są razem starsi, dzieci 
i zwierzęta. Właśnie prowadzono głoś-
ny spór na ważny temat. Jest duszno, 
dużo dymu i jeszcze te krzyki doro-
słych. Młody chłopak wybiega na 

zewnątrz i widzi inną rzeczywistość. Jest 
noc, pełna ciszy i jakby oczeki-wania. 
Dostrzega księżyc i gwiazdy, odczuwa 
świeży powiew wiatru. Jest zafascy-
nowany. Nagle słyszy głos starej opie-
kunki: gdzie jesteś, wracaj do rachun-
ków.

Ta stara zrzędząca kobieta to stary 
człowiek nastawiony na kalkulacje, ra-
chunkowość. On jest w nas. Dziecko jest 
nowym człowiekiem, jest nierea-
listyczne, marzące, oczekujące na cud. 
To dziecko jest też w nas, może tylko 
przytłumione. Bóg jest młody. Pragnie 
podarować nam księżyc i jeszcze wię-
cej, swoje królestwo. My wiążemy Mu 
ręce obliczeniami tego, co możliwe 
i niemożliwe. Jezus mówił, że tylko 
gwałtownicy otrzymują królestwo nie-
bieskie, a dziecko takie właśnie jest: wali 
piąstkami w zamknięte drzwi dopóki mu 
nie otworzą. Bóg potrzebuje naszej 
dziecięcej wiary. Ks. Tadeusz przy-
pomniał postać Piotra i Zachariasza. 
Zachariasz był stary wiekiem i duchem 
i związał Bogu ręce. Podobnie uczynił 
Piotr chodząc po wodzie. Zaczął kal-
kulować. Na początku Adwentu mamy 
ukazaną postawę Maryi. Ona jest młoda, 
ma ducha dziecka w sobie i jest gotowa 
wszystko przyjąć. Maryja ze Zwiasto-
wania pragnie wlać w nasze serca mło-
dość ducha, widzenie mocy i miłości 
Boga, które są bez miary. Być dzieckiem 
to być radosnym i szczęśliwym. Dziecko 
ma moc nad Bogiem.

Opowieść księżycowa kontynuowa-
na była w świadectwach kilku osób. 
Podkreślali oni, że ks. Tadeusz wyciągał 
swoich penitentów z rachunków i pro-
blemów, by zaczerpnęli świeżego po-
wietrza. Bardzo mu zależało, by zaufali 
oni Panu Bogu i żyli w Jego obecności. 
Uczył, jak przyjmować wolę Bożą i że 
przychodzi ona w różnych wydarze-
niach. Mówił, że Pana Boga będziemy 
mieli na tyle w swoim życiu, na ile 
w Niego uwierzymy. Był zasłuchany 
w Maryję. Był jakby nieobecny, bardzo 
skupiony. Widział jakby dalej i więcej. 
Nie przywiązywał do siebie penitentów. 
Miał szczególny dar troski o kapłanów, 
którzy mogą przemieniać serca tysięcy 
osób, jeżeli będą mieli dar dziecka 
Bożego. To, co mówił było autentyczne 
i związane z jego doświadczeniem. 

Po południu wysłuchaliśmy z na-
grania konferencji ks. Andrzeja Bu-
czela. Jej tematem było oddanie się 
Matce Bożej. Ks. Andrzej nawiązywał 
do Aktu Oddania  Prymasa Tysiąclecia 
w Macierzyńską Niewolę Maryi. Pod-
kreślał, że najważniejsze jest, by iść 

z Maryją do końca, nie jako sługa, ale 
jako niewolnik Maryi. Tak właśnie 
Maryja oddała się Bogu, jako nie-
wolnica Pańska, wolna od zniewoleń, 
bez żadnych praw. Ona o nic nie wal-
czyła i nie liczyła na nic. Była w pełni 
otwarta na Bożą wolę. Mocno wyb-
rzmiały słowa, mówiące, że nie jes-
teśmy w stanie przyjąć woli Bożej, jeżeli 
nie oddamy się w niewolę Matce Bożej. 
Ks. Andrzej przypominał za kard. 
Stefanem Wyszyńskim, że oddanie się 
Matce Bożej jest aktem sprawied-
liwości, której musi stać się zadość. 
Prymas Tysiąclecia, który uważał, że 
więzy wiary są silniejsze niż więzy krwi 
(np. z ojcem), nie musiał pytać nas o zgo-
dę oddając naród w macierzyńską nie-
wolę Maryi. Niewolnictwo jest moż-
liwe tylko wówczas, gdy mamy postawę 
dziecka. Wtedy uwierzymy, że Bóg jest 
miłością, niczego sobie nie przypiszemy. 
Bez niewolnictwa nie będziemy mogli 
cierpieć za bliźnich, o ich nawrócenie 
i zbawienie. Ks. Andrzej odwoływał się 
w konferencji też do św. Maksymiliana 
przypominając, że Niepokalana była 
Współodkupicielką cierpiącą za nasze 
grzechy. Tylko sługa niewolnik może 
cierpieć za grzechy innych, może być 
apostołem, może ofiarować siebie i za-
jąć ostatnie miejsce.

