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Eucharystia- sakrament jedności 

SŁOWO KS. MODERATORA

W Eucharystii  do-

konuje się nasza jedność 

z Bogiem i między nami. 

Aby jedność między nami 

mogła zaistnieć, Chrystus 

staje się Chlebem, który 

łamiemy. Aby mógł On 

być rozdany, musi być 

wcześniej połamany na 

wiele części. Dlatego 

Chrystus Pan daje się 

połamać. Jeżeli chcemy 

budować jedność między 

tymi, których mamy wo-

kół siebie, musimy jak 

Chrystus, dać się po-

łamać. Połamać samych 

siebie, nasze przywią-

zanie do swojego zdania, 

sztywne przekonanie do 

czegoś lub kogoś, nasze 

plany, pragnienia i wy-

obrażenia. Jeżeli jedność 

jest ważniejsza niż re-

alizowanie naszych wizji 

czy planów musimy je 

połamać. Kiedy czynimy 

to świadomie i w wol-

ności, budujemy jedność. 

W każdej Eucharystii spo-

tykamy się i jednoczymy 

z Chrystusem, który jest 

i  kocha nas miłością 

agape. Taką miłością sami 

z siebie nie jesteśmy 

zdolni kochać. Miłość 

agape jest łaską. 

Uczestnicząc w Eu-

charystii, przyjmując do 

naszych serc Chrystusa – 

Miłość Agape otrzymu-

jemy łaskę, by Jego mocą 

dać się połamać jak On  

i w ten sposób razem 

z Nim budować jedność 

wokół nas.

ks. Mirosław
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Podejmując nasze spotkania po 

długiej przerwie zastanowimy się nad 

tym, jak żyć wolą Bożą w codzien-

ności. Chrystus Pan powiedział: „Nie 

każdy, kto mówi mi Panie, Panie – 

wejdzie do królestwa, ale ten, kto 

pełni wolę mego Ojca”. Mamy z tym 

problem i często żyjemy jakby 

w duchowej schizofrenii – znamy 

środki otwarcia na łaskę, ucze-

stniczymy w Eucharystii, odpra-

wiamy medytacje i podejmujemy 

postanowienia, ale chwilę potem 

zapominamy o tym i żyjemy tak, jakby 

Pana Boga nie było.

Teolog niemiecki Karol Raner 

stwierdził kiedyś w wywiadzie: 

„Chrześcijanin przyszłości będzie 

albo mistykiem, albo w ogóle go nie 

będzie”. Jest to dla nas wyzwanie 

i powinniśmy podjąć wysiłek w tym 

kierunku, aby rzeczywiście żyć 

Bogiem w codzienności. Ta rze-

czywistość świecka, światowa ma 

niewiele wspólnego z Panem Bogiem, 

nie mamy wpływu na to, aby ją 

zmienić i nie o to chodzi w naszym 

życiu. Nie mamy zacząć wykonywać 

innych czynności, niż nakładają na 

nas obowiązki stanu – matki, ojca, 

dziecka ani też izolować się od świata 

jak kiedyś wielcy święci i pustelnicy. 

Osoby poświęcone Panu Bogu, 

kapłani czy siostry zakonne z racji 

swego stylu życia mają więcej czasu 

na modlitwę, ale my też mamy szansę 

coś zmienić. Naszym zadaniem jest 

zmiana spojrzenia na naszą co-

dzienność, uświadomienie, że Pan 

Bóg jest z nami tu i teraz, jest blisko 

i możemy Go spotkać w każdej chwili, 

w czasie wykonywania naszych 

obowiązków. W ten sposób będziemy 

realizować wolę Bożą na wzór Maryi, 

która przecież, na co dzień pracowała 

jak każda niewiasta, matka i żona, ale 

swoje zwykłe obowiązki wykonywała 

w sposób niezwykły, na co dzień żyła 

łaską w bliskości Boga. Jest On także 

blisko nas, bo tak jak mówił św. Paweł 

- „w nim żyjemy, poruszamy się i je-

steśmy”, więc wszystko dla nas może 

być czasem i miejscem spotkania. Nie 

odkładajmy spotkania z Panem 

Bogiem „na potem”, zmieńmy tylko 

sposób patrzenia na otaczającą 

rzeczywistość. Mamy przykład dobre-

go Samarytanina, który jako jedyny 

spojrzał na człowieka potrzebującego 

pomocy z miłością i współczuciem.  

Rzeczywistość nie uległa zmianie – 

koło rannego na drodze przechodzili 

inni ludzie, widzieli przecież to samo, 

ale ich spojrzenie nie dostrzegało 

potrzeb bliźniego.

Widzimy, że nasz ogląd codzien-

ności może być testem, sprawdzianem 

naszej wiary i wrażliwości na Bożą 

obecność pośród nas, która jest 

milcząca i nienarzucająca się. Nasze 

skoncentrowanie się na sobie po-

woduje zatwardziałość i nieczułość 

serca, które musimy otworzyć. 

Pierwszym krokiem będzie uznanie 

własnej niewystarczalności – Panie 

Boże, wierzę, ale zaradź memu 

niedowiarstwu, pragnę patrzeć na 

świat tak jak Ty, dostrzegać więcej, 

dostrzegać to, co dobre. Co się 

stanie,  gdy będziemy inaczej 

patrzeć na świat? Pozornie zmieni 

się niewiele, ale też zmiana będzie 

ważna, bo w tej samej rzeczywi-

stości dostrzeżemy łaskę codzien-

ności rozświetlającą i uwznioślającą 

szare życie. Codzienność jest i po-

zostanie krzyżem, ale „tam gdzie 

rozlał się grzech, tam jeszcze ob-

ficiej rozleje się łaska”. Nie zmieni 

się to, CO robimy, lecz JAK to 

robimy. Jesteśmy wolni, jeśli chodzi 

o wybór czynności i zdarzeń, które 

mogą być formą świętości, jeśli 

dostrzeżemy w nich działanie Boga, 

dla Niego powinniśmy mieć zawsze 

czas. Ważny jest nie rodzaj wyko-

nywanych czynności, ale nasz sto-

sunek do nich. Każdy zna szczęśliwe 

sprzątaczki i nieszczęśliwych infor-

matyków czy lekarzy, którzy kiedyś 

tak wiele poświęcili żeby zdobyć swój 

zawód. Już w I czy II wieku tak o nas 

pisano: „Chrześcijanie nie odróżniają 

się od innych ani językiem ani strojem 

czy miejscem zamieszkania, ale 

swoim postępowaniem uzewnęt-

rzniają prawa, którymi się rządzą. Są 

wewnętrznie inni i widać to na 

zewnątrz”. Potwierdzają to słowa 

Mistrza Erharda: „Mądrość polega na 

wykonywaniu naszych obowiązków 

z całego serca i znajdowaniu w tym 

radości”.

Wszystko, co robimy i prze-

żywamy, może i powinno być święte. 

Praca wykonywana zgodnie z wolą 

Bożą spotyka się z łaską. Tak działo 

się w życiu Maryi w Nazarecie, 

która czyniła wszystko z Chry-

stusem i dla Chrystusa. Mamy żyć 

tak jak Ona, bo nasza praca ofia-

rowana teraz przez Nią Chry-

stusowi nabiera innego wymiaru, 

musi być wykonana dobrze i pięk-

nie. Na tym polega nasze nawra-

canie się w codzienności. Prośmy 

Matkę Najświętszą, aby nam w tym 

pomagała, aby nie było w nas 

duchowego rozdwojenia, ale jed-

ność myśli i czynów zgodnych z wolą 

Bożą.

oprac. Ela Korsak 

07.09.2020 

ks. Marek

Tydzień temu mieliśmy możliwość 

nabycia książki: Ks. prof. Tadeusz 

Dajczer - badacz i znawca religii 

przeszłości i doby współczesnej. Praca 

habilitacyjna dotyczyła wierzeń 

Indian kalifornijskich. Praca była tak 

dobrze i wnikliwie napisana, że prof. 

ks. Jan Łach powiedział żartobliwie, 

iż na korzyść habilitanta trzeba 

również zapisać to, że mimo ewi-

dentnego zauroczenia wierzeniami 

Indian pozostał wierny religii kato-

lickiej. W jednym z artykułów Zofia 

Sokolewicz napisała: W Rozważa-

niach o wierze Ksiądz Profesor 

Z poniedziałkowych konferencji

Nic ze sobą - oprócz siebie nie zabiorę

Może tylko ptasie pióro - trzepot losu

Bo nam zawsze stąd odchodzić jest nie w porę

Choć na życie przecież to jedyny sposób.

Cezary Buszman

WYPOMINKI

Miłosierdziu Bożemu polecamy wszystkie osoby z 

RRN, które odeszły do Pana. Módlmy się za dusze 

zmarłych śp.: 

ks. Tadeusz Dajczer, ks.Tomasz Dobrówko, Anna i 

Georgi Andrejew, Zofia Bagińska, Barbara Barszcz, 

Zofia Borysiewicz, Henryk Grelecki, Walentyna 

Iljaszuk, Helena Jarmołowska, Irena Jóźwicka, 

Anna Kamińska, Bożena Kasperczuk, Halina 

Keller, Aniela Klimaszewska, Mariola Kosiło, 

Marzena Kozłowska, Ewa Ksok, Helena Kulesza, 

Maciej Kulesza, Jan Kulikowski, Krystyna 

Maka rewicz ,  Zdz i s ł aw  Makuś ,  J adwiga 

Malinowska, Natalia Marat, Iwona Obuchowicz, 

Helena Osowska, Jerzy Ostaszewski, Józefa 

Ostaszewska, Janina Ościłowska, Zdzisława Pacuk, 

Franciszek Pacuk, Wiesław Pietrzykowski, Ryszard 

Prończuk, Marek Prus, Stanisława Rogowska, 

Maria Rutkowska, Mateusz Siergiejczyk, Barbara 

Skorulska, Stanisław Skurczyński, Czesława Smyk, 

Maria Stelmaszek, Iza Sokólska, Władysław 

Szerszeń, Czesław Teul, Helena Tryk, Maria Waluk, 

Teresa Zajączkowska, Dorota Zalewska, Adam 

Zaniewski, Bogusława Zawadzka, Jadwiga 

Zawadzka, Zofia Zysko, Maria Żarkowska-Prus, 

Krystyna Żakowska.

Otwórz im, Panie, bramy raju, aby 
wrócili do tej ojczyzny,

w której nie ma śmierci, lecz panuje 
wieczna radość.
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bionej w codzienności wiary, by stop-

niowo budzić w nas potrzebę rozwoju 

wewnętrznego, bez którego nasze 

zjednoczenie z Bogiem już tu na ziemi 

nie byłoby możliwe. Osoby bliskie ks. 

Tadeuszowi dodają, że nie mógłby 

skutecznie przekazywać nam tej nauki 

bez nieustannej pracy nad własnym 

rozwojem wewnętrznym. Podsta-

wowym zadaniem antropologa jest 

słuchanie ludzi, a ks. Profesor uczy 

nas słuchania Boga, co nie jest łatwe.

Dzisiejszy świat zapomniał 

o symbolice Pisma Świętego. 

W Ewangelii o Narodzinach Jezusa i o 

pasterzach, którzy byli prostymi 

ludźmi widzimy jak potrafili czytać 

znaki i poszli za Gwiazdą. Współ-

czesny człowiek gotów jest to wyda-

rzenie pomylić z baśnią, nie wierzy 

w jego autentyczność. Indianie mieli 

swój niewielki świat, jego ścieżki były 

im dobrze znane. Mieli osobisty 

stosunek do drzew, zwierząt, do żywej 

przyrody. Często to, co uważamy za 

martwą przyrodę (góry, kamienie), dla 

nich tętniło życiem. Współczesny 

człowiek odbiera świat w kawałkach, 

mamy dziesiątki tysięcy specjalizacji, 

teorii wyjaśniających fragmenty. 

Człowiekowi wydaje się, że tyle wie, 

ale, po odkryciu tzw. Niebiańskiej 

cząstki Higgsa, jeden z fizyków na 

posiedzeniu Polskiej Akademii Umie-

jętności w Krakowie powiedział, że 

znamy mniej więcej 5% tego, co 

konieczne, by wyjaśnić Wszechświat. 

Człowiek coraz częściej posługuje się 

myśleniem obrazowym, karmionym 

uproszczonymi wizjami świata w nie-

zliczonych programach telewizyj-

nych, serialach filmowych. Trudno 

nieraz zrozumieć złożoność Świata, 

w tym społeczeństwa ludzi. Człowiek 

jest rozdarty między Objawieniem 

– Pismem Świętym, a świeckim 

mitem oświeceniowym - mitem ro-

zumu i natury. Wartości chrze-

ścijańskie osadzone są w Ewangelii, 

a wartości liberalne w świeckim, 

oświeceniowym micie natury i rozu-

mu. Zwolennicy każdego z tych 

źródeł wartości walczą ze sobą. 

Jesteśmy świadkami tej walki. 

Toczy się ona w świecie, na naszych 

oczach. 

Ks. prof. Tadeusz Dajczer dora-

dza nam powrót do Pisma Świętego, 

do Ewangelii z ich symbolami. To 

droga do jedności z Bogiem i ze 

Światem, to, co było udziałem Indian 

kalifornijskich w całkowicie innej 

kulturze. Ale jak trudno realizować to 

w tak już podzielonym i „wypranym” 

z myślenia symbolicznego społe-

czeństwie? Papież Benedykt XVI 

podczas swojej podróży do Czech 

(2009r.) zwrócił uwagę, że prze-

chodzący Mostem Karola w Pradze 

ludzie nie znają imion umieszczonych 

tam figur świętych. Ale chyba nie ma 

innej drogi, chodź można postawić 

pytanie czy można zawrócić bieg 

historii, zmienić kierunek rozwoju 

cywilizacyjnego. Zadaniem badaczy 

jest wątpić, ale nam pozostaje wiara, 

nauka natchnionych nauczycieli ta-

kich jak ks. Profesor. Mówi pani 

Zofia. 

Ks. Paweł Mazanka w swoim 

artykule pisze o tym, że jednym z ce-

lów pracy naukowej i duszpaster-

skiej ks. Tadeusza było ożywienie 

we współczesnym człowieku prag-

nienia „głodu” Boga. Zauważył, że, 

w świecie dokonuje się zmiana w sfe-

rze wiary i praktyk religijnych. Re-

ligia staje się jednym z wielu sektorów 

indywidualnego i społecznego życia, 

chociaż kiedyś bardziej była roz-

powszechnionym i wpływowym 

czynnikiem kształtującym społe-

czeństwo. Bóg jest zaledwie tłem 

w życiu wielu katolików. Ks. T. 

Dajczer pisał: „Ale najgorsze polega 

na tym, że chyba wcale nie chciałbym 

tego tła wyrzucać, bo tło jest pot-

rzebne, nawet źle bym się bez niego 

czuł. Ty, jako tło jesteś wystarczająco 

mały dla mnie, żeby mi nie prze-

szkadzać w moich zaangażowaniach, 

w tym, za czym gonię”. 

Świat ulega sekularyzacji, czyli 

procesowi w kulturze, w którym 

religia i to, co religijne, wartości 

i świadomość są wypierane zarówno 

z życia społecznego jak i indy-

widualnego. Przeżycia religijne i rze-

czywistość Boska zostają zepchnięte 

na margines życia społecznego i indy-

widualnego. (tego doświadczamy 

w dzisiejszym świcie, zeświecczenia 

(zespołu działań zmierzający do 

znacznego ograniczenia lub wręcz 

całkowitego wyeliminowania roli 

religii w społeczeństwie). Ks. Tadeusz 

za-uważył, że Bóg jest ciągle w „tle”, 

a nie w centrum naszego życia. Jest 

tak, dlatego, że „Bóg jest dla mnie za 

mały, bo ja jestem tak wielki”. 

W każdym z nas istnieje postawa 

samowystarczalności, kiedy nie 

potrzebuję Boga, nie potrzebuję 

Eucharystii. Nawet, gdy przychodzę 

do kościoła na Mszę Świętą, nie 

potrzebuję Boga, bo jakoś sobie radzę 

w życiu, przychodzę z obowiązku. 

