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Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia (J19,26)

SŁOWO KS. MODERATORA

„A obok krzyża Jezusowego stały: 

Matka Jego i siostra Matki Jego, 

Maria, żona Kleofasa, i Maria Ma-

gdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał 

Matkę i stojącego obok Niej ucznia, 

którego miłował, rzekł do Matki: 

„Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie 

rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. 

I od tej godziny uczeń wziął Ją do 

siebie.” (J 19,25-27).

Powyższe słowa opisują znaną nam 

scenę nazywaną testamentem Pana 

Jezusa z krzyża. Przyzwyczailiśmy 

się do stwierdzenia, że św. Jan był na 

Golgocie pod krzyżem Chrystusa. 

Przypominają nam o tym słynne 

obrazy i rzeźby, na których Maryja 

jest przedstawiona, jako stojąca z jed-

nej strony krzyża, a Jan – z drugiej. 

Nas zastanawia jednak to, dlaczego, 

sam św. Jan wymieniając w swojej 

Ewangelii osoby stojące pod krzyżem 

nie umieszcza tam siebie. W ukazanej 

przez niego scenie czytamy: „obok 

krzyża Jezusowego stały: Matka Jego 

i siostra Matki Jego, Maria, żona 

Kleofasa, i Maria Magdalena” 

(J 19,25). To wszyscy, którzy – 

według ewangelisty stali pod krzy-

żem. Co przeszkadzało Janowi, aby 

na końcu tego grona wymienić także 

siebie? Nie czyni tego, chociaż był 

obecny przy śmierci swego Mistrza. 

Wiemy o tym właśnie z jego Ewan-

gelii. Gdzie zatem umieścił siebie w 

tej scenie? Czytając kolejny wers wi-

dzimy, iż ukazał siebie 

jako stojącego obok Ma-

ryi: „Jezus ujrzał Matkę 

i stojącego obok Niej ucz-

nia” (J 19,26). Dlaczego 

ukazał siebie właśnie 

tam, a nie w grupie tych, 

którzy stali pod krzyżem? 

Jaki był tego powód i co 

chciał nam tym powie-

dzieć?

Jan nie wymieniając 

siebie między osobami 

stojącymi pod krzyżem 

niejako przyznaje, że 

uciekł w chwili pojmania 

Mistrza, że Go zostawił 

jak wszyscy inni apo-

stołowie i że sam z siebie, 

nawet jeśli czuł się przez 

Niego umiłowany (por. J 

13,23), nie był w stanie 

iść za Nim na Kalwarię. Apostoł chce 

wszystkim, którzy kiedykolwiek 

będą czytać jego Ewangelię po-

wiedzieć: „ja znalazłem się na 
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Na ten trudny czas Wielkiego Postu 
oraz Świąt Wielkiej Nocy

życzymy
głębokiej wiary i ufności w Boże Miłosierdzie

i w nieustającą opiekę naszej najlepszej Matki.
Niech to będzie dla każdego z nas błogosławiony czas,

poświęcony Bogu i bliźniemu, czas nawrócenia, 
czynów miłości i pokuty.
Niech głód Eucharystii, 

który wszyscy tak dotkliwie odczuwamy,
przemienia nasze serca,

a moc Bożej Miłości zmienia nasze codzienne życie.

Życzymy pokoju i poczucia pewności,
że po Wielkim Piątku zawsze przychodzi 

Poranek Wielkanocny.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Ewa i Wiesław
Animatorzy diecezjalni

Intencja modlitwy

o łaskę adoracji  Boga
w drugim człowieku

Kalwarii, bo trzymałem się Maryi. 

Zobaczcie mnie tam, gdzie mnie 

widział Jezus spoglądający z krzy-

ża: obok Niej”. Tym samym św. Jan 

„zdradza nam” dokąd uciekł 

z Ogrójca po aresztowaniu Chrystu-

sa: pośpieszył do Maryi, Jego 

Matki. Jako swoje schronienie 

wybrał jednak nie tyle Jej dom, ale 

Jej osobę. Dlatego też, gdy Ona 

wyszła z domu, aby towarzyszyć 

Synowi, Jan podążył za Nią. Apo-

stoł chce w ten sposób oznajmić, że 

na szczyt Golgoty nie doszedł mocą 

swej miłości i wiary w Jezusa, ani 

nawet świadomością bycia umi-

łowanym przez Niego, ale doszedł 

tam tylko i wyłącznie dzięki Jego 

Matce, dzięki Jej wierze, nadziei 

i miłości. Jan oparł się na Maryi i to 

Ona podtrzymywała go na krzy-

żowej drodze i zaprowadziła aż na 

szczyt Kalwarii. Z tego powodu Jan 

nie wymienia samego siebie wśród 

osób stojących pod krzyżem. Chce 

w ten sposób jeszcze bardziej 

uwidocznić swoje miejsce obok 

Maryi, przy Niej i tym samym 

podkreślić swoją więź z Nią i nas do 

takiej więzi zachęcić.

c.d. ze str. 1

Myśl numeru

Bogu nie godzi się
dawać mniej
niż wszystko

Kuba był rozdrażniony i zmęczony. 

Kolejna kłótnia z Bartkiem. O co mu 

chodzi? Dlaczego jest taki okropny? 

Kolega tak nie postępuje! Zastanawiał 

się jak długo znają się. Chyba od 

zawsze. Razem byli w przedszkolu, 

teraz w szkole. I co? Znowu wraca sam 

do domu, a przecież mieszkają obok 

siebie. I jeszcze tyle lekcji, i to posta-

nowienie wielkopostne. No cóż… 

Zaszedł do kościoła. Wewnątrz był 

półmrok, emocje powoli opadały. 

Skupił się, żeby się pomodlić. Lubił 

taką ciszę. 

Znowu bawią się razem. Słyszy 

śmiech kolegi, sam też śmieje się. 

Rozmawiają o wszystkim. Za chwilę 

pójdą na boisko grać z chłopakami 

w piłkę, tak jak zawsze. Jaka ulga. Jak 

dobrze mieć prawdziwego przyjaciela. 

Zobaczył zbliżającą się kobietę. To 

chyba mama Bartka. Pani spojrzała na 

chłopców z życzliwym uśmiechem. 

O coś poprosiła synka. Ucieszyła się, 

że już się pogodzili. Zresztą, czy 

naprawdę były takie ważne, te wszy-

stkie nieporozumienia?

Otworzył oczy, no tak... Było chyba 

zbyt cicho i przytulnie. Półmrok starała 

się rozproszyć mała lamka paląca się 

przy Tabernakulum. Kuba modlił się. 

Na bocznej ścianie dostrzegł obraz 

Maryi trzymającej małego Jezusa. 

Patrzył dłuższą chwilę. Matka i Syn! 

Mama i On! Pani i Bartek! Ogarnęło go 

zdumienie. Już zrozumiał! To przecież 

takie oczywiste! Dlaczego wcześniej 

tak głupio myślał i tak złościł się? Po 

chwili opanował go spokój, poczuł się 

nawet szczęśliwy. Jak dobrze mieć 

prawdziwego Przyjaciela! Spojrzał 

z wdzięcznością na Chłopca i Jego 

Mamę.

Uradowany wybiegł na ulicę. Już 

wiedział, co ma zrobić.

Porozmawiajmy:

Co zrozumiał Kuba podczas modlitwy w 

kościele?

Kto jest prawdziwym Przyjacielem 

Kuby, dlaczego? 

Co zrobi Kuba po wyjściu z kościoła?

Kim dla Kuby był Bartek, kim będzie 

teraz?

Czy Maryja była obecna w tych wyda-

rzeniach? 

Bożena Kulesza

Jak dobrze mieć prawdziwego Przyjaciela!

opowiadanie nie tylko dla dzieci
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racji. „Przed tabernakulum przeklę-

czałabym chyba życie całe.” 

Nie musisz doznawać pociech. Mo

że twoja adoracja być bardzo 

różna, może być tak, że wyjdziesz 

pokrzepiony, jakiś taki odrodzony, 

jakiś taki inny. Ale może być też 

inaczej, że wyjdziesz stwierdzając, iż 

nic ci ta adoracja nie dała. Może być ci 

nawet trudno na adoracji, mogą 

przychodzić rozproszenia, ba, to je-

szcze nie takie straszne, mogą przy-

chodzić myśli nieczyste na adoracji. 

Może być trudna. I twoje zmysły nie 

odczują żadnego pokarmu, żadnej 

pociechy. Ale przecież potęga adoracji 

tkwi nie w skupieniu zmysłów, ale 

w skupieniu woli. A skupienie woli 

jest już w samym geście twego bycia 

przed Panem. To już jest skupienie 

woli, że tu jesteś. 

Piszą o Bernardynie hagiogra-

fowie. Jezus ukryty w tabernakulum, 

który był powiernikiem jej duszy, 

przed którym całymi godzinami, 

zwłaszcza w porze nocnej, otwierała 

swe serce. Powiernik jej duszy. Nigdy 

nie stanie się Jezus powiernikiem 

twojej duszy, jeżeli tutaj przy Nim nie 

będziesz. 

To prawda, że masz w życiu dużo 

obowiązków. To prawda, że przy-

tłacza cię troska o dzieci, kłopoty 

w pracy, może nawet ci wymówili 

pracę, może nawet ją straciłeś. Są 

takie osoby w naszym Ruchu. To 

prawda, że jeszcze komuś coś tam 

w ramach miłości bliźniego obiecałeś 

zrobić. Ale nie będziesz miał siły, jeśli 

nie będziesz przy Nim trwał. Za-

braknie ci któregoś dnia wiary twojej.

Jeżeli dzisiaj mówimy o kryzysie 

wiary i na zachodzie, ale i w naszym 

polskim społeczeństwie, to mówimy 

o tym kryzysie wiary dlatego, że 

kościoły stały się puste, że tak mało 

kto klęczy przed tabernakulum. Jezus 

chce być powiernikiem twojej duszy. 

Bernardyna też miała życie bardzo 

aktywne, bardzo wypełnione różnymi 

obowiązkami. Tak dalece wypełnione, 

że nie starczało jej czasu na adorację 

w ciągu dnia. Trwała w nocy, można 

powiedzieć – szaleństwo, trwała 

kosztem własnego zdrowia. Czy 

ważne jest własne zdrowie wobec 

Jego miłości? Oczywiście, nie naśla-

duj Bernardyny bez pozwolenia 

kierownika duchowego. Jak ci kie-

rownik duchowy powie: „idź spać”, to 

nie klęcz w nocy przed tabernakulum. 

Nie rób tego bez jego zgody. 

Zdarzyło się raz w Jarosławiu, 

zeznają świadkowie, że Matka wybra-

ła się z jedną z sióstr do kościoła ojców 

dominikanów na adorację  –  matka, 

to znaczy Bernardyna. Jak zwykle 

zatonęła w modlitwie, a godziny 

mijały. Towarzyszka Matki wymod-

liła się, a potem zaczęła myśleć o ro-

bocie, która czekała na nią w domu. 

Szepnęła nieśmiało: „proszę Matki, 

chodźmy już”, ale Matka modliła się 

dalej. Po dłuższej chwili siostra 

znowu mówi: „chodźmy już do 

domu.” I tym razem bez skutku. 

Niewiele myśląc, siostra zostawiła 

Matkę w kościele i sama wróciła do 

domu. Jakaś niezwykła miłość do 

Jezusa, jakieś przeświadczenie, że ja 

muszę tu być.

Życie sióstr albertynek opływało 

czasem w różne śmieszne historyjki, 

z tego powodu, że przełożona trwała 

przed Najświętszym Sakramentem. 

Raz siostra prokuratorka miała interes 

do Matki. Ale w pokoju jej nie zastała. 

Któraś z sióstr mówi: „Matka? Matka 

co dopiero poszła do kaplicy.” Siostra 

prokuratorka machnęła ręką i za-

wołała: „Teraz to już przepadło. Jak 

Matka weszła do kaplicy...” Bo Matka 

na rozmowie z Bogiem traciła rachubę 

czasu i orientację, co się wokół niej 

dzieje.

Ja też tak bardzo bym chciał, żebyś 

na rozmowie z Bogiem tracił i traciła 

rachubę czasu. I żebyś tracił na 

rozmowie z Bogiem orientację, co się 

wokół ciebie dzieje. Bo tak naprawdę 

to wszystko jest śmieciem w porów-

naniu z Nim, z Jego miłością, z Jego 

obecnością. Nic nie ma wartości poza 

Nim. Wszystko ma wartość tylko 

w Nim. Tylko w Nim.

Gdy Bernardyna była chora i nie 

mogła już pójść do kaplicy, mówiła do 

mnie, zeznaje siostra, która się nią 

opiekowała: „Ode mnie pokłonić się 

Panu Jezusowi”.

Można by się zdziwić, dlaczego 

dziś w uroczystość Królowej Polski, 

w tak bardzo patriotyczną narodową 

uroczystość, mówimy o modlitwie. 

Jaki to ma związek z Maryją? Związek 

ten wskazuje dzisiejsze pierwsze 

czytanie, czytanie mszalne zaczer-

pnięte z księgi Apokalipsy św. Jana 

Apostoła. W tym czytaniu Maryja 

ukazana jest jako znak. „Ukazał się 

znak wielki na niebie, Niewiasta 

obleczona w słońce.” I każdy wyraz 

jest w tych dwóch zdaniach ważny. 

Najpierw znak. To znaczy, ukazana 

jest Maryja jako zjawisko niezwykłe, 

bo taką wymowę ma hebrajski znak. 

Zjawisko niezwykłe, wskazujące na 

specjalną interwencję Bożą. Mało 

tego, ten znak jest wielki. Wielki, to 

znaczy w języku greckim – zbawczy. 

Jest to znak zbawczy. I wreszcie 

Niewiasta obleczona w słońce. Oble-

czona w słońce – to symbol specjalnej 

bliskości, specjalnej zażyłości z Bo-

giem. Wielokrotnie w Biblii słońce 

symbolizuje Boga. Mamy więc dziś 

ukazaną Maryję jako znak zbawczy. 

Dlaczego zbawczy? Bo jest w wielkiej 

bliskości z Bogiem. W wielkiej z Nim 

zażyłości. W wielkiej zażyłości, to 

znaczy w nieustannej modlitwie. 

Modlitwa jest wyrazem mojej zaży-

łości z Bogiem.

Niech Maryja pomaga nam zrozumieć 

potrzebę adoracji.

Konferencja 

wygłoszona 3 maja 1991 r.

w Warszawie-Wilanowie

4

O adoracji - konferencja  ks. Andrzeja Buczela

Można się różnie modlić. 

Chcę dzisiaj zwrócić uwagę na 

jeden rodzaj modlitwy, na adorację 

Najświętszego Sakramentu. „Z nie-

cierpliwością oczekuję długiej ado-

racji czwartkowej. Ludzie cisną się 

jeszcze na nabożeństwa, lecz zanikła 

umiejętność czuwania choćby godzi-

nę z Jezusem.” To fragment z książki 

„Pochwycona przez Boga. „Ludzie 

cisną się jeszcze na nabożeństwa, lecz 

zanikła umiejętność czuwania choćby 

godzinę z Jezusem.” Dlaczego? Dla-

czego adoracja Najświętszego Sakra-

mentu jest tak istotną w naszym życiu 

wewnętrznym? 

Bo jest to najpierw akt miłości 

wobec mojego Boga. To On mnie 

stworzył. To On mnie wybrał. To On 

się pierwszy nade mną nachylił. To On 

wciąż obdarza mnie Swymi łaskami. 

Więcej, On żyje we mnie, w mym 

sercu. To przecież On przychodzi do 

mnie w Komunii Świętej. Jest to 

moment niezwykły, moment, w któ-

rym mam wprost fizyczny kontakt 

z Jezusem. Własnym językiem do-

tykam Jego ciała. Nie może tu na 

ziemi być większej bliskości czło-

wieka z Bogiem. I to wszystko jest 

Jego zasługą – ustanowienie Eu-

charystii, zostawienie pamiątki męki 

Swojej. To wszystko jest wyrazem Je-

go miłości do mnie. 

Co mogę mu w zamian za to dać? 

Moje dobre uczynki są jak kropla 

w morzu wobec Jego miłości. To nie 

znaczy, żebym się nie starał. To nie 

znaczy, żebym przestał brzydzić się 

grzechem. Ale co to jest wobec Jego 

miłości, to moje staranie? Nic. Przy-

chodzę więc na adorację, przychodzę 

by przed Nim trwać. Przychodzę by 

być z moim Oblubieńcem. On jest 

moim Oblubieńcem, On jest moim 

ukochanym. Ja mam wszystko od 

Niego. Jest adoracja aktem miłości, bo 

jest aktem wdzięczności. Miłość 

mierzy się wdzięcznością. Jestem 

niewypłacalnym dłużnikiem, nie-

wypłacalnym – nigdy się nie wypłacę, 

do własnej śmierci się nie wypłacę. 

Przychodzę, by przy Nim trwać, przy 

moim Oblubieńcu, przy Tym, który 

mnie ukochał. Przychodzę, by uczyć 

się miłości. 

Jest adoracja także aktem zawie-

rzenia, aktem nadziei. Wołał Piotr 

niegdyś „Panie, do kogóż pójdziemy? 

Ty masz słowa życia wiecznego”. 

I jest to nie tylko wołanie Piotra. Jest 

to także wołanie nasze. Bo tak na-

prawdę to do kogo pójdziemy? Dobra 

tego świata odpadną – albo w toku po-

głębionego życia wewnętrznego albo 

w momencie śmierci. Bliscy, znajomi 

też zostaną na tej ziemi w momencie 

mojej śmierci, nie pójdą za mną do 

grobu. Więc tak faktycznie do kogo 

pójdziemy? Tylko do Niego. Jest więc 

adoracja aktem zawierzenia, aktem 

jakiegoś totalnego oddania się Panu. 

Nie muszę sobie nawet za każdym 

razem tego jakoś oddzielnie uświa-

damiać. To jest po prostu zawarte 

w samym trwaniu przy Najświętszym 

Sakramencie. 

Jest adoracja aktem pokory. Ten 

akt pokory jest już widoczny w samej 

pozycji. Klęczę, uniżam się – przed 

Majestatem Wszechmocnego. Przy-

chodzę tutaj jako słaby grzesznik, by 

czerpać siłę, przychodzę jak celnik, 

który ma do powiedzenia: Boże, bądź 

miłościw mnie grzesznemu. Przy-

chodzę jako ktoś, kto na co dzień 

doświadcza własnej nędzy. By prze-

pajać się Jego miłością, Jego mocą. 

Przychodzę, bo wiem, a może więcej 

niż wiem, może już to odczułem 

egzystencjalnie, namacalnie, że sam 

z siebie naprawdę nie potrafię czynić 

dobra.

Wszystko zawiera się w Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. I nasza 

miłość, i nasza nadzieja, i nasza 

pokora. Jest adoracja Najświętszego 

Sakramentu jakimś szczególnym 

momentem w naszej wierze. 

Może ona bardzo różnie prze-

biegać. Możesz, zależnie od poziomu 

życia wewnętrznego, mówić do Pana. 

Możesz rozważać. Jeśli nie sprawia Ci 

to trudności, to rozmawiaj. Ale może 

być również inaczej. Może być tak, że 

nie potrafisz Mu nic powiedzieć. 

Jesteś pusty, jakiś taki wyobcowany 

z tej nadprzyrodzoności. To trwaj, po 

prostu trwaj, nie musisz nic mówić, 

wystarczy że jesteś. Bo adoracja jest 

znakiem wiary, że On jest. I to jest 

najważniejsze w twojej adoracji. Abyś 

wierzył, że On jest. To zupełnie 

drugorzędna sprawa, czy będziesz 

mówił, czy będziesz po prostu trwał. 

On jest.

I kiedy tak przeglądamy dzieje 

duszy poszczególnych świętych, to 

zauważymy to niezwykłe umiłowanie 

adoracji. Mowa była dzisiaj o św. 

Teresie od Dzieciątka Jezus. Zosta-

wmy więc Ją już na boku.

Wiele razy wspominaliśmy tu na 

naszych konferencjach postać brata 

Alberta. Chcę dzisiaj zwrócić uwagę 

na kogoś, kto również przy Jego boku 

dążył do świętości, na siostrę Bernar-

dynę, pierwszą przełożoną sióstr al-

bertynek. Oto fragment z jej zapisków. 

„Życia nie widzę poza Panem Bo-

giem. Przed tabernakulum przeklę-

czałabym chyba całe życie. A najlepiej 

mi tam jest, jeśli nie ma nikogo, tylko 

Jezus, aniołowie i Dynka.” Dynka to 

zdrobniałe imię Bernardyny – tak Ją 

nazywał brat Albert. „Poszłabym na 

puszczę, o jak ją kocham.” Jakieś 

niezwykłe rozumienie potrzeby ado-
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racji. „Przed tabernakulum przeklę-

czałabym chyba życie całe.” 

Nie musisz doznawać pociech. Mo

że twoja adoracja być bardzo 

różna, może być tak, że wyjdziesz 

pokrzepiony, jakiś taki odrodzony, 

jakiś taki inny. Ale może być też 

inaczej, że wyjdziesz stwierdzając, iż 

nic ci ta adoracja nie dała. Może być ci 

nawet trudno na adoracji, mogą 

przychodzić rozproszenia, ba, to je-

szcze nie takie straszne, mogą przy-

chodzić myśli nieczyste na adoracji. 

Może być trudna. I twoje zmysły nie 

odczują żadnego pokarmu, żadnej 

pociechy. Ale przecież potęga adoracji 

tkwi nie w skupieniu zmysłów, ale 

w skupieniu woli. A skupienie woli 

jest już w samym geście twego bycia 

przed Panem. To już jest skupienie 

woli, że tu jesteś. 

Piszą o Bernardynie hagiogra-

fowie. Jezus ukryty w tabernakulum, 

który był powiernikiem jej duszy, 

przed którym całymi godzinami, 

zwłaszcza w porze nocnej, otwierała 

swe serce. Powiernik jej duszy. Nigdy 

nie stanie się Jezus powiernikiem 

twojej duszy, jeżeli tutaj przy Nim nie 

będziesz. 

