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Per Mariam - Soli Deo 

SŁOWO KS. MODERATORA

Nowy rok formacyjny rozpo-
częliśmy razem z bł. Kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim. Błogo-
sławiony jest, danym nam przez 
Kościół, orędownikiem w niebie oraz 
wzorem do naśladowania. 

W czym możemy naśladować 
błogosławionego Stefana? W 25 
rocznicę sakry biskupiej, 12 maja 
1971, w kaplicy Matki Bożej na 
Jasnej Górze, powiedział On tak:

„Można by bardzo dużo, Najmilsi, 
powiedzieć dla wyjaśnienia i uspra-
wiedliwienia stylu życia i drogi wa-
szego biskupa. Może nie wszyscy to 
rozumieją. Ja się przyłączam do tych, 
którzy nie rozumieją, bo także nie 
wszystko rozumiem. 

Wiem jednak, że z tej drogi zejść nie 
mogę i nie chcę! Doświadczenie mnie 
pouczyło, że tylko na tej drodze, przy 
pomocy Dziewicy Wspomożycielki 
 Pani Jasnogórskiej, można czegoś 
dokonać w Polsce. Oczywiście, 
mocami Bożymi! Taka jest bowiem 
w o l a  B o g a ,  k t ó r ą  t y l e  r a z y 
stwierdzamy w tej Kaplicy. Maryja 
dana jes t  ku  obronie  Narodu 
polskiego – mówi kolekta  mszalna. 

Jest to potwierdzone aż nadto obficie 
w moim osobistym życiu, w ciągu 
dwudziestu lat biskupstwa. 

Wierzę, że nie ma innej drogi dla 
zachowania naszej wierności Bogu w 
Trójcy Jedynemu, jak tylko ta droga. 
Ma ona swe uzasadnienie przez 
aprobatę Kościoła. 

Możemy być zupełnie spokojni, gdy 
za przykładem Służebnicy Pańskiej 
służymy Chrystusowi, który przyjął 
postać Sługi.

Oto tajemnica mojego życia oraz 
strategia służby biskupiej Ludowi 
Bożemu w obydwu archidiecezjach, 
a gdy potrzeba – i w całej Polsce”.

Prośmy błogosławionego Stefana, 
dla każdego i każdej z nas, o łaskę  
głębokiego przekonania  o słuszności 
Maryjnej drogi, którą On kroczył 
i naśladowania Go na niej.

Wszystko postawiłem na Maryję.

Per Mariam – Soli Deo.

ks. Mirosław
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Z poniedziałkowych konferencji

 

6.09.2021 

ks. Mirosław

Po przerwie wakacyjnej na po-

czątku tego spotkania zawierzmy 

Maryi tę konferencję i wszystkie 

następne, powierzmy Jej wszystkich 

uczestników naszych spotkań. Przy-

pomnijmy sobie co w naszej du-

chowości jest najważniejsze, czyli to, 

że programem naszej pracy jest 

oddanie się Matce Bożej. Istnieje 

kilka wersji książeczki „Oddanie 33” 

– my dziś skorzystamy z wersji 

„Rekolekcje Beatyfikacja 33”. Teksty 

są dostępne w internecie, istnieje też 

chat RRN Białystok na Whatsapie 

z tekstami i nagraniami, zachęcam do 

korzystania i rozważań.

Dziś przybliżę kilka cytatów myśli 

i opinii wielkich świętych w kon-

tekście naszej duchowości. Św. Lud-

wik Maria Grignion de Monfort 

napisał: „Szybciej postąpisz w krót-

kim czasie poddania i zależności od 

Maryi niż przez długie lata polegania 

na samym sobie”. Te słowa sko-

mentował w roku 2000 Jan Paweł II 

w czasie beatyfikacji pastuszków 

z Fatimy zwracając się do dzieci: 

„Poproście swoich rodziców i wycho-

wawców, aby oddali was do szkoły 

Maryjnej – w ten sposób szybko 

staniecie się świętymi”. Sam JPII 

oddając się całkowicie Maryi rzeczy-

wiście żył zgodnie z tą zasadą – 

wszystko czynił z Nią i przez Nią. 

Hasło i działanie według „Totus Tuus 

Maryja” było sekretem jego wielkości 

i świętości. My także należymy do 

szkoły Maryi i mamy szansę życia 

według tego wzoru.

Św. Matka Teresa z Kalkuty do 

swoich sióstr pisała: „Nic nie jest 

niemożliwe dla tych, którzy trzymają 

się blisko Maryi, dla których jest Ona 

Matką”. Swoje największe dzieło, 

dom dla umierających w Kalkucie 

nazwała miejscem czystego serca jako 

odbicie czystego serca Maryi w dzi-

siejszym świecie. Sama prosiła Ma-

ryję: „Użycz mi swego serca” i tego 

uczyła swoje misjonarki jak małe 

dzieci, aby zawsze i wciąż przebywały 

w Jej bliskości. Przez współczesnych 

była nazywana „ucieleśnieniem Matki 

Bożej”.