W centrum jest moje ja, nie Chrystus, 

nie Eucharystia. Podobnie się dzieje 

z przeżywaniem świąt religijnych. 

Święta Bożego Narodzenia podlegają, 

tak jak inne święta procesowi seku-

laryzacji: „Jak twoje Boże Narodze-

nie? Dziękuję dobrze. Tylko szkoda, 

że nie ma takiej pogody, jaka powinna 

być, nie ma mrozu, śniegu, dzwonków 

sań. Nie zdajemy sobie sprawy z te-

go, jak historia przynosi nam coraz 

większe odarcie z tego, co wielkie 

i święte, właśnie z sakralności. 

A przecież rok liturgiczny to niez-

wykły dar Kościoła, niezwykły dar 

Ducha Świętego danego nam przez 

Kościół, abyśmy mogli żyć, coraz 

bardziej Chrystusem i towarzy-

szącą Mu zawsze Maryją. Rok litur-

giczny jest po to, abyśmy mocą 

wiary przenosili się w tamte tajem-

nice Jezusowe, abyśmy towarzyszyli 

Jezusowi i Maryi w tych wydarze-

niach zbawczych, najważniejszych 

wydarzeniach w historii świata. 

Ks. Tadeusz podkreśla, że naj-

ważniejszą relacją jest relacja czło-

wieka do Boga, która leży u funda-

mentów religii. Religia nie powstaje 

z inicjatywy człowieka. Jest to prze-

de wszystkim inicjatywa Boga. Tę 

relację można omówić na przy-

kładzie wiary Abrahama. W religii 

dawnych kultur bóstwa nie zwracały 

się do człowieka poprzez słowo, 

ukazywały swoją obecność poprzez 

przyrodę: wschody i zachody słońca, 

zmiany pór roku, fazy księżyca. 

Tymczasem Abraham słyszy słowa, 

które nie pasują do żadnych z tych 

zjawisk: Wyjdź z twojej ziemi oj-

czystej i z domu twego ojca do kraju, 

który ci wskażę. W przypadku Abra-

hama po raz pierwszy w historii 

ludzkości pojawią się Bóg, z którym 

człowiek może nawiązać kontakt, 

osobową relację, dialog. Od Abra-

hama zaczyna się zupełnie nowa 

religia, bo Abraham porzuca religię 

mitu, aby dorastać do religii historii. 

Żeby zrozumieć, czym jest wiara, 

musimy zrozumieć Abrahama. 

Wiara jest rzeczywista, kiedy nie 

jest jednostronna. Człowiek może 

polegać na Bogu, jeśli Bóg może 

polegać na człowieku. Możemy 

w Nim pokładać nadzieję, ponieważ 

On pokłada nadzieję w nas.        

14.09.2020  

ks. Dariusz
Duchowość komunii z Bogiem

Obecność Boga w nas z te-
ologicznego punktu widzenia jest 
rzeczywistością ontyczną, może-
my jednak tak żyć – jak mówi Jan 
Paweł II – jakby Boga nie było. 
Bóg może mieszkać w nas, ale my 
nie musimy być w komunii z Nim. 
Możemy żyć „na własny rachu-
nek”. 

Dla Platona ważna była wiedza 
i cnota, a właściwie wiedza, która 
jest cnotą.
Dla chrześcijanina także i wiedza 
i cnota są ważne, i poznanie i dobre 
życie, jednak u źródła poznania 
i dobra jest Bóg, On też jest u kresu 
życia człowieka, jest jego sensem 
i celem. Poznawana prawda i czy-
nione dobro wpisują się w ducho-
wość chrześcijańską, jednak jej nie 
wyczerpują. Raczej kierują ku 
temu co nazywamy „komunią ży-
cia z Bogiem”. Na czym ona pole-
ga, a na czym nie, widzimy na 
przykładzie epizodów z życia św. 
Piotra. 

Oto kiedy Jezus pyta uczniów: 
„A wy za kogo mnie uważacie?” 

(Mt 16, 15) Piotr bez wahania 
odpowiada: „Ty jesteś Mesjasz 
Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu 
rzekł: Błogosławiony jesteś, Szy-
monie, synu Jony. Albowiem nie 
objawiły ci tego ciało i krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie” 
(Mt 16, 16-17). Piotr udzielając tej 
odpowiedzi ewidentnie jest w ko-
munii z Bogiem. Podkreśla tę 
prawdę sam Jezus w słowach „nie 
objawiły ci tego ciało i krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie”. 
Słowa te świadczą o tym, że nie 
doszedł do tej prawdy na drodze 
poznania tylko naturalnego, lecz 
dzięki łasce komunii z Bogiem.

Jak wielka powstaje różnica, 
gdy tracimy komunię z Bogiem, 
widzimy, gdy wkrótce potem Piotr 
reaguje na pierwszą zapowiedź 
męki, śmierci i zmartwychwstania. 
Piotr wziął wówczas Jezusa na bok 
i zaczął robić mu wyrzuty: „Panie, 
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie 
to nigdy na ciebie (Mt 16, 22)”. 
Reakcja Jezusa była zaskakująco 
radykalna: „Zejdź mi z oczu, sza-
tanie! Jesteś mi zawadą, bo nie 
myślisz po Bożemu, lecz po 
ludzku” (Mt 16, 23). Brak komunii 
z Bogiem sprawia, że człowiek 
myśli tylko po ludzku, a zło takiego 
myślenia może być tak wielkie, że 
staje w poprzek zamiarom Bożym, 
i to do tego stopnia, że porównuje 
je do działania szatana.

Drugi z epizodów dotyczy Pio-
tra kroczącego po jeziorze. W Ew-
angelii św. Mateusza czytamy opis 
niezwykłego wydarzenia. Świta. 
Łódź na jeziorze, spore fale, wiatr 
przeciwny. I nagle pojawia się 
Jezus kroczący po wodzie. Ucz-
niowie przerażeni, nie rozumieją 
co się dzieje. Niedowie-rzanie 
miesza się z lękiem. Jezus mówi: 
„Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie 
się. Na to odezwał się Piotr: 
«Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi 
przyjść do siebie po wodzie», a on 
rzekł «Przyjdź!» Piotr wyszedł 
z łodzi i krocząc po wodzie pod-
szedł do Jezusa” (Mt 14, 29). 
W tym momencie Piotr z pew-
nością był w komunii z Bogiem. 

Człowiek będący w komunii z Bo-
giem może robić rzeczy, których 
w naturalnych warunkach nie 
byłby w stanie uczynić. Prawdy tej 
doś-wiadcza Piotr chwilę później, 
kiedy rozglądając się wokoło widzi 
silny wiatr, zaczyna kalkulować 
czysto po ludzku i ... tonie. 

W którymś momencie na dro-
dze rozwoju życia duchowego 
dochodzimy do etapu, w którym – 
mówiąc językiem Kierkegaarda – 
jest albo, albo. Albo będę żyć w ko-
munii z Bogiem, albo tonąć.

W kontekście duchowości ko-
munii z Bogiem lepiej rozumiemy 
też słowa Ewangelii: „Wysławiam 
Cię Ojcze Panie nieba i ziemi, że 
zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 
i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom” (Mt 11, 25). Boże 
sprawy są zakryte przed tymi, 
którzy nie są w komunii z Bogiem, 
choćby posiedli całą mądrość tego 
świata. Przeciwnie, ci którzy są 
w komunii z Bogiem, choćby byli 
prostaczkami w kategoriach tego 
świata, są w stanie przyjąć i pojąć 
prawdy Boże.

Duchowość komunii z Bogiem 
możemy nazwać duchowością 
winnego krzewu. Komunia z Bo-
giem to trwanie w winnym krze-
wie. Latorośl, która odrywa się od 
winnego krzewu – usycha i ginie. 
W nakreślonym kontekście głębiej 
też rozumiemy słowa o tym, że kto 
chce zachować swoje życie straci 
je, a kto straci je z mego powodu, 
ten je zachowa. Latorośl, która 
chciałaby zachować swoje życie, 
jako życie latorośli, uniezależ-
niając się od krzewu skazana jest 
na uschnięcie, traci je; latorośl zaś, 
która rezygnuje z własnej auto-
nomii i niezależności, a więc traci 
swoje własne życie – zachowuje je 
dzięki łączności z krzewem win-
nym, więcej może coraz pełniej się 
rozwijać i owocować.
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bionej w codzienności wiary, by stop-

niowo budzić w nas potrzebę rozwoju 

wewnętrznego, bez którego nasze 

zjednoczenie z Bogiem już tu na ziemi 
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skutecznie przekazywać nam tej nauki 
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rozwojem wewnętrznym. Podsta-

wowym zadaniem antropologa jest 
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swój niewielki świat, jego ścieżki były 

im dobrze znane. Mieli osobisty 
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teorii wyjaśniających fragmenty. 
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ale, po odkryciu tzw. Niebiańskiej 

cząstki Higgsa, jeden z fizyków na 

posiedzeniu Polskiej Akademii Umie-

jętności w Krakowie powiedział, że 

znamy mniej więcej 5% tego, co 

konieczne, by wyjaśnić Wszechświat. 

Człowiek coraz częściej posługuje się 

myśleniem obrazowym, karmionym 

uproszczonymi wizjami świata w nie-

zliczonych programach telewizyj-

nych, serialach filmowych. Trudno 

nieraz zrozumieć złożoność Świata, 

w tym społeczeństwa ludzi. Człowiek 

jest rozdarty między Objawieniem 

– Pismem Świętym, a świeckim 

mitem oświeceniowym - mitem ro-

zumu i natury. Wartości chrze-

ścijańskie osadzone są w Ewangelii, 

a wartości liberalne w świeckim, 

oświeceniowym micie natury i rozu-

mu. Zwolennicy każdego z tych 

źródeł wartości walczą ze sobą. 

Jesteśmy świadkami tej walki. 

Toczy się ona w świecie, na naszych 

oczach. 

Ks. prof. Tadeusz Dajczer dora-

dza nam powrót do Pisma Świętego, 

do Ewangelii z ich symbolami. To 

droga do jedności z Bogiem i ze 

Światem, to, co było udziałem Indian 

kalifornijskich w całkowicie innej 

kulturze. Ale jak trudno realizować to 

w tak już podzielonym i „wypranym” 

z myślenia symbolicznego społe-

czeństwie? Papież Benedykt XVI 

podczas swojej podróży do Czech 

(2009r.) zwrócił uwagę, że prze-

chodzący Mostem Karola w Pradze 

ludzie nie znają imion umieszczonych 

tam figur świętych. Ale chyba nie ma 

innej drogi, chodź można postawić 

pytanie czy można zawrócić bieg 

historii, zmienić kierunek rozwoju 

cywilizacyjnego. Zadaniem badaczy 

jest wątpić, ale nam pozostaje wiara, 

nauka natchnionych nauczycieli ta-

kich jak ks. Profesor. Mówi pani 

Zofia. 

Ks. Paweł Mazanka w swoim 

artykule pisze o tym, że jednym z ce-

lów pracy naukowej i duszpaster-

skiej ks. Tadeusza było ożywienie 

we współczesnym człowieku prag-

nienia „głodu” Boga. Zauważył, że, 
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tego tła wyrzucać, bo tło jest pot-
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czuł. Ty, jako tło jesteś wystarczająco 

mały dla mnie, żeby mi nie prze-

szkadzać w moich zaangażowaniach, 

w tym, za czym gonię”. 
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religia i to, co religijne, wartości 
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za-uważył, że Bóg jest ciągle w „tle”, 

a nie w centrum naszego życia. Jest 

tak, dlatego, że „Bóg jest dla mnie za 

mały, bo ja jestem tak wielki”. 

W każdym z nas istnieje postawa 

samowystarczalności, kiedy nie 

potrzebuję Boga, nie potrzebuję 

Eucharystii. Nawet, gdy przychodzę 

do kościoła na Mszę Świętą, nie 

potrzebuję Boga, bo jakoś sobie radzę 
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ologicznego punktu widzenia jest 
rzeczywistością ontyczną, może-
my jednak tak żyć – jak mówi Jan 
Paweł II – jakby Boga nie było. 
Bóg może mieszkać w nas, ale my 
nie musimy być w komunii z Nim. 
Możemy żyć „na własny rachu-
nek”. 

Dla Platona ważna była wiedza 
i cnota, a właściwie wiedza, która 
jest cnotą.
Dla chrześcijanina także i wiedza 
i cnota są ważne, i poznanie i dobre 
życie, jednak u źródła poznania 
i dobra jest Bóg, On też jest u kresu 
życia człowieka, jest jego sensem 
i celem. Poznawana prawda i czy-
nione dobro wpisują się w ducho-
wość chrześcijańską, jednak jej nie 
wyczerpują. Raczej kierują ku 
temu co nazywamy „komunią ży-
cia z Bogiem”. Na czym ona pole-
ga, a na czym nie, widzimy na 
przykładzie epizodów z życia św. 
Piotra. 

Oto kiedy Jezus pyta uczniów: 
„A wy za kogo mnie uważacie?” 

(Mt 16, 15) Piotr bez wahania 
odpowiada: „Ty jesteś Mesjasz 
Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu 
rzekł: Błogosławiony jesteś, Szy-
monie, synu Jony. Albowiem nie 
objawiły ci tego ciało i krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie” 
(Mt 16, 16-17). Piotr udzielając tej 
odpowiedzi ewidentnie jest w ko-
munii z Bogiem. Podkreśla tę 
prawdę sam Jezus w słowach „nie 
objawiły ci tego ciało i krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie”. 
Słowa te świadczą o tym, że nie 
doszedł do tej prawdy na drodze 
poznania tylko naturalnego, lecz 
dzięki łasce komunii z Bogiem.

Jak wielka powstaje różnica, 
gdy tracimy komunię z Bogiem, 
widzimy, gdy wkrótce potem Piotr 
reaguje na pierwszą zapowiedź 
męki, śmierci i zmartwychwstania. 
Piotr wziął wówczas Jezusa na bok 
i zaczął robić mu wyrzuty: „Panie, 
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie 
to nigdy na ciebie (Mt 16, 22)”. 
Reakcja Jezusa była zaskakująco 
radykalna: „Zejdź mi z oczu, sza-
tanie! Jesteś mi zawadą, bo nie 
myślisz po Bożemu, lecz po 
ludzku” (Mt 16, 23). Brak komunii 
z Bogiem sprawia, że człowiek 
myśli tylko po ludzku, a zło takiego 
myślenia może być tak wielkie, że 
staje w poprzek zamiarom Bożym, 
i to do tego stopnia, że porównuje 
je do działania szatana.

Drugi z epizodów dotyczy Pio-
tra kroczącego po jeziorze. W Ew-
angelii św. Mateusza czytamy opis 
niezwykłego wydarzenia. Świta. 
Łódź na jeziorze, spore fale, wiatr 
przeciwny. I nagle pojawia się 
Jezus kroczący po wodzie. Ucz-
niowie przerażeni, nie rozumieją 
co się dzieje. Niedowie-rzanie 
miesza się z lękiem. Jezus mówi: 
„Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie 
się. Na to odezwał się Piotr: 
«Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi 
przyjść do siebie po wodzie», a on 
rzekł «Przyjdź!» Piotr wyszedł 
z łodzi i krocząc po wodzie pod-
szedł do Jezusa” (Mt 14, 29). 
W tym momencie Piotr z pew-
nością był w komunii z Bogiem. 

Człowiek będący w komunii z Bo-
giem może robić rzeczy, których 
w naturalnych warunkach nie 
byłby w stanie uczynić. Prawdy tej 
doś-wiadcza Piotr chwilę później, 
kiedy rozglądając się wokoło widzi 
silny wiatr, zaczyna kalkulować 
czysto po ludzku i ... tonie. 

W którymś momencie na dro-
dze rozwoju życia duchowego 
dochodzimy do etapu, w którym – 
mówiąc językiem Kierkegaarda – 
jest albo, albo. Albo będę żyć w ko-
munii z Bogiem, albo tonąć.