To prawda, że masz w życiu dużo 

obowiązków. To prawda, że przy-

tłacza cię troska o dzieci, kłopoty 

w pracy, może nawet ci wymówili 

pracę, może nawet ją straciłeś. Są 

takie osoby w naszym Ruchu. To 

prawda, że jeszcze komuś coś tam 

w ramach miłości bliźniego obiecałeś 

zrobić. Ale nie będziesz miał siły, jeśli 

nie będziesz przy Nim trwał. Za-

braknie ci któregoś dnia wiary twojej.

Jeżeli dzisiaj mówimy o kryzysie 

wiary i na zachodzie, ale i w naszym 

polskim społeczeństwie, to mówimy 

o tym kryzysie wiary dlatego, że 

kościoły stały się puste, że tak mało 

kto klęczy przed tabernakulum. Jezus 

chce być powiernikiem twojej duszy. 

Bernardyna też miała życie bardzo 

aktywne, bardzo wypełnione różnymi 

obowiązkami. Tak dalece wypełnione, 

że nie starczało jej czasu na adorację 

w ciągu dnia. Trwała w nocy, można 

powiedzieć – szaleństwo, trwała 

kosztem własnego zdrowia. Czy 

ważne jest własne zdrowie wobec 

Jego miłości? Oczywiście, nie naśla-

duj Bernardyny bez pozwolenia 

kierownika duchowego. Jak ci kie-

rownik duchowy powie: „idź spać”, to 

nie klęcz w nocy przed tabernakulum. 

Nie rób tego bez jego zgody. 

Zdarzyło się raz w Jarosławiu, 

zeznają świadkowie, że Matka wybra-

ła się z jedną z sióstr do kościoła ojców 

dominikanów na adorację  –  matka, 

to znaczy Bernardyna. Jak zwykle 

zatonęła w modlitwie, a godziny 

mijały. Towarzyszka Matki wymod-

liła się, a potem zaczęła myśleć o ro-

bocie, która czekała na nią w domu. 

Szepnęła nieśmiało: „proszę Matki, 

chodźmy już”, ale Matka modliła się 

dalej. Po dłuższej chwili siostra 

znowu mówi: „chodźmy już do 

domu.” I tym razem bez skutku. 

Niewiele myśląc, siostra zostawiła 

Matkę w kościele i sama wróciła do 

domu. Jakaś niezwykła miłość do 

Jezusa, jakieś przeświadczenie, że ja 

muszę tu być.

Życie sióstr albertynek opływało 

czasem w różne śmieszne historyjki, 

z tego powodu, że przełożona trwała 

przed Najświętszym Sakramentem. 

Raz siostra prokuratorka miała interes 

do Matki. Ale w pokoju jej nie zastała. 

Któraś z sióstr mówi: „Matka? Matka 

co dopiero poszła do kaplicy.” Siostra 

prokuratorka machnęła ręką i za-

wołała: „Teraz to już przepadło. Jak 

Matka weszła do kaplicy...” Bo Matka 

na rozmowie z Bogiem traciła rachubę 

czasu i orientację, co się wokół niej 

dzieje.

Ja też tak bardzo bym chciał, żebyś 

na rozmowie z Bogiem tracił i traciła 

rachubę czasu. I żebyś tracił na 

rozmowie z Bogiem orientację, co się 

wokół ciebie dzieje. Bo tak naprawdę 

to wszystko jest śmieciem w porów-

naniu z Nim, z Jego miłością, z Jego 

obecnością. Nic nie ma wartości poza 

Nim. Wszystko ma wartość tylko 

w Nim. Tylko w Nim.

Gdy Bernardyna była chora i nie 

mogła już pójść do kaplicy, mówiła do 

mnie, zeznaje siostra, która się nią 

opiekowała: „Ode mnie pokłonić się 

Panu Jezusowi”.

Można by się zdziwić, dlaczego 

dziś w uroczystość Królowej Polski, 

w tak bardzo patriotyczną narodową 

uroczystość, mówimy o modlitwie. 

Jaki to ma związek z Maryją? Związek 

ten wskazuje dzisiejsze pierwsze 

czytanie, czytanie mszalne zaczer-

pnięte z księgi Apokalipsy św. Jana 

Apostoła. W tym czytaniu Maryja 

ukazana jest jako znak. „Ukazał się 

znak wielki na niebie, Niewiasta 

obleczona w słońce.” I każdy wyraz 

jest w tych dwóch zdaniach ważny. 

Najpierw znak. To znaczy, ukazana 

jest Maryja jako zjawisko niezwykłe, 

bo taką wymowę ma hebrajski znak. 

Zjawisko niezwykłe, wskazujące na 

specjalną interwencję Bożą. Mało 

tego, ten znak jest wielki. Wielki, to 

znaczy w języku greckim – zbawczy. 

Jest to znak zbawczy. I wreszcie 

Niewiasta obleczona w słońce. Oble-

czona w słońce – to symbol specjalnej 

bliskości, specjalnej zażyłości z Bo-

giem. Wielokrotnie w Biblii słońce 

symbolizuje Boga. Mamy więc dziś 

ukazaną Maryję jako znak zbawczy. 

Dlaczego zbawczy? Bo jest w wielkiej 

bliskości z Bogiem. W wielkiej z Nim 

zażyłości. W wielkiej zażyłości, to 

znaczy w nieustannej modlitwie. 

Modlitwa jest wyrazem mojej zaży-

łości z Bogiem.

Niech Maryja pomaga nam zrozumieć 

potrzebę adoracji.

Konferencja 

wygłoszona 3 maja 1991 r.

w Warszawie-Wilanowie

4

O adoracji - konferencja  ks. Andrzeja Buczela

Można się różnie modlić. 

Chcę dzisiaj zwrócić uwagę na 

jeden rodzaj modlitwy, na adorację 

Najświętszego Sakramentu. „Z nie-

cierpliwością oczekuję długiej ado-

racji czwartkowej. Ludzie cisną się 

jeszcze na nabożeństwa, lecz zanikła 

umiejętność czuwania choćby godzi-

nę z Jezusem.” To fragment z książki 

„Pochwycona przez Boga. „Ludzie 

cisną się jeszcze na nabożeństwa, lecz 

zanikła umiejętność czuwania choćby 

godzinę z Jezusem.” Dlaczego? Dla-

czego adoracja Najświętszego Sakra-

mentu jest tak istotną w naszym życiu 

wewnętrznym? 

Bo jest to najpierw akt miłości 

wobec mojego Boga. To On mnie 

stworzył. To On mnie wybrał. To On 

się pierwszy nade mną nachylił. To On 

wciąż obdarza mnie Swymi łaskami. 

Więcej, On żyje we mnie, w mym 

sercu. To przecież On przychodzi do 

mnie w Komunii Świętej. Jest to 

moment niezwykły, moment, w któ-

rym mam wprost fizyczny kontakt 

z Jezusem. Własnym językiem do-

tykam Jego ciała. Nie może tu na 

ziemi być większej bliskości czło-

wieka z Bogiem. I to wszystko jest 

Jego zasługą – ustanowienie Eu-

charystii, zostawienie pamiątki męki 

Swojej. To wszystko jest wyrazem Je-

go miłości do mnie. 

Co mogę mu w zamian za to dać? 

Moje dobre uczynki są jak kropla 

w morzu wobec Jego miłości. To nie 

znaczy, żebym się nie starał. To nie 

znaczy, żebym przestał brzydzić się 

grzechem. Ale co to jest wobec Jego 

miłości, to moje staranie? Nic. Przy-

chodzę więc na adorację, przychodzę 

by przed Nim trwać. Przychodzę by 

być z moim Oblubieńcem. On jest 

moim Oblubieńcem, On jest moim 

ukochanym. Ja mam wszystko od 

Niego. Jest adoracja aktem miłości, bo 

jest aktem wdzięczności. Miłość 

mierzy się wdzięcznością. Jestem 

niewypłacalnym dłużnikiem, nie-

wypłacalnym – nigdy się nie wypłacę, 

do własnej śmierci się nie wypłacę. 

Przychodzę, by przy Nim trwać, przy 

moim Oblubieńcu, przy Tym, który 

mnie ukochał. Przychodzę, by uczyć 

się miłości. 

Jest adoracja także aktem zawie-

rzenia, aktem nadziei. Wołał Piotr 

niegdyś „Panie, do kogóż pójdziemy? 

Ty masz słowa życia wiecznego”. 

I jest to nie tylko wołanie Piotra. Jest 

to także wołanie nasze. Bo tak na-

prawdę to do kogo pójdziemy? Dobra 

tego świata odpadną – albo w toku po-

głębionego życia wewnętrznego albo 

w momencie śmierci. Bliscy, znajomi 

też zostaną na tej ziemi w momencie 

mojej śmierci, nie pójdą za mną do 

grobu. Więc tak faktycznie do kogo 

pójdziemy? Tylko do Niego. Jest więc 

adoracja aktem zawierzenia, aktem 

jakiegoś totalnego oddania się Panu. 

Nie muszę sobie nawet za każdym 

razem tego jakoś oddzielnie uświa-

damiać. To jest po prostu zawarte 

w samym trwaniu przy Najświętszym 

Sakramencie. 

Jest adoracja aktem pokory. Ten 

akt pokory jest już widoczny w samej 

pozycji. Klęczę, uniżam się – przed 

Majestatem Wszechmocnego. Przy-

chodzę tutaj jako słaby grzesznik, by 

czerpać siłę, przychodzę jak celnik, 

który ma do powiedzenia: Boże, bądź 

miłościw mnie grzesznemu. Przy-

chodzę jako ktoś, kto na co dzień 

doświadcza własnej nędzy. By prze-

pajać się Jego miłością, Jego mocą. 

Przychodzę, bo wiem, a może więcej 

niż wiem, może już to odczułem 

egzystencjalnie, namacalnie, że sam 

z siebie naprawdę nie potrafię czynić 

dobra.

Wszystko zawiera się w Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. I nasza 

miłość, i nasza nadzieja, i nasza 

pokora. Jest adoracja Najświętszego 

Sakramentu jakimś szczególnym 

momentem w naszej wierze. 

Może ona bardzo różnie prze-

biegać. Możesz, zależnie od poziomu 

życia wewnętrznego, mówić do Pana. 

Możesz rozważać. Jeśli nie sprawia Ci 

to trudności, to rozmawiaj. Ale może 

być również inaczej. Może być tak, że 

nie potrafisz Mu nic powiedzieć. 

Jesteś pusty, jakiś taki wyobcowany 

z tej nadprzyrodzoności. To trwaj, po 

prostu trwaj, nie musisz nic mówić, 

wystarczy że jesteś. Bo adoracja jest 

znakiem wiary, że On jest. I to jest 

najważniejsze w twojej adoracji. Abyś 

wierzył, że On jest. To zupełnie 

drugorzędna sprawa, czy będziesz 

mówił, czy będziesz po prostu trwał. 

On jest.

I kiedy tak przeglądamy dzieje 

duszy poszczególnych świętych, to 

zauważymy to niezwykłe umiłowanie 

adoracji. Mowa była dzisiaj o św. 

Teresie od Dzieciątka Jezus. Zosta-

wmy więc Ją już na boku.

Wiele razy wspominaliśmy tu na 

naszych konferencjach postać brata 

Alberta. Chcę dzisiaj zwrócić uwagę 

na kogoś, kto również przy Jego boku 

dążył do świętości, na siostrę Bernar-

dynę, pierwszą przełożoną sióstr al-

bertynek. Oto fragment z jej zapisków. 

„Życia nie widzę poza Panem Bo-

giem. Przed tabernakulum przeklę-

czałabym chyba całe życie. A najlepiej 

mi tam jest, jeśli nie ma nikogo, tylko 

Jezus, aniołowie i Dynka.” Dynka to 

zdrobniałe imię Bernardyny – tak Ją 

nazywał brat Albert. „Poszłabym na 

puszczę, o jak ją kocham.” Jakieś 

niezwykłe rozumienie potrzeby ado-
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Z poniedziałkowych konferencji

03.02.2020
ks. Marek

Ofiarowanie
Wedle wymogów Prawa Moj-

żeszowego, niewiasta po porodzeniu 

syna pozostawała rytualnie nieczystą, 

czyli bez możliwości pojawienia się 

w świątyni przez 40 dni. Dopiero 

potem miała obowiązek przynieść 

swego pierworodnego przed ołtarz 

i ofiarować Bogu na własność. Wszy-

stko bowiem, co pierworodne spośród 

ludzi i zwierząt, należało do Pana.

Pierworodnego syna należało 

wykupić ofiarując coś w zamian. 

Prawo stanowiło, iż jeśli rodzina jest 

uboga, wystarczy, gdy ofiaruje parę 

synogarlic albo dwa młode gołębie. 

Dokładnie tak postąpiła Święta Ro-

dzina, co pośrednio miało wskazywać 

– zgodnie z teologiczną preferencją 

Łukasza – na ich materialne ubóstwo.

Ofiarowanie Jezusa w świątyni to 

nie tylko wypełnienie nakazu Prawa. 

To też wypełnienie nakazu serca, 

można rzec – przykazania miłości 

wobec dziecka. Maryja przecież 

dobrze wiedziała, że jako matka, 

nawet najbardziej zatroskana o swo-

jego syna, nie będzie w stanie zapew-

nić Mu pełnego bezpieczeństwa 

i właściwej opieki przez całe Jego 

życie. To może uczynić tylko Bóg, 

prawdziwy Ojciec. Czy ja jako matka 

lub ojciec ofiarowuję (zawierzam) 

swoje dzieci Bogu z tą intencją? 

W scenę ofiarowania Jezusa 

w świątyni wpisane są dwie postaci: 

starca Symeona i prorokini Anny. 

Symeon, kierowany Bożym nat-

chnieniem, przyszedł do świątyni, by 

ujrzeć Mesjasza, bo Bóg obiecał mu, 

iż nie umrze, dopóki się z Nim nie 

spotka. To on przepowiedział Maryi, 

że Jezus dla wielu będzie „znakiem 

sprzeciwu” i wskutek tego jej mat-

czyne serce przebije miecz boleści – 

siedmiu boleści, jak to symbolicznie 

ujmują teksty biblijne.

Z ufnością zwracamy się do Boga 

przez Maryję, która jest dla nas 

wzorem całkowitego oddania się 

Bogu. Ona ciągle realizuje swoje 

słowa: „Oto ja służebnica Pańska, 

niech mi się stanie według słowa 

twego” (Łk 1, 38). Podczas ofia-

rowania Pana Jezusa w świątyni 

Maryja słyszy słowa wypowiedziane 

przez starca Symeona: „A Twoją 

duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35). 

Oznacza to, że w Jej życiu, oprócz 

tajemnic radosnych, będą także tajem-

nice bolesne. Ona będzie współ-

cierpieć ze swoim Synem, kiedy 

nadejdzie Jego godzina. Będzie na 

drodze krzyżowej Jezusa i pod Jego 

krzyżem. 

W naszym życiu też są tajemnice 

bolesne. Jest wśród nas wiele osób 

cierpiących nie tylko ze względu na 

wiek. Jedni cierpią fizycznie, inni 

duchowo. Często od bólu fizycznego 

gorszy jest ból psychiczny powo-

dowany opuszczeniem, osamotnie-

niem, niezrozumieniem, krzywdą, 

czasem wyrządzoną przez najbli-

ższych. A skoro tak jest, to zas-

tanówmy się, czy Panu Bogu nie 

chodzi o to, abyśmy razem z naszą 

modlitwą ofiarowali Mu także nasze 

cierpienie? Św. Jan Paweł II uczył nas 

tego – najpierw słowem, a potem 

przyjmowanym przez siebie cier-

pieniem – jak czerpać siły z Eucha-

rystii poprzez łączenie swojej co-

dziennej ofiary z Ofiarą Chrystusa dla 

dobra Kościoła i całej ludzkości. 

Albowiem nasz ból nie jest bezu-

żyteczny, gdy jest złączony z cier-

pieniem Chrystusa. Wówczas jest on 

jak kropla wody, która – dodana do 

wina podczas Mszy świętej wraz 

z nim – przemienia się w Najdroższą 

Krew Chrystusa, wylaną dla zba-

wienia świata. 

W „Liście do Ewy”, w rozwa-

żaniach o Mszy Świętej, omówione 

zostało znaczenie ofiarowania. Po 

modlitwie powszechnej następuje 

ofiarowanie darów: ofiary duchowe 

i materialne. Ofiary materialne stają 

się znakiem składanych w tym czasie 

ofiar duchowych. Ofiary duchowe to 

czas, trud przybycia, zaangażowanie 

w liturgię, dobro, które czynimy, 

a także nasze troski niepokoje, lęki. 

Ofiary te mają szansę dotrzeć do 

Boga, gdy zostaną złączone z ofiarą 

Chrystusa, która dokonuje się w mo-

mencie konsekracji. Wtedy dary 

materialne, nasz czas, zaangażowanie 

nasze lęki i niepokoje idą do Ojca. 

W „Niebieskim Liście do Ewy”, 

w rozdziale: Maryja Mistrzyni wi-

dzimy jak mamy przyjmować trudne 

doświadczenia w naszym życiu. 

Maryja, jako mistrzyni ukazuje nam 

jak żyć pełnią życia duchowego, gdyż 

sama żyła na szczytach mistyki. W jej 

życiu miało miejsce wiele prób, 

którym wychodziła naprzeciw i z któ-

rymi zwycięsko się zmagała. I jak 

podkreśla autor, ks. Dariusz, na koniec 

każdej omawianej sytuacji z życia 

Maryi, czy to Narodzenie, Nazaret, 

męka czy śmierć, w Maryi, Róży 

Mistycznej – w tych wszystkich 

doświadczeniach, w tych wszystkich 

próbach nie było, ani buntu, ani żalu, 

ani pretensji ni do Boga ni do świata. 

Ks. Mirek w Krynicy przytoczył 

taki przykład, którego autorem jest 

Bruno Ferrero: 

Prosiłem Boga, by odebrał mi moja 

pychę, a  Bóg powiedział: „Nie”.

Powiedział mi, że to nie On ma mi 

ją zabrać, ale ja mam ją odrzucić.

Prosiłem Boga, by uzdrowił moje 

niepełnosprawne dziecko, a Bóg 

powiedział: „Nie”.

Odpowiedział, że dusza dziecka 

jest zdrowa, a jego ciało tymczasowe.

Prosiłem Boga, by obdarzył mnie 

cierpliwością, a Bóg powiedział: 

„Nie”.

Powiedział, że cierpliwość jest 

ubocznym rezultatem wielkich trud-

ności i nie można jej otrzymać, ale 

można na nią zasłużyć.

Prosiłem Boga, by dał mi szczę-

ście, a Bóg powiedział: „Nie”.

Powiedział, że On daje błogo-

sławieństwa, a szczęście jest w moich 

rękach.

Prosiłem Boga, by oszczędził mi 

cierpienia, a Bóg powiedział: „Nie”.

Powiedział, że cierpienie odrywa 

cię od światowych trosk i przybliża do 

Mnie.

Prosiłem Boga, by sprawił, żeby 

mój duch wzrastał,  a Bóg powiedział: 

„Nie”.

Powiedział, że sam muszę wzra-

stać, a On będzie mnie korygował.

Prosiłem Boga, by pomógł mi 

kochać innych tak, jak On kocha mnie. 

I Bóg powiedział: Ach, nareszcie 

zaczynasz rozumieć!

Prosiłem o siłę i Bóg dał mi 

trudności, by uczynić mnie silnym.

Prosiłem o mądrość i Bóg dał mi 

problemy do rozwiązania.

Prosiłem o odwagę i Bóg dał mi 

niebezpieczeństwa do pokonania.

Prosiłem o miłość i Bóg dał mi 

nieszczęśliwych ludzi, bym im poma-

gał.

Prosiłem o przysługę, a On dał mi 

sposobność.

Nie otrzymałem nic, czego prag-

nąłem.

Dostałem wszystko, czego potrze-

bowałem.

Moja modlitwa została wysłu-

chana.

Maryja ofiarowała Bogu swojego 

Syna Jezusa Chrystusa i pomimo tego 

ofiarowania On i Ona doświadczali 

bólu i cierpienia, to ich nie ominęło. 

Podobnie jest w naszym życiu. Kiedy 

rodzice ofiarują, czy zawierzą Bogu 

swoje dziecko, to nie znaczy, że nie 

spotkają ich trudności. Ważne jest, aby 

dobrze i właściwie je przeżyć na wzór 

Maryi, Róży Mistycznej.

10.02.2020
ks. Mirosław

W naszym życiu staramy się 

otwierać się na miłującą obecność 

i działanie Pana Boga. W życiu 

codziennym nie jest to łatwe, gdyż 

nawet uczestnicząc w Eucharystii czy 

adoracji Pana Jezusa nasze myśli 

wybiegają gdzie indziej i nie uświa-

damiamy sobie rzeczywistej obec-

ności Chrystusa.

Wzorem życia z Panem Jezusem 

jest Maryja, która żyła w Jego obec-

ności przez 30 lat. Powinniśmy Ją 

naśladować, jako Mistrzynię i Matkę, 

która chce nam pomagać. W akcie 

zawierzenia oddajemy Jej wszystko – 

nasze myśli, ciało i duszę, modlitwę, 

pracę i cierpienie. Na miarę oddania 

się człowieka Bogu, Bóg oddaje się 

człowiekowi. Tak samo jest z Maryją: 

Totus Tuus – Tota Tua. Gdy ciągle na 

nowo to powtarzamy i tym żyjemy, 

powstaje szczególna bliskość i zaży-

łość, czyli komunia życia z Maryją. 

Jednakże nie jest to celem, do którego 

zmierzamy, bo przez Maryję idziemy 

do Chrystusa. Ojciec Święty Jan 

Paweł II tak to określił: Im bardziej 

ludzie trwają w tym zawierzeniu 

i postępują w nim, tym bardziej 

Maryja przybliża ich do niewypo-

wiedzianych bogactw Chrystusa.

Pan Jezus rozstając się z uczniami 

nakazał im: „Idźcie na cały świat 

i głoście Ewangelię. (...) Te zaś znaki 

towarzyszyć będą tym, którzy uwie-

rzą, w imię moje złe duchy będą 

wyrzucać, nowymi językami mówić 

będą, węże brać będą do rąk (...), na 

chorych ręce kłaść będą, a ci odzy-

skają zdrowie” /Mk 16, 15-20/. Często 

bardziej pociągają nas znaki niż samo 

Królestwo Boże, które oznaczają. 