Błogosławiony ks. Prymas Stefan 

Wyszyński nawoływał do świado-

mego włączenia się w nurt życia 

Kościoła w oparciu o osobiste oddanie 

się Matce Bożej. Sam oddał się w Jej 

macierzyńską niewolę, trwał przy 

Niej jako Jej narzędzie, naśladował Jej 

cnoty, każdą sprawę zaczynał i prze-

prowadzał z Nią dla dobra Kościoła. 

Jego życie przebiegało w komunii 

z Maryją, czyli w całkowitej jedności 

z Nią – dlatego tak zaowocowało 

i dalej owocuje. My chcemy naśla-

dować Prymasa, próbujemy tak żyć, 

komunia z Maryją jest celem naszej 

wspólnoty.

Błogosławiona Matka Elżbieta 

Róża Czacka 8 grudnia 1921 r. obrała 

sobie Maryję za Matkę, ofiarując Jej 

siebie i swoje siostry ze Zgromadzenia 

w akcie świadomego oddania, ślu-

bując Jej wieczną miłość i cześć. 

Maryja była dla Matki Czackiej 

wzorem cnót i naśladując Ją swoim 

życiem wypełniła śluby – dokonała 

dzieła utworzenia Instytutu dla Nie-

widomych w Laskach.

Jesteśmy więc na tej samej drodze, 

która jest szczególnym darem, naj-

lepszą i najkrótszą drogą do uświę-

cenia. Mamy wzór wielkich świętych, 

których Maryja tą drogą prowadziła, 

poznajemy czym jest łaska bycia z Nią 

w bliskiej jedności. Korzystajmy więc 

z tej łaski w nowym roku forma-

cyjnym, starajmy się uczęszczać na 

spotkania zwalczając trudności i po-

kusy. Nie polegajmy na sobie, od-

dajmy się Maryi,  Ona nas poprowadzi 

do świętości.  

Opracowała: Ela Korsak

13.09.2021  

ks. Marek

Kościół jako Boża budowla.

Błogosławieni: Kard. Stefan Wy-

szyński i Matka Róża Czacka

W Liście do Ewy Biało-Czarnym 

„Rozważania o Kościele” czytamy 

w jednym z rozdziałów, że Kościół 

jest Bożą budowlą. Wtedy możemy 

połączyć kościół jako budynek z Ko-

ściołem jako wspólnotą. Chrystus jest 

fundamentem Kościoła, ludzie dążący 

do świętości są jego ścianami, a święci 

jego zwieńczeniem. Do świątyni 

wchodzimy przede wszystkim po to, 

aby się modlić. Później podziwiamy 

dzieło rąk ludzkich wznoszonych ku 

Bożej chwale. Rozglądamy się wokół 

siebie, podziwiamy architekturę, 

wystrój wnętrza, ołtarz, ambonę, 

malowidła, obrazy itd. Dostrzegamy 

świątynię, która zachwyca swoim 

pięknem. To, co widzimy, osadzone 

jest jednak na tym, czego nie widzimy, 

na fundamencie. Dzięki niemu bryła 

zachowuje trwałość, a nam zapewnia 

poczucie pewności i bezpieczeństwa. 

Dla nas, ludzi wiary, kościół z ka-

mienia jest znakiem Kościoła jako 

wspólnoty, w znaczeniu duchowym. 

I tak jak jego ściany stoją na fun-

damencie, tak Kościół w znaczeniu 

duchowym zbudowany jest na Chry-

stusie. On jest jego podstawą i zapew-

nia Jego trwałość. 

Fundament jest najważniejszy 

i jak Chrystus jest fundamentem 

Kościoła jako Bożej budowli, tak 

nas możemy porównać do cegieł, 

dzięki którym wznoszona jest środ-

kowa część Bożej budowli. Św. 

Paweł pisał: „Świątynia Boga jest 

święta, a wy nią jesteście”. Cegły 

same w sobie nie stanowią kościoła. 
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Muszą być ułożone na fundamencie 

i to według określonego porządku, 

połączone odpowiednią zaprawą i w 

odpowiednich warunkach atmos-

ferycznych. To wymaga wykwa-

lifikowanego pracownika, murarza, 

którym jest Duch Święty. To On jed-

noczy wszystkich wiernych, pomaga 

im odkryć swoje miejsce w Kościele 

i swój obszar odpowiedzialności. 

Zaprawą Boskiego Murarza jest łaska, 

która każdą z cegieł otacza, chroni 

i utwierdza w wypełnianiu swojego 

powołania. Św. o. Pio mówił: „Tak jak 

zaprawa trzyma cegły w budowli, tak 

łaska, modlitwa i więzy miłości 

i posłuszeństwa jednoczą ludzi 

w Kościele”. Nie ma budowli kościoła 

bez sklepienia i wystroju. Jak my, 

cegły tworzymy ściany wspólnoty 

Kościoła, tak sklepienie tworzą 

błogosławieni i święci. Oni są cegłami 

szczególnymi, wyjątkowymi w 

kształcie twardości, wypalonymi w 

ogniu Bożej miłości. Poddani są 

wielorakim próbom przez Boga, ludzi 

i nieraz i szatana. Spoglądamy w górę, 

aby w nich się wpatrywać, od nich się 

uczyć i prosić ich o wstawiennictwo. 

Takimi błogosławionymi są: Kard. 

Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta 

Róża Czacka. Poddani próbom przez 

Boga i ludzi szczególnie Kard. Wy-

szyński, który był prześladowany 

i internowany przez władze komu-

nistyczne. On bezgranicznie zawie-

rzył Maryi, Jej zaufał. Doświadczał też 

trudu i przygnębienia, kiedy prze-

bywał w Komańczy pilnowany przez 

służby państwowe. Wtedy przy-

jeżdżała do niego Maria Okońska 

i zachęcała, żeby napisał Jasnogórskie 

Śluby Narodu. On zastanawiał się czy 

Prymas może pisać kiedy jest w wię-

zieniu, jest zamknięty. Wtedy Maria 

powiedziała, że przecież św. Paweł 

najpiękniejsze listy pisał w więzieniu. 

To było inspiracją i zachętą do tego, by 

w ciągu jednej nocy Kard. Wyszyński 

napisał piękne śluby Jasnogórskie, 

które miał już ułożone w swoim sercu. 

Bł. Kard. Wyszyński także przyczynił 

się do tego, że Karol Wojtyła został 

papieżem. On sam dziękował mu, że 

nie byłoby na stolicy Piotrowej tego 

papieża Polaka, gdyby nie wiara 

Prymasa Tysiąclecia. Dwóch Wielkich 

Świętych, którzy przeprowadzili 

Kościół przez trudne czasy dla Oj-

czyzny, którzy swoją wiarą, a także 

charyzmatem maryjnym wpłynęli na 

kształt wiary Polaków. 

Maryjność Prymasa miała swe 

korzenie w jego domu rodzinnym 

w Zuzeli i Andrzejewie. Obojgu rodzi-

com bliski był kult Matki Bożej. „Mój 

ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną 

Górę, a moja matka do Ostrej Bramy. 

Oboje odznaczali się głęboką czcią 

i miłością do Matki Najświętszej 

i jeżeli co na ten temat ich różniło – to 

wieczny dialog, która Matka Boża jest 

skuteczniejsza: czy ta, co w Ostrej 

świeci Bramie, czy ta, co Jasnej broni 

Częstochowy…” – wspominał Pry-

mas. Maryjność Prymasa Wyszyń-

skiego była chrystologiczna, gdyż 

zawsze podkreślał, że „rolą Maryi jest 

wskazywanie nam drogi do Chry-

stusa”. Realizowała się w dwóch 

wymiarach: osobistego zawierzenia 

Matce Bożej oraz w wymiarze spo-

łecznym i narodowym, wyrażonym 

m.in. w Jasnogórskich Ślubach Na-

rodu z 1956 r.

Po śmierci kard. Augusta Hlonda w 

1948 r. bp Wyszyński został mia-

nowany prymasem Polski, konty-

nuując maryjny testament swego 

poprzednika. Kard. Hlond przed 

śmiercią powiedział: „Pracujcie i wal-

czcie pod opieką Matki Bożej. Zwy-

cięstwo, gdy przyjdzie, będzie to 

zwycięstwo Najświętszej Maryi Pan-

ny”. Tę myśl Prymas Wyszyński 

powtarzał wielokrotnie później.

Okres internowania, oddanie się 

w „macierzyńską niewolę”

Trudnie lata internowania od 25 

września 1953 do 28 października 

1956 r. były dla uwięzionego Prymasa 

czasem, w którym pogłębił swoją 

cześć i przywiązanie do Maryi. 

W zapiskach z tego okresu tematyka 

maryjna stanowi znaczną część jego 

zainteresowań. W Stoczku Warmiń-

skim 8 grudnia 1953 r. Prymas złożył 

akt osobistego oddania się Matce 

Bożej według wskazań św. Ludwika 

Grignion de Montforta. „Postanawiam 

sobie mocno i przy-rzekam, że Cię 

nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie 

uczynię nic przeciwko Tobie. Nie 

pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek 

czynili, co uwłaczałoby czci Twojej. 

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie 

w niewolę, a jako Twój niewolnik 

poświęcam Ci ciało i duszę moją, 

dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet 

wartość dobrych uczynków moich, 

zarówno przeszłych, jak obecnych 

i przyszłych, pozostawiając Ci całko-

wite i zupełne prawo rozporządzania 

mną i wszystkim bez wyjątku, co do 

mnie należy według Twego upo-

dobania, ku większej chwale Boga, 

w czasie i w wieczności”.

Prymas był przekonany, że jego 

obowiązkiem sumienia jest „wszystko 

postawić na Maryję”. To właśnie 

z duchowości św. Ludwika Grignion 

de Montfort, zaczerpnął ideę „niewol-

nictwa Najświętszej Maryi Pannie”, 

która stanęła u podłoża ślubowań 

jasnogórskich. Na ostatnim etapie 

swego uwięzienia, w Komańczy wio-

sną 1956 r., Prymas przygotował tekst 

Jasnogórskich Ślubów Narodu Pol-

skiego. Śluby zostały przez „ósemki” 

przewiezione na Jasną Górę.