W świadectwach penitenci ks. An-
drzeja Buczela podkreślali, że Ojciec 
zaszczepiał w nich wielkie pragnienie 
świętości. Był chodzącym dowodem na 
miłość Pana Boga, promieniował miło-
ścią. Był niewolnikiem Maryi. Zachę-
cał, by zapraszać Matkę Bożą do serc 
osób najbliższych, do serc osób zam-
kniętych, do własnych myśli, oczu, do 
serca, do życia. Uczył zawierzenia do 
końca, oddania wszystkiego Maryi. Był 
cichy, pokorny, bardzo cierpliwy, przez-
roczysty dla Jezusa. Słowa: biegnę po 
ostatnie miejsce  można odczytać, jako 
jego testament. Budził szacunek i wiel-
kie zaufanie. Celebrował Mszę Świętą 
bez pośpiechu, w ogromnym skupieniu, 
z niezwykłą miłością podawał Ciało 
Chrystusa. 

Najważniejszym wydarzeniem ja-
snogórskiego dnia skupienia była Msza 
Święta. Głównym celebransem był ks. 
Stefan Czermiński. Homilię wygłosił 
moderator krajowy RRN ks. Dariusz 
Kowalczyk. Przypomniał, że solenizant 
tego dnia, Apostoł Andrzej, po usły-
szeniu słów Pana Jezusa „Pójdź za mną” 
przekazał je św. Piotrowi. My także 
usłyszeliśmy to wezwanie Pana Jezusa 
za pośrednictwem naszych Ojców, ks. 
Tadeusza i ks. Andrzeja. Mówimy, że do 

Ruchu zaprosiła nas Maryja. Ona działa 
w ukryciu, ale realnie. Ks. Dariusz 
nawiązywał do pięknych kart z naszej 
historii, gdzie nasi przodkowie zdawali 
się na Maryję. Król Władysław IV po 
zwycięstwie nad Turkami pod Choci-
miem w 1621 r. ustanowił rycerski order 
Niepokalanej. Piękne też są kulisy 
wiktorii wiedeńskiej w 1683 r. To ks. 
Papczyński, spowiednik króla Jana 
Sobieskiego zachęcił naszego monarchę 
po długiej własnej modlitwie, by od-
powiedział na prośbę papieża i mimo 
wielkiej dysproporcji sił ruszył ratować 
Europę przez zalewem muzułmanów. 
Król po zwycięstwie miał powiedzieć, 
że zwycięstwo odniósł Bóg. Potem było 
obranie Maryi za Królową naszego na-
rodu w ślubach Jana Kazimierza w 1656 
r., powtórzone w Jasnogórskich Ślubach 
Narodu Polskiego Prymasa Tysiąclecia 
w 1956 r. Maryja, jako Matka i Królowa 
ingerowała w nasze dzieje, ciągle w spo-
sób niewidoczny, czasem bardzo spekta-
kularnie. Podczas obrony Częstochowy 
w 1655 r.,  cudu nad Wisłą w 1920 r. i po-
nownie w obronie jasnogórskiego san-
ktuarium, kiedy jako ubrana na czarno 
kobieta pojawiła się u radzieckiego ge-
nerała i nakazała ruszyć do ataku, by 
uchronić zaminowywany właśnie przez 
Niemców klasztor. Był też św. Maksy-
milian, który marzył, aby zrodzić 
Niepokalaną we wszystkich sercach, by 
mogła w nich urodzić słodkiego Jezusa. 
Był też Jan Paweł II, który swoim ży-
ciem wypełnił zawołanie: cały jestem 
Twój i wszystko, co moje Twoim jest. 

Sądzę, że nasi przodkowie, ojcowie 
wiary przekazali nam piękny testament, 
który jesteśmy zobowiązani wypełnić 
i przekazać następnym pokoleniom. Jest 
nim oddanie się naszego narodu i każ-
dego z nas w niewolę Maryi. Jest nim 
życie duchowością przekazaną nam 
przez Ojców naszej wspólnoty. Wierzę, 
że tego pragnie Maryja. My pragniemy, 
by hasło wypisane przez króla Wła-
dysława IV na orderze Niepokalanej: 
zwyciężyłaś – zwyciężaj, mogło rea-
lizować się w naszych sercach i w życiu 
naszego narodu.

Bożena Kulesza
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z różnych form ideologii, ogólnie 

zwanej «gender», która „zaprzecza 

różnicy i naturalnej komplementar-
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tyczne legislacyjne promujące toż-

samość osobistą i związki emoc-

jonalne w całkowitym oderwaniu od 

różnic biologicznych między męż-

czyzną a kobietą”.  Warto po ten 

dokument sięgnąć do Internetu.
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rolę, jako wspólnot w tym temacie. 
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nalizm. Podstawową cechą antro-
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tajemnicę osoby ludzkiej do tajem-
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człowieka, które ukazuje Chrystus jest 

zdolność do więzi z Bogiem. Zdol-

ność tę osoba ludzka ma dzięki temu, 
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wszystko, aby pokazać, że są prze-
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pieniądze. Celem tej akcji jest zmiana 

kulturowa w Europie. Są przeciwni 

afirmacji płciowej. Świadomi tego, co 

się dzieje, rozpoznawajmy i roz-

różniajmy. Tym bardziej warto dla 

uporządkowania myślenia zwrócić we 

wspólnotach uwagę na ten dokument.
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będzie odpowiedzią na miłość Jezusa 
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który daje życie. Miejmy też świa-