Mamy wiele pokus, aby szukać 

znaków, np. działania uzdrowicieli 

czy nadzwyczajnych zdarzeń. Tym-

czasem powinniśmy dążyć do budo-

wania w sercach Królestwa Bożego, 

które istnieje w nas przez przyjęcie 

Pana Jezusa w Komunii Świętej. 

Jedną z dróg wprowadzających do 

tajemnic Królestwa jest Matka Boża, 

która przybliża nas do niewypo-

wiedzianych bogactw Chrystusa, gdy 

Jej zawierzamy nasze życie.

Matka Boża uczy nas tego, że życie 

z Chrystusem to życie ukryte. Ona 

sama niczym nie wyróżniała się wśród 

kobiet izraelskich, „żyła prosto, 

zwyczajnie, jak my”. Nosiła jednak w 

sobie tajemnicę – nie była sama. Jej 

tajemnica to Ona i Bóg. Zawierzając 

się Jej możemy także doświadczyć tej 

tajemnicy, która przybliży nas do Pana 

Boga poprzez Jej szczególną bliskość 

z Nim. Naszej bliskiej relacji z Panem 

Bogiem nie musimy ogłaszać całemu 

światu – wystarczy, że On wie, co się 

dzieje w naszym sercu. Św. Paweł 

w Liście do Koryntian pisał: „Staliś-

my się bowiem widowiskiem światu, 

aniołom i ludziom” /1 Kor 3,9/. 

Oznacza to, że moje serce jest jakby 

sceną, na której działa Pan Bóg, 

a patrzą na to wszyscy, ludzie i anio-

łowie. Pan Jezus przekazał św. Fa-

ustynie: „Powiedz grzesznikom, że 

zawsze na nich czekam, wsłuchuję się 

w tętno ich serca, kiedy uderza tylko 

dla mnie”. W oczach świata to nie ma 

znaczenia, ale dla Pana Jezusa wielką 

wartość mają te ciche poruszenia 

serca, które są wyrazem pamięci 

o Nim. W naszym życiu codziennym 

Pan Jezus często nie doczekuje się 

tego – a jak jest u mnie? Czy moje 

serce bije już dla Niego?

Prośmy Matkę Bożą, aby uczyła 

nas takiego życia, jakie było Jej 

udziałem w Nazarecie, w stałej obec-

ności Boga.

oprac. Ela Korsak

Z poniedziałkowych konferencji
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ks. Marek

Ofiarowanie
Wedle wymogów Prawa Moj-

żeszowego, niewiasta po porodzeniu 

syna pozostawała rytualnie nieczystą, 

czyli bez możliwości pojawienia się 

w świątyni przez 40 dni. Dopiero 

potem miała obowiązek przynieść 

swego pierworodnego przed ołtarz 

i ofiarować Bogu na własność. Wszy-

stko bowiem, co pierworodne spośród 

ludzi i zwierząt, należało do Pana.

Pierworodnego syna należało 

wykupić ofiarując coś w zamian. 

Prawo stanowiło, iż jeśli rodzina jest 

uboga, wystarczy, gdy ofiaruje parę 

synogarlic albo dwa młode gołębie. 

Dokładnie tak postąpiła Święta Ro-

dzina, co pośrednio miało wskazywać 

– zgodnie z teologiczną preferencją 

Łukasza – na ich materialne ubóstwo.

Ofiarowanie Jezusa w świątyni to 

nie tylko wypełnienie nakazu Prawa. 

To też wypełnienie nakazu serca, 

można rzec – przykazania miłości 

wobec dziecka. Maryja przecież 

dobrze wiedziała, że jako matka, 

nawet najbardziej zatroskana o swo-

jego syna, nie będzie w stanie zapew-

nić Mu pełnego bezpieczeństwa 

i właściwej opieki przez całe Jego 

życie. To może uczynić tylko Bóg, 

prawdziwy Ojciec. Czy ja jako matka 

lub ojciec ofiarowuję (zawierzam) 

swoje dzieci Bogu z tą intencją? 

W scenę ofiarowania Jezusa 

w świątyni wpisane są dwie postaci: 

starca Symeona i prorokini Anny. 

Symeon, kierowany Bożym nat-

chnieniem, przyszedł do świątyni, by 

ujrzeć Mesjasza, bo Bóg obiecał mu, 

iż nie umrze, dopóki się z Nim nie 

spotka. To on przepowiedział Maryi, 

że Jezus dla wielu będzie „znakiem 

sprzeciwu” i wskutek tego jej mat-

czyne serce przebije miecz boleści – 

siedmiu boleści, jak to symbolicznie 

ujmują teksty biblijne.

Z ufnością zwracamy się do Boga 

przez Maryję, która jest dla nas 

wzorem całkowitego oddania się 

Bogu. Ona ciągle realizuje swoje 

słowa: „Oto ja służebnica Pańska, 

niech mi się stanie według słowa 

twego” (Łk 1, 38). Podczas ofia-

rowania Pana Jezusa w świątyni 

Maryja słyszy słowa wypowiedziane 

przez starca Symeona: „A Twoją 

duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35). 

Oznacza to, że w Jej życiu, oprócz 

tajemnic radosnych, będą także tajem-

nice bolesne. Ona będzie współ-

cierpieć ze swoim Synem, kiedy 

nadejdzie Jego godzina. Będzie na 

drodze krzyżowej Jezusa i pod Jego 

krzyżem. 

W naszym życiu też są tajemnice 

bolesne. Jest wśród nas wiele osób 

cierpiących nie tylko ze względu na 

wiek. Jedni cierpią fizycznie, inni 

duchowo. Często od bólu fizycznego 

gorszy jest ból psychiczny powo-

dowany opuszczeniem, osamotnie-

niem, niezrozumieniem, krzywdą, 

czasem wyrządzoną przez najbli-

ższych. A skoro tak jest, to zas-

tanówmy się, czy Panu Bogu nie 

chodzi o to, abyśmy razem z naszą 

modlitwą ofiarowali Mu także nasze 

cierpienie? Św. Jan Paweł II uczył nas 

tego – najpierw słowem, a potem 

przyjmowanym przez siebie cier-

pieniem – jak czerpać siły z Eucha-

rystii poprzez łączenie swojej co-

dziennej ofiary z Ofiarą Chrystusa dla 

dobra Kościoła i całej ludzkości. 

Albowiem nasz ból nie jest bezu-

żyteczny, gdy jest złączony z cier-

pieniem Chrystusa. Wówczas jest on 

jak kropla wody, która – dodana do 

wina podczas Mszy świętej wraz 

z nim – przemienia się w Najdroższą 

Krew Chrystusa, wylaną dla zba-

wienia świata. 

W „Liście do Ewy”, w rozwa-

żaniach o Mszy Świętej, omówione 

zostało znaczenie ofiarowania. Po 

modlitwie powszechnej następuje 

ofiarowanie darów: ofiary duchowe 

i materialne. Ofiary materialne stają 

się znakiem składanych w tym czasie 

ofiar duchowych. Ofiary duchowe to 

czas, trud przybycia, zaangażowanie 

w liturgię, dobro, które czynimy, 

a także nasze troski niepokoje, lęki. 

Ofiary te mają szansę dotrzeć do 

Boga, gdy zostaną złączone z ofiarą 

Chrystusa, która dokonuje się w mo-

mencie konsekracji. Wtedy dary 

materialne, nasz czas, zaangażowanie 

nasze lęki i niepokoje idą do Ojca. 

W „Niebieskim Liście do Ewy”, 

w rozdziale: Maryja Mistrzyni wi-

dzimy jak mamy przyjmować trudne 

doświadczenia w naszym życiu. 

Maryja, jako mistrzyni ukazuje nam 

jak żyć pełnią życia duchowego, gdyż 

sama żyła na szczytach mistyki. W jej 

życiu miało miejsce wiele prób, 

którym wychodziła naprzeciw i z któ-

rymi zwycięsko się zmagała. I jak 

podkreśla autor, ks. Dariusz, na koniec 

każdej omawianej sytuacji z życia 

Maryi, czy to Narodzenie, Nazaret, 

męka czy śmierć, w Maryi, Róży 

Mistycznej – w tych wszystkich 

doświadczeniach, w tych wszystkich 

próbach nie było, ani buntu, ani żalu, 

ani pretensji ni do Boga ni do świata. 

Ks. Mirek w Krynicy przytoczył 

taki przykład, którego autorem jest 

Bruno Ferrero: 

Prosiłem Boga, by odebrał mi moja 

pychę, a  Bóg powiedział: „Nie”.

Powiedział mi, że to nie On ma mi 

ją zabrać, ale ja mam ją odrzucić.

Prosiłem Boga, by uzdrowił moje 

niepełnosprawne dziecko, a Bóg 

powiedział: „Nie”.

Odpowiedział, że dusza dziecka 

jest zdrowa, a jego ciało tymczasowe.

Prosiłem Boga, by obdarzył mnie 

cierpliwością, a Bóg powiedział: 

„Nie”.

Powiedział, że cierpliwość jest 

ubocznym rezultatem wielkich trud-

ności i nie można jej otrzymać, ale 

można na nią zasłużyć.

Prosiłem Boga, by dał mi szczę-

ście, a Bóg powiedział: „Nie”.

Powiedział, że On daje błogo-

sławieństwa, a szczęście jest w moich 

rękach.

Prosiłem Boga, by oszczędził mi 

cierpienia, a Bóg powiedział: „Nie”.

Powiedział, że cierpienie odrywa 

cię od światowych trosk i przybliża do 

Mnie.

Prosiłem Boga, by sprawił, żeby 

mój duch wzrastał,  a Bóg powiedział: 

„Nie”.

Powiedział, że sam muszę wzra-

stać, a On będzie mnie korygował.

Prosiłem Boga, by pomógł mi 

kochać innych tak, jak On kocha mnie. 

I Bóg powiedział: Ach, nareszcie 

zaczynasz rozumieć!

Prosiłem o siłę i Bóg dał mi 

trudności, by uczynić mnie silnym.

Prosiłem o mądrość i Bóg dał mi 

problemy do rozwiązania.

Prosiłem o odwagę i Bóg dał mi 

niebezpieczeństwa do pokonania.

Prosiłem o miłość i Bóg dał mi 

nieszczęśliwych ludzi, bym im poma-

gał.

Prosiłem o przysługę, a On dał mi 

sposobność.

Nie otrzymałem nic, czego prag-

nąłem.

Dostałem wszystko, czego potrze-

bowałem.

Moja modlitwa została wysłu-

chana.

Maryja ofiarowała Bogu swojego 

Syna Jezusa Chrystusa i pomimo tego 

ofiarowania On i Ona doświadczali 

bólu i cierpienia, to ich nie ominęło. 

Podobnie jest w naszym życiu. Kiedy 

rodzice ofiarują, czy zawierzą Bogu 

swoje dziecko, to nie znaczy, że nie 

spotkają ich trudności. Ważne jest, aby 

dobrze i właściwie je przeżyć na wzór 

Maryi, Róży Mistycznej.

10.02.2020
ks. Mirosław

W naszym życiu staramy się 

otwierać się na miłującą obecność 

i działanie Pana Boga. W życiu 

codziennym nie jest to łatwe, gdyż 

nawet uczestnicząc w Eucharystii czy 

adoracji Pana Jezusa nasze myśli 

wybiegają gdzie indziej i nie uświa-

damiamy sobie rzeczywistej obec-

ności Chrystusa.

Wzorem życia z Panem Jezusem 

jest Maryja, która żyła w Jego obec-

ności przez 30 lat. Powinniśmy Ją 

naśladować, jako Mistrzynię i Matkę, 

która chce nam pomagać. W akcie 

zawierzenia oddajemy Jej wszystko – 

nasze myśli, ciało i duszę, modlitwę, 

pracę i cierpienie. Na miarę oddania 

się człowieka Bogu, Bóg oddaje się 

człowiekowi. Tak samo jest z Maryją: 

Totus Tuus – Tota Tua. Gdy ciągle na 

nowo to powtarzamy i tym żyjemy, 

powstaje szczególna bliskość i zaży-

łość, czyli komunia życia z Maryją. 

Jednakże nie jest to celem, do którego 

zmierzamy, bo przez Maryję idziemy 

do Chrystusa. Ojciec Święty Jan 

Paweł II tak to określił: Im bardziej 

ludzie trwają w tym zawierzeniu 

i postępują w nim, tym bardziej 

Maryja przybliża ich do niewypo-

wiedzianych bogactw Chrystusa.

Pan Jezus rozstając się z uczniami 

nakazał im: „Idźcie na cały świat 

i głoście Ewangelię. (...) Te zaś znaki 

towarzyszyć będą tym, którzy uwie-

rzą, w imię moje złe duchy będą 

wyrzucać, nowymi językami mówić 

będą, węże brać będą do rąk (...), na 

chorych ręce kłaść będą, a ci odzy-

skają zdrowie” /Mk 16, 15-20/. Często 

bardziej pociągają nas znaki niż samo 

Królestwo Boże, które oznaczają. 

Mamy wiele pokus, aby szukać 

znaków, np. działania uzdrowicieli 

czy nadzwyczajnych zdarzeń. Tym-

czasem powinniśmy dążyć do budo-

wania w sercach Królestwa Bożego, 

które istnieje w nas przez przyjęcie 

Pana Jezusa w Komunii Świętej. 

Jedną z dróg wprowadzających do 

tajemnic Królestwa jest Matka Boża, 

która przybliża nas do niewypo-

wiedzianych bogactw Chrystusa, gdy 

Jej zawierzamy nasze życie.

Matka Boża uczy nas tego, że życie 

z Chrystusem to życie ukryte. Ona 

sama niczym nie wyróżniała się wśród 

kobiet izraelskich, „żyła prosto, 

zwyczajnie, jak my”. Nosiła jednak w 

sobie tajemnicę – nie była sama. Jej 

tajemnica to Ona i Bóg. Zawierzając 

się Jej możemy także doświadczyć tej 

tajemnicy, która przybliży nas do Pana 

Boga poprzez Jej szczególną bliskość 

z Nim. Naszej bliskiej relacji z Panem 

Bogiem nie musimy ogłaszać całemu 

światu – wystarczy, że On wie, co się 

dzieje w naszym sercu. Św. Paweł 

w Liście do Koryntian pisał: „Staliś-

my się bowiem widowiskiem światu, 

aniołom i ludziom” /1 Kor 3,9/. 

Oznacza to, że moje serce jest jakby 

sceną, na której działa Pan Bóg, 

a patrzą na to wszyscy, ludzie i anio-

łowie. Pan Jezus przekazał św. Fa-

ustynie: „Powiedz grzesznikom, że 

zawsze na nich czekam, wsłuchuję się 

w tętno ich serca, kiedy uderza tylko 

dla mnie”. W oczach świata to nie ma 

znaczenia, ale dla Pana Jezusa wielką 

wartość mają te ciche poruszenia 

serca, które są wyrazem pamięci 

o Nim. W naszym życiu codziennym 

Pan Jezus często nie doczekuje się 

tego – a jak jest u mnie? Czy moje 

serce bije już dla Niego?

Prośmy Matkę Bożą, aby uczyła 

nas takiego życia, jakie było Jej 

udziałem w Nazarecie, w stałej obec-

ności Boga.

oprac. Ela Korsak
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ks. Dariusz

Jesteś za duży!

Mam przed sobą fragment obrazu 

ulubionego przeze mnie malarza, 

którym jest Caravaggio. Obraz ten to 

Madonna del Pellegrini. Fragment 

obrazu, który mam przed sobą 

przedstawia Jezusa i Maryję. Obra-

zów Jezusa z Maryją jest całe mnó-

stwo. Dlaczego więc ten właśnie staje 

się dla nas tak ważny? Otóż bez 

większego wysiłku dostrzegamy, że 

Jezus będący na rękach Maryi, jest 

wyjątkowo duży. Możemy powie-

dzieć, że nawet „za duży”. Maryja 

dźwiga Go z największym trudem. 

Jezus na dodatek robi wrażenie jakoby 

miał wręcz wyrywać się z ramion 

Maryi.

 Czy ten obraz nie udał się 

malarzowi? Niektórzy z moich znajo-

mych tak sądzą. Ja uważam inaczej. 

Patrząc na obraz w kontekście życia 

duchowego odnajdujemy bardzo cen-

ną wskazówkę. Brzmi ona nastę-

pująco: jesteś za duży. Ty przecież też 

jesteś dzieckiem Maryi. Ona ciebie też 

chce nosić na swoich rękach. Gdy 

jesteś za duży „bardzo się męczy”, 

tym bardziej gdy chcesz wyrywać się 

z Jej ramion. Jezus „za duży” na 

rękach Maryi pyta ciebie: a ty – czy nie 

jesteś za duży? W tym kontekście jak 

wielkiej wagi nabierają wydarzenia, 

sytuacje, doświadczenia, które nas 

pomniejszają. Stają się bezcenną 

łaską. Mogą być one wewnętrzne lub 

pochodzić z zewnątrz, mogą być 

krótko lub długotrwałe. Jakże jest 

ważne, abyś umiał je zobaczyć 

w kontekście swojej duchowej drogi 

i z wdzięcznością za nie dziękować.

24.02.2020
ks. Mirosław

Ostatnie rekolekcje przeżywa-

liśmy w domu Matki Bożej w Krynicy 

Z d r o j u ,  k t ó r y 

w  s z c z e g ó l n y 

sposób  związany 

jest z osobą Prymasa 

Stefana Wyszyń-

skiego. Przypom-

nijmy Jego akt oso-

bistego oddania się 

Matce Bożej: 

Matko Boża Nie-

pokalana Maryjo, 

Tobie poświęcam 

ciało i duszę moją, 

wszystkie modlitwy 

i  pracę,  radości 

i cierpienia, wszyst-

ko, czym jestem i co 

posiadam. Ochot-

nym sercem oddaję 

się Tobie w niewolę 

miłości i pozosta-

wiam ci  zupełną 

swobodę posługi-

wania się mną dla 

zbawienia ludzi i ku 

pomocy Kościołowi 

świętemu, którego 

jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko 

czynić z Tobą, przez Ciebie i dla 

Ciebie. Wiem, że własnymi siłami ni-

czego nie dokonam, Ty zaś wszystko 

możesz, co jest wolą Twego Syna 

i zawsze zwyciężasz. Spraw więc 

Wspomożycielko Wiernych, aby moja 

rodzina, parafia i cała Ojczyzna były 

rzeczywistym Królestwem Twego Syna 

i Twoim.

Słowa Prymasa: „Wiem, że włas-

nymi siłami niczego nie dokonam” 

przypominają nam pierwszą przepaść 

z modlitwy zawierzenia, czyli uznanie 

własnej grzeszności i bezradności. 

Kolejne słowa to: „Ty zaś wszystko 

możesz i zawsze zwyciężasz” to 

modlitwa drugiej przepaści, czyli ufne 

wołanie do Matki, połączone z pew-

nością, że Ona może działać we mnie 

i za mnie, gdyż jest wypełniona Bożą 

mocą. Tak więc odkrywamy, na czym 

polegał szczególny rys maryjny 

w życiu Prymasa, który chce wszystko 

czynić przez Maryję, „przez Ciebie 

i dla Ciebie”. Św. Ludwik Maria 

Grignion de Monfort wyjaśnia co 

właściwie oznaczają te słowa. Wszy-

stko czynić przez Maryję, to znaczy 

być posłusznym Jej we wszystkim, 

ponieważ Ona zawsze kierowała się 

Duchem Bożym, który wziął Ją w swe 

posiadanie i stał się Jej własnym 

Duchem. Tylko Ci, którzy pozwalają 

się prowadzić Jej Duchowi, są Jej 

prawdziwymi czcicielami i tym sa-

mym są dziećmi Boga, bo Duch Maryi 

to jest Duch Boga. Św. Ludwik 

wyjaśnia, że prowadzenie przez 

Ducha Maryi oznacza wyrzeczenie się 

naszych władz duchowych, czyli 

rozumu i własnej woli. Choć one 

wydają się nam dobre, byłyby prze-

szkodą dla świętego Ducha Maryi. Po 

grzechu pierworodnym nasz umysł 

nie zawsze rozpoznaje, co jest dobre 

i złe, nasza wola jest chwiejna 

i egoistyczna. Wiemy na przykład, że 

dla rozwoju duchowego niezbędna 

jest medytacja, ale nasza słaba wola 

nie zawsze pozwala nam podjąć tę 

praktykę i łatwo się z tego uspra-

wiedliwiamy.

Modlitwa, Msza Święta czy me-

dytacja pomogą nam wyrzec się 

własnego ducha i własnej woli, 

pokonać mroki własnego umysłu – to 

jest ważny pierwszy krok. Drugi to 

oddanie się w ręce Maryi, aby Ona nas 

prowadziła, abyśmy stali się Jej 

narzędziem. Aktem strzelistym po-

wierzyć Jej wszystko, zagubić się 

w Niej i zatracić „jak kamień rzucony 

w morze”. Maryjo, żyj we mnie i za 

mnie! Wtedy już nie ja żyję, lecz żyje 

we mnie Chrystus – przez Maryję. 

Trzeci krok, to odnawianie tego aktu 

jak najczęściej, tak, aby na drodze na-

szego uświęcenia zjednoczenie 

z Chrystusem nastąpiło jak najszyb-

ciej.

Prymas Wyszyński był wielkim 

czcicielem Matki Najświętszej, a jego 

życie jest potwierdzeniem skutecz-

ności tej drogi maryjnej w procesie 

uświęcenia – wkrótce będzie On 

błogosławionym Kościoła. Dzięki 

zawierzeniu Maryi stał się narzędziem 

w Jej rękach – Święty Jan Paweł II 

stwierdził dobitnie, że gdyby nie On, 

nie byłoby papieża Polaka. Wzór 

życia Prymasa jest dla nas wezwaniem 

do rezygnacji z własnej woli i rozumu 

dla zyskania wielu łask przez zawie-

rzenie się Maryi, jest też utwier-

dzeniem nas w przekonaniu, że 

wybraliśmy najlepszą drogę. Prośmy 

o łaskę, abyśmy tak jak On mogli 

wszystko postawić na Maryję.

oprac. Ela Korsak

02.03.2020
ks. Dariusz

Adoracja Boga w człowieku
-

Jaka rzeczywistość jest pow-

szechnie akceptowana przez wszy-

stkich chrześcijan, a jednocześnie 

najbardziej pomijana lub nie prze-

żywana? Odpowiem od razu: obec-

ność Boga w człowieku. Każdy tę 

prawdę akceptuje i zwykle nic sobie 

z niej nie robi. 