26 sierpnia 1956 r. ponad milio-

nowa rzesza pielgrzymów przybyła na 

Jasną Górę, by złożyć Jasnogórskie 

Śluby Narodu Polskiego. Dokonano 

tego w bezpośredniej łączności 

z uwięzionym jeszcze Prymasem Wy-

szyńskim, który składał je w tym 

czasie w Komańczy. Śluby Jasno-

górskie były najszerzej zakrojonym 

w historii Polski programem moralnej 

odnowy społeczeństwa. Miały zmobi-

lizować Polaków, by poszli za Maryją 

do walki ze złem, zarówno w ich życiu 

indywidualnym jak i zbiorowym, 

społecznym i narodowym. Ich sednem 

było naśladowanie Matki Bożej w od-

daniu Jezusowi.

Przypieczętowaniem maryjnej 

drogi prymasa Stefana Wyszyńskiego 
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były jego słowa na łożu śmierci, 

wygłoszone 16 maja 1981 roku: 

„Jestem całkowicie uległy woli Ojca 

i woli Syna, który sam jeden ma 

wieczne kapłaństwo i je przydziela 

oraz przekazuje innym. Jestem uległy 

wobec Ducha Świętego, dlatego, że 

moje życie wewnętrzne było w Trójcy 

Świętej. I jestem ufny wobec Matki 

Najświętszej, z którą się związałem 

w więzieniu w Stoczku i wszystko 

przez Jej dłonie składałem na chwałę 

Trójcy Świętej”.

Maryjna droga bł. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego jest zachętą i potwier-

dzeniem, że jest to najlepsza i naj-

krótsza droga do Jezusa. Na tej drodze 

nie jesteśmy sami, przeszedł ją bł. 

kardynał Stefan Wyszyński dlatego 

my również możemy mieć pewność, 

że jest to droga do świętości. (Kar-

dynał Wyszyński był na tamte czasy 

potrzebny i skuteczny, Pan Bóg  

postawił go we właściwym miejscu). 

20.09.2021 

ks. Dariusz

Konferencja o Maryi. 

Tak mała, że aż niewidoczna.

Papież Benedykt XVI powiedział, że 

Maryja we Mszy Świętej jest tak mała, 

że aż niewidoczna.

Bardzo ciekawe stwierdzenie.

Wprawdzie wspominamy Maryję we 

Mszy Świętej, w modlitwie po prze-

istoczeniu w słowach „... ze czcią 

wspominamy pełną chwały Maryję, 

zawsze Dziewicę”, w porównaniu 

jednak z rolą Maryi w Kościele, takie 

wspomnienie to rzeczywiście nie-

wiele.

Zapytajmy, czy we Mszy Świętej 

moglibyśmy wskazać miejsce, ob-

rzęd, moment w którym Maryja jest, 

a jest tak mała, że aż niewidoczna.

 Powiecie, Maryja jest we Mszy 

Świętej cały czas – to prawda.

Aby jednak odkryć Jej obecność 

w całej Mszy Świętej, trzeba odkryć 

Jej obecność w pewnych kluczach.

Taką kluczową częścią Mszy Świętej 

jest Doksologia, a więc fragment 

Mszy Świętej w której ksiądz podnosi 

postaci Eucharystyczne i wypowiada 

słowa: „Przez Chrystusa, z Chry-

stusem i w Chrystusie, Tobie Boże 

Ojcze wszechmogący w jedności 

Ducha Świętego wszelka cześć 

i chwała przez wszystkie wieki 

wieków, amen”.

Zapytacie zapewne: gdzie tu jest 

Matka Boża? Trzy razy odwołujemy 

się do Chrystusa, odwołujemy się do 

Boga Ojca, do Ducha Świętego – 

gdzie jest Maryja? 

Odpowiadam, jest tak mała, że aż 

niewidoczna. Jest niewidoczna, ale 

jesteśmy w stanie odczytywać jej 

obecność.  Przyjrzyjmy się bliżej 

tekstowi Doksologii.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w 

Chrystusie...

Przez Chrystusa – wszystko co 

wydarzyło się w życiu Maryi, 

wydarzyło się przez Chrystusa. Jej 

Niepokalane Poczęcie wydarzyło się 

przez Chrystusa, ze względu na Niego 

i jego misję. Od poczęcia do zaślubin z 

Józefem Jej życie było przygoto-

waniem do podjęcia misji bycia Matką 

Syna Bożego. 

Jej relacja z Ojcem, całą Trójcą Świętą 

budowana była ze względu na Chry-

stusa, przez Chrystusa. 

Jej relacja z Kościołem, Jej relacja 

z każdym z nas – Oto matka Twoja – 

budowana jest przez Chrystusa. Ma-

ryję dostaliśmy za matkę od Chrystusa 

i ze względu na Niego. Maryja obecna 

jest w świecie i w Kościele przez 

Chrystusa.

Z Chrystusem – Maryja wszystko 

robiła z Nim, z Chrystusem. 

To brzmi trochę banalnie. Ale prze-

staje tak brzmieć, gdy wyciągniemy 

z tego wnioski. A podstawowy wnio-

sek jest taki, że skoro wszystko robiła 

z Nim, to niczego nie robiła bez 

Niego. 

Popatrzmy na nasze życie. Ile rzeczy 

robimy bez Chrystusa. Jak często 

o Nim zapominamy, nie radzimy się 

Go, nie pytamy Go o zdanie. Nie 

przeżywamy życia razem z Nim 

adorując Go, czy to w sobie, czy 

w drugim człowieku.