domość skutków unikania Boga 
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Stefanem Wyszyńskim, że oddanie się 
Matce Bożej jest aktem sprawied-
liwości, której musi stać się zadość. 
Prymas Tysiąclecia, który uważał, że 
więzy wiary są silniejsze niż więzy krwi 
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miłość Pana Boga, promieniował miło-
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cał, by zapraszać Matkę Bożą do serc 
osób najbliższych, do serc osób zam-
kniętych, do własnych myśli, oczu, do 
serca, do życia. Uczył zawierzenia do 
końca, oddania wszystkiego Maryi. Był 
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roczysty dla Jezusa. Słowa: biegnę po 
ostatnie miejsce  można odczytać, jako 
jego testament. Budził szacunek i wiel-
kie zaufanie. Celebrował Mszę Świętą 
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moderator krajowy RRN ks. Dariusz 
Kowalczyk. Przypomniał, że solenizant 
tego dnia, Apostoł Andrzej, po usły-
szeniu słów Pana Jezusa „Pójdź za mną” 
przekazał je św. Piotrowi. My także 
usłyszeliśmy to wezwanie Pana Jezusa 
za pośrednictwem naszych Ojców, ks. 
Tadeusza i ks. Andrzeja. Mówimy, że do 

Ruchu zaprosiła nas Maryja. Ona działa 
w ukryciu, ale realnie. Ks. Dariusz 
nawiązywał do pięknych kart z naszej 
historii, gdzie nasi przodkowie zdawali 
się na Maryję. Król Władysław IV po 
zwycięstwie nad Turkami pod Choci-
miem w 1621 r. ustanowił rycerski order 
Niepokalanej. Piękne też są kulisy 
wiktorii wiedeńskiej w 1683 r. To ks. 
Papczyński, spowiednik króla Jana 
Sobieskiego zachęcił naszego monarchę 
po długiej własnej modlitwie, by od-
powiedział na prośbę papieża i mimo 
wielkiej dysproporcji sił ruszył ratować 
Europę przez zalewem muzułmanów. 
Król po zwycięstwie miał powiedzieć, 
że zwycięstwo odniósł Bóg. Potem było 
obranie Maryi za Królową naszego na-
rodu w ślubach Jana Kazimierza w 1656 
r., powtórzone w Jasnogórskich Ślubach 
Narodu Polskiego Prymasa Tysiąclecia 
w 1956 r. Maryja, jako Matka i Królowa 
ingerowała w nasze dzieje, ciągle w spo-
sób niewidoczny, czasem bardzo spekta-
kularnie. Podczas obrony Częstochowy 
w 1655 r.,  cudu nad Wisłą w 1920 r. i po-
nownie w obronie jasnogórskiego san-
ktuarium, kiedy jako ubrana na czarno 
kobieta pojawiła się u radzieckiego ge-
nerała i nakazała ruszyć do ataku, by 
uchronić zaminowywany właśnie przez 
Niemców klasztor. Był też św. Maksy-
milian, który marzył, aby zrodzić 
Niepokalaną we wszystkich sercach, by 
mogła w nich urodzić słodkiego Jezusa. 
Był też Jan Paweł II, który swoim ży-
ciem wypełnił zawołanie: cały jestem 
Twój i wszystko, co moje Twoim jest. 

Sądzę, że nasi przodkowie, ojcowie 
wiary przekazali nam piękny testament, 
który jesteśmy zobowiązani wypełnić 
i przekazać następnym pokoleniom. Jest 
nim oddanie się naszego narodu i każ-
dego z nas w niewolę Maryi. Jest nim 
życie duchowością przekazaną nam 
przez Ojców naszej wspólnoty. Wierzę, 
że tego pragnie Maryja. My pragniemy, 
by hasło wypisane przez króla Wła-
dysława IV na orderze Niepokalanej: 
zwyciężyłaś – zwyciężaj, mogło rea-
lizować się w naszych sercach i w życiu 
naszego narodu.

Bożena Kulesza



19 listopada grupa małżeństw 

z dziećmi miała swój Dzień Skupienia 

w Juchnowcu Kościelnym. Rozpoczął 

się on Mszą Świętą odprawioną przez 

ks. Marka Muraszkiewicza w juchno-

wieckim Sanktuarium Matki Bożej 

Królowej Rodzin  

Następnie dzieci udały się do sali 

pielgrzyma na zabawy integrujące, 

a dorośli pozostali w kościele na 

konferencji. W swoich rozważaniach 

ks. Marek odniósł się do św. Jana, 

który stojąc nad Jordanem zoba-

czywszy przechodzącego Jezusa rzekł 

„Oto Baranek Boży”. W naszym życiu 

jest podobnie. W wirze codziennych 

spraw i obowiązków trudno nam 

zobaczyć Chrystusa. Dopiero, gdy się 

zatrzymujemy, łapiemy oddech i zo-

stawiamy problemy tego świata, 

możemy dostrzec Jezusa. W tym 

wszystkim pomaga nam Maryja, która 

uczy nas postawy służby i wsłu-

chiwania się w głos Pana. W obecnym, 

nastawionym na zysk i konsumpcje 

świecie, pojecie służby jest mało 

popularne. Kojarzy się z poniżeniem 

a nawet upokorzeniem, ale właśnie 

taka postawa, bezinteresownej pomo-

cy drugiemu, jest dziś szczególnie 

potrzebna.

Po konferencji ks. Marka głos za-

brał proboszcz tamtejszej parafii, ks. 

Andrzej Kondzior, który zwrócił 

naszą uwagę na prześladowania 

chrześcijan w wielu miejscach na 

świecie. Nawiązał również do nie-

dzielnej ewangelii, mówiącej o zbli-

żającej się apokalipsie i znakach 

nadchodzącego końca świata.