Dobrze jest mieć podbudowę 

teologiczną. Kim jest Bóg w Trójcy 

Jedyny? Wspólnotą osób. Tak. 

A spoiwem tej wspólnoty jest miłość. 

Ojciec kocha Syna, Syn Ojca w Duchu 

Świętym. Ale ważne jest jedno 

dopowiedzenie. Ta wymiana miłości 

pomiędzy osobami Trójcy Świętej jest 

wymianą miłości ofiarnej. To nie jest 

tak, że Ojciec kocha Syna a Syn Ojca 

i tak sobie się kochają. Oni za siebie 

się wydają. Jest to miłość wydająca się 

za drugiego, ofiarująca się drugiemu. 

Miłość ofiarna. I taką miłość przynosi 

nam Jezus na ten świat. Taka jest 

miłość narodzona w Betlejem – 

miłość ofiarna. Aby była ona do 

odczytania przez człowieka musiała 

przybrać postać krzyża – to było 

unaocznienie owej miłości, jej ma-

nifestacja ludzkim zmysłom i ludz-

kiemu rozumowi. Ta miłość ofiarna 

przybrała kształt krzyża. Wypełniła 

się w męce, śmierci i zmartwych-

wstaniu Chrystusa. Ona uobecnia się 

w każdej Mszy Świętej. Ta miłość 

ofiarna z bryły marmuru czyni ołtarz, 

na którym ofiarna miłość Boga jest nie 

tylko dostępna dla człowieka, ale też 

sam człowiek ma możliwość złożenia 

siebie w ofierze Bogu. A Bogu nie 

godzi się dawać mniej niż wszystko. 

Wszystko, to znaczy całego z wszy-

stkimi niewiernościami, duchową 

nędzą, również z tym czego nie 

jesteśmy w stanie Bogu ofiarować. 

W odpowiedzi na naszą ofiarę, która 

złączona z ofiarą Chrystusa, jest przez 

Niego przedstawiana Ojcu, On – 

Ojciec może nam udzielać swego 

Boskiego życia. Czyni to w czasie 

Komunii Świętej. Zamieszkuje w nas. 

W nas kocha. I nas uzdalnia do 

adorowania Boga w drugim czło-

wieku.

Nieraz gorszymy się, gdy ktoś 

wchodzi do kościoła – zwiedza, robi 

zdjęcia, zagląda tu i tam, a nie widzi 

Boga w Najświętszym Sakramencie. 

Gorszymy się innymi, a sami nie 

jesteśmy lepsi, gdy nie adorujemy 

Boga w drugim człowieku. Gdy nie 

widzimy Boga w drugim jesteśmy jak 

ci zwiedzający kościół, a nie widzący 

w nim Boga w Najświętszym Sakra-

mencie. Świadomość zamieszkiwania 

Boga w człowieku powinna pro-

wadzić do potrzeby adoracji. 

Adorowanie Boga w Najświęt-

szym Sakramencie wydaje się dość 

proste. Kiedy jednak pytam: po co jest 

adoracja, czym jest, jakie jest jej 

zadanie otrzymuję odpowiedzi: 

słucham, Bóg mówi do mnie, ja do 

Niego, ja na Niego patrzę, On na mnie, 

oddaję mu cześć, uwielbiam Go, 

proszę, dziękuję, powierzam różne 

sprawy. Jeszcze nigdy nie usłyszałem 

odpowiedzi – adoracja eucharys-

tyczna uczy mnie adorować Boga 

w drugim człowieku. Każdy wie, że 

Bóg jest obecny w drugim człowieku, 

ale kto Go adoruje. Tutaj jest mo-

żliwość zrobienia milowego kroku na 

drodze wiary. Zdobywać się na akt 

adoracji Boga w drugim człowieku. 

Może to być zwykły akt strzelisty – 

„Boże chcę Cię adorować w drugim 

człowieku”. „Przyjmij mój akt ado-

racji Ciebie w drugim człowieku”. 

Gdy skupimy się na adoracji Boga 

w drugim człowieku, przestają być aż 

tak ważne sprawy, które dotychczas 

takimi się wydawały – np. jak kto 

wygląda, jakie ma poglądy, co kiedyś 

zrobił, jak się zachował, co powie-

dział, czym nas dotknął, może zranił. 

To wszystko staje się drugorzędne, 

a nawet nieważne. 

Maryja ciągle adorowała Boga 

w człowieku. Niech i nam wyprasza tę 

łaskę, amen. 
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ks. Dariusz

Jesteś za duży!

Mam przed sobą fragment obrazu 

ulubionego przeze mnie malarza, 

którym jest Caravaggio. Obraz ten to 

Madonna del Pellegrini. Fragment 

obrazu, który mam przed sobą 

przedstawia Jezusa i Maryję. Obra-

zów Jezusa z Maryją jest całe mnó-

stwo. Dlaczego więc ten właśnie staje 

się dla nas tak ważny? Otóż bez 

większego wysiłku dostrzegamy, że 

Jezus będący na rękach Maryi, jest 

wyjątkowo duży. Możemy powie-

dzieć, że nawet „za duży”. Maryja 

dźwiga Go z największym trudem. 

Jezus na dodatek robi wrażenie jakoby 

miał wręcz wyrywać się z ramion 

Maryi.

 Czy ten obraz nie udał się 

malarzowi? Niektórzy z moich znajo-

mych tak sądzą. Ja uważam inaczej. 

Patrząc na obraz w kontekście życia 

duchowego odnajdujemy bardzo cen-

ną wskazówkę. Brzmi ona nastę-

pująco: jesteś za duży. Ty przecież też 

jesteś dzieckiem Maryi. Ona ciebie też 

chce nosić na swoich rękach. Gdy 

jesteś za duży „bardzo się męczy”, 

tym bardziej gdy chcesz wyrywać się 

z Jej ramion. Jezus „za duży” na 

rękach Maryi pyta ciebie: a ty – czy nie 

jesteś za duży? W tym kontekście jak 

wielkiej wagi nabierają wydarzenia, 

sytuacje, doświadczenia, które nas 

pomniejszają. Stają się bezcenną 

łaską. Mogą być one wewnętrzne lub 

pochodzić z zewnątrz, mogą być 

krótko lub długotrwałe. Jakże jest 

ważne, abyś umiał je zobaczyć 

w kontekście swojej duchowej drogi 

i z wdzięcznością za nie dziękować.

24.02.2020
ks. Mirosław

Ostatnie rekolekcje przeżywa-

liśmy w domu Matki Bożej w Krynicy 

Z d r o j u ,  k t ó r y 

w  s z c z e g ó l n y 

sposób  związany 

jest z osobą Prymasa 

Stefana Wyszyń-

skiego. Przypom-

nijmy Jego akt oso-

bistego oddania się 

Matce Bożej: 

Matko Boża Nie-

pokalana Maryjo, 

Tobie poświęcam 

ciało i duszę moją, 

wszystkie modlitwy 

i  pracę,  radości 

i cierpienia, wszyst-

ko, czym jestem i co 

posiadam. Ochot-

nym sercem oddaję 

się Tobie w niewolę 

miłości i pozosta-

wiam ci  zupełną 

swobodę posługi-

wania się mną dla 

zbawienia ludzi i ku 

pomocy Kościołowi 

świętemu, którego 

jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko 

czynić z Tobą, przez Ciebie i dla 

Ciebie. Wiem, że własnymi siłami ni-

czego nie dokonam, Ty zaś wszystko 

możesz, co jest wolą Twego Syna 

i zawsze zwyciężasz. Spraw więc 

Wspomożycielko Wiernych, aby moja 

rodzina, parafia i cała Ojczyzna były 

rzeczywistym Królestwem Twego Syna 

i Twoim.

Słowa Prymasa: „Wiem, że włas-

nymi siłami niczego nie dokonam” 

przypominają nam pierwszą przepaść 

z modlitwy zawierzenia, czyli uznanie 

własnej grzeszności i bezradności. 

Kolejne słowa to: „Ty zaś wszystko 

możesz i zawsze zwyciężasz” to 

modlitwa drugiej przepaści, czyli ufne 

wołanie do Matki, połączone z pew-

nością, że Ona może działać we mnie 

i za mnie, gdyż jest wypełniona Bożą 

mocą. Tak więc odkrywamy, na czym 

polegał szczególny rys maryjny 

w życiu Prymasa, który chce wszystko 

czynić przez Maryję, „przez Ciebie 

i dla Ciebie”. Św. Ludwik Maria 

Grignion de Monfort wyjaśnia co 

właściwie oznaczają te słowa. Wszy-

stko czynić przez Maryję, to znaczy 

być posłusznym Jej we wszystkim, 

ponieważ Ona zawsze kierowała się 

Duchem Bożym, który wziął Ją w swe 

posiadanie i stał się Jej własnym 

Duchem. Tylko Ci, którzy pozwalają 

się prowadzić Jej Duchowi, są Jej 

prawdziwymi czcicielami i tym sa-

mym są dziećmi Boga, bo Duch Maryi 

to jest Duch Boga. Św. Ludwik 

wyjaśnia, że prowadzenie przez 

Ducha Maryi oznacza wyrzeczenie się 

naszych władz duchowych, czyli 

rozumu i własnej woli. Choć one 

wydają się nam dobre, byłyby prze-

szkodą dla świętego Ducha Maryi. Po 

grzechu pierworodnym nasz umysł 

nie zawsze rozpoznaje, co jest dobre 

i złe, nasza wola jest chwiejna 

i egoistyczna. Wiemy na przykład, że 

dla rozwoju duchowego niezbędna 

jest medytacja, ale nasza słaba wola 

nie zawsze pozwala nam podjąć tę 

praktykę i łatwo się z tego uspra-

wiedliwiamy.

Modlitwa, Msza Święta czy me-

dytacja pomogą nam wyrzec się 

własnego ducha i własnej woli, 

pokonać mroki własnego umysłu – to 

jest ważny pierwszy krok. Drugi to 

oddanie się w ręce Maryi, aby Ona nas 

prowadziła, abyśmy stali się Jej 

narzędziem. Aktem strzelistym po-

wierzyć Jej wszystko, zagubić się 

w Niej i zatracić „jak kamień rzucony 

w morze”. Maryjo, żyj we mnie i za 

mnie! Wtedy już nie ja żyję, lecz żyje 

we mnie Chrystus – przez Maryję. 

Trzeci krok, to odnawianie tego aktu 

jak najczęściej, tak, aby na drodze na-

szego uświęcenia zjednoczenie 

z Chrystusem nastąpiło jak najszyb-

ciej.

Prymas Wyszyński był wielkim 

czcicielem Matki Najświętszej, a jego 

życie jest potwierdzeniem skutecz-

ności tej drogi maryjnej w procesie 

uświęcenia – wkrótce będzie On 

błogosławionym Kościoła. Dzięki 

zawierzeniu Maryi stał się narzędziem 

w Jej rękach – Święty Jan Paweł II 

stwierdził dobitnie, że gdyby nie On, 

nie byłoby papieża Polaka. Wzór 

życia Prymasa jest dla nas wezwaniem 

do rezygnacji z własnej woli i rozumu 

dla zyskania wielu łask przez zawie-

rzenie się Maryi, jest też utwier-

dzeniem nas w przekonaniu, że 

wybraliśmy najlepszą drogę. Prośmy 

o łaskę, abyśmy tak jak On mogli 

wszystko postawić na Maryję.

oprac. Ela Korsak

02.03.2020
ks. Dariusz

Adoracja Boga w człowieku
-

Jaka rzeczywistość jest pow-

szechnie akceptowana przez wszy-

stkich chrześcijan, a jednocześnie 

najbardziej pomijana lub nie prze-

żywana? Odpowiem od razu: obec-

ność Boga w człowieku. Każdy tę 

prawdę akceptuje i zwykle nic sobie 

z niej nie robi. 

Dobrze jest mieć podbudowę 

teologiczną. Kim jest Bóg w Trójcy 

Jedyny? Wspólnotą osób. Tak. 

A spoiwem tej wspólnoty jest miłość. 

Ojciec kocha Syna, Syn Ojca w Duchu 

Świętym. Ale ważne jest jedno 

dopowiedzenie. Ta wymiana miłości 

pomiędzy osobami Trójcy Świętej jest 

wymianą miłości ofiarnej. To nie jest 

tak, że Ojciec kocha Syna a Syn Ojca 

i tak sobie się kochają. Oni za siebie 

się wydają. Jest to miłość wydająca się 

za drugiego, ofiarująca się drugiemu. 

Miłość ofiarna. I taką miłość przynosi 

nam Jezus na ten świat. Taka jest 

miłość narodzona w Betlejem – 

miłość ofiarna. Aby była ona do 

odczytania przez człowieka musiała 

przybrać postać krzyża – to było 

unaocznienie owej miłości, jej ma-

nifestacja ludzkim zmysłom i ludz-

kiemu rozumowi. Ta miłość ofiarna 

przybrała kształt krzyża. Wypełniła 

się w męce, śmierci i zmartwych-
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Z poniedziałkowych konferencji



1110

Krynica, 1.02.2020

Bo cały świat jest pełen 

śladów Boga

Tygodniowe rekolekcje RRN 

w Krynicy Górskiej zakończyły się 

w ostatnią sobotę ferii zimowych 

(25.01-1.02). Jak cenny i piękny był to 

czas! Niezwykłe bogactwo wrażeń 

i przeżyć duchowych, wędrówki po 

zaśnieżonych szlakach, widoki gór 

w zimowych czapach aż po horyzont, 

spotkania z ludźmi, wspólne modli-

twy, rozmowy i posiłki – to pozostanie 

z nami, w naszych sercach. Wzmoc-

nienie ducha i ciała, radość i wypo-

czynek. To czujemy i za to chcemy 

dziękować Bogu i Najświętszej Matce 

Maryi. Ale zacznijmy od początku. 

Do Krynicy pojechaliśmy pocią-

giem lub jeśli ktoś chciał własnym 

samochodem. Była to długa podróż, 

lecz ciekawa, w gronie znajomych. 

Radosne, serdeczne rozmowy prze-

platane wspólną modlitwą, wesołe 

sytuacje, podziwianie zmieniających 

się krajobrazów i mijanych miej-

scowości. W Muszynie spostrze-

gliśmy pierwszy w tym roku śnieg! Co 

za frajda dla dzieci i dorosłych! Ma-

rzyliśmy o spotkaniu prawdziwej 

zimy w górach i ją znaleźliśmy! Cu-

dna, biała i mroźna. Drzewa opró-

szone śnieżnym puchem, jak w bajce. 

Chwała Tobie, Panie!

Zamieszkaliśmy w niewielkim 

pensjonacie „Ostoja”, w którym to 

miejscu gościł przed laty Stefan Kard. 

Wyszyński. W kaplicy, w korytarzach 

znajduje się wiele pamiątek po tym 

wielkim kapłanie i wielkim Polaku. 

To tworzy wyjątkowy klimat pensjo-

natu; daje też wrażenie jakby wciąż 

był obecny wśród nas. Nawet dzieci 

zaciekawiły się, kim jest ta postać ze 

zdjęć.

Każdy dzień był wypełniony po 

brzegi i przebiegał zgodnie z planem 

(wielkie podziękowania ks. Miro-

sławowi, ks. Sławkowi i oczywiście 

„prezesce” Izie). Nie mieliśmy żadnej 

zmarnowanej chwili. Oczywiście naj-

piękniejsze z nich to codzienne Msze 

Święte w kaplicy, w której obok 

Jezusa króluje Matka Boża z Często-

chowy, codzienne medytacje prowa-

dzone w wyjątkowy sposób przez ks. 

Mirosława, na podstawie zeszytu 

„Czyż nie jestem przy tobie Ja, twoja 

Matka” oraz „Niebieskiego listu do 

Ewy – Rozważania o Maryi” (au-

torstwa ks. Dariusza), wieczorny ró-

żaniec prowadzony przez dzieci, 

wspólne śpiewy, spotkania w grupach 

dzielenia – bardzo cenne i serdeczne – 

oraz zajęcia dla dzieci. To dla ducha, 

a dla ciała: spacery po Krynicy, 

koncerty muzyczne, wycieczki po 

bliższej i dalszej okolicy, a nawet 

wyjazd do term na Słowacji, piesze 

wędrówki po górskich szlakach z ró-

żańcem w ręku i śpiewem uwielbienia 

na ustach (uwaga! Jednego dnia poko-

naliśmy nawet ponad 20 kilometrów! 

Ależ byliśmy szczęśliwi!). I oczy-

wiście roztropne szaleństwo na nar-

tach – wielka radość zarówno dzieci 

jak i dorosłych. Wszędzie zapra-

szaliśmy Matkę Bożą, a wędrując szu-

kaliśmy śladów Boga, z czym nie było 

kłopotu. Z wędrówek wracaliśmy 

ubogaceni. 

Nasza Rodzina była silna Bogiem. 

Nie doszło do żadnego silniejszego 

urazu, ani niebezpiecznego zdarzenia. 

Wielbimy Cię, Panie, bo wielkie 

rzeczy uczyniłeś dla nas i święte jest 

Imię twoje!

Oto niektóre myśli z naszych 

medytacji:

niedziela, „Niech mi się stanie 

według Twego słowa”

Dialog Maryi z aniołem jest 

najpiękniejszym dialogiem Boga 

z człowiekiem. My musimy się na 

Niego otworzyć tak, jak to zrobiła 

Maryja. Maryja uczy nas, abyśmy 

słuchali Pana Boga i oddawali swoje 

życie Jezusowi. Zaufanie podcina 

korzeń grzechu. Na miarę naszego 

oddania się Panu Bogu, On oddaje się 

nam. Ona cała oddała się Bogu, 

przyjęła postawę niewolnicy. Dlatego 

była pełna łaski. Jak Maryja wypełniaj 

wolę Boga. Bóg może przyjść przez 

Nią także i do nas. W każdej chwili 

mów Amen, jak Maryja.

Poniedziałek, „A skądże mi to, że 

Matka mojego Pana przychodzi do 

mnie?”

Spotkanie z Elżbietą. Matka Boża 

jest największą mistyczką. Idąc do 

Elżbiety pragnie przeżyć z nią tajem-

nicę, dać świadectwo. Od Maryi 

uczymy się, że mamy dzielić się 

dobrem, doświadczeniem łaski otrzy-

manym od Boga, że mamy słuchać 

drugiego człowieka. Jak ja się dzielę 

darami, talentem? Czy dzielę się do-

brem, czy złem? Czy kocham miło-

ścią mądrą? Maryja uczy, abyśmy 

kochali mądrze. Ona uczy nas też do-

strzegać znaki, wydarzenia i odczy-

tywać je. Za ich pomocą Bóg prze-

mawia do mnie. Czy dostrzegam 

znaki Bożej miłości?

Co powinienem zmienić w swoich 

spotkaniach z drugim człowiekiem, 

aby były podobne do spotkania Maryi 

z Elżbietą?

wtorek, „Wielkie rzeczy uczynił mi 

Wszechmocny”

Wielk ie  rzeczy  uczyni ł  mi 

Wszechmocny. Wychwalaj Boga za 

wszystko. Z obfitości serca mówią 

usta. Maryja jest cała piękna, gdyż 

nosi w sobie Boga, jest przepełniona 

Bogiem. Czym jest wypełnione moje 

serce? Czym się dzielę? Czy Bóg jest 

w centrum mojego życia? Aby mówić 

o wielkich rzeczach, trzeba je do-

strzegać. Wszystko jest łaską.

Najświętsze serce ma Maryja. Gdy 

będę miał Jej serce lub podobne, 

otworzą się moje uszy i oczy i zobaczę 

wielkie rzeczy, wielkie dzieła, które 

Bóg czyni w moim życiu.

Św. Paweł: „Czy jecie, czy pijecie, 

czy cokolwiek innego czynicie, czyń-

cie na Bożą chwałę”. My także mamy 

wypełniać to, co zlecił nam Ojciec, 

Rekolekcje zimowe w Krynicy Zdroju Rekolekcje zimowe w Krynicy Zdroju



1110

Krynica, 1.02.2020

Bo cały świat jest pełen 

śladów Boga

Tygodniowe rekolekcje RRN 

w Krynicy Górskiej zakończyły się 

w ostatnią sobotę ferii zimowych 

(25.01-1.02). Jak cenny i piękny był to 

czas! Niezwykłe bogactwo wrażeń 

i przeżyć duchowych, wędrówki po 

zaśnieżonych szlakach, widoki gór 

w zimowych czapach aż po horyzont, 

spotkania z ludźmi, wspólne modli-

twy, rozmowy i posiłki – to pozostanie 

z nami, w naszych sercach. Wzmoc-

nienie ducha i ciała, radość i wypo-

czynek. To czujemy i za to chcemy 

dziękować Bogu i Najświętszej Matce 

Maryi. Ale zacznijmy od początku. 

Do Krynicy pojechaliśmy pocią-

giem lub jeśli ktoś chciał własnym 

samochodem. Była to długa podróż, 

lecz ciekawa, w gronie znajomych. 

Radosne, serdeczne rozmowy prze-

platane wspólną modlitwą, wesołe 

sytuacje, podziwianie zmieniających 

się krajobrazów i mijanych miej-

scowości. W Muszynie spostrze-

gliśmy pierwszy w tym roku śnieg! Co 

za frajda dla dzieci i dorosłych! Ma-

rzyliśmy o spotkaniu prawdziwej 

zimy w górach i ją znaleźliśmy! Cu-

dna, biała i mroźna. Drzewa opró-

szone śnieżnym puchem, jak w bajce. 

Chwała Tobie, Panie!

Zamieszkaliśmy w niewielkim 

pensjonacie „Ostoja”, w którym to 

miejscu gościł przed laty Stefan Kard. 

Wyszyński. W kaplicy, w korytarzach 

znajduje się wiele pamiątek po tym 

wielkim kapłanie i wielkim Polaku. 

To tworzy wyjątkowy klimat pensjo-

natu; daje też wrażenie jakby wciąż 

był obecny wśród nas. Nawet dzieci 

zaciekawiły się, kim jest ta postać ze 

zdjęć.