W kontekście duchowości ko-
munii z Bogiem lepiej rozumiemy 
też słowa Ewangelii: „Wysławiam 
Cię Ojcze Panie nieba i ziemi, że 
zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 
i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom” (Mt 11, 25). Boże 
sprawy są zakryte przed tymi, 
którzy nie są w komunii z Bogiem, 
choćby posiedli całą mądrość tego 
świata. Przeciwnie, ci którzy są 
w komunii z Bogiem, choćby byli 
prostaczkami w kategoriach tego 
świata, są w stanie przyjąć i pojąć 
prawdy Boże.

Duchowość komunii z Bogiem 
możemy nazwać duchowością 
winnego krzewu. Komunia z Bo-
giem to trwanie w winnym krze-
wie. Latorośl, która odrywa się od 
winnego krzewu – usycha i ginie. 
W nakreślonym kontekście głębiej 
też rozumiemy słowa o tym, że kto 
chce zachować swoje życie straci 
je, a kto straci je z mego powodu, 
ten je zachowa. Latorośl, która 
chciałaby zachować swoje życie, 
jako życie latorośli, uniezależ-
niając się od krzewu skazana jest 
na uschnięcie, traci je; latorośl zaś, 
która rezygnuje z własnej auto-
nomii i niezależności, a więc traci 
swoje własne życie – zachowuje je 
dzięki łączności z krzewem win-
nym, więcej może coraz pełniej się 
rozwijać i owocować.
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„W życiu nie ma przypadków, tylko 

to, co z woli Bożej nam się przydarza”, 

przypomniał nam ks. Stanisław Gan-

carek podczas tegorocznych rekolekcji 

wielkopostnych. Dodał, że jeśli chce-

my dobrze przeżyć post, musimy 

pościć. Potrzebna jest rezygnacja 

i ograniczenia… Usłyszałam wów-

czas, że o istocie postu stanowi walka 

z uzależnieniami; dzisiaj dopowiem, że 

również z przyzwyczajeniami, trakto-

waniem darów i łask sakramentalnych, 

jako czegoś, co jest w każdej chwili 

dostępne. Ks. Stanisław zauważył 

ponadto, że tak mało w nas życia 

wewnętrznego – kontemplacji obec-

ności Boga szukającego miejsca dla 

Siebie w sercu człowieka. 

Pandemia, która została ogłoszona 

w tydzień po tych rekolekcjach wyz-

woliła we mnie bunt (a jakże!). Bo 

przecież tak bardzo chciałam właśnie 

w tym roku, w Roku Eucharystii, 

przeżywać post w pełniejszym zdaniu 

się na Pana Jezusa w Sakramencie 

Eucharystii oraz udziałem w nabo-

żeństwach wielkopostnych! Tak, ja 

chciałam! 

W czasie pandemii Pan dał mi czas 

na pełniejszy post, na głębsze ocze-

kiwanie na Eucharystię, na odkrywanie 

Jego obecności w bliskich mi osobach. 

Głód Eucharystii trwał całe tygodnie. 

Pan dał mi dużo czasu na to, by na 

nowo ożywiać i rozniecać miłość do 

Niego w moim sercu i w bliźnich, dla 

których jakże często nie miałam czasu. 

Dał czas na szukanie Jego obecności 

głębiej i bardziej w moim sercu niż na 

zewnątrz. Dał czas i Ducha Świętego 

na to, bym pełniej otwierała się na 

tajemnicę bliskości Jezusa i pozwoliła 

Mu dać się prowadzić przez życie. Na 

nic zdał się mój zewnętrzny aktywizm, 

potrzeba dobiegnięcia tu i tam, oraz 

myślenia o rzeczach nic niezna-

czących, o śmieciach. A ileż tego było 

i wciąż jest! Jest co sprzątać i segre-

gować. Był to i jest wciąż dalej czas na 

pytanie, po co żyję, jak ustawiam 

życie? Na ile zapraszam do mojego 

życia Matkę Najświętszą? W jakich 

relacjach jestem z Panem Jezusem? Na 

ile pełnię swoją, a nie Bożą wolę? Na 

ile słucham i żyję Słowem na co dzień? 

Na ile w naszym życiu codziennym 

wypełnia się charyzmat Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich? 

Na początku pandemii, kiedy 

wreszcie dotarły do mojej świado-

mości ograniczenia dotyczące możli-

wości mojego udziału w pełni życia 

sakramentalnego, kiedy autentyczny 

głód Eucharystii zaczął wypełniać 

moje serce, poczułam niewypowie-

dzianą tęsknotę za spotkaniem z Pa-

nem Jezusem. I wtedy to, z soboty na 

niedzielę miałam sen. Śniło mi się, że 

byłam na Mszy Świętej w kościele, że 

Pan Jezus przyszedł do mnie. Przy-

jęłam Pana Jezusa Eucharystycznego 

i serce moja zalała radość. Czułam 

Jego obecność bardzo długo jeszcze po 

obudzeniu się  na tyle długo, aby –

wracać do tego wydarzenia przez cały 

czas kwarantanny i tym się umacniać. 

Radość pozostała. Tęsknota za tym 

sakramentalnym spotkaniem przy-

woływała JEGO OBECNOŚĆ. To 

wspomnienie pomagało mi trwać przy 

Nim, u Jego stóp, gdy przyjmowałam 

duchowo Komunię Świętą. Wielo-

krotnie miałam łaskę usłyszeć – 

JESTEM, KTÓRY JESTEM, w na-

szym mieszkaniu, w JEGO darach. 

W użyczanych mi sprawnościach oczu, 

serca i rąk, bym nie ustawała w nie-

sieniu Jego Miłości do męża, dzieci 

i wnucząt, bliskich i znajomych. Tym-

czasem Słowo Boże bardzo wyraziście 

przemawiało. W pierwszą niedzielę 

pandemii, Kościół zachęcał Abrahama 

i mnie  wyjdź z twojej ziemi rodzinnej –

i z domu twego ojca do kraju, który ci 

ukażę oraz zapraszał  weź udział w –

trudach i przeciwnościach znoszonych 

dla Ewangelii mocą Bożą, a ujrzysz 

Wszystko jest łaską
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21.09.2020  

ks. Mirosław

W sobotę 19 września w San-

ktuarium Matki Bożej Bolesnej 

w Licheniu odbyła się ogólnopolska 

inauguracja nowego roku forma-

cyjnego RRN. Z naszej archidiecezji 

uczestniczyło w niej 3 kapłanów, to 

księża: Andrzej Kondzior, Leszek 

Struk i Mirosław Stankiewicz. Dziś 

poznamy streszczenie konferencji 

wygłoszonej przez moderatora naszej 

wspólnoty, ks. Dariusza Kowalczyka. 

Pierwszym punktem programu była 

adoracja Najświętszego Sakramentu, 

w czasie, której w tym roku szcze-

gólnie uwielbialiśmy Pana Boga i wy-

rażaliśmy wdzięczność za dwie rze-

czywistości zaistniałe w Ruchu. 

Pierwszą była 10 rocznica posługi bp 

Andrzeja Siemieniewskiego i jego 

opieki nad Ruchem z ramienia 

Episkopatu Polski oraz przedłużenie 

tej posługi na trzecią kadencję. Dzięki 

biskupowi Andrzejowi mamy opra-

cowany i zatwierdzony statut Wspól-

noty i jej godną reprezentację w Epi-

skopacie. Oficjalne podziękowanie za 

zaistniałe dobro odbyło się w czasie 

celebrowanej Mszy Świętej.

Drugim powodem szczególnej 

wdzięczności Bogu jest ukazanie się 

drukiem zbioru 3 pierwszych tzw. 

„niebieskich zeszytów”, które służyły 

jako materiały formacyjne w po-

czątkach Ruchu. Treści zostały na 

nowe zredagowane i zaopiniowane 

pozytywnie przez Komisję Dog-

matyczną Episkopatu, uzyskując 

status „za aprobatą Episkopatu”, co 

oznacza więcej niż wymagane przy 

publikacjach imprimatur władzy 

diecezjalnej. Tym samym książka ta 

stanowi nie tylko wybór materiałów 

formacyjnych dla nas, ale także może 

i powinna służyć, jako pomoc w pracy 

duszpasterskiej w całej ojczyźnie. To 

bardzo znaczący akt i przyczyna 

wdzięczności dla pierwszych autorów 

tych i kolejnych zeszytów, których 

łącznie ukazało się 45.

Możemy spodziewać się dalszych 

opracowań i wydań. Pamiętajmy w 

modlitwie o ludziach, którzy nad tym 

pracowali i nadal pracują, a opłatę za 

książkę traktujemy, jako dar dla 

Fundacji Maronickiej, której pre-

zesem jest bp Siemieniewski. Celem 

fundacji jest pomoc prześladowanym 

chrześcijanom w Libanie i szerzenie 

kultu św. Charbela.

Ks. Dariusz Kowalczyk wspo-

mniał też o nauczaniu papieża Fran-

ciszka w cyklu katechez środowych, 

których głównym tematem jest du-

chowe znaczenie pandemii. Wobec 

szerzącej się choroby wywołanej 

wirusem cały świat doświadcza 

dwóch prawd: kruchości człowieka 

i jego grzeszności. Człowiek musi 

uznać swoją bezsilność, małość i ni-

cość wobec doświadczanej przez 

niego rzeczywistości. Musi też uznać 

swoją grzeszność wynikającą z faktu 

źle wykorzystywanej wolności, z cze-

go powstają konflikty i całe zło 

w świecie. Zamiast być stróżem 

świata stworzonego, człowiek stał się 

jego wyzyskiwaczem. Jednak Pan 

Jezus na krzyżu przyniósł nam dar – 

swoje miłosierdzie, które zwycięża 

całe zło świata. Omawiana książka ma 

tytuł „Zawierzyć miłosierdziu” i pod-

tytuł „Głębia przyzywa głębię” i jest 

ona odpowiedzią na to, co robić w tej 

sytuacji. Konkretną odpowiedzią 

będzie nasza modlitwa, którą 

znamy, jako „modlitwę czterech 

przepaści”. Pierwsza przepaść, to 

uznanie swojej grzeszności i nędzy 

oraz skrucha i prośba o uleczenie 

(druga przepaść). To wbrew współ-

czesnemu światu, który eliminuje 

poczucie grzechu i poprzez niektóre 

nurty w psychologii twierdzi, że 

grzech nie istnieje - „rób, co 

chcesz”. Mamy prosić z ufnością 

o przebaczenie i miłosierdzie, do-

piero wtedy świat dozna ukojenia, 

jak ewangeliczny syn marnotraw-

ny. Będzie to rodzić w nas głęboką 

wdzięczność (trzecia prze-paść). 

Obdarowanie nas miłosierdziem 

odbywa się za cenę kenozy, wyni-

szczenia Pana Jezusa (czwarta 

przepaść), które uobecnia się w każ-

dej Mszy Świętej. Owocem miło-

sierdzia jest śmierć w nas starego 

człowieka. My sami nie umiemy się 

na to zgodzić, ale to Pan Bóg daje 

nam tę łaskę i dar nowego życia, 

dzięki czemu uzyskujemy zdolność 

do przebaczania, jako kolejny owoc 

miłosierdzia. Wtedy dzieje się coś 

takiego, jak w czasie osądzania 

kobiety cudzołożnej – kamienie 

wypadają nam z rąk, nie potępiamy 

innych, a rodzi się w nas wdzięcz-

ność, która sprawia, że Pan Jezus 

obdarowuje nas nowymi łaskami.

Papież Benedykt XVI wyraził 

myśl, że Kościół i świat będzie się 

odradzał duchowo wtedy, gdy 

odkryje łaskę przebaczenia i zro-

zumie, jak Pan Bóg go kocha. 

Wtedy, jak chory, który wyzdrowiał 

lub człowiek wyzwolony z nałogu, nie 

tylko jest wdzięczny, ale będzie też 

pomagał innym wyzwolić się z cho-

roby czy nałogu. Mamy być narzę-

dziami miłosierdzia poprzez gesty 

życzliwości wobec tych, których 

spotykamy na swej drodze, a szcze-

gólnie tych, którzy byli lub są we 

wspólnocie.

Niech Matka Najświętsza pomaga 

nam dziękować za tę książkę, żyć tymi 

treściami i dzielić się z innymi odpo-

wiadając na wezwania i obecną 

sytuację świata.

oprac. Ela Korsak
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i z domu twego ojca do kraju, który ci 

ukażę oraz zapraszał  weź udział w –

trudach i przeciwnościach znoszonych 

dla Ewangelii mocą Bożą, a ujrzysz 
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21.09.2020  

ks. Mirosław

W sobotę 19 września w San-

ktuarium Matki Bożej Bolesnej 

w Licheniu odbyła się ogólnopolska 

inauguracja nowego roku forma-

cyjnego RRN. Z naszej archidiecezji 

uczestniczyło w niej 3 kapłanów, to 

księża: Andrzej Kondzior, Leszek 

Struk i Mirosław Stankiewicz. Dziś 

poznamy streszczenie konferencji 

wygłoszonej przez moderatora naszej 

wspólnoty, ks. Dariusza Kowalczyka. 

Pierwszym punktem programu była 

adoracja Najświętszego Sakramentu, 

w czasie, której w tym roku szcze-

gólnie uwielbialiśmy Pana Boga i wy-

rażaliśmy wdzięczność za dwie rze-

czywistości zaistniałe w Ruchu. 

Pierwszą była 10 rocznica posługi bp 

Andrzeja Siemieniewskiego i jego 

opieki nad Ruchem z ramienia 

Episkopatu Polski oraz przedłużenie 

tej posługi na trzecią kadencję. Dzięki 

biskupowi Andrzejowi mamy opra-

cowany i zatwierdzony statut Wspól-

noty i jej godną reprezentację w Epi-

skopacie. Oficjalne podziękowanie za 

zaistniałe dobro odbyło się w czasie 

celebrowanej Mszy Świętej.

Drugim powodem szczególnej 

wdzięczności Bogu jest ukazanie się 

drukiem zbioru 3 pierwszych tzw. 

„niebieskich zeszytów”, które służyły 

jako materiały formacyjne w po-

czątkach Ruchu. Treści zostały na 

nowe zredagowane i zaopiniowane 

pozytywnie przez Komisję Dog-

matyczną Episkopatu, uzyskując 

status „za aprobatą Episkopatu”, co 

oznacza więcej niż wymagane przy 

publikacjach imprimatur władzy 

diecezjalnej. Tym samym książka ta 

stanowi nie tylko wybór materiałów 

formacyjnych dla nas, ale także może 

i powinna służyć, jako pomoc w pracy 

duszpasterskiej w całej ojczyźnie. To 

bardzo znaczący akt i przyczyna 

wdzięczności dla pierwszych autorów 

tych i kolejnych zeszytów, których 

łącznie ukazało się 45.

Możemy spodziewać się dalszych 

opracowań i wydań. Pamiętajmy w 

modlitwie o ludziach, którzy nad tym 

pracowali i nadal pracują, a opłatę za 

książkę traktujemy, jako dar dla 

Fundacji Maronickiej, której pre-

zesem jest bp Siemieniewski. Celem 

fundacji jest pomoc prześladowanym 

chrześcijanom w Libanie i szerzenie 

kultu św. Charbela.

Ks. Dariusz Kowalczyk wspo-

mniał też o nauczaniu papieża Fran-

ciszka w cyklu katechez środowych, 

których głównym tematem jest du-

chowe znaczenie pandemii. Wobec 

szerzącej się choroby wywołanej 

wirusem cały świat doświadcza 

dwóch prawd: kruchości człowieka 

i jego grzeszności. Człowiek musi 

uznać swoją bezsilność, małość i ni-

cość wobec doświadczanej przez 

niego rzeczywistości. Musi też uznać 

swoją grzeszność wynikającą z faktu 

źle wykorzystywanej wolności, z cze-

go powstają konflikty i całe zło 

w świecie. Zamiast być stróżem 

świata stworzonego, człowiek stał się 

jego wyzyskiwaczem. Jednak Pan 

Jezus na krzyżu przyniósł nam dar – 

swoje miłosierdzie, które zwycięża 

całe zło świata. Omawiana książka ma 

tytuł „Zawierzyć miłosierdziu” i pod-

tytuł „Głębia przyzywa głębię” i jest 

ona odpowiedzią na to, co robić w tej 

sytuacji. Konkretną odpowiedzią 

będzie nasza modlitwa, którą 

znamy, jako „modlitwę czterech 

przepaści”. Pierwsza przepaść, to 

uznanie swojej grzeszności i nędzy 

oraz skrucha i prośba o uleczenie 

(druga przepaść). To wbrew współ-

czesnemu światu, który eliminuje 

poczucie grzechu i poprzez niektóre 

nurty w psychologii twierdzi, że 

grzech nie istnieje - „rób, co 

chcesz”. Mamy prosić z ufnością 

o przebaczenie i miłosierdzie, do-

piero wtedy świat dozna ukojenia, 

jak ewangeliczny syn marnotraw-

ny. Będzie to rodzić w nas głęboką 

wdzięczność (trzecia prze-paść). 