Dalsza część spotkania przebie-

gała w Domu Pielgrzyma. Przy 

gorącej kawie i pysznym cieście mie-

liśmy okazję posiedzieć wspólnie 

i porozmawiać oraz niejednokrotnie 

dziwić się, jak bardzo urosły niedaw-

no przecież widziane przez nas dzieci 

zaprzyjaźnionych małżeństw 

Następnie udaliśmy się do mniej-

szej sali, gdzie mieliśmy spotkanie 

w grupie. Młodsze dzieci pozostały na 

dole pod opieką cioć, a starsze udały 

się na spacer z ks. Sławkiem Las-

kowskim. Podczas małżeńskiego 

spotkania dzieliliśmy się świadec-

twami odnosząc się do wysłuchanych 

konferencji. Większość z nas miała 

wiele przemyśleń i chętnie się nimi 

dzieliła. 

Kolejnym punktem programu, 

szczególnie oczekiwanym zwłaszcza 

przez dzieci, była pizza! Gdy wszyscy 

nabraliśmy sił po posiłku, uczest-

niczyliśmy w integracyjnych zaba-

wach rodzinnych. Śmiechom i radości 

nie było końca!

To była bardzo udana listopadowa 

sobota. 

Szczególne podziękowania należą 

się ks. Andrzejowi, który udostępnił 

nam Dom Pielgrzyma i serdecznie nas 

przyjął, ks. Markowi, opiekunowi 

naszej grupy, ks. Sławkowi opie-

kującymi się starszymi dziećmi oraz 

organizatorom, Kasi i Andrzejowi 

Królom.

Czekamy na następne Dni Sku-

pienia!

Dorota Horczak

Dzień skupienia grupy małżeństw w Juchnowcu

W mieście pełnym zgiełku, pędzących tramwajów

Przechodnie biegną do swych ważnych spraw.

Gdzieś na placu samotnie stojąca choinka 

Obwieszcza – już się rozpoczął przedświąteczny czas!

Na ulicach skrzą się kolorowe światła.

Zza węgła dobiega kolędy ujmujący czar.

Okna sklepów wabią swym przepychem.

Wokoło unosi się roześmiany gwar.

Do domów także wkrada się niepokój.

Szarość życia przemienia jakiś dziwny blask.

Porządki, prezenty, uśmiechnięte dzieci,

Gotowanie potraw i pieczenie ciast.

   ***

A w Betlejemskiej Grocie – cicho i dostojnie,

Najświętsza Panienka w zamyśleniu trwa.

W pokornej modlitwie i w wielkim skupieniu

Oczekuje na przyjście Odkupiciela.

Ewa T.

W betlejemskiej grocie

16

Fotorelacja ze spotkania Juchnowca

17
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Warto obejrzeć - „Nieplanowane”

Od 1 listopada 2019 r. można było 

obejrzeć w kinach Helios długo 

oczekiwany film produkcji USA, pod 

tytułem „Nieplanowane”. Film został 

zrealizowany na podstawie opartej na 

faktach książki o tym samym tytule. 

Opowiada on historię Abby Johnson, 

która przez 8 lat była dyrektorem 

znanej kliniki aborcyjnej w USA. 

Drogę do kariery Abby poprzedzały 

różne traumatyczne przeżycia, w tym 

aborcje własnych dzieci. Pracując 

w klinice aborcyjnej uważała, że 

pomaga kobietom, które mają pro-

blemy podobne do tych, które miała 

sama. Nie była lekarzem i nie brała 

udziału w zabiegach, zatwierdzała 

tylko decyzje o kolejnych aborcjach, 

których za jej kadencji odbyło się 

ponad 22 tysiące. Przyjmowała w 

dobrej wierze zapewnienia spec-

jalistów, że płód w momencie prze-

prowadzania aborcji nie czuje bólu. 

Wszystko zmieniło się, gdy pewnego 

razu została poproszona o pomoc 

w gabinecie zabiegowym i ujrzała na 

ekranie USG jak przebiega aborcja 

i jak zachowuje się dziecko w czasie 

zabiegu. Mąż i rodzice Abby, chociaż 

byli zdecydowanie przeciwni temu, 

czym się zajmowała, jednak nie 

odsunęli się od niej. Modlili się 

i czekali cierpliwie na przemianę jej 

myślenia.

Film bardzo wyraźnie pokazuje 

czym jest aborcja – jest to zabijanie 

bezbronnych, niewinnych istot ludz-

kich. Przedstawia dramat kobiet pod-

dających się zabiegowi, często bardzo 

duże niebezpieczeństwo dla ich zdro-

wia. Widzimy także działanie orga-

nizacji broniących życia. Zbierały się 

one na protesty i modlitwę pod kli-

niką. Bardziej skuteczna jest modli-

twa, niż agresywne, oskarżające dzia-

łanie. Niezwykle ważne jest uświa-

damianie i konkretna pomoc kobie-

tom, które są nieraz zagubione i prze-

rażone po stwierdzeniu, że są w nie-

planowanej ciąży. Bardzo istotna 

okazuje się też pomoc osobom, które 

chcą odejść z kliniki aborcyjnej. Film 

nie oskarża, lecz pokazuje drogę 

przemiany. Ukazuje, że zawsze można 

liczyć na Boże Miłosierdzie, jeśli 

człowiek zawróci ze złej drogi i szcze-

rze wyzna przed Bogiem swoje, nawet 

najcięższe grzechy.