Każdy dzień był wypełniony po 

brzegi i przebiegał zgodnie z planem 

(wielkie podziękowania ks. Miro-

sławowi, ks. Sławkowi i oczywiście 

„prezesce” Izie). Nie mieliśmy żadnej 

zmarnowanej chwili. Oczywiście naj-

piękniejsze z nich to codzienne Msze 

Święte w kaplicy, w której obok 

Jezusa króluje Matka Boża z Często-

chowy, codzienne medytacje prowa-

dzone w wyjątkowy sposób przez ks. 

Mirosława, na podstawie zeszytu 

„Czyż nie jestem przy tobie Ja, twoja 

Matka” oraz „Niebieskiego listu do 

Ewy – Rozważania o Maryi” (au-

torstwa ks. Dariusza), wieczorny ró-

żaniec prowadzony przez dzieci, 

wspólne śpiewy, spotkania w grupach 

dzielenia – bardzo cenne i serdeczne – 

oraz zajęcia dla dzieci. To dla ducha, 

a dla ciała: spacery po Krynicy, 

koncerty muzyczne, wycieczki po 

bliższej i dalszej okolicy, a nawet 

wyjazd do term na Słowacji, piesze 

wędrówki po górskich szlakach z ró-

żańcem w ręku i śpiewem uwielbienia 

na ustach (uwaga! Jednego dnia poko-

naliśmy nawet ponad 20 kilometrów! 

Ależ byliśmy szczęśliwi!). I oczy-

wiście roztropne szaleństwo na nar-

tach – wielka radość zarówno dzieci 

jak i dorosłych. Wszędzie zapra-

szaliśmy Matkę Bożą, a wędrując szu-

kaliśmy śladów Boga, z czym nie było 

kłopotu. Z wędrówek wracaliśmy 

ubogaceni. 

Nasza Rodzina była silna Bogiem. 

Nie doszło do żadnego silniejszego 

urazu, ani niebezpiecznego zdarzenia. 

Wielbimy Cię, Panie, bo wielkie 

rzeczy uczyniłeś dla nas i święte jest 

Imię twoje!

Oto niektóre myśli z naszych 

medytacji:

niedziela, „Niech mi się stanie 

według Twego słowa”

Dialog Maryi z aniołem jest 

najpiękniejszym dialogiem Boga 

z człowiekiem. My musimy się na 

Niego otworzyć tak, jak to zrobiła 

Maryja. Maryja uczy nas, abyśmy 

słuchali Pana Boga i oddawali swoje 

życie Jezusowi. Zaufanie podcina 

korzeń grzechu. Na miarę naszego 

oddania się Panu Bogu, On oddaje się 

nam. Ona cała oddała się Bogu, 

przyjęła postawę niewolnicy. Dlatego 

była pełna łaski. Jak Maryja wypełniaj 

wolę Boga. Bóg może przyjść przez 

Nią także i do nas. W każdej chwili 

mów Amen, jak Maryja.

Poniedziałek, „A skądże mi to, że 

Matka mojego Pana przychodzi do 

mnie?”

Spotkanie z Elżbietą. Matka Boża 

jest największą mistyczką. Idąc do 

Elżbiety pragnie przeżyć z nią tajem-

nicę, dać świadectwo. Od Maryi 

uczymy się, że mamy dzielić się 

dobrem, doświadczeniem łaski otrzy-

manym od Boga, że mamy słuchać 

drugiego człowieka. Jak ja się dzielę 

darami, talentem? Czy dzielę się do-

brem, czy złem? Czy kocham miło-

ścią mądrą? Maryja uczy, abyśmy 

kochali mądrze. Ona uczy nas też do-

strzegać znaki, wydarzenia i odczy-

tywać je. Za ich pomocą Bóg prze-

mawia do mnie. Czy dostrzegam 

znaki Bożej miłości?

Co powinienem zmienić w swoich 

spotkaniach z drugim człowiekiem, 

aby były podobne do spotkania Maryi 

z Elżbietą?

wtorek, „Wielkie rzeczy uczynił mi 

Wszechmocny”

Wielk ie  rzeczy  uczyni ł  mi 

Wszechmocny. Wychwalaj Boga za 

wszystko. Z obfitości serca mówią 

usta. Maryja jest cała piękna, gdyż 

nosi w sobie Boga, jest przepełniona 

Bogiem. Czym jest wypełnione moje 

serce? Czym się dzielę? Czy Bóg jest 

w centrum mojego życia? Aby mówić 

o wielkich rzeczach, trzeba je do-

strzegać. Wszystko jest łaską.

Najświętsze serce ma Maryja. Gdy 

będę miał Jej serce lub podobne, 

otworzą się moje uszy i oczy i zobaczę 

wielkie rzeczy, wielkie dzieła, które 

Bóg czyni w moim życiu.

Św. Paweł: „Czy jecie, czy pijecie, 

czy cokolwiek innego czynicie, czyń-

cie na Bożą chwałę”. My także mamy 

wypełniać to, co zlecił nam Ojciec, 

Rekolekcje zimowe w Krynicy Zdroju Rekolekcje zimowe w Krynicy Zdroju



1312

śpiewajmy hymny uwielbienia.

środa, „Nie bój się wziąć do siebie 

Maryi”

Dar Matki Bożej jest najbardziej 

osobistym darem każdego człowieka 

(JP II). Mamy go przyjąć i żyć za-

wierzeniem Maryi. Mam budować 

więź, jaka istnieje pomiędzy dziec-

kiem, a matką (patrz „Niebieski zeszyt 

do Ewy”). O tę łaskę prosimy, ale też 

jest to owoc naszego wysiłku.

Bóg działa w naszym życiu w inny 

sposób, niż my oczekujemy. W trud-

nych chwilach mamy przyjąć postawę 

św. Józefa, postawę zawierzenia i uf-

ności Bogu. „Choć będę szedł ciemną 

doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś 

ze mną”. Słowo Pana rozświetla 

i ukazuje sens. Św. Józef zawierza, 

cierpliwie czeka. Nie odsyła Maryi. 

Bóg jest Ojcem, który się zawsze o nas 

troszczy. Obiecał, że nigdy nas nie 

opuści. 

Matka Boża kocha nas Bożą mi-

łością, więc wszystko jest pod Jej 

kontrolą. Mama trzyma swoje dziecko 

w ramionach. Ona rozumie i dys-

ponuje wolą Bożą. Wejdź w relację 

dziecka z Maryją. Św. Józefie, wyproś 

mi łaskę zawierzenia Bogu w trud-

nych sytuacjach.

czwartek, „A Twoją duszę miecz 

przeniknie”

We wszystkich doświadczeniach 

w życiu Maryi nie było ani żalu, ani 

buntu (patrz „Niebieski zeszyt do 

Ewy”). Patrzmy na Jej życie i uczmy 

się od Niej pokonywania trudnych, 

czasem niesprawiedliwych sytuacji. 

Patrzmy na codzienność oczyma 

wiary.

Pan Jezus zaprasza nas na drogę 

inną, nawet trudną do przyjęcia. „Weź 

swój krzyż i idź za Mną”. Na tej 

drodze mam Go naśladować. Innej 

drogi nie ma!

Matka Boża miała wiele mieczy 

boleści. Szczególnie wielki był 

w Wielki Piątek. Ona współcierpiała 

z Jezusem. Nie miała ani buntu, ani 

żalu. My jesteśmy podobni do Maryi, 

ponieważ mamy różne miecze, które 

ranią nasze serca. Serce Matki Bożej 

jest jak Arka Noego. W Niej możemy 

się schronić i przetrwać życiowe 

burze. Zbawienie przychodzi przez 

krzyż. Pan Bóg daje nam cierpienia 

w jakimś celu. Mogę je ofiarować, 

jako zadośćuczynienie za moje grze-

chy. Najlepszą pomocą w trudnych 

chwilach jest Maryja. Chrońmy się 

w Jej sercu, w Jej ramionach, pod Jej 

płaszczem. 

Tylko cierpienie może rodzić du-

sze dla Jezusa.

piątek, „Niech się nie trwoży twoje 

serce”

Na wzór św. Jana Diego powin-

niśmy pozwalać, aby Maryja układała 

nasze życie z róż. Maryja jest Nau-

czycielką, Mistrzynią, Wspomoży-

cielką wiernych, pomaga rodzicom 

w wychowaniu dzieci. 

Jestem małym dzieckiem, nawet 

niemowlęciem w ramionach Maryi. 

Nie lękam się, wzrastam w Jej cieniu, 

w strefie bezpieczeństwa. Mogę scho-

wać się w Jej sercu, a nawet znikać 

w fałdach Jej płaszcza. Ramiona 

Maryi są zawsze otwarte i mnie 

obejmują. Jej miłujące serce zawsze 

mnie chroni.  Przy Maryi mam 

wszystko to, co jest najważniejsze. 

Niczego więcej nie potrzebuję. 

Wiem, że jestem słaby, niedo-

skonały. Nie ma rzeczy wiecznych 

i czasów spokojnych. Wszystko może 

się nagle zmienić. Mogę ufnie za-

wierzać się Maryi, codziennie, aby to 

Ona się o mnie troszczyła.

Dziękujemy Ci, Maryjo, że zapro-

siłaś nas na te rekolekcje. Dziękujemy 

za czas wspaniałego i bezpiecznego 

wypoczynku. Dziękujemy za każde 

słowo skierowane do nas przez ka-

płanów. Daj nam tę łaskę, prosimy, 

abyśmy z ufnością wtulali się w Twoje 

ramiona, w ramiona Najlepszej Matki, 

abyśmy byli blisko Twej twarzy, oczu, 

uszu, abyśmy uczyli się tak jak Ty 

kochać Jezusa i każdego napotkanego 

w życiu człowieka. 

Pobłogosław kapłanom za ich trud 

i wypraszaj wiele łask, aby dzięki ich 

wytężonej pracy Ruch Rodzin Naza-

retańskich, którego jesteś założy-

cielką stale rozwijał się i wzrastał ku 

chwale Bożej. 

Nam zaś pobłogosław na kolejne 

dni wytężonej pracy i wspieraj w trud-

nych chwilach.

Z Maryją! 

Ewa Toczyńska

Modlę się do Ciebie

Do Ciebie modlę się, Boże,

Tobie chcę oddać chwałę

Za czas rekolekcji w Krynicy, 

Który mi przeżyć dałeś.

Dziękuję za moich braci

Za wspólne modlitwy, rozmowy,

Za dar wielkiej Rodziny

Za czas razem spędzony.

Dziękuję za piękne widoki

Rozległe lasy i pola,

Za leśne, strome ścieżyny,

Za strumień szemrzący w dole.

Dziękuję za złote słońce

Błyszczące w błękicie nieba,

Za obsypane śniegiem

Szczyty gór, krzewy i drzewa. 

Za napotkane ślady

Na nieprzetartym szlaku,

Za wiernych, radosnych

kompanów

Zimowych wędrówek

z plecakiem. 

Bo wszędzie są Twoje ślady,

Znaki miłości Twojej,

Bądź uwielbiony, Boże,

W szczodrobliwości Swojej.
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Kochani z grupy 

modlitewnej!

U progu Wielkiego Postu, kolej-

nego w naszym życiu, pewnie 

zadajemy sobie pytanie czego 

uczy nas Maryja stojąca pod 

krzyżem swego Syna? 

Uczy nas na pewno towa-

rzyszenia Jezusowi aż po naj-

trudniejsze chwile Jego życia. 

Uczy nas, że gdy zaczyna bra-

kować sił w podążaniu za Je-

zusem wąską drogą, gdy czu-

jemy, że już dłużej, z różnych 

przyczyn, nie potrafimy być Mu 

wierni, trzeba nam uciekać się 

do Jego Matki. Ona, jak Matka, 

wierna i tylko z Nią złączeni, 

pociągani Jej ufnością, możemy 

łączyć się z Jezusem i nie stracić 

nadziei na Zmartwychwstanie. 

Trwanie przy Jezusie będzie 

owocem naszej relacji z Maryją. 

Ona jest przeogromnym darem, 

ofiarowanym nam przez Boga 

po to, abyśmy pozostali Mu 

wierni mimo naszej słabości, 

abyśmy nawet po upadku zo-

stali dzięki Niej znów do Niego 

przyprowadzeni: „Oto syn 

Twój, oto Matka Twoja” – mówi 

umierający Jezus Maryi i Ja-

nowi, mówi również każdemu 

z nas. Ksiądz rekolekcjonista 

zachęcił, by oddać się Maryi na 

własność, a Ona zabierze nas, 

jako należących do niej, do 

nieba. Maryja „to pewny pasz-

port do nieba”.

Z informujemy, że Msza 

Święta za osoby z grupy modli-

tewnej była odprawiona 10 

lutego.

Intenc ja  modl i twy  na 

Wielki Post: O dobre przeżycie 

Wielkiego Postu, z gotowością 

do skruchy i o przemianę serca 

dla członków Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich. 

Z Maryją!

Maria Kalejta

14 15

Z historii białostockiej wspólnoty - Choroszcz

Nawrócenie jest sprawą chwili.

Uświęcenie jest dziełem całego życia

Josemaria Escriva

Ruch Rodzin Nazaretańskich 

w parafii Św. Jana Chrzciciela i Św. 

Szczepana Męczennika w Choroszczy 

został zainicjowany przez księdza 

proboszcza Leszka Struka (około 16 

lat temu). Wspólnotę tworzyły mał-

żeństwa i osoby zaangażowane w ży-

cie naszej parafii. Animatorami grupy 

liczącej około 10 osób byli Marzena 

i Robert Szumkowscy. Spotkania 

odbywały się raz w tygodniu i były 

prowadzone przez ks. Leszka. Grupa 

uczestniczyła również w spotkaniach 

RRN i w Eucharystii w parafii 

Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. 

Rodziny korzystały z rekolekcji wa-

kacyjnych organizowanych przez 

Ruch Rodzin Nazaretańskich w Lo-

retto. Z czasem do wspólnoty przy-

były nowe rodziny i osoby poszu-

kujące możliwości rozwoju ducho-

wego i wspólnej modlitwy. Rosła też 

nasza świadomość i  odpowie-

dzialność za Kościół, który tworzymy. 

W parafii powstały dwie grupy Ruchu 

Rodzin Nazaretańskich. Jedna sku-

piała osoby starsze i animatorką zosta-

ła Krystyna Bielawska. Drugą two-

rzyły młode małżeństwa z dziećmi 

w różnym wieku i osoby, które z róż-

nych powodów samotnie trwają we 

wspólnocie. Funkcję animatorów 

młodszej grupy przejęli Ania i Dariusz 

Łuszcz.

Kolejnym natchnieniem ks. Lesz-

ka były wspólne rekolekcje waka-

cyjne w Czarnej Buchcie. To był ty-

dzień letniego wypoczynku rodzin 

z formacji choroszczańskiej i biało-

stockiej (taką grupą również opie-

kował się ks. Leszek). Co roku mody-

fikowaliśmy czas pobytu ze względu 

na rozwój naszych dzieci i nasze 

potrzeby. Dla nas był to czas wspól-

nego, czyli rodzinnego przeżywania 

Mszy Świętej, trwania na adoracji, 

wspólnej modlitwy i uwagi poś-

więconej bliźniemu. Ubogacaliśmy 

się naszymi świadectwami, filmami. 

W deszczowe dni słuchaliśmy reko-

lekcji tematycznych. 

Obecnie nasza wspólnota liczy 20 

osób. W ciągu roku spotykamy się 

w każdy piątek po Mszy Świętej wie-

czornej. W drugą i piątą niedzielę 

miesiąca obsługujemy Msze Święte. 

W trzecią niedzielę prowadzimy ko-

ronkę do Miłosierdzia Bożego. Raz 

w miesiącu mamy spotkania filmowe. 

Oglądamy film przygotowany przez 

ks. Leszka, a potem dzielimy się tym, 

co Pan Bóg chciał nam przez ten 

„obraz” powiedzieć, gdzie skierował 

nasze myśli, naszego ducha. 

Dzielimy się ze wspólnotą Koś-

cioła również naszymi talentami: gra-

my, śpiewamy, sprzątamy, pomagamy 

przy dekorowaniu świątyni i oto-

czenia przy okazji różnych świąt. 

Jako wspólnota wspieramy się 

w trudnych momentach naszego 

życia, w naszej wspólnej drodze do 

nieba. Kształtujemy nasze relacje 

małżeńskie i rodzinne na wzór Świętej 

Rodziny, ale podstawą jest nasza 

osobista relacja z Panem Bogiem. 

Ania i Dariusz Łuszcz

Do wspólnoty należę 7 lat. Na 

pierwsze spotkanie zaprosił mnie ks. 

proboszcz Leszek Struk podczas wi-

zyty kolędowej. Pierwsze wrażenie, 

które zapamiętałam, to radość, którą 

emanowali uczestnicy. Dzięki atmosf-

erze otwartości szybko zaadapto-

wałam się i poczułam częścią grupy. 

Bardzo cenię sobie możliwość wspól-

nej modlitwy.

Dzielenie się przemyśleniami 

z przeczytanych tekstów przygo-

towanych przez ks. Leszka ubogaca 

mnie. Mam wrażenie, że, mimo iż 

każdy jest inny, to łączy nas wspólny 

system wartości, w którym prio-

rytetem jest dążenie do nieba. 

Gabrysia

O wspólnocie RRN dowiedziałam 

się od przyjaciółki i to ona poinfor-

mowała mnie, kiedy spotyka się 

grupa. Przyszłam na pierwsze spot-

kanie bez zaproszenia i bez wstępnych 

uzgodnień. Wspólnota przyjęła mnie 

ciepło. Na pierwsze rekolekcje do 

Czarnej Buchty pojechałam sama 

z dwójką małych dzieci i tam doś-

wiadczyłam troskliwej opieki ze 

strony pozostałych uczestników. To 

było dla mnie mocne duchowo doś-

wiadczenie. Po wakacjach dołączył do 

grupy mój mąż. Wspólnota jest 

ogromną wartością dla naszej rodziny. 

Mamy wokół siebie ludzi, którzy tak 

jak my budują swoją relację mał-

żeńską i rodzinną na Panu Bogu. 

Trwamy we wspólnocie już 13 lat.

Ania i Darek

Do udziału w spotkaniach wspól-

noty przekonał mnie i mojego męża 

ks. proboszcz Leszek Struk. To nie-

zwykłe wydarzenie traktujemy, jako 

symboliczne rozpoczęcie nowego 

rozdziału w wierze. Dzięki wspól-

nocie mamy szansę na pogłębienie 

wiary i religijnej świadomości, a poza 

tym poznajemy wspaniałych ludzi 

i ich świadectwa. W grupie jesteśmy 

od lutego 2018 roku.

Dominika i Przemek

Do wspólnoty razem z mężem 

trafiliśmy dzięki księdzu Leszkowi 

Strukowi. Szukaliśmy formacji, 

w której moglibyśmy wzrastać du-

chowo. Jesteśmy we wspólnocie od 6 

lat. Grupa pomaga nam poszerzać 

horyzonty duchowości maryjnej oraz 

wiedzy katechetycznej. Buduje po-

czucie bezpieczeństwa i wsparcia 

w grupie osób wyznających podobne 

wartości.

Beata i Leszek

Świadectwa osób z grupy choroszczańskiej
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Jako wspólnota wspieramy się 

w trudnych momentach naszego 

życia, w naszej wspólnej drodze do 

nieba. Kształtujemy nasze relacje 

małżeńskie i rodzinne na wzór Świętej 

Rodziny, ale podstawą jest nasza 

osobista relacja z Panem Bogiem. 

Ania i Dariusz Łuszcz

Do wspólnoty należę 7 lat. Na 

pierwsze spotkanie zaprosił mnie ks. 

proboszcz Leszek Struk podczas wi-

zyty kolędowej. Pierwsze wrażenie, 

które zapamiętałam, to radość, którą 

emanowali uczestnicy. Dzięki atmosf-

erze otwartości szybko zaadapto-

wałam się i poczułam częścią grupy. 

Bardzo cenię sobie możliwość wspól-

nej modlitwy.

Dzielenie się przemyśleniami 

z przeczytanych tekstów przygo-

towanych przez ks. Leszka ubogaca 

mnie. Mam wrażenie, że, mimo iż 

każdy jest inny, to łączy nas wspólny 

system wartości, w którym prio-

rytetem jest dążenie do nieba. 

Gabrysia

O wspólnocie RRN dowiedziałam 

się od przyjaciółki i to ona poinfor-

mowała mnie, kiedy spotyka się 

grupa. Przyszłam na pierwsze spot-

kanie bez zaproszenia i bez wstępnych 

uzgodnień. Wspólnota przyjęła mnie 

ciepło. Na pierwsze rekolekcje do 

Czarnej Buchty pojechałam sama 

z dwójką małych dzieci i tam doś-

wiadczyłam troskliwej opieki ze 

strony pozostałych uczestników. To 

było dla mnie mocne duchowo doś-

wiadczenie. Po wakacjach dołączył do 

grupy mój mąż. Wspólnota jest 

ogromną wartością dla naszej rodziny. 

Mamy wokół siebie ludzi, którzy tak 

jak my budują swoją relację mał-

żeńską i rodzinną na Panu Bogu. 

Trwamy we wspólnocie już 13 lat.

Ania i Darek

Do udziału w spotkaniach wspól-

noty przekonał mnie i mojego męża 

ks. proboszcz Leszek Struk. To nie-

zwykłe wydarzenie traktujemy, jako 

symboliczne rozpoczęcie nowego 

rozdziału w wierze. Dzięki wspól-

nocie mamy szansę na pogłębienie 

wiary i religijnej świadomości, a poza 

tym poznajemy wspaniałych ludzi 

i ich świadectwa. W grupie jesteśmy 

od lutego 2018 roku.

Dominika i Przemek

Do wspólnoty razem z mężem 

trafiliśmy dzięki księdzu Leszkowi 

Strukowi. Szukaliśmy formacji, 

w której moglibyśmy wzrastać du-

chowo. Jesteśmy we wspólnocie od 6 

lat. Grupa pomaga nam poszerzać 

horyzonty duchowości maryjnej oraz 

wiedzy katechetycznej. Buduje po-

czucie bezpieczeństwa i wsparcia 

w grupie osób wyznających podobne 

wartości.

Beata i Leszek

Świadectwa osób z grupy choroszczańskiej
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Podczas spotkania Rady Ruchów 

Katolickim z ks. Arcybiskupem Ta-

deuszem Wojdą, które miało miejsce 

8 stycznia 2020 r., usłyszeliśmy, że rok 

2020 to w szczególności Rok Eucha-

rystii. Towarzyszyć nam będą święci 

patroni: św. Jan Paweł II, którego 100. 

rocznicę urodzin będziemy obchodzili 

w maju oraz Sługa Boży Kardynał 

Stefan Wyszyński. 