W Chrystusie – całe Jej życie zanu-

rzone jest w Chrystusie i Jego dziele 

zbawczym. Całe życie Maryi było 

jedną wielką służbą Jezusowi i Jego 

dziełu. Wszystko w życiu Maryi było 

w Nim, a nic poza Nim.

Także słowa „wszelka cześć i chwała 

przez wszystkie wieki wieków ...” 

wskazują na Maryję. Jej życie było 

jednym wielkim czczeniem Boga, 

oddawaniem mu czci i głoszeniem 

Jego chwały w każdym miejscu 

i czasie.

4.10.2021 ks. 

Mirosław

W dzisiejszej konferencji posłużę 

się tekstem zaczerpniętym z „Oddania 

33”, na którym oparte są Rekolekcje 

33 związane z beatyfikacją Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży 

Czackiej. Rozważanie na dzień 23 ma 

tytuł: „Uznając swoją słabość i grze-

szność”. Ksiądz Prymas w akcie 

całkowitego oddania się Matce Bożej 

zamieścił słowa: „Wiem, że własnymi 

siłami niczego nie dokonam. Ty zaś 

wszystko możesz, co jest wolą Two-

jego Syna, i zawsze zwyciężasz”. Są 

to słowa ważne dla naszej wspólnoty, 

która opiera się na postawie pokory 

i ufności, jest to nasza modlitwa 

pierwszej przepaści.

Pan Jezus mówi do swoich ucz-

niów: „Beze Mnie nic nie możecie 

uczynić”. Punktem wyjścia dla nas 

jest stanięcie w prawdzie, czyli 

uznanie swojej słabości i grzeszności. 
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Muszą być ułożone na fundamencie 

i to według określonego porządku, 

połączone odpowiednią zaprawą i w 

odpowiednich warunkach atmos-

ferycznych. To wymaga wykwa-

lifikowanego pracownika, murarza, 

którym jest Duch Święty. To On jed-

noczy wszystkich wiernych, pomaga 

im odkryć swoje miejsce w Kościele 

i swój obszar odpowiedzialności. 

Zaprawą Boskiego Murarza jest łaska, 

która każdą z cegieł otacza, chroni 

i utwierdza w wypełnianiu swojego 

powołania. Św. o. Pio mówił: „Tak jak 

zaprawa trzyma cegły w budowli, tak 

łaska, modlitwa i więzy miłości 

i posłuszeństwa jednoczą ludzi 

w Kościele”. Nie ma budowli kościoła 

bez sklepienia i wystroju. Jak my, 

cegły tworzymy ściany wspólnoty 

Kościoła, tak sklepienie tworzą 

błogosławieni i święci. Oni są cegłami 

szczególnymi, wyjątkowymi w 

kształcie twardości, wypalonymi w 

ogniu Bożej miłości. Poddani są 

wielorakim próbom przez Boga, ludzi 

i nieraz i szatana. Spoglądamy w górę, 

aby w nich się wpatrywać, od nich się 

uczyć i prosić ich o wstawiennictwo. 

Takimi błogosławionymi są: Kard. 

Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta 

Róża Czacka. Poddani próbom przez 

Boga i ludzi szczególnie Kard. Wy-

szyński, który był prześladowany 

i internowany przez władze komu-

nistyczne. On bezgranicznie zawie-

rzył Maryi, Jej zaufał. Doświadczał też 

trudu i przygnębienia, kiedy prze-

bywał w Komańczy pilnowany przez 

służby państwowe. Wtedy przy-

jeżdżała do niego Maria Okońska 

i zachęcała, żeby napisał Jasnogórskie 

Śluby Narodu. On zastanawiał się czy 

Prymas może pisać kiedy jest w wię-

zieniu, jest zamknięty. Wtedy Maria 

powiedziała, że przecież św. Paweł 

najpiękniejsze listy pisał w więzieniu. 

To było inspiracją i zachętą do tego, by 

w ciągu jednej nocy Kard. Wyszyński 

napisał piękne śluby Jasnogórskie, 

które miał już ułożone w swoim sercu. 

Bł. Kard. Wyszyński także przyczynił 

się do tego, że Karol Wojtyła został 

papieżem. On sam dziękował mu, że 

nie byłoby na stolicy Piotrowej tego 

papieża Polaka, gdyby nie wiara 

Prymasa Tysiąclecia. Dwóch Wielkich 

Świętych, którzy przeprowadzili 

Kościół przez trudne czasy dla Oj-

czyzny, którzy swoją wiarą, a także 

charyzmatem maryjnym wpłynęli na 

kształt wiary Polaków. 

Maryjność Prymasa miała swe 

korzenie w jego domu rodzinnym 

w Zuzeli i Andrzejewie. Obojgu rodzi-

com bliski był kult Matki Bożej. „Mój 

ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną 

Górę, a moja matka do Ostrej Bramy. 

Oboje odznaczali się głęboką czcią 

i miłością do Matki Najświętszej 

i jeżeli co na ten temat ich różniło – to 

wieczny dialog, która Matka Boża jest 

skuteczniejsza: czy ta, co w Ostrej 

świeci Bramie, czy ta, co Jasnej broni 

Częstochowy…” – wspominał Pry-

mas. Maryjność Prymasa Wyszyń-

skiego była chrystologiczna, gdyż 

zawsze podkreślał, że „rolą Maryi jest 

wskazywanie nam drogi do Chry-

stusa”. Realizowała się w dwóch 

wymiarach: osobistego zawierzenia 

Matce Bożej oraz w wymiarze spo-

łecznym i narodowym, wyrażonym 

m.in. w Jasnogórskich Ślubach Na-

rodu z 1956 r.