Obdarowanie nas miłosierdziem 

odbywa się za cenę kenozy, wyni-

szczenia Pana Jezusa (czwarta 

przepaść), które uobecnia się w każ-

dej Mszy Świętej. Owocem miło-

sierdzia jest śmierć w nas starego 

człowieka. My sami nie umiemy się 

na to zgodzić, ale to Pan Bóg daje 

nam tę łaskę i dar nowego życia, 

dzięki czemu uzyskujemy zdolność 

do przebaczania, jako kolejny owoc 

miłosierdzia. Wtedy dzieje się coś 

takiego, jak w czasie osądzania 

kobiety cudzołożnej – kamienie 

wypadają nam z rąk, nie potępiamy 

innych, a rodzi się w nas wdzięcz-

ność, która sprawia, że Pan Jezus 

obdarowuje nas nowymi łaskami.

Papież Benedykt XVI wyraził 

myśl, że Kościół i świat będzie się 

odradzał duchowo wtedy, gdy 

odkryje łaskę przebaczenia i zro-

zumie, jak Pan Bóg go kocha. 

Wtedy, jak chory, który wyzdrowiał 

lub człowiek wyzwolony z nałogu, nie 

tylko jest wdzięczny, ale będzie też 

pomagał innym wyzwolić się z cho-

roby czy nałogu. Mamy być narzę-

dziami miłosierdzia poprzez gesty 

życzliwości wobec tych, których 

spotykamy na swej drodze, a szcze-

gólnie tych, którzy byli lub są we 

wspólnocie.

Niech Matka Najświętsza pomaga 

nam dziękować za tę książkę, żyć tymi 

treściami i dzielić się z innymi odpo-

wiadając na wezwania i obecną 

sytuację świata.

oprac. Ela Korsak
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przemienienie Pana Jezusa na Górze 

Tabor. 15 marca ukazał nam Na-

amana, który oczyszcza się w wodach 

Jordanu, a Samarytanka prosi Jezusa 

o wodę żywą. Kolejnego dnia słyszę 

zachętę, aby przebaczać nie 7 a 77 

razy. 22 marca, jestem świadkiem 

uzdrowienia niewidomego – Pan 

Jezus daje łaskę otwarcia oczu mojego 

serca, bym 29 marca poprzez cud 

wskrzeszenia Łazarza, uwierzyła po 

raz kolejny, że u Boga wszystko jest 

możliwe. 

Pandemia odsłaniała stopniowo 

prawdę o mojej nicości i Bożej 

wszechmocy. Stała się szansą na 

wyprowadzanie mnie z niewoli 

przywiązań i zawłaszczeń. Nasze 

mieszkanie stało się przestrzenią Jego 

działania. Pan Bóg posyłał każdego 

dnia Pana Jezusa w naszą codzien-

ność. W Wielki Piątek mogłam 

przytulić krzyż, adorować Jezusa 

i prosić, by Jego Miłość mnie prze-

nikała. Z wiarą w Boga, który daje 

wszystko, co ma wartość przed NIM, 

dziękując za wszystko, co daje… Sens 

przychodzi wraz z doświadczeniem 

miłości. TAK dla miłości bez żad-

nego, jeśli, bądź, ale… To, co czyni 

nas w małżeństwie wspólnotą Koś-

cioła, to, co gromadzi nas przy Pa-

sterzu, to słuchanie Jego głosu… 

w Słowie Pisma Świętego, transmi-

towanej Mszy Świętej, nabożeń-

stwach pasyjnych. Pandemia to był 

mój życiowy EXODUS, wyjście z te-

go, co więzi, ku wolności serca, w dro-

dze ku wieczności, zabierając ze sobą 

tylko przaśny chleb i wodę życia. 

Z czego dałam się wyprowadzić, 

z czego dałam się wskrzesić, co od-

dałam Bogu, by pogrzebał, nie potra-

fię jeszcze zobaczyć. 

Pewnego poranka, w czasie Okta-

wy Wielkanocnej, podczas lektury  

Apokalipsy  św. Jana  usłyszałam: 

„Oto stoję u drzwi i kołacze, jeśli kto 

posłyszy mój głos i drzwi otworzy, 

przyjdę do niego…”. I właśnie to 

kołatanie doprowadziło mnie do 

kościoła, gdzie Pan Jezus czekał na 

mnie. Mogłam adorować Jego obec-

ność,  skorzystać z sakramentu pokuty 

i Eucharystii. Nie pamiętam większej 

radości w moim życiu!   Jakże wielką 

łaską jest każde spotkanie z Panem  

Jezusem. Dziękowanie Bogu za 

pokarm dla ducha w Słowie Bożym 

i pokarm dla ciała w komunii z Je-

zusem Chrystusem. Chociaż jesteśmy 

jako Wspólnota rozproszeni, to wciąż 

zjednoczeni w Duchu Świętym przez 

Maryję, pośredniczkę wszelkich łask. 

PAN dał mi w ten sposób w tym roku 

drugie rekolekcje wielkopostne, 

wzmocnione mini rekolekcjami księ-

dza Dariusza Greleckiego.

Potrzebny był ten czas pande-

micznej bezradności, wiary i większej 

dyspozycji serca. „W milczącym ser-

cu człowieka przemawia Bóg. Naj-

pierw wycisza wszystkie sądy, na-

miętności i pragnienia, a potem tak 

oczyszczone serce, napełnia miłością. 

Prawdziwa miłość rodzi się z mil-

czenia. Dlatego potrzebujemy ciszy!” 

– mówił Abp Tadeusz Wojda w archi-

katedrze białostockiej podczas Mszy 

Świętej Niedzieli Palmowej rozpo-

czynającej Wielki Tydzień. „Głos 

Boga jest milczący. Dlatego człowiek 

musi dążyć do tego, by stać się ciszą, 

milczeniem. Kiedy hałas naszych ust 

i naszego działania ustaje, wówczas 

w głębi naszego serca zaczyna mówić 

Bóg”, mówił cytując dalej słowa kard. 

Roberta Saraha: „W sercu człowieka 

panuje wrodzone milczenie, gdyż Bóg 

przebywa w najtajniejszej głębi każ-

dej osoby. Bóg jest milczeniem i to 

Boskie milczenie mieszka w czło-

wieku”. Nieustanny hałas, nieupo-

rządkowane myśli i mowa zagłuszają 

w sercu ciszę, wydzierają z niego 

wolność i sieją w nim lęk i niepokój. 

I tę ciszę Bóg dał. W ogniu walki z sa-

mą sobą przylgnęłam do Jezusa, 

ufając, że ON mnie i całą naszą 

rodzinę przez ten ogień przeprowadzi. 

Potrzeba było jednak czasu na oczy-

szczanie woli, ufnego trwania przy 

Bogu, i cierpliwego czekania na cud 

spotkania pomimo trudności, buntu 

i obaw. Tymczasem Bóg niestrudzenie 

budował most przebaczenia. Czy po 

nim będę szła, zależało od zdania się 

na Jego moc i otwarcie się na łaskę 

Tego, który BYŁ, JEST I PRZE-

CHODZI.  

Coraz bardziej uzmysławiałam so-

bie, że na nic nie zasługuję. Wszystko 

jest łaską. Każde wydarzenie, w któ-

rym Pan Jezus przychodzi do mnie po 

wodzie mojego życia. Kiedy tracę Go 

z oczu, przeżywam lęki i niepokoje. 

Jezus zaprasza, abym skupiła się na 

Nim, nie na pandemii; aby w pandemii 

nie utonęła moja wiara. To On daje 

moc. Jeśli ja zajmę się Nim, On zajmie 

się mną. Upominałam siebie  nie –

forsuj swoich pomysłów, poddaj się 

Jemu, poddaj się rozeznaniu, które 

daje Kościół. Zatrzymaj się i wyko-

rzystaj łaskę chwili, aby łaska nie 

przeszła obok. To Pan wyrwie mnie 

z niebezpieczeństwa. On ma moc 

wyzwolenia z choroby korona wirusa. 

W Jego Miłosierdziu ufność pokła-

dałam. Komunia duchowa była ratun-

kiem.  

Jest już wrzesień, a ja wciąż stoję 

pod krzyżem, by każdego dnia na 

nowo usłyszeć, „synu, oto Matka 

twoja”. Niech nic nie odłączy mnie od 

Jezusa Chrystusa, źródła wody żywej. 

Wołam o to, ale czy wytrwam w tej 

bliskości? Sama bez pomocy Matki 

Bożej – nie dam rady. Ufam, że moc 

w słabości może się wydoskonalić 

jedynie mocą Bożą. Jeśli nie wytrwam 

w słuchaniu swojego serca, gdzie na 

głębinach mówi do mnie Duch Święty 

– to samo życie mnie ogołoci… Jezu 

ratuj, bo utonę. 

Lusia
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Matka Boża nieustannie się o mnie 

troszczy. Jej miłości nie zatrzymają 

wirusy, które sparaliżowały cały 

świat. W bieżącym roku utrudnione 

były tradycyjne wyjazdy rekolek-

cyjne. Pod natchnieniem Ducha Świę-

tego powstał wspaniały pomysł 

rekolekcji stacjonarnych, z których 

skorzystałam. Jestem bardzo wdzię-

czna naszym kapłanom za bogactwo 

konferencji. Jak kropla za kroplą w 

twardej skale, słowa miłości Bożej 

drążą we mnie, zasiewają pragnienie 

Boga. Pragnienie Tatusia w każdej 

chwili życia, w każdym miejscu, 

spotkaniu. Zadziwiające jest to, że 

Oblubieniec pragnie mnie, mnie, która 

Go zdradza. On z miłości oddaje za 

mnie swoje życie. Chce być dla mnie 

najważniejszy. Jest ze mną na pustyni, 

żebym Go zauważyła, do Niego się 

zbliżyła. Tatuś pragnie, bym wszystko 

zobaczyła oczyma wiary, bym sama 

do Niego wychodziła na pustynię i mo

gła Go usłyszeć w ciszy. Wyłączałam 

YouTube, nie pisałam esemesów. 

Okazało się, że w ciszy mogłam 

usłyszeć ,co nadal jest dla mnie 

ważniejsze od Boga. Nie będę tu się 

rozpisywać np. o swoim egoizmie…, 

ale wiem, że w ciszy mogłam również 

usłyszeć często zagłuszonego Naju-

kochańszego Tatusia, Najdroższą Ma-

musię, mieć więcej czasu dla drugiego 

człowieka.

Panie Jezu działaj we mnie, przeze 

mnie. Mateczko walcz z moim egoiz-

mem, otwieraj mnie na najpraw-

dziwszą miłość. 

Ania Topolewicz

Dziękuję Panu Bogu za dar tego-

rocznych letnich rekolekcji RRN 

w Loretto, które mogłam przeżyć 

wraz z mężem i 11-letnim synem. 

Jak co roku, tak też w tym, nie 

wyobrażaliśmy sobie wakacji bez 

pobytu całej rodziny w Loretto. Kiedy 

dowiedzieliśmy się, że rekolekcje 

jednak się odbędą, szybko zapi-

saliśmy się na nie bez obaw i lęku 

o swoje zdrowie, bo cóż złego mogło-

by nam stać się pod płaszczem Matki 

Bożej Loretańskiej. 

Temat tegorocznych rekolekcji: 

„Jestem przy Tobie” pozwolił mi 

uświadomić, że mam trwać przy Bo-

gu, Maryi, ale też przy moim dziecku 

i mężu. Nietypowym punktem pro-

gramu dnia była wspólna medytacja 

rodziców z dziećmi oraz wieczorne, 

duchowe rozmowy z dzieckiem na 

temat treści usłyszanych i przeżytych 

w ciągu dnia. 

Najważniejsza w ciągu dnia była 

Eucharystia, w której czynnie ucze-

stniczyły poszczególne rodziny peł-

niące dyżur liturgiczny. Wiele cen-

nych słów padło z ust kapłanów 

głoszących dla nas homilie i kon-

ferencje. Przypomniałam sobie, jak 

wielką wartość ma modlitwa rodzin- 

na. Nie powinno w niej zabraknąć 

dziękczynienia i uwielbienia za wszy-

stkie otrzymane łaski. Na koniec dnia 

mam uczyć swoje dziecko przepra-

szania Boga za swoje grzechy, słabo-

ści i zaniedbania w rachunku sumie-

nia. Nie mogę zapomnieć o ufności 

i wierze w to, że Bóg spełni moje 

prośby w odpowiednim czasie, kiedy 

dojrzeję do tego, co On dla mnie 

przygotował. 

Jestem wdzięczna za każde świa-

dectwo usłyszane podczas spotkań 

g rupk i  dz ie len ia .  Dz ięk i  n im 

uświadomiłam sobie, że nie tylko ja, 

ale również inni przeżywają trudności 

w życiu małżeńskim i rodzinnym. 

Pomimo tego trwają przy Bogu i w 

Nim pokładają nadzieję. 

Podczas tegorocznych rekolekcji 

zostałam zaproszona do tego, żeby 

być jak najczęściej ze swoim dziec-

kiem. Towarzyszyliśmy mu wraz 

z mężem w biegu patrolowym po 

lesie, poznając życie Jana Pawła II, 

a przy tym zdobywając punkty strze-

lając z wiatrówki czy łuku. Ojcowie 

z synami i córkami mogli nawiązać 

głębsze relacje, uczestnicząc w warsz-

tatach kulinarnych z siostrą Faustyną, 

nocując pod namiotem w lesie, czy po 

prostu poświęcając czas na granie 

z nimi w piłkę nożną i siatkówkę.  

Świadectwa z letnich rekolekcji

Rekolekcje stacjonarne

 w parafii 

Miłosierdzia Bożego

Rekolekcje w Loretto
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raz kolejny, że u Boga wszystko jest 

możliwe. 
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wyprowadzanie mnie z niewoli 
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przytulić krzyż, adorować Jezusa 
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mój życiowy EXODUS, wyjście z te-

go, co więzi, ku wolności serca, w dro-
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dałam Bogu, by pogrzebał, nie potra-
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Apokalipsy  św. Jana  usłyszałam: 

„Oto stoję u drzwi i kołacze, jeśli kto 

posłyszy mój głos i drzwi otworzy, 

przyjdę do niego…”. I właśnie to 
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i Eucharystii. Nie pamiętam większej 

radości w moim życiu!   Jakże wielką 

łaską jest każde spotkanie z Panem  

Jezusem. Dziękowanie Bogu za 

pokarm dla ducha w Słowie Bożym 

i pokarm dla ciała w komunii z Je-

zusem Chrystusem. Chociaż jesteśmy 

jako Wspólnota rozproszeni, to wciąż 

zjednoczeni w Duchu Świętym przez 

Maryję, pośredniczkę wszelkich łask. 

PAN dał mi w ten sposób w tym roku 

drugie rekolekcje wielkopostne, 

wzmocnione mini rekolekcjami księ-

dza Dariusza Greleckiego.

Potrzebny był ten czas pande-

micznej bezradności, wiary i większej 

dyspozycji serca. „W milczącym ser-

cu człowieka przemawia Bóg. Naj-

pierw wycisza wszystkie sądy, na-

miętności i pragnienia, a potem tak 

oczyszczone serce, napełnia miłością. 

Prawdziwa miłość rodzi się z mil-

czenia. Dlatego potrzebujemy ciszy!” 