Film nie pozostawi nikogo obo-

jętnym. Warto, a nawet trzeba go 

obejrzeć!

Polecam!

 Janek Oleński

W czym ostatnio uczestniczyliśmy 

i co nas czeka w najbliższym 

czasie? 

W Ośrodku Rekolekcyjnym WASD 

w Studzienicznej k/Augustowa trwa 

cykl rekolekcji otwartych, opartych 

o treści zawarte w trzech „Listach do 

Ewy”, prowadzonych przez ks. 

Leszka Giemzę i ks. Dariusza 

Greleckiego, poświęconych 

następującym tematom: Maryja 

Mistrzyni i Matka (27-29.09); 

Eucharystia (18-20.10); Podstawy 

życia duchowego (22-24.11). 

Zapraszamy do uczestnictwa w tych 

rekolekcjach w kolejnych terminach 

wszystkich członków naszego 

Ruchu wraz z rodzinami 

i znajomymi.

Również w Studzienicznej, w dniach 

25-27 października br., odbyły się 

dni skupienia animatorów naszej 

archidiecezji.

Grupa formacyjna małżeństw 

z dziećmi, której opiekunem jest ks. 

Marek Muraszkiewicz, przybyła do 

Juchnowca 16 listopada br., gdzie 

odbyło się spotkanie integracyjne, 

rozpoczęte Mszą Świętą o godz. 

10.00.

30 listopada br. nasza wspólnota 

uczestniczyła w Ogólnopolskim 

Dniu Skupienia RRN na Jasnej 

Górze. 

W dniach od 1 do 3 grudnia br. 

(niedziela, poniedziałek, wtorek) 

uczestniczymy w rekolekcjach 

adwentowych, które prowadzi ks. 

Stanisław Gancarek. 

9 grudnia br., w trakcie spotkania 

poniedziałkowego, uczcimy pamięć 

ks. Andrzeja Buczela w 25 rocznicę 

Jego śmierci, która przypada 

5 grudnia. 

15 grudnia br., w niedzielę, po Mszy 

Świętej o godz. 15.00 odbędzie się 

spotkanie opłatkowe naszej 

wspólnoty. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich członków RRN 

z rodzinami, wnukami, sąsiadami 

i przyjaciółmi! Będzie to nasze 

ostatnie spotkanie w 2019 roku. 

Ponownie zobaczymy się dopiero 

3 lutego 2020 r., w poniedziałek 

o godz. 18.00. 

Zima zbliża się wielkimi krokami, 

dlatego coraz częściej myślimy 

i polecamy w naszych modlitwach 

rekolekcje zimowe  w Krynicy 

Zdroju, które odbędą się w drugim 

tygodniu ferii w dniach 

25 stycznia – 1 lutego 2020. 

Wiesław Szczepaniak

Co u nas słychać? 

W naszym domu rodzinnym, 

od czasu jak pamiętam, zawsze 

była modlitwa. Kiedy rano bu-

dziłam się, często widziałam ma-

mę odmawiającą różaniec. W nie-

dzielę śpiewaliśmy godzinki 

o Niepokalanym Poczęciu NMP. 

Prowadzone one były przez tatę. 

W południe odmawialiśmy róża-

niec. Jeszcze jako uczennice szko-

ły podstawowej ja i siostry na-

leżałyśmy do koła różańcowego, 

którego zelatorką była nasza 

mama. Mieszkaliśmy na kolonii i 

brakowało osób do pełnej róży. 

Na Mszę Świętą w niedzielę 

chodziliśmy pomimo dużej odle-

głości (było ok. 6-7 km w jedną 

stronę). Kiedy uczyłam się 

w szkole średniej w Białymstoku 

i tam mieszkałam uczęszczałam 

na nabożeństwa majowe, czerw-

cowe, różańcowe.

Po wyjściu za mąż zamie-

szkaliśmy na wsi. Razem z mę-

żem uczestniczyliśmy we Mszy 

Świętej, ale w domu modliłam się 

sama. Obok nas mieszkała pani 

Anna, starsza osoba, z którą bar-

dzo lubiłam rozmawiać. To ona 

przynosiła mi do czytania czaso-

pismo „Rycerz Niepokalanej''. 

Wtedy też zaczęłam  modlić się za 

przyczyną św. Maksymiliana Kol-

bego o łaskę wiary. Przyszedł 

trudny czas. Choroba męża, po-

ważna operacja, trójka niedużych 

dzieci i ja w stanie błogosławionym. 

Zaczęłam z dziećmi codziennie mo-

dlić się na różańcu i tak pozostało 

(obecnie modlę się z mężem). Teraz 

widzę, że choroba była łaską. W tym 

czasie dostałam w prezencie od siostry 

książkę ks. Tadeusza Dajczera „Roz-

ważania o wierze”. Treść tej książki 

bardzo mnie pociągała. Zmusiła do 

refleksji nad moim życiem wew-

nętrznym. Ponieważ mieszkałam 

w pobliżu Sokółki, zostałam zapro-

szona na spotkanie RRN. Spodobało 

mi się i od 1993 roku w miarę moż-

liwości uczestniczyłam we Mszach 

Świętych i spotkaniach. Wkrótce 

poprosiłam ks. Mirosława Stankie-

wicza o kierownictwo duchowe. 

Ksiądz wyraził zgodę i korzystam 

z tego Bożego daru do chwili obecnej. 