Po śmierci kard. Augusta Hlonda w 

1948 r. bp Wyszyński został mia-

nowany prymasem Polski, konty-

nuując maryjny testament swego 

poprzednika. Kard. Hlond przed 

śmiercią powiedział: „Pracujcie i wal-

czcie pod opieką Matki Bożej. Zwy-

cięstwo, gdy przyjdzie, będzie to 

zwycięstwo Najświętszej Maryi Pan-

ny”. Tę myśl Prymas Wyszyński 

powtarzał wielokrotnie później.

Okres internowania, oddanie się 

w „macierzyńską niewolę”

Trudnie lata internowania od 25 

września 1953 do 28 października 

1956 r. były dla uwięzionego Prymasa 

czasem, w którym pogłębił swoją 

cześć i przywiązanie do Maryi. 

W zapiskach z tego okresu tematyka 

maryjna stanowi znaczną część jego 

zainteresowań. W Stoczku Warmiń-

skim 8 grudnia 1953 r. Prymas złożył 

akt osobistego oddania się Matce 

Bożej według wskazań św. Ludwika 

Grignion de Montforta. „Postanawiam 

sobie mocno i przy-rzekam, że Cię 

nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie 

uczynię nic przeciwko Tobie. Nie 

pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek 

czynili, co uwłaczałoby czci Twojej. 

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie 

w niewolę, a jako Twój niewolnik 

poświęcam Ci ciało i duszę moją, 

dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet 

wartość dobrych uczynków moich, 

zarówno przeszłych, jak obecnych 

i przyszłych, pozostawiając Ci całko-

wite i zupełne prawo rozporządzania 

mną i wszystkim bez wyjątku, co do 

mnie należy według Twego upo-

dobania, ku większej chwale Boga, 

w czasie i w wieczności”.

Prymas był przekonany, że jego 

obowiązkiem sumienia jest „wszystko 

postawić na Maryję”. To właśnie 

z duchowości św. Ludwika Grignion 

de Montfort, zaczerpnął ideę „niewol-

nictwa Najświętszej Maryi Pannie”, 

która stanęła u podłoża ślubowań 

jasnogórskich. Na ostatnim etapie 

swego uwięzienia, w Komańczy wio-

sną 1956 r., Prymas przygotował tekst 

Jasnogórskich Ślubów Narodu Pol-

skiego. Śluby zostały przez „ósemki” 

przewiezione na Jasną Górę.

26 sierpnia 1956 r. ponad milio-

nowa rzesza pielgrzymów przybyła na 

Jasną Górę, by złożyć Jasnogórskie 

Śluby Narodu Polskiego. Dokonano 

tego w bezpośredniej łączności 

z uwięzionym jeszcze Prymasem Wy-

szyńskim, który składał je w tym 

czasie w Komańczy. Śluby Jasno-

górskie były najszerzej zakrojonym 

w historii Polski programem moralnej 

odnowy społeczeństwa. Miały zmobi-

lizować Polaków, by poszli za Maryją 

do walki ze złem, zarówno w ich życiu 

indywidualnym jak i zbiorowym, 

społecznym i narodowym. Ich sednem 

było naśladowanie Matki Bożej w od-

daniu Jezusowi.

Przypieczętowaniem maryjnej 

drogi prymasa Stefana Wyszyńskiego 
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były jego słowa na łożu śmierci, 

wygłoszone 16 maja 1981 roku: 

„Jestem całkowicie uległy woli Ojca 

i woli Syna, który sam jeden ma 

wieczne kapłaństwo i je przydziela 

oraz przekazuje innym. Jestem uległy 

wobec Ducha Świętego, dlatego, że 

moje życie wewnętrzne było w Trójcy 

Świętej. I jestem ufny wobec Matki 

Najświętszej, z którą się związałem 

w więzieniu w Stoczku i wszystko 

przez Jej dłonie składałem na chwałę 

Trójcy Świętej”.

Maryjna droga bł. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego jest zachętą i potwier-

dzeniem, że jest to najlepsza i naj-

krótsza droga do Jezusa. Na tej drodze 

nie jesteśmy sami, przeszedł ją bł. 

kardynał Stefan Wyszyński dlatego 

my również możemy mieć pewność, 

że jest to droga do świętości. (Kar-

dynał Wyszyński był na tamte czasy 

potrzebny i skuteczny, Pan Bóg  

postawił go we właściwym miejscu). 

20.09.2021 

ks. Dariusz

Konferencja o Maryi. 

Tak mała, że aż niewidoczna.

Papież Benedykt XVI powiedział, że 

Maryja we Mszy Świętej jest tak mała, 

że aż niewidoczna.

Bardzo ciekawe stwierdzenie.