– mówił Abp Tadeusz Wojda w archi-

katedrze białostockiej podczas Mszy 

Świętej Niedzieli Palmowej rozpo-

czynającej Wielki Tydzień. „Głos 

Boga jest milczący. Dlatego człowiek 

musi dążyć do tego, by stać się ciszą, 

milczeniem. Kiedy hałas naszych ust 

i naszego działania ustaje, wówczas 

w głębi naszego serca zaczyna mówić 

Bóg”, mówił cytując dalej słowa kard. 

Roberta Saraha: „W sercu człowieka 

panuje wrodzone milczenie, gdyż Bóg 

przebywa w najtajniejszej głębi każ-

dej osoby. Bóg jest milczeniem i to 

Boskie milczenie mieszka w czło-

wieku”. Nieustanny hałas, nieupo-

rządkowane myśli i mowa zagłuszają 

w sercu ciszę, wydzierają z niego 

wolność i sieją w nim lęk i niepokój. 

I tę ciszę Bóg dał. W ogniu walki z sa-

mą sobą przylgnęłam do Jezusa, 

ufając, że ON mnie i całą naszą 

rodzinę przez ten ogień przeprowadzi. 

Potrzeba było jednak czasu na oczy-

szczanie woli, ufnego trwania przy 

Bogu, i cierpliwego czekania na cud 

spotkania pomimo trudności, buntu 

i obaw. Tymczasem Bóg niestrudzenie 

budował most przebaczenia. Czy po 

nim będę szła, zależało od zdania się 

na Jego moc i otwarcie się na łaskę 

Tego, który BYŁ, JEST I PRZE-

CHODZI.  

Coraz bardziej uzmysławiałam so-

bie, że na nic nie zasługuję. Wszystko 

jest łaską. Każde wydarzenie, w któ-

rym Pan Jezus przychodzi do mnie po 

wodzie mojego życia. Kiedy tracę Go 

z oczu, przeżywam lęki i niepokoje. 

Jezus zaprasza, abym skupiła się na 

Nim, nie na pandemii; aby w pandemii 

nie utonęła moja wiara. To On daje 

moc. Jeśli ja zajmę się Nim, On zajmie 

się mną. Upominałam siebie  nie –

forsuj swoich pomysłów, poddaj się 

Jemu, poddaj się rozeznaniu, które 

daje Kościół. Zatrzymaj się i wyko-

rzystaj łaskę chwili, aby łaska nie 

przeszła obok. To Pan wyrwie mnie 

z niebezpieczeństwa. On ma moc 

wyzwolenia z choroby korona wirusa. 

W Jego Miłosierdziu ufność pokła-

dałam. Komunia duchowa była ratun-

kiem.  

Jest już wrzesień, a ja wciąż stoję 

pod krzyżem, by każdego dnia na 

nowo usłyszeć, „synu, oto Matka 

twoja”. Niech nic nie odłączy mnie od 

Jezusa Chrystusa, źródła wody żywej. 

Wołam o to, ale czy wytrwam w tej 

bliskości? Sama bez pomocy Matki 

Bożej – nie dam rady. Ufam, że moc 

w słabości może się wydoskonalić 

jedynie mocą Bożą. Jeśli nie wytrwam 

w słuchaniu swojego serca, gdzie na 

głębinach mówi do mnie Duch Święty 

– to samo życie mnie ogołoci… Jezu 

ratuj, bo utonę. 

Lusia

Wszystko jest łaską
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Matka Boża nieustannie się o mnie 

troszczy. Jej miłości nie zatrzymają 

wirusy, które sparaliżowały cały 

świat. W bieżącym roku utrudnione 

były tradycyjne wyjazdy rekolek-

cyjne. Pod natchnieniem Ducha Świę-

tego powstał wspaniały pomysł 

rekolekcji stacjonarnych, z których 

skorzystałam. Jestem bardzo wdzię-

czna naszym kapłanom za bogactwo 

konferencji. Jak kropla za kroplą w 

twardej skale, słowa miłości Bożej 

drążą we mnie, zasiewają pragnienie 

Boga. Pragnienie Tatusia w każdej 

chwili życia, w każdym miejscu, 

spotkaniu. Zadziwiające jest to, że 

Oblubieniec pragnie mnie, mnie, która 

Go zdradza. On z miłości oddaje za 

mnie swoje życie. Chce być dla mnie 

najważniejszy. Jest ze mną na pustyni, 

żebym Go zauważyła, do Niego się 

zbliżyła. Tatuś pragnie, bym wszystko 

zobaczyła oczyma wiary, bym sama 

do Niego wychodziła na pustynię i mo

gła Go usłyszeć w ciszy. Wyłączałam 

YouTube, nie pisałam esemesów. 

Okazało się, że w ciszy mogłam 

usłyszeć ,co nadal jest dla mnie 

ważniejsze od Boga. Nie będę tu się 

rozpisywać np. o swoim egoizmie…, 

ale wiem, że w ciszy mogłam również 

usłyszeć często zagłuszonego Naju-

kochańszego Tatusia, Najdroższą Ma-

musię, mieć więcej czasu dla drugiego 

człowieka.

Panie Jezu działaj we mnie, przeze 

mnie. Mateczko walcz z moim egoiz-

mem, otwieraj mnie na najpraw-

dziwszą miłość. 

Ania Topolewicz

Dziękuję Panu Bogu za dar tego-

rocznych letnich rekolekcji RRN 

w Loretto, które mogłam przeżyć 

wraz z mężem i 11-letnim synem. 

Jak co roku, tak też w tym, nie 

wyobrażaliśmy sobie wakacji bez 

pobytu całej rodziny w Loretto. Kiedy 

dowiedzieliśmy się, że rekolekcje 

jednak się odbędą, szybko zapi-

saliśmy się na nie bez obaw i lęku 

o swoje zdrowie, bo cóż złego mogło-

by nam stać się pod płaszczem Matki 

Bożej Loretańskiej. 

Temat tegorocznych rekolekcji: 

„Jestem przy Tobie” pozwolił mi 

uświadomić, że mam trwać przy Bo-

gu, Maryi, ale też przy moim dziecku 

i mężu. Nietypowym punktem pro-

gramu dnia była wspólna medytacja 

rodziców z dziećmi oraz wieczorne, 

duchowe rozmowy z dzieckiem na 

temat treści usłyszanych i przeżytych 

w ciągu dnia. 

Najważniejsza w ciągu dnia była 

Eucharystia, w której czynnie ucze-

stniczyły poszczególne rodziny peł-

niące dyżur liturgiczny. Wiele cen-

nych słów padło z ust kapłanów 

głoszących dla nas homilie i kon-

ferencje. Przypomniałam sobie, jak 

wielką wartość ma modlitwa rodzin- 

na. Nie powinno w niej zabraknąć 

dziękczynienia i uwielbienia za wszy-

stkie otrzymane łaski. Na koniec dnia 

mam uczyć swoje dziecko przepra-

szania Boga za swoje grzechy, słabo-

ści i zaniedbania w rachunku sumie-

nia. Nie mogę zapomnieć o ufności 

i wierze w to, że Bóg spełni moje 

prośby w odpowiednim czasie, kiedy 

dojrzeję do tego, co On dla mnie 

przygotował. 

Jestem wdzięczna za każde świa-

dectwo usłyszane podczas spotkań 

g rupk i  dz ie len ia .  Dz ięk i  n im 

uświadomiłam sobie, że nie tylko ja, 

ale również inni przeżywają trudności 

w życiu małżeńskim i rodzinnym. 

Pomimo tego trwają przy Bogu i w 

Nim pokładają nadzieję. 

Podczas tegorocznych rekolekcji 

zostałam zaproszona do tego, żeby 

być jak najczęściej ze swoim dziec-

kiem. Towarzyszyliśmy mu wraz 

z mężem w biegu patrolowym po 

lesie, poznając życie Jana Pawła II, 

a przy tym zdobywając punkty strze-

lając z wiatrówki czy łuku. Ojcowie 

z synami i córkami mogli nawiązać 

głębsze relacje, uczestnicząc w warsz-

tatach kulinarnych z siostrą Faustyną, 

nocując pod namiotem w lesie, czy po 

prostu poświęcając czas na granie 

z nimi w piłkę nożną i siatkówkę.  

Świadectwa z letnich rekolekcji

Rekolekcje stacjonarne

 w parafii 

Miłosierdzia Bożego

Rekolekcje w Loretto
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Czas spędzony z rodziną na re-

kolekcjach w Loretto na pewno na 

długo pozostanie w mojej pamięci. 

Mogłam podjąć trud odnowienia 

relacji z mężem i synem, wsłuchać się 

w ich problemy. Wróciłam z wiarą 

w to, że Bóg daje mi i moim najbliż-

szym, to, co najlepsze. Wszystkie 

burze w rodzinie przetrwamy tylko 

razem z Maryją!

M. Z.

Rekolekcje w Loretto odbyły się 

w tym roku mimo pandemii. Loretto to 

piękne miejsce na ziemi, gdzie drzewa 

swym szumem wyciszają każdą 

myśl... Jak dobrze było być, któryś już 

raz, u sióstr Loretanek... Ich spokój 

i modlitwa sprawia, że w Loretto 

zawsze czuję się jak w takiej cichej 

przystani, gdzie mogę złożyć swe 

myśli na dłonie Pana.

Rekolekcje przebiegły pod hasłem 

„Jestem przy Tobie” i trafiły dobrze 

w mój obecny stan ducha. Słowa 

konferencji o trwaniu, przylgnięciu do 

Jezusa w trudnych chwilach, mocno 

mnie pokrzepiły. Ważne były też dla 

mnie słowa o niepoddawaniu się 

w kryzysach, że po to mamy Maryję 

naszą matkę, by z Niej brać przykład. 

Najłatwiej w trudnej chwili zrobić coś 

na złość, zemścić się na osobie ra-

niącej, ale czy tego uczył Jezus? On 

dla nas tyle wycierpiał, żebyśmy 

zrozumieli, że nie ma innej drogi, niż 

dobro, codzienne wybaczanie... Re-

kolekcje z tymi pięknymi treściami 

bardzo mnie wzmocniły i dały na-

dzieję na lepsze jutro. Oddanie Panu 

swych trosk aktami strzelistymi „Ty, 

Jezu, zatroszcz się o mnie”, „Jezu, 

ufam Tobie”... To jedno z przesłań, 

które wyniosłam, z tego pięknego 

czasu nad rzeką Liwiec.

Innym aspektem, oprócz ducho-

wego, był czas zabawy, radości, 

beztroski. W trakcie rekolekcji zapla-

nowano wiele atrakcji dla rodzin. Był 

bieg patrolowy, ognisko, dzień rodzi-

ny z zabawami i dmuchanymi zjeżdż-

alniami, warsztaty kulinarne, noco-

wanie w namiotach... Bardzo to 

ważne, by mimo oddaniu na modli-

twie, adoracji nie zapomnieć też i o na-

szych dzieciach, razem z nimi się 

modlić. Mimo trosk, które przeżywają 

dorośli, poświęcić im jak najwięcej 

czasu, by miały oparcie w swoich 

najbliższych i radość z wakacji.

Dziękuję Panu za łaskę, jaką była 

możliwość wzięcia udziału w tych 

rekolekcjach. 

T. S.

Tegoroczne rekolekcje mieliśmy 

spędzić z rodziną, jak co roku, w Kru-

klankach. Do ostatniej chwili ocze-

kiwaliśmy na informację, że reko-

lekcje odbędą się, pomimo ograniczeń 

związanych z panującym stanem 

epidemii w Polsce. Im bliżej terminu 

nadzieja gasła i powoli oswajaliśmy 

się z myślą, że będzie to pierwszy rok 

od kilku lat, kiedy nie pojedziemy na 

rekolekcje letnie z Ruchem Rodzin 

Nazaretańskich. Nadzieja wróciła 

wraz z informacją, że zwolniło się 

miejsce i jest możliwość wyjazdu na 

rekolekcje letnie rodzin w Loretto. 

Uznaliśmy to za łaskę i zdecydo-

waliśmy się bez wahania, choć 

kompletnie nie wiedzieliśmy, czego 

się spodziewać, pomimo iż plano-

waliśmy już dwa lata z rzędu pojechać 

na rekolekcje do Loretto, byliśmy 

bardzo przywiązani do Kruklanek na 

Mazurach.

Ja sam, o dziwo, czułem pokój 

wewnętrzny związany z tą decyzją, 

pomimo tego, iż czas pandemii nie był 

łatwy. Postanowiłem sobie jako cel 

skupić się na przeżywaniu rekolekcji, 

treści, którymi będziemy żyli przez 

niespełna tydzień oraz tym, co orga-

nizatorzy przygotują nam w planie 

dnia. 

Zaraz po przyjeździe powstała 

pewna myśl, właściwie żal, że trzeba 

było zmienić miejsce rekolekcji, ale 

zawierzyłem Panu Bogu ten czas, 

prosząc o potrzebne łaski dla mnie 

i mojej rodziny. Czas rekolekcyjny 

znany nam z rekolekcji w Kru-

klankach, według ustalonego planu 
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dnia, wprowadził naszą rodzinę 

w ustalony harmonogram dnia. Czas 

modlitwy przeplatany organizacją 

zajęć dodatkowych, „rozkręcał się” 

dla naszej rodziny stosunkowo po-

woli. Właściwie dopiero trzeciego 

dnia byliśmy obecni „całymi sobą” 

w programie rekolekcyjnym. Program 

zajęć dodatkowych dla rodzin za-

skoczył nas bardzo pozytywnie. 

Wędrówka leśna z wykorzystaniem 

wykrywacza metali, strzelanie z wia-

trówki i łuku do celu, ręczne wyko-

nywanie procy, to zdecydowanie to, 

co dzieciaki lubią robić, a czego nie 

robią na co dzień w dzisiejszych 

czasach, szczególnie wspólnie z ro-

dzicami. Wspólne ognisko przy 

akompaniamencie gitary, harcerskie 

przyśpiewki poprzedzające noco-

wanie w namiotach, to było to, czego, 

na co dzień nie przeżywamy wspólnie 

z dziećmi, o czym już zapomnieliśmy, 

że tak możemy wspólnie spędzać czas 

w rodzinie. Piątkowa „leśna” Droga 

Krzyżowa, z bardzo mocno zaz-

naczoną obecnością dzieci niosących 

Krzyż, były to wydarzenia, które na 

długo pozostaną w naszych sercach. 

Pomimo pierwszych trudności 

z wejściem w tryb rekolekcyjnej 

modlitwy, bardzo budujące okazały 

się spotkania w grupkach dzielenia. 

Świadectwa osób, które są w po-

dobnej sytuacji zawodowej czy ro-

dzinnej związanej z posiadaniem 

i wychowywaniem dzieci, bardzo 

umocniły moją wiarę w ludzi, którzy 

żyją Bogiem i od Boga czerpią siły na 

kolejne dni życia, często pomimo 

trudności i przeciwności. Dziękuję 

Bogu za tych wszystkich ludzi, 

których postawił na mojej drodze 

w czasie rekolekcji w Loretto.

Końcowe dni rekolekcji ukazały 

piękno miejsca, doświadczenie za-

angażowania Sióstr Loretanek, pro-

wadzących całą tę przestrzeń, na któ-

rej odbywały się rekolekcje, świetną 

organizację czasu. Piękno loretańskiej 

świątyni. Pomimo niespodziewanej 

awarii koła w samochodzie tuż przed 

wyjazdem, wyjeżdżaliśmy z tęsknotą 

za tym miejscem, zbudowani ludźmi 

wspólnoty Ruchu Rodzin Nazare-

tańskich. Z wdzięcznością za ten dany 

nam w rodzinie czas i nadzieją, że 

jeszcze tam wrócimy. Matce Bożej 

dziękujemy za zaproszenie na reko-

lekcje w Loretto, zawierzając owoce 

tego czasu na kolejne dni życia w ro-

dzinie i w małżeństwie. 

R. A.

Tegoroczne rekolekcje w Loretto 

były czasem mojego wyciszenia i szu-

kania relacji z Bogiem, mężem i dzie-

ćmi przez Maryję. Były one inne niż 

te, do których przyzwyczaiłam się 

w Ruchu Rodzin Nazaretańskich, 

bardzo kameralne, a przez to bardzo 

rodzinne. 