„Wieczory z Kardynałem Pry-

masem Wyszyńskim. ABC Wyszyń-

skiego” – to tytuł cyklu spotkań 

poświęconych osobie i nauczaniu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w ramach przygotowania do uro-

czystości Jego beatyfikacji w dniu 

7 czerwca br. Podczas tych spotkań 

chodzi o wprowadzenie wiernych 

w kontakt z osobą i duchowym 

przesłaniem Kardynała dla Polski 

i Polaków, dlatego będą składały się 

na nie: wystawy, koncerty, filmy 

i debaty kompetentnych osób znaj-

ących sylwetkę Kardynała Prymasa. 

Wierni Archidiecezji Białostockiej 

będą mogli spotykać się w każdym 

miesiącu w Centrum Wystawien-

niczo-Konferencyjnym przy ul. 

Kościelnej 1 i oprócz audiowi-

zualnych form będą mogli wysłuchać 

krótkiej prelekcji o Prymasie Wyszyń-

skim, a także podjąć debatę na dany 

temat.

„Wierni Archidiecezji Białosto-

ckiej są zaproszeni, aby dobrze 

przygotować się do czerwcowej 

beatyfikacji Kardynała Prymasa 

Wyszyńskiego, który został nazwany 

Prymasem Tysiąclecia. I chociaż wiek 

XX dobiegł końca, to jednak dobrze 

byłoby powrócić do duchowego 

dziedzictwa, które pozostawił Kar-

dynał. Te wieczory mają być częścią 

dłuższego procesu przygotowania do 

beatyfikacji, która, dobrze byłoby, aby 

nie była jednodniowym wydarzeniem, 

ale permanentnym odniesieniem do 

nauczania kard. Prymasa, który jest 

wzorem świętości na dziś, także dla 

młodych pokoleń” – przypomniał ks. 

Abp Tadeusz Wojda.

Spotkania z tego cyklu są otwarte 

dla wszystkich zainteresowanych 

i będą odbywały się z udziałem 

ekspertów, w tym historyków, bio-

grafów i osób znających i pamię-

tających Kardynała Wyszyńskiego. 

W ramach cyklu „Wieczory z Kar-

dynałem Prymasem Wyszyńskim. 

ABC Wyszyńskiego” zaplanowano 

sześć spotkań. Formuła każdego 

z nich będzie zróżnicowana. Ele-

mentem wspólnym będzie wystą-

pienie na określony temat przy-

gotowany przez głównego prelegenta. 

Po wystąpieniach przewiduje się 

dyskusję z możliwością zadawania 

pytań z sali. Z inicjatywy ks. Arcy-

biskupa Metropolity współorga-

nizatorami debat są Studium Teologii 

w Białymstoku PWTW, Katedra 

Teologii Katolickiej UwB, Instytut 

Pamięci Narodowej, Civitas Chri-

stiana, Klub Inteligencji Katolickiej, 

Centrum Wystawienniczo-Konfe-

rencyjne Archidiecezji Białostockiej. 

Tematyka spotkań z cyklu „Wie-

czory z Kardynałem Prymasem Wy-

szyńskim. ABC Wyszyńskiego”.

styczeń: Droga życia i świętości 

Kardynała Prymasa,

luty: Wyszyński i jego model kato-

licyzmu ludowego,

marzec: Prymas Wyszyński wobec 

komunizmu i komunistów,

kwiecień: Praca – przymus czy 

szansa?,

maj: Mój Prymas – mój Ojciec,

czerwiec: Białostockie ślady Pry-

masa Tysiąclecia.

„Droga życia i świętości Prymasa 

Kardynała Wyszyńskiego” – to tytuł 

pierwszego z cyklu spotkań nt. „ABC 

Wyszyńskiego”. Pierwsze spotkanie 

odbyło się w czwartek 16 stycznia br., 

o drodze życia i świętości opowie-

działa dr Ewa Czaczkowska, autorka 

Biografii o Wyszyńskim, dzien-

nikarka, historyk i nauczyciel aka-

demicki.

Ksiądz Arcybiskup zachęcał do 

szerokiego zainteresowania we 

wspólnotach wieczorami z Kardy-

nałem. Proponował podjęcie wątku 

prymasowskiego w ramach formacji 

wspólnotowej dorosłych dzieci i mło-

dzieży. W ramach spotkania Rady 

Ruchów Katolickich zaproponowano 

formację mężczyzn – rycerzy Maryi 

z różańcem w ręku, opartą na nau-

czanie Kardynała Wyszyńskiego.

W najbliższym półroczu:

9 marca przypada rocznica ocalenia 

naszego miasta – Miasta Miłosierdzia. 

Rozpocznie się Drogą Krzyżową spod 

Krzyża Ocalenia na ul. Polskiej ku 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 

gdzie będzie sprawowana Msza Świę-

ta dziękczynna przez ks. Arcybiskupa 

Tadeusza Wojdę,

3 kwietnia o godz.19 wyruszy spod 

Archikatedry Miejska Droga Krzy-

żowa,

17 maja, w 100-lecie urodzin Św. 

Jana Pawła II w Rzymie Msza Święta 

pod przewodnictwem Papieża Fran-

ciszka,

30 maja w Archikatedrze czuwanie 

przed świętem Zesłania  Ducha Świę-

tego, 

7 czerwca beatyfikacja Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego. 

Błogosławieństwo Ks. Arcy-

biskupa Tadeusza Wojdy zwieńczyło 

spotkanie Rady Ruchów Katolickich.

 

Zebrała: Lucja Orzechowska

Relacja ze spotkania Rady Ruchów Katolickich Pomogli w wierze

Jaki sięgnę pamięcią wstecz, Mat-

ka Boża zawsze była przy mnie. 

W dzieciństwie rodzice ofiarowali 

mnie i moje dzieciństwo św. Anto-

niemu. Pamiętam rokroczne czerw-

cowe wyjazdy całej naszej rodziny do 

Niewodnicy Kościelnej w celu podzię-

kowania świętemu z Padwy za sku-

teczne wstawiennictwo za nami do 

Matki Bożej. Po I Komunii Świętej 

rodzice zapisali mnie do białej pro-

cesji, w której dotrwałam niemal do 

ukończenia liceum.

W miarę dorastania obraz Matki 

Bożej Częstochowskiej stawał się mo-

ją Drugą Mamą, jak później określił 

mój syn Maryję. Bardzo często nawie-

dzałam Jej kaplicę w Farze. Głównie 

prosiłam ją o pomoc w zdawaniu 

egzaminów, a później o rozwiązy-

wanie problemów w pracy.

Następny etap mojego życia to co-

roczne wakacyjne wyjazdy z synem na 

Jasną Górę oraz wieloletnie branie 

udziału w Ogólnopolskich Pielgrzym-

kach Nauczycieli do naszej Stolicy 

Mądrości. W Duszpasterstwie Nau-

czycieli Jasię R., Zosię B. oraz Anię W. 

Za przyczyną Jasi R. pokochałam 

piesze pielgrzymowanie. W jej towa-

rzystwie przemierzałam wiele kilo-

metrów do Sanktuariów Maryjnych 

(Święta Woda, Różanystok, Juchno-

wiec, Wilno, Krypno i 2 albo 3 razy 

etapy Gidle-Częstochowa) Ania 

przekonała mnie z kolei o konieczno-

ści, i to niezwłocznej, ukończenia 

REO i aktywnego uczęszczania 

w spotkaniach Odnowy w Duchu 

Świętym.

W tym czasie uważałam, iż osiąg-

nęłam już bardzo wysoki stopień 

świętości i własnej doskonałości. 

Jakież było później rozczarowanie, 

gdy uświadomiłam sobie, że byłam jak 

ewangeliczny faryzeusz.

Wydarzenia powyższe pokrywały 

się z moim ubieganiem się o awans 

zawodowy i pracą w dwóch szkołach. 

Wkrótce okazało się, że Zosia również 

stara się o dyplomowanie.

Fakt ten spowodował nasze zbli-

żenie, a nawet przyjaźń. Bardzo często 

spotykałyśmy się w jej domu i w tra-

kcie ustalania wspólnych strategii 

zawodowych rozmowa nasz była 

skierowania na RRN. Zosia była zau-

roczona tą formacją, mimo, iż sama nie 

była jej członkinią. Wiedzę o wspól-

nocie czerpała z książki T. Dajczera 

„Rozważania o Wierze”, którą otrzy-

mała od księdza katechety pracują-

cego w jej szkole. Pragnęła wstąpić do 

Ruchu, ale chciała, byśmy we dwie to 

uczyniły. Nie byłam tym pomysłem 

szczególnie zainteresowana, ponie-

waż uważałam to za marnowanie 

czasu. Zosia jednak nie poddawała się. 

Nieustannie, cierpliwie i z wielka 

delikatnością przy każdej sposobności 

drążyła temat mojego przejścia z Od-

nowy do RRN. Byłam z tego powodu 

zła, gdyż uważałam, że nie zrealizuję 

wcześniej podjętych zobowiązań 

względem pracy i formacji, do których 

należałam. Zachowanie przyjaciółki 

zaczęłam uważać za nachalne i nie-

taktowne, ale mimo tego w końcu 

uległam jej namowom-pomyślałam-

zrobię jej usługę. Pojadę raz lub dwa 

i da mi spokój. W ten oto sposób dałam 

się siłą wprowadzić w szeregi RRN. 

Jak się później okazało, to był krok 

w odpowiednim kierunku i odpo-

wiednim czasie. Przez około 10 lat 

jeździłam z Zosią na spotkania Ruchu. 

Byłyśmy nierozłączne. Poznawałyś-

my piękno Wspólnoty i potęgę Miłości 

Miłosiernej Boga. Zrozumiałyśmy, że 

za sprawą Maryi znalazłyśmy się na 

właściwym miejscu. Osobiście zaczę-

łam rozumieć, jak wiele wcześniej nie 

rozumiałam.

Do chwili obecnej jestem pilną 

uczennicą w Szkole Maryi, a Zosia 

przeszła na wyższy poziom. Dnia 

09.03.2012 r Matka Boża zapro-

wadziła moją najdroższą przyjaciółkę 

do Domu Ojca.

Dziękuję C, Maryjo za Zosię, którą 

posłużyłaś się w doprowadzaniu mnie 

do Źródła Wiary. Otrzymałam naj-

większy dar – dar należenia do RRN, 

wspólnoty osób zgromadzonych wo-

kół Matki Bożej i dążących do świę-

tości.

Maria Kulesza
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w ramach przygotowania do uro-
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krótkiej prelekcji o Prymasie Wyszyń-

skim, a także podjąć debatę na dany 
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„Wierni Archidiecezji Białosto-

ckiej są zaproszeni, aby dobrze 

przygotować się do czerwcowej 

beatyfikacji Kardynała Prymasa 

Wyszyńskiego, który został nazwany 

Prymasem Tysiąclecia. I chociaż wiek 

XX dobiegł końca, to jednak dobrze 

byłoby powrócić do duchowego 

dziedzictwa, które pozostawił Kar-

dynał. Te wieczory mają być częścią 

dłuższego procesu przygotowania do 

beatyfikacji, która, dobrze byłoby, aby 

nie była jednodniowym wydarzeniem, 

ale permanentnym odniesieniem do 

nauczania kard. Prymasa, który jest 

wzorem świętości na dziś, także dla 

młodych pokoleń” – przypomniał ks. 

Abp Tadeusz Wojda.

Spotkania z tego cyklu są otwarte 

dla wszystkich zainteresowanych 

i będą odbywały się z udziałem 

ekspertów, w tym historyków, bio-

grafów i osób znających i pamię-

tających Kardynała Wyszyńskiego. 

W ramach cyklu „Wieczory z Kar-

dynałem Prymasem Wyszyńskim. 

ABC Wyszyńskiego” zaplanowano 

sześć spotkań. Formuła każdego 

z nich będzie zróżnicowana. Ele-

mentem wspólnym będzie wystą-

pienie na określony temat przy-

gotowany przez głównego prelegenta. 

Po wystąpieniach przewiduje się 

dyskusję z możliwością zadawania 

pytań z sali. Z inicjatywy ks. Arcy-

biskupa Metropolity współorga-

nizatorami debat są Studium Teologii 

w Białymstoku PWTW, Katedra 

Teologii Katolickiej UwB, Instytut 

Pamięci Narodowej, Civitas Chri-

stiana, Klub Inteligencji Katolickiej, 

Centrum Wystawienniczo-Konfe-

rencyjne Archidiecezji Białostockiej. 
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nikarka, historyk i nauczyciel aka-
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Ksiądz Arcybiskup zachęcał do 
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Rozpocznie się Drogą Krzyżową spod 

Krzyża Ocalenia na ul. Polskiej ku 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 

gdzie będzie sprawowana Msza Świę-

ta dziękczynna przez ks. Arcybiskupa 

Tadeusza Wojdę,

3 kwietnia o godz.19 wyruszy spod 

Archikatedry Miejska Droga Krzy-

żowa,

17 maja, w 100-lecie urodzin Św. 

Jana Pawła II w Rzymie Msza Święta 

pod przewodnictwem Papieża Fran-

ciszka,

30 maja w Archikatedrze czuwanie 

przed świętem Zesłania  Ducha Świę-

tego, 

7 czerwca beatyfikacja Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego. 

Błogosławieństwo Ks. Arcy-

biskupa Tadeusza Wojdy zwieńczyło 

spotkanie Rady Ruchów Katolickich.

 

Zebrała: Lucja Orzechowska

Relacja ze spotkania Rady Ruchów Katolickich Pomogli w wierze

Jaki sięgnę pamięcią wstecz, Mat-

ka Boża zawsze była przy mnie. 
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kach Nauczycieli do naszej Stolicy 

Mądrości. W Duszpasterstwie Nau-

czycieli Jasię R., Zosię B. oraz Anię W. 

Za przyczyną Jasi R. pokochałam 

piesze pielgrzymowanie. W jej towa-

rzystwie przemierzałam wiele kilo-

metrów do Sanktuariów Maryjnych 

(Święta Woda, Różanystok, Juchno-

wiec, Wilno, Krypno i 2 albo 3 razy 

etapy Gidle-Częstochowa) Ania 

przekonała mnie z kolei o konieczno-

ści, i to niezwłocznej, ukończenia 

REO i aktywnego uczęszczania 

w spotkaniach Odnowy w Duchu 

Świętym.

W tym czasie uważałam, iż osiąg-

nęłam już bardzo wysoki stopień 

świętości i własnej doskonałości. 

Jakież było później rozczarowanie, 

gdy uświadomiłam sobie, że byłam jak 

ewangeliczny faryzeusz.

Wydarzenia powyższe pokrywały 

się z moim ubieganiem się o awans 

zawodowy i pracą w dwóch szkołach. 

Wkrótce okazało się, że Zosia również 

stara się o dyplomowanie.

Fakt ten spowodował nasze zbli-

żenie, a nawet przyjaźń. Bardzo często 

spotykałyśmy się w jej domu i w tra-

kcie ustalania wspólnych strategii 

zawodowych rozmowa nasz była 

skierowania na RRN. Zosia była zau-

roczona tą formacją, mimo, iż sama nie 

była jej członkinią. Wiedzę o wspól-

nocie czerpała z książki T. Dajczera 

„Rozważania o Wierze”, którą otrzy-

mała od księdza katechety pracują-

cego w jej szkole. Pragnęła wstąpić do 

Ruchu, ale chciała, byśmy we dwie to 

uczyniły. Nie byłam tym pomysłem 

szczególnie zainteresowana, ponie-

waż uważałam to za marnowanie 

czasu. Zosia jednak nie poddawała się. 

Nieustannie, cierpliwie i z wielka 

delikatnością przy każdej sposobności 

drążyła temat mojego przejścia z Od-

nowy do RRN. Byłam z tego powodu 

zła, gdyż uważałam, że nie zrealizuję 

wcześniej podjętych zobowiązań 

względem pracy i formacji, do których 

należałam. Zachowanie przyjaciółki 

zaczęłam uważać za nachalne i nie-

taktowne, ale mimo tego w końcu 

uległam jej namowom-pomyślałam-

zrobię jej usługę. Pojadę raz lub dwa 

i da mi spokój. W ten oto sposób dałam 

się siłą wprowadzić w szeregi RRN. 

Jak się później okazało, to był krok 

w odpowiednim kierunku i odpo-

wiednim czasie. Przez około 10 lat 

jeździłam z Zosią na spotkania Ruchu. 

Byłyśmy nierozłączne. Poznawałyś-

my piękno Wspólnoty i potęgę Miłości 

Miłosiernej Boga. Zrozumiałyśmy, że 

za sprawą Maryi znalazłyśmy się na 

właściwym miejscu. Osobiście zaczę-

łam rozumieć, jak wiele wcześniej nie 

rozumiałam.

Do chwili obecnej jestem pilną 

uczennicą w Szkole Maryi, a Zosia 

przeszła na wyższy poziom. Dnia 

09.03.2012 r Matka Boża zapro-

wadziła moją najdroższą przyjaciółkę 

do Domu Ojca.

Dziękuję C, Maryjo za Zosię, którą 

posłużyłaś się w doprowadzaniu mnie 

do Źródła Wiary. Otrzymałam naj-

większy dar – dar należenia do RRN, 

wspólnoty osób zgromadzonych wo-

kół Matki Bożej i dążących do świę-

tości.

Maria Kulesza
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W dniach 21-23 lutego 2020 r. 

przeżywaliśmy dni skupienia ani-

matorów RRN w Studzienicznej wraz 

z trzema kapłanami: gospodarzem 

Domu Rekolekcyjnego, ks. Leszkiem 

Giemzą, ks. Dariuszem Greleckim 

i ks. Markiem Muraszkiewiczem. 

Tematem rekolekcji była adoracja 

Pana Jezusa w Najświętszym Sa-

kramencie i w drugim człowieku.

Nasz piątkowy dzień skupienia 

zaczęliśmy od wysłuchania kon-

ferencji ks. Andrzeja Buczela do-

tyczącej adoracji Pana Jezusa. 

Adoracja jest uwielbieniem Bożej 

Miłości, odpowiedzią miłości na 

miłość. Na adorację przychodzimy, 

aby trwać, bo On jest naszym 

Oblubieńcem, a my Jego dłużni-

kami. Adoracja jest aktem nadziei, 

zawierzenia, bo do kogo mamy 

pójść? Adoracja jest aktem pokory, 

przychodzimy, bo sami z siebie nie 

potrafimy czynić dobra. Na ado-

racji możemy rozmawiać, ale mo-

żemy nie mówić nic, najważniejsze, 

abyśmy wierzyli, że On jest, bo 

wszystko ma wartość tylko w Nim.

Następnym punktem programu 

była wspólna Eucharystia. W homilii 

ks. Leszek przedstawił obraz Cara-

vaggia, na którym ukazany jest duże 

Dziecię Jezus na rękach Matki Bożej. 

Być na dłoniach Maryi, to przywilej 

dziecka Bożego, to czuć się bez-

piecznie i naśladować Pana Je-zusa, 

który nigdy nie był za duży dla Maryi. 

Ale my jesteśmy zbyt duzi, potrze-

bujemy przemiany serca, aby formo-

wać pokorę. 

Kolejny dzień sobota, rozpoczę-

liśmy wspólną medytacją, prowa-

dzoną przez ks. Marka. Następnie po 

krótkim spacerze, wspólnych roz-

mowach przy kawie udaliśmy się do 

sali telewizyjnej na konferencję pro-

wadzoną przez ks. Darka. Ksiądz za-

dał pytanie: jaka prawda wiary jest 

powszechnie znana i akceptowana, ale 

niewypełniana w naszym życiu? 

Odkrywaliśmy różne niewykorzy-

stane przestrzenie w naszym życiu: 

adoracja Najświętszego Sakramentu, 

pokora, dźwiganie codziennego krzy-

ża, przygotowanie do Eucharystii, 

wiara bez uczynków jest martwa, 

rozeznawanie woli Bożej. Najtrudniej 

jednak jest adorować Pana Jezusa 

w drugim człowieku. Trzeba nadz-

wyczajnej łaski, aby zobaczyć Boga 

w trudnym bliźnim. 

Czy ja adoruję Pana Boga w dru-

gim człowieku?

Syn Boży przynosi na ziemię 

miłość ofiarną, która jest w Trójcy 

Świętej. Miłość ta manifestuje się 

w Zmartwychwstaniu i uobecnia się 

w czasie Eucharystii. Aby otworzyć 

się na tę miłość ofiarną musimy 

samych siebie, ze wszystkimi sła-

bościami, włączać w ofiarę Chry-

stusa.

Próby pojedynczych aktów ado-

racji Boga w drugim człowieku musi 

poprzedzić życie adoracją. Jeżeli 

w nas będzie żył Chrystus, to patrzenie 

na drugiego człowieka nie będzie 

takie trudne. 

Po konferencji udaliśmy się do 

kaplicy na Eucharystię. Homilię 

zaczął ks. Darek od pytania z Ewan-

gelii św. Mateusza: Za kogo ludzie 

uważają Syna Człowieczego? We 

współczesnym świecie padają różne 

odpowiedzi ludzi: co to nas obchodzi, 

czy On w ogóle był, On może być 

powodem do żartów, kpin, uważany, 

jako przeciwnik tolerancji, uważany 

za mędrca, za charyzmatyka, który 

założył wspólnotę, która sobie radzi 

od 2000 lat. W Ewangelii natomiast 

św. Piotr mówi: „Ty jesteś Mesjasz, 

Syn Boga żywego”. Pan Jezus jest 

tym, który przynosi na ziemię 

ofiarną miłość Trójcy Świętej. Przez 

nasze uczestnictwo w Eucharystii, 

oddając się w całości, z całą grze-

sznością i niemocą i zdobywając się 

na akty strzeliste wobec bliźniego, 

mniej będzie oceny wobec drugiego 

człowieka.

Kolejnym ważnym punktem 

programu była długa wieczorna ado-

racja połączona ze spowiedzią św. dla 

chętnych.