Wprawdzie wspominamy Maryję we 

Mszy Świętej, w modlitwie po prze-

istoczeniu w słowach „... ze czcią 

wspominamy pełną chwały Maryję, 

zawsze Dziewicę”, w porównaniu 

jednak z rolą Maryi w Kościele, takie 

wspomnienie to rzeczywiście nie-

wiele.

Zapytajmy, czy we Mszy Świętej 

moglibyśmy wskazać miejsce, ob-

rzęd, moment w którym Maryja jest, 

a jest tak mała, że aż niewidoczna.

 Powiecie, Maryja jest we Mszy 

Świętej cały czas – to prawda.

Aby jednak odkryć Jej obecność 

w całej Mszy Świętej, trzeba odkryć 

Jej obecność w pewnych kluczach.

Taką kluczową częścią Mszy Świętej 

jest Doksologia, a więc fragment 

Mszy Świętej w której ksiądz podnosi 

postaci Eucharystyczne i wypowiada 

słowa: „Przez Chrystusa, z Chry-

stusem i w Chrystusie, Tobie Boże 

Ojcze wszechmogący w jedności 

Ducha Świętego wszelka cześć 

i chwała przez wszystkie wieki 

wieków, amen”.

Zapytacie zapewne: gdzie tu jest 

Matka Boża? Trzy razy odwołujemy 

się do Chrystusa, odwołujemy się do 

Boga Ojca, do Ducha Świętego – 

gdzie jest Maryja? 

Odpowiadam, jest tak mała, że aż 

niewidoczna. Jest niewidoczna, ale 

jesteśmy w stanie odczytywać jej 

obecność.  Przyjrzyjmy się bliżej 

tekstowi Doksologii.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w 

Chrystusie...

Przez Chrystusa – wszystko co 

wydarzyło się w życiu Maryi, 

wydarzyło się przez Chrystusa. Jej 

Niepokalane Poczęcie wydarzyło się 

przez Chrystusa, ze względu na Niego 

i jego misję. Od poczęcia do zaślubin z 

Józefem Jej życie było przygoto-

waniem do podjęcia misji bycia Matką 

Syna Bożego. 

Jej relacja z Ojcem, całą Trójcą Świętą 

budowana była ze względu na Chry-

stusa, przez Chrystusa. 

Jej relacja z Kościołem, Jej relacja 

z każdym z nas – Oto matka Twoja – 

budowana jest przez Chrystusa. Ma-

ryję dostaliśmy za matkę od Chrystusa 

i ze względu na Niego. Maryja obecna 

jest w świecie i w Kościele przez 

Chrystusa.

Z Chrystusem – Maryja wszystko 

robiła z Nim, z Chrystusem. 

To brzmi trochę banalnie. Ale prze-

staje tak brzmieć, gdy wyciągniemy 

z tego wnioski. A podstawowy wnio-

sek jest taki, że skoro wszystko robiła 

z Nim, to niczego nie robiła bez 

Niego. 

Popatrzmy na nasze życie. Ile rzeczy 

robimy bez Chrystusa. Jak często 

o Nim zapominamy, nie radzimy się 

Go, nie pytamy Go o zdanie. Nie 

przeżywamy życia razem z Nim 

adorując Go, czy to w sobie, czy 

w drugim człowieku.

W Chrystusie – całe Jej życie zanu-

rzone jest w Chrystusie i Jego dziele 

zbawczym. Całe życie Maryi było 

jedną wielką służbą Jezusowi i Jego 

dziełu. Wszystko w życiu Maryi było 

w Nim, a nic poza Nim.

Także słowa „wszelka cześć i chwała 

przez wszystkie wieki wieków ...” 

wskazują na Maryję. Jej życie było 

jednym wielkim czczeniem Boga, 

oddawaniem mu czci i głoszeniem 

Jego chwały w każdym miejscu 

i czasie.

4.10.2021 ks. 

Mirosław

W dzisiejszej konferencji posłużę 

się tekstem zaczerpniętym z „Oddania 

33”, na którym oparte są Rekolekcje 

33 związane z beatyfikacją Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży 

Czackiej. Rozważanie na dzień 23 ma 

tytuł: „Uznając swoją słabość i grze-

szność”. Ksiądz Prymas w akcie 

całkowitego oddania się Matce Bożej 

zamieścił słowa: „Wiem, że własnymi 

siłami niczego nie dokonam. Ty zaś 

wszystko możesz, co jest wolą Two-

jego Syna, i zawsze zwyciężasz”. Są 

to słowa ważne dla naszej wspólnoty, 

która opiera się na postawie pokory 

i ufności, jest to nasza modlitwa 

pierwszej przepaści.

Pan Jezus mówi do swoich ucz-

niów: „Beze Mnie nic nie możecie 

uczynić”. Punktem wyjścia dla nas 

jest stanięcie w prawdzie, czyli 

uznanie swojej słabości i grzeszności. 
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Często wydaje się nam, że droga do 

świętości to jest nasze wstępowanie na 

wyżyny cnót. A jest odwrotnie – jest to 

droga, w której Bóg zstępuje do mojej 

nędzy i daje mi swoją świętość. Św. 