Odkryliśmy, że można z dziećmi 

adorować Pana Jezusa w Najświęt-

szym Sakramencie. Był to dla nas 

nieoceniony czas RODZINNEGO 

trwania przed Chrystusem. Tylko my 

i ON. 

Na nowo odkryłam, że dzieci 

bardzo mocno mnie obserwują i w 

zależności od tego jak postępuję, nie 

tylko, co mówię, mogę być dla nich 

pomocą w poznawaniu Boga. 

Tu w Loretto zawsze jestem zao-

piekowana przez Maryję, wiem, że 

z tym miejscem związane są szcze-

gólne łaski dla mnie i mojej rodziny. 

A. W.

W czasie tegorocznych wakacji, 

w dniach 4-10 sierpnia, przeży-

waliśmy rekolekcje w Tatrach. Miały 

być dla młodzieży, jednak czas pan-

demii nie pozwolił im wygospo-

darować nawet tygodnia, aby, jak co 

roku aktywnie łącząc wysiłek du-

chowy i fizyczny pogłębić relację 

z Panem Bogiem przez Maryję. 

Dlatego w tym roku odbyły się dla 

małżeństw z dziećmi. Pięć rodzin 

w towarzystwie pięciu kapłanów po-

dejmowało ćwiczenia duchowe roz-

ważając treści przygotowane na te-

goroczne rekolekcje wakacyjne RRN. 

Tradycyjnie rozpoczynaliśmy dzień 

Mszą Świętą, na której słowo Boże 

łączyliśmy z treściami rekolekcyj-

nymi. Był to tzw. dwugłos, gdzie 

jeden kapłan głosił homilię, a drugi 

konferencję odnoszącą się do tematu 

dnia. Większa liczba kapłanów poz-

walała na różnorodność przekazu 

treści. Była też możliwość spowiedzi 

lub rozmowy z którymś z księży. Po 

śniadaniu i porannej kawie wycho-

dziliśmy w góry, bądź zwiedzaliśmy 

okolice – każda rodzina na miarę 

swoich chęci i możliwości. Wobec 

piękna stworzenia zgłębialiśmy usły-

szane treści odpowiadając zarazem na 

zaproponowane pytania związane 

Rekolekcje w górach
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Czas spędzony z rodziną na re-

kolekcjach w Loretto na pewno na 

długo pozostanie w mojej pamięci. 

Mogłam podjąć trud odnowienia 

relacji z mężem i synem, wsłuchać się 

w ich problemy. Wróciłam z wiarą 

w to, że Bóg daje mi i moim najbliż-

szym, to, co najlepsze. Wszystkie 

burze w rodzinie przetrwamy tylko 

razem z Maryją!

M. Z.

Rekolekcje w Loretto odbyły się 

w tym roku mimo pandemii. Loretto to 

piękne miejsce na ziemi, gdzie drzewa 

swym szumem wyciszają każdą 

myśl... Jak dobrze było być, któryś już 

raz, u sióstr Loretanek... Ich spokój 

i modlitwa sprawia, że w Loretto 

zawsze czuję się jak w takiej cichej 

przystani, gdzie mogę złożyć swe 

myśli na dłonie Pana.

Rekolekcje przebiegły pod hasłem 

„Jestem przy Tobie” i trafiły dobrze 

w mój obecny stan ducha. Słowa 

konferencji o trwaniu, przylgnięciu do 

Jezusa w trudnych chwilach, mocno 

mnie pokrzepiły. Ważne były też dla 

mnie słowa o niepoddawaniu się 

w kryzysach, że po to mamy Maryję 

naszą matkę, by z Niej brać przykład. 

Najłatwiej w trudnej chwili zrobić coś 

na złość, zemścić się na osobie ra-

niącej, ale czy tego uczył Jezus? On 

dla nas tyle wycierpiał, żebyśmy 

zrozumieli, że nie ma innej drogi, niż 

dobro, codzienne wybaczanie... Re-

kolekcje z tymi pięknymi treściami 

bardzo mnie wzmocniły i dały na-

dzieję na lepsze jutro. Oddanie Panu 

swych trosk aktami strzelistymi „Ty, 

Jezu, zatroszcz się o mnie”, „Jezu, 

ufam Tobie”... To jedno z przesłań, 

które wyniosłam, z tego pięknego 

czasu nad rzeką Liwiec.

Innym aspektem, oprócz ducho-

wego, był czas zabawy, radości, 

beztroski. W trakcie rekolekcji zapla-

nowano wiele atrakcji dla rodzin. Był 

bieg patrolowy, ognisko, dzień rodzi-

ny z zabawami i dmuchanymi zjeżdż-

alniami, warsztaty kulinarne, noco-

wanie w namiotach... Bardzo to 

ważne, by mimo oddaniu na modli-

twie, adoracji nie zapomnieć też i o na-

szych dzieciach, razem z nimi się 

modlić. Mimo trosk, które przeżywają 

dorośli, poświęcić im jak najwięcej 
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dnia, wprowadził naszą rodzinę 

w ustalony harmonogram dnia. Czas 

modlitwy przeplatany organizacją 

zajęć dodatkowych, „rozkręcał się” 
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i ON. 
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Rekolekcje w górach
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z omawianym tematem dnia. 

Był to czas szczególny dla ro-

dziców i dzieci. Przez większość dnia 

mogli prowadzić konwersacje, wspól-

nie się modlić oraz wspierać prze-

mierzając szlaki i zmagając się z ko-

lejnymi podejściami. Wieczorami 

dzieliliśmy się tym, co przeżyliśmy 

w ciągu dnia. Był też czas na inte-

grację przy grillu oraz poznawanie 

talentów muzycznych i tanecznych 

dzieci. Matka Boża wyprosiła nam 

piękną pogodę. Każdy dzień prze-

żywaliśmy aktywnie. Zdobyliśmy 

więcej szczytów niż zaplanowaliśmy. 

Dla ochłody jeden dzień poświę-

ciliśmy na zwiedzanie zamku w Nie-

dzicy. Część osób była również w ter-

mach. 

Miejmy nadzieję, że w następnym 

roku będziemy przeżywali kolejne 

rekolekcje w Kościelisku. Jest pro-

pozycja, aby połączyć młodzież z ro-

dzinami tak, aby jak najwięcej osób 

mogło w nich uczestniczyć. 

ks. Sławomir Laskowski

W gąszczu zieleni prześwituje 

skrawek wody. Odbija się w niej 

światełko, jak gwiazda przewodnia 

i wyczarowuje w zapadającym 

zmroku detal białej ściany kaplicy na 

wyspie, czyli Sanktuarium Matki 

Bożej Studzieniczańskiej. Patrząc 

w okno, przypominam słowa św. Jana 

Pawła II: „Gwiazdo nowej Ewan-

gelizacji, prowadź nas!”. W ten cichy, 

o kryształowym powietrzu wieczór, 

wita nas Matka Boża w swoim Domu 

na wyspie i w Domu Rekolekcyjnym 

w Studzienicznej. Zaprasza na 

bezpieczny pobyt, z dala od szumu 

codzienności, w izolacji od chorób, 

w oderwaniu od zgiełku polityki 

i wszystkiego, co wpycha się natrętnie 

do naszego życia rodzinnego i du-

chowego. Zaprasza do wyciszenia 

serca i uspokojenia emocji.

12 lipca wieczorem, kiedy zamy-

kałam drzwi Domu Rekolekcyjnego 

nad Jeziorem Studzienicznym, zosta-

wiłam za sobą troski, problemy, 

codzienność, paraliżujący strach 

przed zarazą, niechęć do bliskości 

ludzi oraz wielką pokusę do izolacji 

od wszystkiego, co dotychczas było 

zwykłe i bezproblemowe. Od progu 

przywitał mnie serdeczny uśmiech 

wypisany na twarzy księdza Leszka 

Giemzy, Gospodarza tego szczegól-

nego miejsca. Przyjęłam to zapro-

szenie, bo wysłała je Matka Boża, 

a kapłan był pośrednikiem wykonu-

jącym Boży plan, aby zebrać naszą 

grupkę na letnich rekolekcjach RRN 

w tym zakątku Ziemi Augustowskiej, 

gdzie na wyspie króluje Jedna, Jedyna 

Królowa Ciszy i Łagodnego Po-

wiewu, Królowa Zielonych Lasów 

i Kwietnych Łąk – MARYJA, Matka 

Boga i Matka ludzi. Dzieci odwie-

dzając dom rodzinny zwykle mówią 

do mamy: Wiesz, przyjechałem do 

Ciebie, AŻ na tydzień! Rozkładając 

swoje rzeczy w pokoju też tak pomy-

ślałam: Jestem tu, Mamo. AŻ, a może, 

TYLKO na tydzień.

Rozpoczęliśmy rekolekcje w Imię 

Boże, modlitwą i wieczorną Mszą 

Świętą, w czasie której usłyszeliśmy 

ewangelię o SIEWCY rzucającym 

ziarno SŁOWA BOŻEGO w ludzkie 

serca. Tego wieczoru ,,ziarno zostało 

rzucone” i miałam je od tej chwili 

pielęgnować, aby wydało plon.

W poniedziałkowy ranek roz-

poczęłam medytacją moją „uprawę 

duchowego pola”. Potem nastąpiły 

kolejne etapy: konferencje głoszone 

przez ks. Leszka, świadectwa w gru-

pach dzielenia, sprawowane Eucha-

rystie, stanowiące centralny moment 

dnia. W czasie wolnym, tzw. dla brata 

i siostry, o godz. 15 odmawialiśmy 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego, 

indywidualnie lub zebrani w kaplicy 

rekolekcyjnej. Po kolacji był czas na 

adorację Najświętszego Sakramentu, 

wspólnotowy Różaniec i Apel Jasno-

górski. W czasie czuwania przed ta-

bernakulum była też pora na Sa-

krament Pojednania.

Dbając o nasze dusze nie zapo-

minaliśmy o pokrzepieniu ciał obfi-

tymi i przepysznymi posiłkami, co 

było oczywiste w tym gościnnym 

domu rekolekcyjnym. Piękno i wy-

goda dużego drewnianego budynku, 

otoczonego ogrodem, bliskość świą-

tyni parafialnej tworzyły szczególny 

klimat do modlitwy, medytacji, jak 

również dawały możliwość odpo-

czynku i kontemplacji dzieł Stwórcy 

w postaci fauny i flory Puszczy Au-

gustowskiej. Niepokalana Maryja 

wybrała na swoją siedzibę miejsce 

ustronne, oddalone od zgiełku co-

dziennego życia, ale bogate pięknem 

Bożego stworzenia. Właśnie, wybra-

ła, bo nie ludzie o tym zdecydowali, 

tylko Ona. Miły Jej był ten skrawek 

lasu, jezioro dające wodę spragnio-

nym pielgrzymom i symbolizujące 

wodę życia. Bliscy Jej sercu byli 

prości i ubodzy mieszkańcy, utrzy-

mujący się ze swojej ciężkiej pracy, 

którzy potrzebowali matczynej opie-

ki. Nasunęło mi się skojarzenie, że 

Maryja wybiera zwykle na swoje 

sanktuaria miejsca ustronne, pełne 

ubóstwa i prostoty, bez światowego 

blichtru i krzykliwej pewności siebie, 

takie nazaretańskie w wymowie i mo-

że przez to miłe Jej i Bogu. Po stwo-

rzeniu tego kawałka ziemi pewnie 

BÓG OJCIEC uśmiechnął się, bo 

,,…wiedział, że było dobre” i godne 

Bogarodzicy. W swoich mądrych 

planach widział pustelnię, miejsce 

nawracania się, powrotu do Ojca, 

miejsce leczenia ciał i dusz ludzkich. 

On od zawsze widział nas modlących 

się, próbujących wypełniać Jego wolę 

i bezradnych w swojej ułomności, po 

prostu, owce szukające Pasterza. Wła-

śnie Pasterza szukałam w konferen-

cjach głoszonych przez ks. Leszka, 

w czytaniach mszalnych, w słowach 

Ewangelii, w medytowaniu treści 

poznanych wcześniej, w czasie reko-

lekcji stacjonarnych RRN, a przeży-

wanych w naszej archidiecezji na 

początku lipca tego roku. Szukałam 

Bożego komentarza do tego czasu 

próby, czasu pandemii, czasu ogra-

Przyjechałam Mamo

Studzieniczna
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sanktuaria miejsca ustronne, pełne 

ubóstwa i prostoty, bez światowego 

blichtru i krzykliwej pewności siebie, 

takie nazaretańskie w wymowie i mo-

że przez to miłe Jej i Bogu. Po stwo-

rzeniu tego kawałka ziemi pewnie 

BÓG OJCIEC uśmiechnął się, bo 

,,…wiedział, że było dobre” i godne 

Bogarodzicy. W swoich mądrych 

planach widział pustelnię, miejsce 

nawracania się, powrotu do Ojca, 

miejsce leczenia ciał i dusz ludzkich. 

On od zawsze widział nas modlących 

się, próbujących wypełniać Jego wolę 

i bezradnych w swojej ułomności, po 

prostu, owce szukające Pasterza. Wła-

śnie Pasterza szukałam w konferen-

cjach głoszonych przez ks. Leszka, 

w czytaniach mszalnych, w słowach 

Ewangelii, w medytowaniu treści 

poznanych wcześniej, w czasie reko-

lekcji stacjonarnych RRN, a przeży-

wanych w naszej archidiecezji na 

początku lipca tego roku. Szukałam 

Bożego komentarza do tego czasu 

próby, czasu pandemii, czasu ogra-

Przyjechałam Mamo

Studzieniczna
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niczeń i strachu przed jutrem. Kon-

templowałam Boga i Jego Słowo 

w pięknie i ciszy, w uśmiechu bliź-

niego, w szczerej rozmowie, w jas-

nym spojrzeniu brata i siostry. Uczy-

łam się zrozumienia trudu codziennej 

modlitwy, tej pierwszej w moim życiu 

Łaski Bożej. Szukałam w medytacji 

i kontemplacji fundamentów mojej 

rozmowy z Panem Wszechmocnym. 

Poznawałam wierność i wytrwałość 

w trwaniu na modlitwie, łączeniu jej 

z każdą sytuacją i życiowym zda-

rzeniem, z każdą trudnością i codzien-

nym krzyżem. Szukałam Pasterza i Je-

go Głosu, żeby się nie zatracić w swo-

ich ograniczeniach, ułomnościach 

i grzeszności. Na nowo odkrywałam 

wielką wartość modlitwy myślnej 

i ciszę serca w bliskości z Panem. Te 

przemyślenia i refleksje stanowiły 

istotę moich późniejszych świadectw 

składanych w grupie dzielenia, w in-

dywidualnych rozmowach z bliź-

nimi, a przede wszystkim w rozmowie 

z Matką Bożą. Centralnym, najważ-

niejszym momentem w środku dnia 

była celebracja Najświętszej Eucha-

rystii. Spotykałam w niej Boga Ży-

wego. Wsłuchiwałam się w bicie Jego 

Serca. Umacniałam się Jego Słowem. 

Przyjmowałam CHLEB ŻYWY, 

KTÓRY ZSTĄPIŁ  Z  NIEBA. 

Uwielbiałam Jego dobroć i miło-

sierdzie. Błagałam o przebaczenie. 

Prosiłam o siły i potrzebne łaski, dla 

siebie i dla wszystkich  zamkniętych 

w moim sercu, tych żywych i tych 

umarłych. Czas zażyłości i niezwykłej 

bliskości wypraszała mi Maryja, 

Studzieniczańska Matka Kościoła 

w słynącym łaskami wizerunku, czu-

wająca nade mną i innymi piel-

grzymami, dyskretnie nas ,,pilnu-

jąca”. 

Błogosławiony czas rekolekcji 

wypełnił się w niedzielę 19 lipca. Po 

Mszy Świętej i obiednim posiłku 

musiałam ze smutkiem powiedzieć: 

„Mamo, muszę jechać”. AŻ tydzień, 

zamienił się w TYLKO tydzień. Tak 

mi było dobrze u Mamy, bo nie byłam 

w gościnie, tylko w rodzinnym domu, 

w Sanktuarium w Studzienicznej, 

w domu Kochającej Matki, która 

wszystko rozumie i sercem otacza 

każdego z nas, która umie zobaczyć 

w nas dobro i potrafi wybaczać, jak 

nikt z ludzi.