W niedzielę najważniejszym wy-

darzeniem dnia była Eucharystia 

z homilią ks. Leszka. Niedzielna 

Ewangelia mówiła o Przykazaniu 

Miłości, które dotyczy każdej osoby 

ludzkiej. Ks. Leszek pogłębił temat 

o trudnym bliźnim, którego także 

mamy kochać, bo Pan Jezus za 

wszystkich oddał życie. Trudny bliźni 

jest dla nas darem, bo pokazuje 

prawdę o nas. My otrzymujemy 

w Sakramencie Pojednania miło-

sierdzie, dlatego mamy obowiązek 

wybaczać drugiemu człowiekowi.

To był dla mnie piękny i bardzo 

cenny czas tych rekolekcji i tego 

niezwykłego miejsca pełnego miłości 

Bożej. Bardzo potrzebowałam ado-

racji Pana Jezusa, żeby uspokoić 

swoje serce i odkryć ponownie dar, 

jakim jest dla mnie trudny bliźni. 

Jestem wdzięczna Panu Bogu i Matce 

Najświętszej za nieoceniony dar po-

sługujących kapłanów i zaangażo-

wanie animatorów, którzy pragną 

pogłębienia życia duchowego.

Barbara Rainczuk

Rekolekcje  animatorów RRN 

w Studzienicznej to kolejne doś-

wiadczenie Bożej miłości, dobroci 

i opieki Matki Bożej. Piękno przy-

rody, sanktuarium Matki Bożej nad 

jeziorem, dom rekolekcyjny urzą-

dzony stylowo oraz przychylność, 

miłość i pokój dyr. ks. Leszka Giemzę, 

ojca duchownego RRN, to dar 

szczególny od Boga.

Jestem wdzięczna Panu Bogu, że 

w dobrych warunkach mogłam prze-

żywać Eucharystię i adorować Jezusa 

Chrystusa w gronie osób podobnie jak 

ja pragnących zjednoczenia z Bogiem. 

Tym bardziej, że w styczniu w mojej 

parafii z powodu kolędy nie było 

wystawienia Najświętszego Sakra-

mentu. Narastała we mnie tęsknota za 

adoracją Pana Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie. Moja dusza jak zeschła 

ziemia pragnęła Boga i On spełnił  

moje pragnienie. Otrzymałam tele-

fonicznie zaproszenie od wnuczka 

z Torunia na przedstawienie w przed-

szkolu na Dzień Babci i Dziadka. 

Z chęcią podróżowałam przez 7 

godzin pomimo bólów kręgosłupa, 

zanurzona w modlitwie i w komunii 

z Matką Bożą. Córka wyjechała po 

mnie oczekując z ciepłym obiadem, 

lecz moje pragnienie adoracji Pana 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

było tak wielkie, najpierw skie-

rowałam swoje kroki do Sanktuarium 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Toruniu. Tam adorowałam żywego 

Chrystusa obecnego w Najświętszym 

Sakramencie, słaba i grzeszna zanu-

rzałam się w głębi Miłosierdzia Bo-

żego i nasycałam się Jego mocą. 

Oddałam wszystko, co przeżywałam 

w aktach miłości: kłopoty, trudne 

relacje z ludźmi i siebie. On jest   

powiernikiem mojej duszy, to spot-

kanie z Oblubieńcem. Uczestni-

czyłam w Eucharystii, zanurzając to 

wszystko w odkupieńczej Ofierze 

Chrystusa i słuchając pięknej homilii. 

Byłam szczęśliwa i to szczęście prze-

kazywałam rodzinie i wnuczkowi, 

który cieszył się z mojej obecności na 

przedstawieniu w przedszkolu.

Matka Boża zaprosiła mnie też na 

spotkanie animatorów RRN do Stu-

dzienicznej. W wdzięczna Bogu 

chłonęłam słowa odtworzonej kon-

ferencji  współzałożyciela RRN  śp. 

ks. Andrzeja Buczela oraz  ojców 

duchownych prowadzących reko-

lekcje o adoracji Najświętszego Sa-

kramentu. Ważne jest czuwanie przy 

Jezusie Chrystusie, bo Bóg mnie 

kocha, przychodzi w Komunii Świę-

tej. Eucharystia to uobecnienie męki 

i śmierci Jezusa na krzyżu, to miłość 

ofiarna. Kiedy Jezus wydaje się Ojcu, 

Bóg może udzielać nam łaski za-

mieszkania w nas. Przedłużam trwa-

nie w tej miłości podczas adoracji 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

Idę do Jezusa, bo On ma słowa życia. 

W Najświętszym Sakramencie za-

wiera się wszystko, miłość i pokora. 

Ta miłość jest kluczem do widzenia 

Boga w drugim człowieku. "Bóg nie 

jest tego wart, by Mu oddać mniej 

niż wszystko. Święci potrafili nawet 

w najtrudniejszym człowieku ado-

rować Boga." Jeżeli nie adoruję Boga 

w drugim człowieku a szczególnie 

trudnym bliźnim, który mnie poniża, 

krzywdzi, oskarża, osądza, to widzę 

jak słaba moja wiara.  Staram się wg 

wskazówek ojców duchowych zanu-

rzać siebie, inne osoby, sytuacje 

w odkupieńczej ofierze Chrystusa 

w Eucharystii i adoracji Jezusa w  Naj-

świętszym Sakramencie, oddaję sie-

bie z tymi niemocami, z całą grzesz-

nością, nędzą, i słabą wiarą. W tym 

miejscu zachwyciła mnie pokora 

animatorów - to pokora Matki Bożej, 

której jesteśmy oddani. „ Sama /sam/ 

z siebie nic nie mogę, nic nie potrafię, 

tylko Bóg może wszystko we mnie za 

mnie i przeze mnie i zawsze zwy-

cięża" Przed Bogiem się uniżam, 

zanurzam w Bożej mocy siebie, 

relacje z bliźnimi. Wtedy Bóg działa, 

poucza, natchnie, co mówić a Ewan-

gelia będzie głoszona mocą Bożą, 

przez słowa, postawę, obecność i czy-

ny. 

Irena Ołdakowska

Jak dobrze tam być, w Studzie-

nicznej. Dziękuję Ci, Maryjo, za 

zaproszenie. To szczególne miejsce 

twojej obecności. Gromadzisz tu swo-

je dzieci i wypraszasz im obfitość łask 

potrzebnych na naszej drodze do 

twego Syna. Dom rekolekcyjny jest 

nad brzegiem jeziora, a sanktuarium 

Matki Bożej wysunięte w jezioro 

przywołuje obraz latarni morskiej 

wskazującej kierunek i ocalenie dla 

powracających i zagubionych.

Wnętrze kaplicy domu rekolek-

cyjnego w pełni oddaje charakter 

archidiecezji białostockiej. W ołtarzu 

obok tabernakulum jest obraz Matki 

Bożej Miłosierdzia, która pełna nie-

biańskiego wdzięku i zadumy uczy 

nas jak adorować Pana Jezusa. Są 

obrazy błogosławionych i św. Jana 

Pawła II, który przypomina o życiu 

w zawierzeniu Matce Bożej: „Cały 

Twój”.

Chciałabym podzielić się mo-

dlitwą, którą pozostawił św. Jan Paweł 

II, do której często powracam:

O Maryjo,

Matko Miłosierdzia, czuwaj nad 

wszystkimi,

aby nie był daremny Krzyż 

Chrystusa,

aby człowiek nie zagubił drogi 

dobra,

nie utracił świadomości grzechu

i umiał głębiej ufać Bogu

„bogatemu w miłosierdzie” (Ef 2,4),

by z własnej woli spełniał dobre 

czyny,

które Bóg z góry przygotował (por. 

Ef 2,10)

i w ten sposób żył

„ku chwale Jego majestatu” (Ef 1,12)

św. Jan Paweł II

encyklika Veritatis Splendor

Treści poruszane na dniach sku-

pienia, to między innymi poszerzenie 

duchowej przestrzeni do zagos-

podarowania przez miłość wobec 

bliźniego. Bardzo ważne jest, by 

dostrzegać Chrystusa w bliźnich. 

Jest to możliwe we współpracy 

z Matką Bożą. Uczestnictwo we 

Mszy Świętej, przyjmowanie Ko-

munii Świętej jest drogą do po-ej-

mowania wyrzeczeń, ograniczenia 

własnego „Ja”.

Opuszczając Studzieniczną byłam 

głęboko poruszona atmosferą tego 

miejsca i ludźmi wspólnoty. O to 

wszystko zatroszczyła się Matka 

Boża. W sercu czułam pokój, radość 

i wdzięczność, co przerodziło się 

w modlitwę w drodze powrotnej.

Joanna Jaśkiewicz
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W dniach 21-23 lutego 2020 r. 

przeżywaliśmy dni skupienia ani-

matorów RRN w Studzienicznej wraz 

z trzema kapłanami: gospodarzem 

Domu Rekolekcyjnego, ks. Leszkiem 

Giemzą, ks. Dariuszem Greleckim 

i ks. Markiem Muraszkiewiczem. 

Tematem rekolekcji była adoracja 

Pana Jezusa w Najświętszym Sa-

kramencie i w drugim człowieku.

Nasz piątkowy dzień skupienia 

zaczęliśmy od wysłuchania kon-

ferencji ks. Andrzeja Buczela do-

tyczącej adoracji Pana Jezusa. 

Adoracja jest uwielbieniem Bożej 

Miłości, odpowiedzią miłości na 

miłość. Na adorację przychodzimy, 

aby trwać, bo On jest naszym 

Oblubieńcem, a my Jego dłużni-

kami. Adoracja jest aktem nadziei, 

zawierzenia, bo do kogo mamy 

pójść? Adoracja jest aktem pokory, 

przychodzimy, bo sami z siebie nie 

potrafimy czynić dobra. Na ado-

racji możemy rozmawiać, ale mo-

żemy nie mówić nic, najważniejsze, 

abyśmy wierzyli, że On jest, bo 

wszystko ma wartość tylko w Nim.

Następnym punktem programu 

była wspólna Eucharystia. W homilii 

ks. Leszek przedstawił obraz Cara-

vaggia, na którym ukazany jest duże 

Dziecię Jezus na rękach Matki Bożej. 

Być na dłoniach Maryi, to przywilej 

dziecka Bożego, to czuć się bez-

piecznie i naśladować Pana Je-zusa, 

który nigdy nie był za duży dla Maryi. 

Ale my jesteśmy zbyt duzi, potrze-

bujemy przemiany serca, aby formo-

wać pokorę. 

Kolejny dzień sobota, rozpoczę-

liśmy wspólną medytacją, prowa-

dzoną przez ks. Marka. Następnie po 

krótkim spacerze, wspólnych roz-

mowach przy kawie udaliśmy się do 

sali telewizyjnej na konferencję pro-

wadzoną przez ks. Darka. Ksiądz za-

dał pytanie: jaka prawda wiary jest 

powszechnie znana i akceptowana, ale 

niewypełniana w naszym życiu? 

Odkrywaliśmy różne niewykorzy-

stane przestrzenie w naszym życiu: 

adoracja Najświętszego Sakramentu, 

pokora, dźwiganie codziennego krzy-

ża, przygotowanie do Eucharystii, 

wiara bez uczynków jest martwa, 

rozeznawanie woli Bożej. Najtrudniej 

jednak jest adorować Pana Jezusa 

w drugim człowieku. Trzeba nadz-

wyczajnej łaski, aby zobaczyć Boga 

w trudnym bliźnim. 

Czy ja adoruję Pana Boga w dru-

gim człowieku?

Syn Boży przynosi na ziemię 

miłość ofiarną, która jest w Trójcy 

Świętej. Miłość ta manifestuje się 

w Zmartwychwstaniu i uobecnia się 

w czasie Eucharystii. Aby otworzyć 

się na tę miłość ofiarną musimy 

samych siebie, ze wszystkimi sła-

bościami, włączać w ofiarę Chry-

stusa.

Próby pojedynczych aktów ado-

racji Boga w drugim człowieku musi 

poprzedzić życie adoracją. Jeżeli 

w nas będzie żył Chrystus, to patrzenie 

na drugiego człowieka nie będzie 

takie trudne. 

Po konferencji udaliśmy się do 

kaplicy na Eucharystię. Homilię 

zaczął ks. Darek od pytania z Ewan-

gelii św. Mateusza: Za kogo ludzie 

uważają Syna Człowieczego? We 

współczesnym świecie padają różne 

odpowiedzi ludzi: co to nas obchodzi, 

czy On w ogóle był, On może być 

powodem do żartów, kpin, uważany, 

jako przeciwnik tolerancji, uważany 

za mędrca, za charyzmatyka, który 
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programu była długa wieczorna ado-
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W niedzielę najważniejszym wy-

darzeniem dnia była Eucharystia 

z homilią ks. Leszka. Niedzielna 
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wszystkich oddał życie. Trudny bliźni 

jest dla nas darem, bo pokazuje 
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w Sakramencie Pojednania miło-

sierdzie, dlatego mamy obowiązek 
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cenny czas tych rekolekcji i tego 

niezwykłego miejsca pełnego miłości 

Bożej. Bardzo potrzebowałam ado-

racji Pana Jezusa, żeby uspokoić 

swoje serce i odkryć ponownie dar, 

jakim jest dla mnie trudny bliźni. 

Jestem wdzięczna Panu Bogu i Matce 

Najświętszej za nieoceniony dar po-

sługujących kapłanów i zaangażo-

wanie animatorów, którzy pragną 

pogłębienia życia duchowego.

Barbara Rainczuk

Rekolekcje  animatorów RRN 

w Studzienicznej to kolejne doś-
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i opieki Matki Bożej. Piękno przy-

rody, sanktuarium Matki Bożej nad 

jeziorem, dom rekolekcyjny urzą-

dzony stylowo oraz przychylność, 

miłość i pokój dyr. ks. Leszka Giemzę, 

ojca duchownego RRN, to dar 

szczególny od Boga.

Jestem wdzięczna Panu Bogu, że 

w dobrych warunkach mogłam prze-

żywać Eucharystię i adorować Jezusa 

Chrystusa w gronie osób podobnie jak 

ja pragnących zjednoczenia z Bogiem. 

Tym bardziej, że w styczniu w mojej 

parafii z powodu kolędy nie było 

wystawienia Najświętszego Sakra-

mentu. Narastała we mnie tęsknota za 

adoracją Pana Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie. Moja dusza jak zeschła 

ziemia pragnęła Boga i On spełnił  

moje pragnienie. Otrzymałam tele-

fonicznie zaproszenie od wnuczka 

z Torunia na przedstawienie w przed-

szkolu na Dzień Babci i Dziadka. 

Z chęcią podróżowałam przez 7 

godzin pomimo bólów kręgosłupa, 

zanurzona w modlitwie i w komunii 

z Matką Bożą. Córka wyjechała po 

mnie oczekując z ciepłym obiadem, 

lecz moje pragnienie adoracji Pana 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

było tak wielkie, najpierw skie-

rowałam swoje kroki do Sanktuarium 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Toruniu. Tam adorowałam żywego 

Chrystusa obecnego w Najświętszym 

Sakramencie, słaba i grzeszna zanu-

rzałam się w głębi Miłosierdzia Bo-

żego i nasycałam się Jego mocą. 

Oddałam wszystko, co przeżywałam 

w aktach miłości: kłopoty, trudne 

relacje z ludźmi i siebie. On jest   

powiernikiem mojej duszy, to spot-

kanie z Oblubieńcem. Uczestni-

czyłam w Eucharystii, zanurzając to 

wszystko w odkupieńczej Ofierze 

Chrystusa i słuchając pięknej homilii. 

Byłam szczęśliwa i to szczęście prze-

kazywałam rodzinie i wnuczkowi, 

który cieszył się z mojej obecności na 

przedstawieniu w przedszkolu.

Matka Boża zaprosiła mnie też na 

spotkanie animatorów RRN do Stu-

dzienicznej. W wdzięczna Bogu 

chłonęłam słowa odtworzonej kon-

ferencji  współzałożyciela RRN  śp. 

ks. Andrzeja Buczela oraz  ojców 

duchownych prowadzących reko-

lekcje o adoracji Najświętszego Sa-

kramentu. Ważne jest czuwanie przy 

Jezusie Chrystusie, bo Bóg mnie 

kocha, przychodzi w Komunii Świę-

tej. Eucharystia to uobecnienie męki 

i śmierci Jezusa na krzyżu, to miłość 

ofiarna. Kiedy Jezus wydaje się Ojcu, 

Bóg może udzielać nam łaski za-

mieszkania w nas. Przedłużam trwa-

nie w tej miłości podczas adoracji 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

Idę do Jezusa, bo On ma słowa życia. 

W Najświętszym Sakramencie za-

wiera się wszystko, miłość i pokora. 

Ta miłość jest kluczem do widzenia 

Boga w drugim człowieku. "Bóg nie 

jest tego wart, by Mu oddać mniej 

niż wszystko. Święci potrafili nawet 

w najtrudniejszym człowieku ado-

rować Boga." Jeżeli nie adoruję Boga 

w drugim człowieku a szczególnie 

trudnym bliźnim, który mnie poniża, 

krzywdzi, oskarża, osądza, to widzę 

jak słaba moja wiara.  Staram się wg 

wskazówek ojców duchowych zanu-

rzać siebie, inne osoby, sytuacje 

w odkupieńczej ofierze Chrystusa 

w Eucharystii i adoracji Jezusa w  Naj-

świętszym Sakramencie, oddaję sie-

bie z tymi niemocami, z całą grzesz-

nością, nędzą, i słabą wiarą. W tym 

miejscu zachwyciła mnie pokora 

animatorów - to pokora Matki Bożej, 

której jesteśmy oddani. „ Sama /sam/ 

z siebie nic nie mogę, nic nie potrafię, 

tylko Bóg może wszystko we mnie za 

mnie i przeze mnie i zawsze zwy-

cięża" Przed Bogiem się uniżam, 

zanurzam w Bożej mocy siebie, 

relacje z bliźnimi. Wtedy Bóg działa, 

poucza, natchnie, co mówić a Ewan-

gelia będzie głoszona mocą Bożą, 

przez słowa, postawę, obecność i czy-

ny. 

Irena Ołdakowska

Jak dobrze tam być, w Studzie-

nicznej. Dziękuję Ci, Maryjo, za 

zaproszenie. To szczególne miejsce 

twojej obecności. Gromadzisz tu swo-

je dzieci i wypraszasz im obfitość łask 

potrzebnych na naszej drodze do 

twego Syna. Dom rekolekcyjny jest 

nad brzegiem jeziora, a sanktuarium 

Matki Bożej wysunięte w jezioro 

przywołuje obraz latarni morskiej 

wskazującej kierunek i ocalenie dla 

powracających i zagubionych.

Wnętrze kaplicy domu rekolek-

cyjnego w pełni oddaje charakter 

archidiecezji białostockiej. W ołtarzu 

obok tabernakulum jest obraz Matki 

Bożej Miłosierdzia, która pełna nie-

biańskiego wdzięku i zadumy uczy 

nas jak adorować Pana Jezusa. Są 

obrazy błogosławionych i św. Jana 

Pawła II, który przypomina o życiu 

w zawierzeniu Matce Bożej: „Cały 

Twój”.

Chciałabym podzielić się mo-

dlitwą, którą pozostawił św. Jan Paweł 

II, do której często powracam:

O Maryjo,

Matko Miłosierdzia, czuwaj nad 

wszystkimi,

aby nie był daremny Krzyż 

Chrystusa,

aby człowiek nie zagubił drogi 

dobra,

nie utracił świadomości grzechu

i umiał głębiej ufać Bogu

„bogatemu w miłosierdzie” (Ef 2,4),

by z własnej woli spełniał dobre 

czyny,

które Bóg z góry przygotował (por. 

Ef 2,10)

i w ten sposób żył

„ku chwale Jego majestatu” (Ef 1,12)

św. Jan Paweł II

encyklika Veritatis Splendor

Treści poruszane na dniach sku-

pienia, to między innymi poszerzenie 

duchowej przestrzeni do zagos-

podarowania przez miłość wobec 

bliźniego. Bardzo ważne jest, by 

dostrzegać Chrystusa w bliźnich. 

Jest to możliwe we współpracy 

z Matką Bożą. Uczestnictwo we 

Mszy Świętej, przyjmowanie Ko-

munii Świętej jest drogą do po-ej-

mowania wyrzeczeń, ograniczenia 

własnego „Ja”.

Opuszczając Studzieniczną byłam 

głęboko poruszona atmosferą tego 

miejsca i ludźmi wspólnoty. O to 

wszystko zatroszczyła się Matka 

Boża. W sercu czułam pokój, radość 

i wdzięczność, co przerodziło się 

w modlitwę w drodze powrotnej.

Joanna Jaśkiewicz
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Weekend skupienia animatorów w Studzienicznej

Ostatni czas, to dla mnie czas 

pytań. Zadaję je sobie i innym. Wiele 

pozostaje bez odpowiedzi. Chyba 

wszystkich nas poruszyła sytuacja 

pojawienia się na świecie, a ostatnio 

w Polsce wirusa o nazwie „korona”.  

Zaczęliśmy robić zapasy żywności, 

leków, środków czystości, dezyn-

fekujących itp. Staramy się zachować 

higienę, często myć ręce, dezyn-

fekować do bólu. Gdy zaczęto zamy-

kać szkoły, placówki oświatowe, 

wychowawcze i kulturalne zaczął 

wkradać się lęk (znaczy, że zagrożenie 

jest coraz większe). Dla mnie ważna 

była deklaracja władz kościelnych, że 

kościoły zostaną otwarte (nie jak we 

Włoszech). Z tej informacji ucieszy-

łam się bardzo, a tak naprawdę w sercu 

wydawało mi się to oczywiste, bo 

gdzież pójdziemy po ratunek. 

18 kwietnia stwierdzono drugi 

przypadek korona wirusa w Białym-

stoku. Rano dostaliśmy telefon, że to 

koleżanka z pracy naszego zięcia 

i cała rodzina: córka, zięć i dwoje 

malutkich dzieci pozostają w 14-

dniowej kwarantannie. Kolejne pyta-

nia: Co robić, jak się zachować?  Kil-

ka dni temu z nimi się spotykaliśmy, 

przytulaliśmy dzieci. Wierzyłam, że, 

mimo, iż są na kwarantannie zięć nie 

został zarażony, ale obawy były. To, co 

wydawało się jeszcze dosyć odległe 

(słyszane przez media) było tak blis-

ko. Zawierzaliśmy całą rodziną Bogu 

tą sytuację. Msza św. i Komunia św. 

w tej intencji, różaniec i inne modli-

twy. Już sobie wyobrażałam jak poli-

cja ich sprawdza, podchodzi pod blok, 

dzwoni i mówi „proszę podejść do 

okna” (tak sprawdzają osoby w kwa-

rantannie – czy ją wypełniają). Roz-

mowy z dziećmi przez messengera – 

wnusia pyta "babciu, kiedy przyj-

dziesz do Oliwci?". Prośba o modli-

twę skierowana do wspólnoty RRN, 

sióstr zakonnych, bliskich. Wyrazy 

wsparcia modlitewnego i nadzieja. 