Jestem bardzo wdzięczna ks. Miro-

sławowi, że zawsze znajduje czas na 

wysłuchanie spowiedzi i rozmowę. 

Muszę jeszcze nadmienić, iż zawsze 

mnie zastanawiał fakt, że ksiądz 

pamiętał terminy spowiedzi. Często 

już czekał, kiedy przyjeżdżałam, 

chociaż nigdy nie zapisywał wyz-

naczonej daty.

W 1999 r. roku zmieniłam swoje 

miejsce zamieszkania na Choro-

szcz. Początkowo, po ustaleniu z ka-

płanem, na spotkania formacyjne 

jeździłam do katedry. Wiosną 2004 

r. w Choroszczy nastąpiła zmiana 

proboszcza i nowym został ks. Le-

szek Struk. Już jesienią ks. pro-

boszcz podjął staranie o utwo-

rzeniu grupki RRN. W jedną z nie-

dziel przybyły do nas dwa mał-

żeństwa należące do RRN: Danusia 

i Antoni Wiesławscy oraz Ala i Mi-

rek Heleniakowie. To oni po każdej 

Mszy Świętej mówili o wspólnocie 

i zapraszali na spotkanie. W następ-

nym tygodniu rozpoczęły się spot-

kania w grupie w naszej parafii. 

Prowadziło je przez wiele miesięcy 

jedno z tych małżeństw, Ala i Mirek. 

Potem do posługi animatora zo-

stałam wskazana przez księdza ja. 

Ta grupa trwa do dziś. Dwie osoby 

są w grupie modlitewnej z powodu 

starszego wieku i choroby. Istnieje 

jeszcze druga grupa, która powstała 

później. Należą do niej młodsze 

osoby i małżeństwa. Animatorką tej 

grupy jest Ania Łuszcz. Opiekuje 

się nami ks. proboszcz Leszek 

Struk.

Bardzo jestem wdzięczna Panu 

Bogu i Maryi za wielką i niezasłużoną 

miłość do mnie grzesznika. Dziękuję 

za kapłanów, którzy służą naszej 

wspólnocie. Wierzę, że moje miejsce 

w RRN jest Bożym planem.

Krystyna Bielawska

Z historii białostockiej wspólnoty, Choroszcz
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Warto obejrzeć - „Nieplanowane”

Od 1 listopada 2019 r. można było 

obejrzeć w kinach Helios długo 

oczekiwany film produkcji USA, pod 

tytułem „Nieplanowane”. Film został 

zrealizowany na podstawie opartej na 

faktach książki o tym samym tytule. 

Opowiada on historię Abby Johnson, 

która przez 8 lat była dyrektorem 

znanej kliniki aborcyjnej w USA. 

Drogę do kariery Abby poprzedzały 

różne traumatyczne przeżycia, w tym 

aborcje własnych dzieci. Pracując 

w klinice aborcyjnej uważała, że 

pomaga kobietom, które mają pro-

blemy podobne do tych, które miała 

sama. Nie była lekarzem i nie brała 

udziału w zabiegach, zatwierdzała 

tylko decyzje o kolejnych aborcjach, 

których za jej kadencji odbyło się 

ponad 22 tysiące. Przyjmowała w 

dobrej wierze zapewnienia spec-

jalistów, że płód w momencie prze-

prowadzania aborcji nie czuje bólu. 

Wszystko zmieniło się, gdy pewnego 

razu została poproszona o pomoc 

w gabinecie zabiegowym i ujrzała na 

ekranie USG jak przebiega aborcja 

i jak zachowuje się dziecko w czasie 

zabiegu. Mąż i rodzice Abby, chociaż 

byli zdecydowanie przeciwni temu, 

czym się zajmowała, jednak nie 

odsunęli się od niej. Modlili się 

i czekali cierpliwie na przemianę jej 

myślenia.

Film bardzo wyraźnie pokazuje 

czym jest aborcja – jest to zabijanie 

bezbronnych, niewinnych istot ludz-

kich. Przedstawia dramat kobiet pod-

dających się zabiegowi, często bardzo 

duże niebezpieczeństwo dla ich zdro-

wia. Widzimy także działanie orga-

nizacji broniących życia. Zbierały się 

one na protesty i modlitwę pod kli-

niką. Bardziej skuteczna jest modli-

twa, niż agresywne, oskarżające dzia-

łanie. Niezwykle ważne jest uświa-

damianie i konkretna pomoc kobie-

tom, które są nieraz zagubione i prze-

rażone po stwierdzeniu, że są w nie-

planowanej ciąży. Bardzo istotna 

okazuje się też pomoc osobom, które 

chcą odejść z kliniki aborcyjnej. Film 

nie oskarża, lecz pokazuje drogę 

przemiany. Ukazuje, że zawsze można 

liczyć na Boże Miłosierdzie, jeśli 

człowiek zawróci ze złej drogi i szcze-

rze wyzna przed Bogiem swoje, nawet 

najcięższe grzechy.

Film nie pozostawi nikogo obo-

jętnym. Warto, a nawet trzeba go 

obejrzeć!

Polecam!

 Janek Oleński

W czym ostatnio uczestniczyliśmy 

i co nas czeka w najbliższym 

czasie? 

W Ośrodku Rekolekcyjnym WASD 

w Studzienicznej k/Augustowa trwa 

cykl rekolekcji otwartych, opartych 

o treści zawarte w trzech „Listach do 

Ewy”, prowadzonych przez ks. 