Pozwól, Mamo, jeszcze nie raz 

przyjechać tu, w to miejsce wybrane 

przez Ciebie i Boga, uświęcone 

modlitwą i wiarą Twoich dzieci, 

pachnące mokrą ziemią i sosnowym 

igliwiem, ukryte w szumie drzew 

i osłonięte szeptem wody w jeziorze. 

AVE, MARIA, GRATIA PLENA, 

DOMINUS TECUM…

Maria Wąsowicz

ze słynnymi stallami oraz wprost 

niezwykłe, ogromne, pięknie zdo-

bione organy, jedne z największych 

i najlepiej brzmiących w Polsce 

i Europie. Chciałabym tam wrócić na 

dłużej.

Kolejne krótkie przystanki to Ja-

rosław, Przeworsk i zamek w Kra-

siczynie. Ten ostatni usytuowany tuż 

przy drodze do Przemyśla jest często 

omijany przez tych, którzy nie wiedzą, 

co kryje się za gęsto rosnącymi drze-

wami. A kryją się rzeczy niezwykłe – 

rozległy park z niesamowitym drze-

wostanem oraz prawdziwy zamek, 

w którym obecnie znajduje się mu-

zeum i restauracja. Zamek ma 4 wieże 

obronne o nazwach: Boska, Papieska, 

Królewska i Szlachecka. Piękno tego 

miejsca budzi szczery zachwyt. Warto 

tu jeszcze kiedyś przyjechać.

Celem naszej podróży była nie-

wielka bieszczadzka osada Muczne, 

10 km od drogi głównej prowadzącej 

do Ustrzyk Górnych. To nasze kolejne 

niezwykłe odkrycie. Jest tam hotel 

pięknie wkomponowany w górską 

zieleń, Muzeum Przyrodnicze, drew-

niana, ukwiecona karczma, niewielki 

sklepik, kilka siedlisk z zielonymi 

podwórzami i miejscami nocle-

gowymi dla turystów oraz góralski 

kościółek pw. św. Huberta. Z Mu-

cznego odchodzi kilka szlaków, 

między innymi na Bukowe Berdo, 

jedną z najpiękniejszych biesz-

czadzkich połonin. Każdy dzień roz-

p o c z y n a l i ś m y  M s z ą  Ś w i ę t ą , 

dziękując z całego serca Panu Bogu za 

dary jakie codziennie otrzymujemy, 

w modlitwach pamiętaliśmy też o na-

szej wspólnocie. Codziennie wie-

lokrotnie doświadczaliśmy obecności 

Pana Boga i opieki Maryi – w wy-

darzeniach, w niezwykłych kra-

jobrazach, feerii barw, błękicie nieba, 

opalającym słońcu, chłodzącym 

wietrze i w drugim człowieku, który 

jest zawsze blisko, życzliwy i gotowy 

do pomocy. Przepełniała nas radość 

i tą radością pragniemy dzielić się 

z innymi. Piękno naprawdę rodzi 

dobro.

Po tygodniowym pobycie w Bie-

szczadach szczęśliwi, pełni wrażeń 

i pięknych wspomnień udaliśmy się 

w drogę powrotną. Najpierw, w dro-

dze do Przemyśla, gdzie mieliśmy 

nocleg, zajechaliśmy na kilka godzin 

do Kalwarii Pacławskiej. To tu na 

wzgórzu znajduje się słynne San-

ktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej 

Kalwaryjskiej oraz klasztor fran-

ciszkanów. Na początku XX wieku 

żył tu i zmarł sługa Boży o. Wenanty 

Katarzyniec, przyszły święty, przy-

jaciel św. Maksymiliana, o którym ten 

ostatni powiedział: „Nie silił się na 

czyny nadzwyczajne, ale zwyczajne 

nadzwyczajnie wykonywał”. Ojciec 

Wenanty swoim pięknym życiem 

czynił i nadal czyni wiele dobra, 

wypraszając swojemu zakonowi i mo-

dlącym się wiernym potrzebne łaski. 

Przemyśl zrobił na nas duże wra-

żenie. Mieszkaliśmy w Opactwie 

Sióstr Benedyktynek, w centrum 

Przemyśla i ze swoich pokoi mieliśmy 

niesamowity widok na rzekę San i pa-

noramę przemyskiej Starówki, z wie-

żami licznych kościołów i zamku. 

W otwarte okna wchodziło ogromne 

rozłożyste drzewo z liśćmi o zna-

jomym kształcie. Okazuje się, że to 

miłorząb japoński Gingko biloba, 

a liść znamy z opakowania leku 

usprawniającego pamięć. 

Przed nami jeszcze jedno miejsce, 

przepełnione Bożą obecnością. To 

Sanktuarium św. Antoniego Padew-

skiego w Radecznicy na Roztoczu, 

miejsce objawień św. Antoniego 

w 1664 r. To jedyne miejsce w Polsce, 

gdzie objawienia tego Świętego 

zostały uznane za prawdziwe przez 

Stolicę Apostolską. Świątynia, która 

jest Bazyliką Mniejszą, stoi w ma-

lowniczej scenerii, pośród pięknych 

krajobrazów Roztocza, na wzgórzu 

zwanym Łysą Górą, skąd roztacza się 

niesamowity widok. Modlimy się 

przy relikwiach św. Antoniego, dzię-

kując jednocześnie za piękny czas 

wspólnego wędrowania.

Nasza wakacyjna przygoda do-

biegła końca, jednak piękno i zro-

dzone z niego dobro pozostanie na 

długo w naszych wspomnieniach 

i wzajemnych relacjach.

I możemy powiedzieć za św. Au-

gustynem: Zapytaj piękno ziemi, mo-

rza, powietrza (...); zapytaj piękno 

nieba... zapytaj wszystko, co istnieje. 

Wszystko odpowie ci: Spójrz i zauważ, 

jakie to piękne. Piękno tego, co ist-

nieje, jest jakby wyznaniem. Kto uczy-

nił całe to piękno poddane zmianom, 

jeśli nie Piękny, niepodlegający żad-

nej zmianie? Chwała Panu.

Ewa Szczepaniak

15

Piękno rodzi dobro  te słowa –

wypowiedziane przez Izę stały się 

niejako myślą przewodnią naszego 

wakacyjnego wyjazdu w Bieszczady. 

Od pierwszych do ostatnich chwil 

wspólnej wyprawy doświadczaliśmy 

prawdziwości tego stwierdzenia. 

A wszystko zaczęło się od ogro-

dów u Olka. Pierwszy postój i zas-

koczenie. Z daleka niby zwyczajny 

zajazd zaraz za Łosicami tuż przy 

stacji benzynowej. Z bliska – to prze-

piękny, kwitnący ogród, pięknie 

utrzymany, ze stawem pełnym ne-

nufarów, z romantycznymi mostkami, 

imponującym ogrodem warzywnym 

i beztrosko pasącymi się alpakami. 

A na niewielkim pagórku kapliczka 

z Panem Jezusem – prawdziwym 

Gospodarzem tego miejsca. 

Tego dnia jeszcze nie raz prze-

żywamy radość z obcowania z pięk-

nem, radość, która pozwala zapo-

mnieć o pozostawionych za sobą pro-

blemach i wyzwala poczucie wdzię-

czności za każdą przeżytą razem 

chwilę. Najpierw w Kozłówce, gdzie 

zwiedzaliśmy odrestaurowany pałac 

Zamojskich wraz z kaplicą oraz 

pokojem, w którym w latach 1940-

1941 ukrywał się ks. Stefan Wyszyń-

ski (ps. Basia). Następnie w Leżajsku, 

gdzie udaliśmy się na nocleg do Domu 

Pielgrzyma.

Leżajsk, perła Podkarpacia, był 

naszym odkryciem. Od początku 

XVII w. stoi tu monumentalny kla-

sztor Ojców Bernardynów i Bazylika 

– Sanktuarium Matki Bożej Pocie-

szenia z łaskami słynącym Obrazem 

Matki Bożej Leżajskiej, dziełem ks. 

Erazma sprzed 1590 roku. Największe 

wrażenie robi na nas wnętrze bazyliki 

Śladami Pana Boga - wyprawa w Bieszczady
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niczeń i strachu przed jutrem. Kon-

templowałam Boga i Jego Słowo 

w pięknie i ciszy, w uśmiechu bliź-

niego, w szczerej rozmowie, w jas-

nym spojrzeniu brata i siostry. Uczy-

łam się zrozumienia trudu codziennej 

modlitwy, tej pierwszej w moim życiu 

Łaski Bożej. Szukałam w medytacji 

i kontemplacji fundamentów mojej 

rozmowy z Panem Wszechmocnym. 

Poznawałam wierność i wytrwałość 

w trwaniu na modlitwie, łączeniu jej 

z każdą sytuacją i życiowym zda-

rzeniem, z każdą trudnością i codzien-

nym krzyżem. Szukałam Pasterza i Je-

go Głosu, żeby się nie zatracić w swo-

ich ograniczeniach, ułomnościach 

i grzeszności. Na nowo odkrywałam 

wielką wartość modlitwy myślnej 

i ciszę serca w bliskości z Panem. Te 

przemyślenia i refleksje stanowiły 

istotę moich późniejszych świadectw 

składanych w grupie dzielenia, w in-

dywidualnych rozmowach z bliź-

nimi, a przede wszystkim w rozmowie 

z Matką Bożą. Centralnym, najważ-

niejszym momentem w środku dnia 

była celebracja Najświętszej Eucha-

rystii. Spotykałam w niej Boga Ży-

wego. Wsłuchiwałam się w bicie Jego 

Serca. Umacniałam się Jego Słowem. 

Przyjmowałam CHLEB ŻYWY, 

KTÓRY ZSTĄPIŁ  Z  NIEBA. 

Uwielbiałam Jego dobroć i miło-

sierdzie. Błagałam o przebaczenie. 

Prosiłam o siły i potrzebne łaski, dla 

siebie i dla wszystkich  zamkniętych 

w moim sercu, tych żywych i tych 

umarłych. Czas zażyłości i niezwykłej 

bliskości wypraszała mi Maryja, 

Studzieniczańska Matka Kościoła 

w słynącym łaskami wizerunku, czu-

wająca nade mną i innymi piel-

grzymami, dyskretnie nas ,,pilnu-

jąca”. 

Błogosławiony czas rekolekcji 

wypełnił się w niedzielę 19 lipca. Po 

Mszy Świętej i obiednim posiłku 

musiałam ze smutkiem powiedzieć: 

„Mamo, muszę jechać”. AŻ tydzień, 

zamienił się w TYLKO tydzień. Tak 

mi było dobrze u Mamy, bo nie byłam 

w gościnie, tylko w rodzinnym domu, 

w Sanktuarium w Studzienicznej, 

w domu Kochającej Matki, która 

wszystko rozumie i sercem otacza 

każdego z nas, która umie zobaczyć 

w nas dobro i potrafi wybaczać, jak 

nikt z ludzi.

Pozwól, Mamo, jeszcze nie raz 

przyjechać tu, w to miejsce wybrane 

przez Ciebie i Boga, uświęcone 

modlitwą i wiarą Twoich dzieci, 

pachnące mokrą ziemią i sosnowym 

igliwiem, ukryte w szumie drzew 

i osłonięte szeptem wody w jeziorze. 

AVE, MARIA, GRATIA PLENA, 

DOMINUS TECUM…

Maria Wąsowicz

ze słynnymi stallami oraz wprost 

niezwykłe, ogromne, pięknie zdo-

bione organy, jedne z największych 

i najlepiej brzmiących w Polsce 

i Europie. Chciałabym tam wrócić na 

dłużej.

Kolejne krótkie przystanki to Ja-

rosław, Przeworsk i zamek w Kra-

siczynie. Ten ostatni usytuowany tuż 

przy drodze do Przemyśla jest często 

omijany przez tych, którzy nie wiedzą, 

co kryje się za gęsto rosnącymi drze-

wami. A kryją się rzeczy niezwykłe – 

rozległy park z niesamowitym drze-

wostanem oraz prawdziwy zamek, 

w którym obecnie znajduje się mu-

zeum i restauracja. Zamek ma 4 wieże 

obronne o nazwach: Boska, Papieska, 

Królewska i Szlachecka. Piękno tego 

miejsca budzi szczery zachwyt. Warto 

tu jeszcze kiedyś przyjechać.

Celem naszej podróży była nie-

wielka bieszczadzka osada Muczne, 

10 km od drogi głównej prowadzącej 

do Ustrzyk Górnych. To nasze kolejne 

niezwykłe odkrycie. Jest tam hotel 

pięknie wkomponowany w górską 

zieleń, Muzeum Przyrodnicze, drew-

niana, ukwiecona karczma, niewielki 

sklepik, kilka siedlisk z zielonymi 

podwórzami i miejscami nocle-

gowymi dla turystów oraz góralski 

kościółek pw. św. Huberta. Z Mu-

cznego odchodzi kilka szlaków, 

między innymi na Bukowe Berdo, 

jedną z najpiękniejszych biesz-

czadzkich połonin. Każdy dzień roz-

p o c z y n a l i ś m y  M s z ą  Ś w i ę t ą , 

dziękując z całego serca Panu Bogu za 

dary jakie codziennie otrzymujemy, 

w modlitwach pamiętaliśmy też o na-

szej wspólnocie. Codziennie wie-

lokrotnie doświadczaliśmy obecności 

Pana Boga i opieki Maryi – w wy-

darzeniach, w niezwykłych kra-

jobrazach, feerii barw, błękicie nieba, 

opalającym słońcu, chłodzącym 

wietrze i w drugim człowieku, który 

jest zawsze blisko, życzliwy i gotowy 

do pomocy. Przepełniała nas radość 

i tą radością pragniemy dzielić się 

z innymi. Piękno naprawdę rodzi 

dobro.

Po tygodniowym pobycie w Bie-

szczadach szczęśliwi, pełni wrażeń 

i pięknych wspomnień udaliśmy się 

w drogę powrotną. Najpierw, w dro-

dze do Przemyśla, gdzie mieliśmy 

nocleg, zajechaliśmy na kilka godzin 

do Kalwarii Pacławskiej. To tu na 

wzgórzu znajduje się słynne San-

ktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej 

Kalwaryjskiej oraz klasztor fran-

ciszkanów. Na początku XX wieku 

żył tu i zmarł sługa Boży o. Wenanty 

Katarzyniec, przyszły święty, przy-

jaciel św. Maksymiliana, o którym ten 

ostatni powiedział: „Nie silił się na 

czyny nadzwyczajne, ale zwyczajne 

nadzwyczajnie wykonywał”. Ojciec 

Wenanty swoim pięknym życiem 

czynił i nadal czyni wiele dobra, 

wypraszając swojemu zakonowi i mo-

dlącym się wiernym potrzebne łaski. 

Przemyśl zrobił na nas duże wra-

żenie. Mieszkaliśmy w Opactwie 

Sióstr Benedyktynek, w centrum 

Przemyśla i ze swoich pokoi mieliśmy 

niesamowity widok na rzekę San i pa-

noramę przemyskiej Starówki, z wie-

żami licznych kościołów i zamku. 

W otwarte okna wchodziło ogromne 

rozłożyste drzewo z liśćmi o zna-

jomym kształcie. Okazuje się, że to 

miłorząb japoński Gingko biloba, 

a liść znamy z opakowania leku 

usprawniającego pamięć. 

Przed nami jeszcze jedno miejsce, 

przepełnione Bożą obecnością. To 

Sanktuarium św. Antoniego Padew-

skiego w Radecznicy na Roztoczu, 

miejsce objawień św. Antoniego 

w 1664 r. To jedyne miejsce w Polsce, 

gdzie objawienia tego Świętego 

zostały uznane za prawdziwe przez 

Stolicę Apostolską. Świątynia, która 

jest Bazyliką Mniejszą, stoi w ma-

lowniczej scenerii, pośród pięknych 

krajobrazów Roztocza, na wzgórzu 

zwanym Łysą Górą, skąd roztacza się 

niesamowity widok. Modlimy się 

przy relikwiach św. Antoniego, dzię-

kując jednocześnie za piękny czas 

wspólnego wędrowania.