Na owoce modlitwy nie trzeba dłu-

go czekać – 19 marca, w uroczystość 

św. Józefa, zięć dostał telefon z sane-

pidu, że to koniec kwarantanny, po-

wtórzono koleżance testy i są nega-

tywne. Dla mnie to cud, Boże Miło-

sierdzie, opieka Maryi i św. Józefa, 

który jak nic „maczał w tym palce”:). 

Składam Bogu Najwyższemu, Naj-

świętszej Maryi Pannie i św. Józefowi 

dzięki. Mojej kochanej wspólnocie za 

braterskie wsparcie. Dobrze, że jesteś-

cie. Kościół zawsze będzie moim naj-

większym azylem, Komunia św. 

najlepszym lekarstwem, a Jezus – 

uzdrowicielem.

Basia Pietrzykowska

W czasie pandemii - świadectwo
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Warto obejrzeć - „Najświętsze Serce”

Ostatnio w kinach Helios można 

obejrzeć film produkcji hiszpańskiej 

pod tytułem „Najświętsze Serce.” Jest 

to pierwszy w dziejach kina film 

o historii kultu Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. Film powstał w 100. 

rocznicę kanonizacji św. Małgorzaty 

Alacoque, której 300 lat temu Pan 

Jezus objawił swoje cierpiące z nie-

odwzajemnionej miłości Serce. Jest to 

także 100. rocznica poświęcenia 

Polski Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa. Szczerze mówiąc, nie znałem 

dokładnie okoliczności tych obja-

wień, a tym bardziej burzliwej historii 

kultu Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. Film ten dostarczył mi 

niesamowitą ilość informacji. Praw-

dziwe fakty zostały w filmie prze-

kazane przez fikcyjną pisarkę Gua-

dalupe Valdes (zwana przez bliskich 

Lupe), która szuka tematu do kolejnej 

książki. Znajoma prezenterka tele-

wizyjna zachęciła ją do podjęcia te-

matu Najświętszego Serca i udo-

stępniła materiały filmowe, by mogła 

zapoznać się z przebiegiem objawień. 

Pisarka zaczyna prowadzić prywatne 

śledztwo, dzięki któremu widzowie 

mogą wędrować z nią po całym 

świecie i poznawać tę niesamowitą 

historię. Poznajemy miejsca kultu 

i ich przeszłość. Poznajemy wściekły 

atak masonerii na władców państw, 

którzy zawierzają swoje narody Naj-

świętszemu Sercu Pana Jezusa. Po-

dziwiamy monumentalne figury Pana 

Jezusa na całym świecie, w tym 

w Świebodzinie w Polsce. Chociaż 

film jest produkcji hiszpańskiej, 

reżyser często zagląda do Polski. 

Odwiedzamy Łagiewniki. Ponieważ 

cuda eucharystyczne za każdym 

razem zawierają żywą cząstkę Serca 

Pana Jezusa, odwiedzamy Sokółkę 

i Legnicę, ostatnie miejsca tych 

cudów. Poznajemy też rodziny, które 

zawie-rzyły się Najświętszemu Sercu, 

bo zrozumiały, że Bóg ma serce 

człowieka i to serce przepełnione 

miłością, które kocha i chce być 

kochane! Równolegle z tematem 

filmu jesteśmy świadkami skom-

plikowanego życia prywatnego pi-

sarki. Lupe musi zmagać się z różnymi 

trudnościami i nieprzewidzianymi 

wydarzeniami. Czy jej wiara jest na 

tyle silna by to wszystko przyjąć? Czy 

potrafi odczytać sygnały, jakie jej 

przesyła Pan Jezus? Czy podjęcie 

przez nią tego tematu książki jest 

przypadkowe? Tego dowiecie się 

oglądając ten film. Szczerze polecam. 

Warto obejrzeć!

 Janek Oleński

Co u nas słychać? 

Tuż po powrocie z rekolekcji, 

w poniedziałek 24 lutego br., spot-

kaliśmy się jako wspólnota na imie-

ninach ks. moderatora Mirosława 

Stankiewicza. Po złożeniu życzeń, 

podczas herbatki obejrzeliśmy pre-

zentację fotografii z rekolekcji letnich 

2019 i zimowych w Krynicy przy-

gotowany przez Bogusia Backiela. 

W Zakroczymiu, na Ogólnopol-

skich Dniach Skupienia Animatorów 

Diecezjalnych, 29 lutego br. odbyły 

się wybory do Koordynacji Krajowej 

RRN. Z przyjemnością informujemy, 

że Kasia i Andrzej Królowie zostali 

wybrani do Koordynacji Krajowej, 

gdzie mają się zająć głownie spra-

wami formacji duchowej małżeństw 

i rodzin. Gratulujemy i życzymy wielu 

łask Bożych w tej odpowiedzialnej 

posłudze! 

W czwartek 27 lutego br., na-

stępnego dnia po środzie popielcowej, 

rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje 

wielkopostne głoszone przez ks. 

Stanisława Gancarka. Tematem było 

prowadzenie życia duchowego w ka-

tolickiej formacji człowieka. Ks. 

Stanisław posłużył się tutaj obrazem 

drzewa jako alegorią życia ducho-

wego. Korzenie to obraz pobożności 

Pasyjnej, pień jest obrazem poboż-

ności Eucharystycznej, a korona 

pobożności Maryjnej. Przez trzy dni 

zgłębialiśmy te tajemnice.

 Szczególnego znaczenia nabiera 

też odmawianie różańca, a zwłaszcza 

mnie bardzo porusza pierwsza taje-

mnica części Bolesnej – Modlitwa 

w Ogrójcu. Zmaganie się Pana Jezusa 

z tym, co jest już wiadome i nie-

uchronne, co na pewno się wydarzy, 

jest dramatycznym obrazem moich, 

prawie codziennych walk duchowych. 

Odnaleźć i pogodzić się z wolą Bożą 

jest tak trudno! Udręka modlitwy 

w Ogrójcu jest tak samo bolesna jak 

biczowanie czy cierniem ukorono-

wanie. Ale w końcu trzeba się zdobyć 

na to wyznanie: nie moja, lecz Twoja 

wola niech będzie, Panie! Jest to 

kwintesencja ludzkiego losu.

Wiesław Szczepaniak
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W trzecią niedzielę lutego odbyło 

się kolejne już w tym roku spotkanie 

formacyjne grupy małżeństw z dzie-

ćmi. Spotkanie poprzedzone było 

wspólną Eucharystią, sprawowaną 

przez księdza Sławomira Laskows-

kiego, w asyście ministrantów. Obec-

ny był także opiekun naszej grupy, 

ksiądz Marek Muraszkiewicz.

Tematem spotkania była wdzię-

czność, która powinna być drogą do 

duchowego ubóstwa. Na podstawie 

treści formacyjnych próbowaliśmy 

poddać refleksji słowa św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus „wszystko jest 

łaską”. Odkryć, że patrząc na naszą 

codzienność, jesteśmy nieustannie 

obdarowywani Bożym miłosierdziem. 

Gdy zaczyna nam się lepiej powodzić 

i zdobywamy coraz więcej zabez-

pieczeń, zwykle szybko zapominamy 

o wdzięczności wobec Boga i przy-

zwyczajamy się do dobrobytu. Za-

miast pogłębienia relacji z Bogiem, 

rodzi się w nas przekonanie, że Bóg 

powoli przestaje być potrzebny. 

Rośnie pokusa, by żyć tak, jakby Boga 

nie było. Małżonkowie w trakcie 

spotkania dzielili się świadectwami, 

potwierdzającymi fakt, że okazywanie 

wdzięczności w życiu małżeńskim 

i rodzinnym, podobnie jak w życiu 

duchowym, sprawia nam trudność.

Tematem przewodnim spotkania 

dziecięcego była miłość i dobroć, którą 

powinniśmy okazywać innym. 

Animatorzy grupy dziecięcej, na 

przykładzie życia świętego Walen-

tego, uświadomili dzieciom, jak wa-

żne, a jednocześnie trudne, jest kochać 

i szanować rodziców, rodzeństwo oraz 

wszystkich, których Bóg stawia na 

naszej drodze.

Kasia Szostak-Król

Spotkanie małżeństw z dziećmi

Co u nas słychać? 
W czym ostatnio uczestniczyliśmy 

i co nas czeka w najbliższym czasie? 

Zimowe rekolekcje w Krynicy, któ-

re odbyły się w dniach 25.01-

1.02.2020, jak zwykle dostarczyły 

uczestnikom wielu przeżyć ducho-

wych, wspólnotowych i rekreacyjno-

sportowych. Góry i trasy narciarskie 

pokryte były grubą warstwą białego 

puchu. W Studzienicznej w dniach 21-

23 lutego br. odbyły się dni skupienia 

animatorów RRN Archidiecezji Bia-

łostockiej. 

Tuż po powrocie z rekolekcji, w po-

niedziałek 24 lutego br., spotkaliśmy 

się jako wspólnota na imieninach ks. 

moderatora Mirosława Stankiewicza. 

Po złożeniu życzeń, podczas herbatki 

obejrzeliśmy prezentację fotografii 

z rekolekcji letnich 2019 i zimowych 

w Krynicy przygotowany przez Bo-

gusia Backiela. 

W czym ostatnio uczestniczyliśmy 

i co nas czeka w najbliższym czasie? 

Zimowe rekolekcje w Krynicy, które 

odbyły się w dniach 25.01-1.02.2020, 

jak zwykle dostarczyły uczestnikom 

wielu przeżyć duchowych, wspól-

notowych i rekreacyjno-sportowych. 

Góry i trasy narciarskie pokryte były 

grubą warstwą białego puchu. W Stu-

dzienicznej w dniach 21-23 lutego br. 

odbyły się dni skupienia ani-matorów 

RRN Archidiecezji Białostockiej. 
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Warto obejrzeć - „Najświętsze Serce”

Ostatnio w kinach Helios można 

obejrzeć film produkcji hiszpańskiej 

pod tytułem „Najświętsze Serce.” Jest 

to pierwszy w dziejach kina film 

o historii kultu Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. Film powstał w 100. 

rocznicę kanonizacji św. Małgorzaty 

Alacoque, której 300 lat temu Pan 

Jezus objawił swoje cierpiące z nie-

odwzajemnionej miłości Serce. Jest to 

także 100. rocznica poświęcenia 

Polski Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa. Szczerze mówiąc, nie znałem 

dokładnie okoliczności tych obja-

wień, a tym bardziej burzliwej historii 

kultu Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. Film ten dostarczył mi 

niesamowitą ilość informacji. Praw-

dziwe fakty zostały w filmie prze-

kazane przez fikcyjną pisarkę Gua-

dalupe Valdes (zwana przez bliskich 

Lupe), która szuka tematu do kolejnej 

książki. Znajoma prezenterka tele-

wizyjna zachęciła ją do podjęcia te-

matu Najświętszego Serca i udo-

stępniła materiały filmowe, by mogła 

zapoznać się z przebiegiem objawień. 

Pisarka zaczyna prowadzić prywatne 

śledztwo, dzięki któremu widzowie 

mogą wędrować z nią po całym 

świecie i poznawać tę niesamowitą 

historię. Poznajemy miejsca kultu 

i ich przeszłość. Poznajemy wściekły 

atak masonerii na władców państw, 

którzy zawierzają swoje narody Naj-

świętszemu Sercu Pana Jezusa. Po-

dziwiamy monumentalne figury Pana 

Jezusa na całym świecie, w tym 

w Świebodzinie w Polsce. Chociaż 

film jest produkcji hiszpańskiej, 

reżyser często zagląda do Polski. 

Odwiedzamy Łagiewniki. Ponieważ 

cuda eucharystyczne za każdym 

razem zawierają żywą cząstkę Serca 

Pana Jezusa, odwiedzamy Sokółkę 

i Legnicę, ostatnie miejsca tych 

cudów. Poznajemy też rodziny, które 

zawie-rzyły się Najświętszemu Sercu, 

bo zrozumiały, że Bóg ma serce 

człowieka i to serce przepełnione 

miłością, które kocha i chce być 

kochane! Równolegle z tematem 

filmu jesteśmy świadkami skom-

plikowanego życia prywatnego pi-

sarki. Lupe musi zmagać się z różnymi 

trudnościami i nieprzewidzianymi 

wydarzeniami. Czy jej wiara jest na 

tyle silna by to wszystko przyjąć? Czy 

potrafi odczytać sygnały, jakie jej 

przesyła Pan Jezus? Czy podjęcie 

przez nią tego tematu książki jest 

przypadkowe? Tego dowiecie się 

oglądając ten film. Szczerze polecam. 

Warto obejrzeć!

 Janek Oleński

Co u nas słychać? 

Tuż po powrocie z rekolekcji, 

w poniedziałek 24 lutego br., spot-

kaliśmy się jako wspólnota na imie-

ninach ks. moderatora Mirosława 

Stankiewicza. Po złożeniu życzeń, 

podczas herbatki obejrzeliśmy pre-

zentację fotografii z rekolekcji letnich 

2019 i zimowych w Krynicy przy-

gotowany przez Bogusia Backiela. 

W Zakroczymiu, na Ogólnopol-

skich Dniach Skupienia Animatorów 

Diecezjalnych, 29 lutego br. odbyły 

się wybory do Koordynacji Krajowej 

RRN. Z przyjemnością informujemy, 

że Kasia i Andrzej Królowie zostali 

wybrani do Koordynacji Krajowej, 

gdzie mają się zająć głownie spra-

wami formacji duchowej małżeństw 

i rodzin. Gratulujemy i życzymy wielu 

łask Bożych w tej odpowiedzialnej 

posłudze! 

W czwartek 27 lutego br., na-

stępnego dnia po środzie popielcowej, 

rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje 

wielkopostne głoszone przez ks. 

Stanisława Gancarka. Tematem było 

prowadzenie życia duchowego w ka-

tolickiej formacji człowieka. Ks. 

Stanisław posłużył się tutaj obrazem 

drzewa jako alegorią życia ducho-

wego. Korzenie to obraz pobożności 

Pasyjnej, pień jest obrazem poboż-

ności Eucharystycznej, a korona 

pobożności Maryjnej. Przez trzy dni 

zgłębialiśmy te tajemnice.

 Szczególnego znaczenia nabiera 

też odmawianie różańca, a zwłaszcza 

mnie bardzo porusza pierwsza taje-

mnica części Bolesnej – Modlitwa 

w Ogrójcu. Zmaganie się Pana Jezusa 

z tym, co jest już wiadome i nie-

uchronne, co na pewno się wydarzy, 

jest dramatycznym obrazem moich, 

prawie codziennych walk duchowych. 

Odnaleźć i pogodzić się z wolą Bożą 

jest tak trudno! Udręka modlitwy 

w Ogrójcu jest tak samo bolesna jak 

biczowanie czy cierniem ukorono-

wanie. Ale w końcu trzeba się zdobyć 

na to wyznanie: nie moja, lecz Twoja 

wola niech będzie, Panie! Jest to 

kwintesencja ludzkiego losu.

Wiesław Szczepaniak
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W trzecią niedzielę lutego odbyło 

się kolejne już w tym roku spotkanie 

formacyjne grupy małżeństw z dzie-

ćmi. Spotkanie poprzedzone było 

wspólną Eucharystią, sprawowaną 

przez księdza Sławomira Laskows-

kiego, w asyście ministrantów. Obec-

ny był także opiekun naszej grupy, 

ksiądz Marek Muraszkiewicz.

Tematem spotkania była wdzię-

czność, która powinna być drogą do 

duchowego ubóstwa. Na podstawie 

treści formacyjnych próbowaliśmy 

poddać refleksji słowa św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus „wszystko jest 

łaską”. Odkryć, że patrząc na naszą 

codzienność, jesteśmy nieustannie 

obdarowywani Bożym miłosierdziem. 

Gdy zaczyna nam się lepiej powodzić 

i zdobywamy coraz więcej zabez-

pieczeń, zwykle szybko zapominamy 

o wdzięczności wobec Boga i przy-

zwyczajamy się do dobrobytu. Za-

miast pogłębienia relacji z Bogiem, 

rodzi się w nas przekonanie, że Bóg 

powoli przestaje być potrzebny. 

Rośnie pokusa, by żyć tak, jakby Boga 

nie było. Małżonkowie w trakcie 

spotkania dzielili się świadectwami, 

potwierdzającymi fakt, że okazywanie 

wdzięczności w życiu małżeńskim 

i rodzinnym, podobnie jak w życiu 

duchowym, sprawia nam trudność.

Tematem przewodnim spotkania 

dziecięcego była miłość i dobroć, którą 

powinniśmy okazywać innym. 

Animatorzy grupy dziecięcej, na 

przykładzie życia świętego Walen-

tego, uświadomili dzieciom, jak wa-

żne, a jednocześnie trudne, jest kochać 

i szanować rodziców, rodzeństwo oraz 

wszystkich, których Bóg stawia na 

naszej drodze.

Kasia Szostak-Król

Spotkanie małżeństw z dziećmi

Co u nas słychać? 
W czym ostatnio uczestniczyliśmy 

i co nas czeka w najbliższym czasie? 

Zimowe rekolekcje w Krynicy, któ-

re odbyły się w dniach 25.01-

1.02.2020, jak zwykle dostarczyły 

uczestnikom wielu przeżyć ducho-

wych, wspólnotowych i rekreacyjno-

sportowych. Góry i trasy narciarskie 

pokryte były grubą warstwą białego 

puchu. W Studzienicznej w dniach 21-

23 lutego br. odbyły się dni skupienia 

animatorów RRN Archidiecezji Bia-

łostockiej. 

Tuż po powrocie z rekolekcji, w po-

niedziałek 24 lutego br., spotkaliśmy 

się jako wspólnota na imieninach ks. 

moderatora Mirosława Stankiewicza. 

Po złożeniu życzeń, podczas herbatki 

obejrzeliśmy prezentację fotografii 

z rekolekcji letnich 2019 i zimowych 

w Krynicy przygotowany przez Bo-

gusia Backiela. 

W czym ostatnio uczestniczyliśmy 

i co nas czeka w najbliższym czasie? 

Zimowe rekolekcje w Krynicy, które 

odbyły się w dniach 25.01-1.02.2020, 

jak zwykle dostarczyły uczestnikom 

wielu przeżyć duchowych, wspól-

notowych i rekreacyjno-sportowych. 

Góry i trasy narciarskie pokryte były 

grubą warstwą białego puchu. W Stu-

dzienicznej w dniach 21-23 lutego br. 

odbyły się dni skupienia ani-matorów 

RRN Archidiecezji Białostockiej. 



Duchowość	pasyjna

1.Czy mój egoizm obumiera?

2. Czy obumiera we mnie „stary człowiek”?

3. Czy zgadzam się na jego śmierć?

4. Czy podejmuję wysiłki ukierunkowane na 

przekreślanie mego egoizmu, próżności, lenistwa?

5. Czy walczę z grzechem, słabościami, pokusami, 

uzależnieniami, nałogami?

6. Czy nie żyję w grzechu ciężkim?

7. Jak szybko powracam do stanu łaski?

8. Czy podejmuję mój krzyż?

9. Czy z ufnością oddaję się Bogu?

10. Czy zgadzam się na cierpienie, upokorzenie?

11. Czy sam się upokarzam?

12. Czy szukam ostatniego miejsca?

13. Czy zgadzam się na ogołocenia?

14. Czy sam się ogołacam?

15. Czy to, co robię jest wyrazem miłości?

16. Czy żyję dla Boga czy dla siebie?

17. Czy pytam o wolę Bożą czy jej szukam?

18. Czy wypełniam wolę Bożą czy prowadzę sam 

siebie?

19. Jak często sięgam po opisy Męki Pańskiej?

20. Jak często odprawiam Drogę Krzyżową?

21. Czy w moim domu wisi krzyż, jak często na niego 

patrzę, czy go adoruję, czy boli mnie jego widok?

22. Jak często odmawiam różaniec?

PYTANIA 

DO

RACHUNKU SUMIENIA
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Duchowość	eucharystyczna

1. Czy w każdą niedzielę uczestniczę we Mszy 

S�więtej?

2. Czy przeżywam Eucharystię w skupieniu?

3. Czy moje serce, myśli są przy Panu Jezusie, który 

umiera za moje grzechy?

4. Czy podejmuję wewnętrzne akty skruchy, 

uniżenia, uwielbienia, dziękczynienia?

5. Czy zachowuję w sercu i rozważam usłyszane 

Słowo Boże?

6. Czy angażuję się w akcję liturgiczną, śpiew?

7. Czy w czasie Mszy S�więtej samego siebie składam 

w ofierze?

8. Czy mój strój jest wyrazem szacunku dla Pana 

Jezusa?

9. Czy przeżywam Eucharystię w stanie łaski 

uświęcającej?

10. Czy przyjmuję Komunię S�więtą , z jakim sercem?

11. Czy opróżniam moje serce z siebie?

12. Czy proszę Matkę Bożą, aby Niepokalanym 

Sercem przyjmowała we mnie Pana Jezusa?

13. Czy otrzymaną od Chrystusa w Eucharystii 

Miłość niosę w świat?

14. Czy życzę dobrze moim bliźnim, czy świadczę 

dobro przy każdej okazji?

15. Czy usprawiedliwiam błędy bliźnich?

16. Czy znoszę słabości moich bliźnich?

17. Czy przebaczyłem wszystkie doznane krzywdy 

moim bliźnim?

18. Czy nie noszę w sercu urazy, złości, pretensji?

19. Czy proszę Maryję, aby we mnie i za mnie 

kochała moich bliźnich?

20. Czy adoruję Pana Jezusa, jak wyglądają moje 

adoracje?

21. Czy oczekuję na Eucharystię, czy się do niej 

przygotowuję?

22. Czy zapraszam Maryję do mojego przygotowania 

do Eucharystii?

Pytania postawił ks. Stanisław Gancarek