Leszka Giemzę i ks. Dariusza 

Greleckiego, poświęconych 

następującym tematom: Maryja 

Mistrzyni i Matka (27-29.09); 

Eucharystia (18-20.10); Podstawy 

życia duchowego (22-24.11). 

Zapraszamy do uczestnictwa w tych 

rekolekcjach w kolejnych terminach 

wszystkich członków naszego 

Ruchu wraz z rodzinami 

i znajomymi.

Również w Studzienicznej, w dniach 

25-27 października br., odbyły się 

dni skupienia animatorów naszej 

archidiecezji.

Grupa formacyjna małżeństw 

z dziećmi, której opiekunem jest ks. 

Marek Muraszkiewicz, przybyła do 

Juchnowca 16 listopada br., gdzie 

odbyło się spotkanie integracyjne, 

rozpoczęte Mszą Świętą o godz. 

10.00.

30 listopada br. nasza wspólnota 

uczestniczyła w Ogólnopolskim 

Dniu Skupienia RRN na Jasnej 

Górze. 

W dniach od 1 do 3 grudnia br. 

(niedziela, poniedziałek, wtorek) 

uczestniczymy w rekolekcjach 

adwentowych, które prowadzi ks. 

Stanisław Gancarek. 

9 grudnia br., w trakcie spotkania 

poniedziałkowego, uczcimy pamięć 

ks. Andrzeja Buczela w 25 rocznicę 

Jego śmierci, która przypada 

5 grudnia. 

15 grudnia br., w niedzielę, po Mszy 

Świętej o godz. 15.00 odbędzie się 

spotkanie opłatkowe naszej 

wspólnoty. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich członków RRN 

z rodzinami, wnukami, sąsiadami 

i przyjaciółmi! Będzie to nasze 

ostatnie spotkanie w 2019 roku. 

Ponownie zobaczymy się dopiero 

3 lutego 2020 r., w poniedziałek 

o godz. 18.00. 

Zima zbliża się wielkimi krokami, 

dlatego coraz częściej myślimy 

i polecamy w naszych modlitwach 

rekolekcje zimowe  w Krynicy 

Zdroju, które odbędą się w drugim 

tygodniu ferii w dniach 

25 stycznia – 1 lutego 2020. 

Wiesław Szczepaniak

Co u nas słychać? 

W naszym domu rodzinnym, 

od czasu jak pamiętam, zawsze 

była modlitwa. Kiedy rano bu-

dziłam się, często widziałam ma-

mę odmawiającą różaniec. W nie-

dzielę śpiewaliśmy godzinki 

o Niepokalanym Poczęciu NMP. 

Prowadzone one były przez tatę. 

W południe odmawialiśmy róża-

niec. Jeszcze jako uczennice szko-

ły podstawowej ja i siostry na-

leżałyśmy do koła różańcowego, 

którego zelatorką była nasza 

mama. Mieszkaliśmy na kolonii i 

brakowało osób do pełnej róży. 

Na Mszę Świętą w niedzielę 

chodziliśmy pomimo dużej odle-

głości (było ok. 6-7 km w jedną 

stronę). Kiedy uczyłam się 

w szkole średniej w Białymstoku 

i tam mieszkałam uczęszczałam 

na nabożeństwa majowe, czerw-

cowe, różańcowe.

Po wyjściu za mąż zamie-

szkaliśmy na wsi. Razem z mę-

żem uczestniczyliśmy we Mszy 

Świętej, ale w domu modliłam się 

sama. Obok nas mieszkała pani 

Anna, starsza osoba, z którą bar-

dzo lubiłam rozmawiać. To ona 

przynosiła mi do czytania czaso-

pismo „Rycerz Niepokalanej''. 

Wtedy też zaczęłam  modlić się za 

przyczyną św. Maksymiliana Kol-

bego o łaskę wiary. Przyszedł 

trudny czas. Choroba męża, po-

ważna operacja, trójka niedużych 

dzieci i ja w stanie błogosławionym. 

Zaczęłam z dziećmi codziennie mo-

dlić się na różańcu i tak pozostało 

(obecnie modlę się z mężem). Teraz 

widzę, że choroba była łaską. W tym 

czasie dostałam w prezencie od siostry 

książkę ks. Tadeusza Dajczera „Roz-

ważania o wierze”. Treść tej książki 

bardzo mnie pociągała. Zmusiła do 

refleksji nad moim życiem wew-

nętrznym. Ponieważ mieszkałam 

w pobliżu Sokółki, zostałam zapro-

szona na spotkanie RRN. Spodobało 

mi się i od 1993 roku w miarę moż-

liwości uczestniczyłam we Mszach 

Świętych i spotkaniach. Wkrótce 

poprosiłam ks. Mirosława Stankie-

wicza o kierownictwo duchowe. 

Ksiądz wyraził zgodę i korzystam 

z tego Bożego daru do chwili obecnej. 

Jestem bardzo wdzięczna ks. Miro-

sławowi, że zawsze znajduje czas na 

wysłuchanie spowiedzi i rozmowę. 

Muszę jeszcze nadmienić, iż zawsze 

mnie zastanawiał fakt, że ksiądz 

pamiętał terminy spowiedzi. Często 

już czekał, kiedy przyjeżdżałam, 

chociaż nigdy nie zapisywał wyz-

naczonej daty.