Nasza wakacyjna przygoda do-

biegła końca, jednak piękno i zro-

dzone z niego dobro pozostanie na 

długo w naszych wspomnieniach 

i wzajemnych relacjach.

I możemy powiedzieć za św. Au-

gustynem: Zapytaj piękno ziemi, mo-

rza, powietrza (...); zapytaj piękno 

nieba... zapytaj wszystko, co istnieje. 

Wszystko odpowie ci: Spójrz i zauważ, 

jakie to piękne. Piękno tego, co ist-

nieje, jest jakby wyznaniem. Kto uczy-

nił całe to piękno poddane zmianom, 

jeśli nie Piękny, niepodlegający żad-

nej zmianie? Chwała Panu.

Ewa Szczepaniak

15

Piękno rodzi dobro  te słowa –

wypowiedziane przez Izę stały się 

niejako myślą przewodnią naszego 

wakacyjnego wyjazdu w Bieszczady. 

Od pierwszych do ostatnich chwil 

wspólnej wyprawy doświadczaliśmy 

prawdziwości tego stwierdzenia. 

A wszystko zaczęło się od ogro-
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gdzie udaliśmy się na nocleg do Domu 

Pielgrzyma.

Leżajsk, perła Podkarpacia, był 

naszym odkryciem. Od początku 

XVII w. stoi tu monumentalny kla-

sztor Ojców Bernardynów i Bazylika 

– Sanktuarium Matki Bożej Pocie-

szenia z łaskami słynącym Obrazem 

Matki Bożej Leżajskiej, dziełem ks. 
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Śladami Pana Boga - wyprawa w Bieszczady
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P o d c z a s  i n a u g u r a c j i  r o k u 

formacyjnego RRN w Licheniu, która 

odbyła się 19 września 2020 r. została 

zaprezentowana książka pt. „Zawie-

rzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa 

głębię…”. Z prezentacji ks. Dariusza 

Kowalczyka, Moderatora Krajowego 

RRN dowiedziałem się, że są to nowe 

materiały formacyjne RRN przez-

naczone na rozpoczynający się rok 

formacyjny i że stanowią one nową 

redakcję treści zawartych w Zeszytach 

RRN nr 1-3, tzw. „niebieskich ze-

szytach” wydanych w 1993 r. 

Od razu skojarzyłem, że przecież 

w 1993 r. Matka Boża zaprosiła mnie 

do Ruchu Rodzin Nazaretańskich i 

zacząłem formację właśnie od tych 

„niebieskich zeszytów”, które skrzęt-

nie przechowuję. Na początku 1993 r. 

zgłosiłem się do parafialnej grupy 

RRN przy kościele św. Wojciecha, 

zachęcony przez animatorów Zosię 

i Jurka Ostaszewskich, z którymi 

wcześniej przez wiele lat byliśmy we 

wspólnocie  Odnowy w Duchu 

Świętym. Z grupą RRN przy parafii 

św. Wojciecha byłem związany przez 

26 lat. Był to piękny czas. Co tydzień 

spotykaliśmy się na modlitwie ró-

żańcowej i dzieleniu się życiem 

w świetle aktualnych konferencji 

i ma-teriałów formacyjnych, którymi 

były kolejne „niebieskie zeszyty”. 

W grupie panowała rodzinna atmo-

sfera. Wyjeżdżaliśmy razem na 

pielgrzymki i rekolekcje. Braliśmy 

udział w różnych akcjach para-

fialnych. Zmieniali się animatorzy i 

księża opiekunowie grupy. Siedem 

osób odeszło do Domu Ojca, w tym 

animatorka Anna. Na ich miejsce 

przychodziły nowe osoby.

Z powodu zmiany miejsca za-

mieszkania z żalem zdecydowałem się 

opuścić grupę i w ubiegłym roku zo-

stałem przyjęty do grupy spotykającej 

się przy parafii Wszystkich Świętych. 

Tutaj też spotkałem bardzo ser-

decznych ludzi. Przecież wszyscy 

uczestniczący w spotkaniach RRN są 

formowani przez Matkę Bożą i starają 

się Ją naśladować. Ale wracając do 

„niebieskich zeszytów”- po kryzysie 

materiały w postaci „niebieskich ze-

szytów” zostały wycofane z formacji. 

W międzyczasie Ruch przeszedł 

reorganizację. Wychodząc z zało-

żenia, że każdy kryzys może pro-

wadzić do załamania i dezorganizacji, 

ale też może być początkiem zmian na 

lepsze, postanowiłem trwać we 

wspólnocie  RRN, zawierzając 

wszystko Matce Bożej. Kryzys minął. 

Pierwsze trzy niebieskie zeszyty 

zostały właśnie wydane w formie 

książkowej z aprobatą Konferencji 

Episkopatu Polski. Teraz wracamy do 

źródeł i zaczynamy od początku naszą 

formację, bo wiele lat minęło a pamięć 

ludzka jest zawodna.

Dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że 

zaprosiłaś mnie do swego Ruchu, że 

pomagasz mi trwać w nim już 27 rok. 

Dziękuję za wszystkie łaski, jakich tu 

doświadczyłem. Dziękuję za dar 

kierownictwa duchowego, za kapła-

nów, animatorów, za wszystkich 

ludzi, z którymi się spotykam na 

spotkaniu poniedziałkowym i w gru-

pie parafialnej. Bądź nami i prowadź 

nas Maryjo. Amen.

Janek Oleński
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Pomogli w wierze Warto obejrzeć 

Wojtyła - śledztwo

Sztuka przebaczenia

Od 25 września 2020 r. można 

obejrzeć w białostockich kinach 

Helios film pod tytułem „Wojtyła – 

Śledztwo” Jest to film hiszpańskiego 

reżysera Jose Maria Zavala nakręcony 

na stulecie urodzin św. Jana Pawła II. 

Reżyser znany jest w Polsce z filmu 

„Tajemnica Ojca Pio. Tym razem 

postanowił zmierzyć się z postacią 

wielkiego Polaka – papieża, św. Jana 

Pawła II. Wydawałoby się, że było już 

tyle filmów dokumentalnych o życiu 

naszego kochanego Papieża, że nikt 

już nas niczym nie zaskoczy. A jednak 

film oglądałem z wielkim zain-

teresowaniem. Nie jest to kolejna bio-

grafia, a raczej mistyczna opowieść 

o tym, z jaką mocą Bóg może działać 

przez człowieka, który Boga ukocha 

i do końca Mu zaufa. 

Reżyser przesłuchuje wielu świad-

ków, którzy spotkali się z Janem 

Pawłem II lub doznali mocy jego 

wstawiennictwa. Film zawiera nie-

znane zdjęcia i dokumenty. Reżyser 

dotarł nawet do materiałów archi-

walnych polskich komunistycznych 

służb bezpieczeństwa. Okazuje się, że 

Karol Wojtyła był inwigilowany i 

prześladowany już od 1946 r. Od 

czasu, gdy został papieżem, kilka-

krotnie próbowano dokonać zamachu 

na jego życie. Diabeł go nienawidził, 

co potwierdzają między innymi egzor-

cyści. Był człowiekiem cierpienia 

i znał jego wartość duchową. Mimo to 

nie opuszczało go poczucie humoru. 

Patrzył na ludzi z miłością tak, że 

zapamiętywali to spojrzenie na całe 

życie. Niektórzy opowiadają, że 

promieniowała z niego moc Boża, 

jakieś nieokreślone światło.

 Dla mnie, jako Polaka 

miło było słuchać takich 

niesamowitych świa-dectw z 

u s t  o b c o k r a j o w c ó w , 

zwłaszcza,  gdy w naszym 

kraju zdarzają się ludzie, 

którzy wypowiadają się lek-

ceważąco lub wręcz wrogo 

o naszym wielkim i świętym 

Rodaku. Film warto obej-

rzeć! Polecam!

Janek

Ostatnio oglądałem film produkcji 

australijskiej pod tytułem „Sztuka 

przebaczenia”.

Film jest inspirowany prawdziwą 

historią. Główny bohater, Steven 

Thomas, ma praktycznie wszystko – 

kochającą rodzinę, powodzenie 

w pracy i wiarę. Jest nawet liderem 

wspólnoty religijnej i trenerem ko-

szykówki miejscowej drużyny mło-

dzieżowej. Stara się też ducha wiary 

chrześcijańskiej wpajać dzieciom 

i członkom drużyny. Jednak na skutek 

zbiegu różnych okoliczności docho-

dzi do tragedii w rodzinie – w wy-

padku ginie starszy syn. Sprawcą 

wypadku jest członek wspólnoty. I tu 

zaczyna się cała historia. Jego wiara 

została poddana najwyższej próbie. 

Łatwo jest wierzyć i mówić o prze-

baczeniu w teorii, ale jak to wygląda 

w praktyce? Steven jest zmuszony do 

postawienia sobie trudnych pytań 

o sens wiary i przebaczenia i musi 

stoczyć ciężką walkę przede wszy-

stkim z sobą. Żyjąc w nieprzebaczeniu 

widzi jak jego dotychczasowe życie 

rozpada się jak domek z kart. Widzi, 

że nie tylko sam jest nieszczęśliwy, ale 

czyni nieszczęśliwymi wszystkich 

wokół siebie – nawet tych, którzy 

robią wszystko, by mu pomóc. Czy 

potrafi przebaczyć winnemu jego 

tragedii? Tego dowiecie się oglądając 

ten film.

Jest to jeszcze jeden film traktujący 

o tym, jak ważne jest przebaczenie. 

Jest ono ważne nie tylko dla tego, kto 

zawinił, ale przede wszystkim dla 

tego, kto jest zraniony i nie potrafi 

przebaczyć. Wiara i zawierzenie Bogu 

nie jest wcale takie proste. O tym, że 

naprawdę wierzysz i zawierzyłeś 

Bożemu Miłosierdziu świadczy to, 

czy potrafisz przebaczyć tym, którzy 

zawinili wobec ciebie. 

Film można było obejrzeć w Te-

lewizji Trwam i myślę, że za jakiś czas 

znów będzie wyświetlany. Można go 

polecać młodzieży, gdyż akcja toczy 

się w środowisku drużyny sportowej 

i nie ma w nim scen drastycznych. 

Warto obejrzeć – polecam! 

Janek
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o tym, jak ważne jest przebaczenie. 

Jest ono ważne nie tylko dla tego, kto 

zawinił, ale przede wszystkim dla 

tego, kto jest zraniony i nie potrafi 
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Nasi w górach - galeria

Za nami wrzesień, ogólnopolska inauguracja roku RRN 

odbyła się 19 września w Licheniu. Rozpoczęliśmy już 

spotkania diecezjalne i parafialne.

Minęły wakacje, wróciliśmy do „szkoły Maryi” by 

uczyć się od Niej miłości. Wszyscy przeżywamy trudny 

czas związany z pandemią i tym bardziej z ufnością 

zwracamy się do Boga przez Maryję, która jest dla nas 

wzorem całkowitego zawierzenia. Chciejmy ukryć się 

w Matczynym Sercu w tych trudnych czasach. Jak pisał św. 

Ludwik Maria Grignion de Montfort: Kto znalazł Maryję, 

a przez Maryję Jezusa i przez Jezusa Boga Ojca, to znalazł 

już wszelkie dobro.

W miesiącu październiku możemy to jeszcze bardziej 

uczynić przez różaniec.

W Kaplicy Sykstyńskiej, wśród fresków Michała 

Anioła jest scena Sądu Ostatecznego. Tylko jednej duszy 

udaje się uniknąć piekła. Uchwyciwszy się różańca zostaje 

ona przeniesiona do raju. To ukazuje potęgę modlitwy 

różańcowej. Dzięki różańcowi poznajemy wydarzenia 

z życia Jezusa Chrystusa, przeżywamy je razem z Maryją. 

Odmawiając różaniec towarzyszymy Jezusowi, Maryi 

i Józefowi, wsłuchujemy się w ich rozmowy. Możemy 

zobaczyć, jak dorasta nasz Zbawiciel i razem z Maryją 

medytować te wydarzenia oraz trzydzieści lat Jego 

ukrytego życia. Jesteśmy obecni przy Jego męce, śmierci 

i Zmartwychwstaniu. Jednym słowem rozważamy każdą 

chwilę z życia Jezusa Chrystusa.

W Polsce jest tylko jedna parafia, w której w czasie II 

wojny światowej nikt nie zginął. Żaden Niemiec nie 

przekroczył nawet granicy tej parafii, mimo że leży ona 

zaledwie 70 km od stolicy. To Garnek. Parafia liczyła wtedy 

7 tys. wiernych. Na wezwanie proboszcza, by codziennie 

przed Najświętszym Sakramentem odmawiać różaniec, 

parafianie odpowiedzieli spontanicznie. Modlitwa trwała 

codziennie przez sześć lat. Odmawiano jedną część 

różańca. Z parafii wielu młodych zostało powołanych do 

wojska, nikt z nich jednak nie zginął na froncie. Niektórzy 

trafili do niewoli niemieckiej, inni do rosyjskiej, niektórzy 

zostali wywiezieni na Syberię – wszyscy wrócili do swoich 

rodzin. 

„Dla mnie, papieża, te piętnaście tajemnic, to piętnaście 

okien, poprzez które spoglądam w świetle Pana na 

wydarzenia w świecie” (bł. Jan XXIII).

Zwykłe koraliki a mają w sobie tajemnicę Nieba i ziemi,

szepczą słowami Matki, przemawiają głosem Syna,

znają dotyk cierpienia,

przenoszą w wieczność – to różaniec.

Kochani, z radością informuję, że Msza Święta w in-

tencji osób z Grupy modlitewnej została odprawiona 5 

października br. 

Intencja modlitwy na najbliższy czas: O wierność cha-

ryzmatowi RRN oraz o nowe powołania do kapłaństwa.

Maria Kalejta

W czym ostatnio uczestniczyliśmy 

i co nas czeka w najbliższym czasie?

W tym roku, w marcu koronawirus 

COVID-19 dotarł z dalekich Chin do 

Polski i spowodował zmianę wielu 

planów. Przełożyliśmy na następny 

rok pielgrzymkę „Sanktuaria Maryjne 

Europy”. Zgodnie z ostrymi zasadami 

sanitarnymi zreorganizowaliśmy re-

kolekcje letnie. 

Rekolekcje w Kruklankach zostały 

odwołane, w Loretto odbył się jeden 

turnus. Zorganizowano też tygod-

niowe rekolekcje w Studzienicznej, 

wyjazd niewielkiej grupy w Tatry oraz 

spływ kajakowy młodzieży.

W dniach 6-10 lipca 2020 prze-

prowadzono też rekolekcje stacjonarne 

w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. 

Pierwsze spotkanie w roku forma-

cyjnym RRN 2020/21 odbyło się 31 

sierpnia.

Błogosławieństwo kapłanów i anima-

torów miało miejsce 14 września. 

Centralna Inauguracja Roku Forma-

cyjnego RRN 2020/21 została zorga-

nizowana 19 września w Sanktuarium 

Maryjnym w Licheniu. Naszą archi-

diecezję reprezentowali kapłani: ks. 

Mirosław Stankiewicz, ks. Andrzej 

Kondzior i ks. Leszek Struk. 

Za zgodą proboszczów rozpoczęły się 

spotkania grup parafialnych. 

W naszym sklepiku można nabyć 

książkę pt. „Badacz i znawca religii 

przeszłości i doby współczesnej ks. 

prof. dr hab. Tadeusz Dajczer”– ma-

teriały z Sympozjum na UKSW, które 

odbyło się 7.09.2019 z okazji X 

rocznicy śmierci naszego założyciela. 

Ukazała się również pierwsza książka 

z nowej serii Niebieskich Zeszytów, 

opracowana na podstawie trzech pier-

wszych Zeszytów RRN „Ku nowej 

ewangelizacji”, wydanych w 1993 r. 

w Warszawie.

Spotkanie animatorów odbędzie się 18 

października, niedziela, godz.16 w ko-

ściele dolnym kościoła Miłosierdzia 

Bożego w Białymstoku. 

Wiesław Szczepaniak

Co u nas słychać?

Kochani z Grupy modlitewnej
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Nasi w górach - galeria
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