W 1999 r. roku zmieniłam swoje 

miejsce zamieszkania na Choro-

szcz. Początkowo, po ustaleniu z ka-

płanem, na spotkania formacyjne 

jeździłam do katedry. Wiosną 2004 

r. w Choroszczy nastąpiła zmiana 

proboszcza i nowym został ks. Le-

szek Struk. Już jesienią ks. pro-

boszcz podjął staranie o utwo-

rzeniu grupki RRN. W jedną z nie-

dziel przybyły do nas dwa mał-

żeństwa należące do RRN: Danusia 

i Antoni Wiesławscy oraz Ala i Mi-

rek Heleniakowie. To oni po każdej 

Mszy Świętej mówili o wspólnocie 

i zapraszali na spotkanie. W następ-

nym tygodniu rozpoczęły się spot-

kania w grupie w naszej parafii. 

Prowadziło je przez wiele miesięcy 

jedno z tych małżeństw, Ala i Mirek. 

Potem do posługi animatora zo-

stałam wskazana przez księdza ja. 

Ta grupa trwa do dziś. Dwie osoby 

są w grupie modlitewnej z powodu 

starszego wieku i choroby. Istnieje 

jeszcze druga grupa, która powstała 

później. Należą do niej młodsze 

osoby i małżeństwa. Animatorką tej 

grupy jest Ania Łuszcz. Opiekuje 

się nami ks. proboszcz Leszek 

Struk.

Bardzo jestem wdzięczna Panu 

Bogu i Maryi za wielką i niezasłużoną 

miłość do mnie grzesznika. Dziękuję 

za kapłanów, którzy służą naszej 

wspólnocie. Wierzę, że moje miejsce 

w RRN jest Bożym planem.

Krystyna Bielawska
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Był mały, szarobrązowy i beztroski. 

Lubił orzeźwiające prysznice w po-

rannej rosie, piaskowe kąpiele w pro-

mieniach słońca, wesołe loty z gro-

madką rozćwierkanych towarzyszy, 

senne popołudnia w cieniu drzew. Uni-

kał dużych jaskrawo upierzonych 

ptaków. Pamiętał ich ostre dzioby, 

kiedy korzystał z pełnej różnorodnego 

ziarna polnej stołówki. Strzegł się też 

sideł, w które łapani byli jego skrzy-

dlaci przyjaciele. Poza tym, życie było 

piękne…

Tej nocy obudził się niespodzie-

wanie. Był wyspany. Niebo iskrzyło 

gwiazdami jak nigdy dotąd. Inten-

sywnie pachniały krzewy i zioła. 

Kwiaty, mimo nocnej pory, miały 

otwarte kielichy. Noc była jasna, 

rozświetlona. Przyroda nie spała. 

Udzieliła mu się atmosfera napięcia 

i radosnego oczekiwania.

Poderwał się do lotu, wykonał kilka 

odważnych akrobacji, potem leciał 

przed siebie. W chwili, kiedy zaczął 

odczuwać zmęczenie, zobaczył świa-

tło. Zorientował się, że ma przed sobą 

starą szopę. Mógł bezpiecznie odpo-

cząć. Szybko zauważył, że w jej 

wnętrzu nie jest sam. Zobaczył wy-

moszczony sianem żłób, ludzi i zwie-

rzęta. Wszyscy pochylali się nad 

żłóbkiem. Był bardzo ciekawy. Pod-

leciał bliżej i zobaczył malutką twa-

rzyczkę Dziecka. Domyślił się, że 

pochylona nad Maluszkiem kobieta to 

Mamusia. Usłyszał, że prosi Józefa, 

tak nazywała mężczyznę, który był z 

nimi, by przyniósł jeszcze trochę 

siana. Dopiero teraz on także poczuł, 

że noc jest chłodna. Wół i osioł, bo oni 

też byli w tej szopie, starali się swoimi 

oddechami ogrzać Dziecko. Ono, roz-

budzone, zaczęło kwilić. Mamusia 

próbowała utulić je do snu. 

Wróbel zapragnął zaśpiewać temu 

malutkiemu Dzieciątku, 

które już bardzo poko-

chał. Trochę wystraszył 

się swego pomysłu. Umiał 

ćwierkać, ale śpiewać? Na 

dodatek słyszał, że malu-

chom nuci się kołysanki. 

On nie umiał i nie znał 

żadnej z nich. Przypo-

mniał najpiękniejszą me-

lodię, którą śpiewała mu 

w gniazdku jego mama. 

Postanowił spróbować. 

Zaczął nieśmiało i cicho. 

Dźwięki wychodzące 

z jego dzióbka były prze-

pełnione miłością. Zau-

ważył, że Dziecko prze-

stało płakać i z zacie-

kawieniem mu się przy-

patrywało. I słuchało 

uważnie. Jego Mamusia 

uśmiechała się czule, a Jó-

zef wysupłał z woreczka 

smaczne ziarna. Serce 

małego ptaka wypełniała 

radość. Zapragnął po-

zostać blisko Chłopczyka. 

W myślach nazywał Go już swoim 

Przyjacielem.

 Śpiewał jeszcze jakiś czas. Zamilkł 

przejęty, kiedy usłyszał dostojne chóry, 

które ogłaszały światu: Gloria in ex-

celsis Deo…

P.S.

Miłość małego wróbla nie pozostała 

bez odpowiedzi. Jego Przyjaciel, kiedy 

już dorósł, powiedział o nim i jego 

skrzydlatych braciach, że żaden z nich 

nie jest zapomniany przez Boga.

Bożena Kulesza

Kołysanka małego wróbla

opowiadanie nie tylko dla dzieci
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