Tereska od Dzieciątka Jezus wołała: 

„Miłość, aby być w pełni zaspoko-

jona, musi się zniżyć aż do głębi 

nicości i  tę nicość przemienić 

w ogień”. Miłość to Pan Bóg. Wiemy, 

że pierwszym świętym Kościoła jest 

dziś „Dobry Łotr”, przestępca i grze-

sznik, który uznał swoją nędzę i oddał 

się Bogu przez akt skruchy i ufności. 

Maryja zaczęła uwielbiać Boga po-

nieważ „wejrzał na uniżenie służeb-

nicy swojej”, na Jej „nicość” i dlatego 

Bóg napełnił Ją wszystkim, stała się 

pełna łaski.

Św. Bernard wołał często do Ma-

ryi: „Jestem niczym, ale jestem Twój”. 

Te słowa wyrażają całą prawdę i całe 

piękno drogi całkowitego oddania. 

Jestem samą nędzą, ale błogosławioną 

nędzą w rękach Boga. „Kto się uniża, 

będzie wywyższony” /Łk 18,14/. 

Moja słabość jest drogą, którą Bóg 

przychodzi do mnie. Kiedy oddam 

moje słabości Bogu, przez ręce Maryi 

– będę mógł przestać się bać, bo Ona 

wykorzysta moje słabości dla chwały 

Bożej i dla mojego dobra.

Poznajmy teraz kilka myśli zapi-

sanych przez mistyczkę Alicję Len-

czewską w czasie jej widzenia z Pa-

nem Jezusem, a odnoszących się do 

pokornego uznania swojej słabości. 

„Tyle nędzy i głupoty we mnie, Ojcze. 

Niczym jestem wobec Ciebie. Jak Ty 

możesz znosić to?”  Wierzymy, że w 

odpowiedzi są to słowa Pana Jezusa: 

„Dlatego, że cię kocham. Znam bez-

miar twej małości i bezsilności. Ja 

jestem wszelką doskonałością i nic nie 

trzeba mi dodawać. Mogę tylko przy-

jąć bezsilność i nędzę ludzką, by ją 

uświęcić i zamienić w miłość, piękno, 

szczęście. /.../ Daj Mi to twoje nic, tą 

słabość, tą bezsilność. Ja tego pragnę. 

Tylko tego. Niczego więcej nie mogę 

przyjąć, bo nic więcej nie masz 

swojego. Twój jest tylko grzech 

i słabość – wszystko co dobre w tobie 

jest moim darem. /.../ Pozostań bez-

silna, aby moja moc mogła objawić się 

w tobie. Kocham twoją słabość i twoją 

niemoc. Kocham cię taką jaką jesteś, 

bym Ja mógł dowolnie cię prze-

mieniać. /.../ Bądź niczym, abym Ja 

mógł uczynić cię wszystkim we Mnie. 

/.../ Gdyby ludzie uznali swoją słabość 

i z prostotą dziecka zwracali się do 

Ojca – moc i świętość Moja wypeł-

niłaby ich i świat, a Duch Święty. 

przemieniłby wszystko w królestwo 

miłości. I tak się stanie z każdym, kto 

wytrwa w tej postawie dziecka Bo-

żego.”

Alicja wyznaje: „Pan pozwolił mi 

zrozumieć, że mojej grzesznej natury 

nie jest w stanie zmienić żaden mój 

wysiłek postanowień, ascezy, nawet 

wielogodzinnej modlitwy i dobrych 

uczynków. Może to uczynić jedynie 

cud Boży, jeśli pokornie będę podej-

mować te wszystkie wysiłki, czekając 

ufnie na Jego miłosierdzie. My także 

nie możemy pozostawać biernymi 

oczekując łask Bożych. Nasze wysiłki 

są dostrzegane przez Boga, gdy sta-

jemy w postawie pokornego nędzarza, 

który tylko w Nim pokłada nadzieję.

Prośmy Boga o życie w prawdzie 

przez wstawiennictwo błogosławio-

nego Prymasa i tak jak on stawiajmy 

wszystko na Maryję.

Opracowała Ela Korsak

11.10.2021

ks. Dariusz

Różnymi słowami możemy określać 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 

ojciec, pasterz, biskup, prymas, mąż 

stanu. 

W tej konferencji chcę spojrzeć na 

Niego jako mistyka, a więc człowieka 

prowadzącego niesłychanie głębokie 

życie wewnętrzne, człowieka zjedno-

czonego z Bogiem.

Życie duchowe człowieka rozpozna-

jemy po jego modlitwie, po świa-

domości własnej grzeszności, po jego 

pokorze, ubóstwie duchowym, dzie-

cięctwie Bożym i stosunku do czło-

wieka.

Jego modlitwa miała dwa kierunki 

wyznaczone przez życiowe zawo-

łania: Soli Deo – kierunek ku Bogu, 

i Wszystko postawiłem na Maryję – 

kierunek ku Maryi. W tychże zawo-

łaniach kryje się tajemnica jego życia 

wewnętrznego. 

Soli Deo - tylko Bogu, a nie mnie, 

tylko Bóg, a nie ja. 

Wszystko postawiłem na Maryję - nic 

na siebie. 

Tak może powiedzieć tylko człowiek 

ubogi w duchu.

W parze z ubóstwem duchowym idzie 

pokora. Kardynał Wyszyński coraz 

bardziej rozumiał, że u Boga wszystko 

jest odwrotnie niż u ludzi. Zapisał: 

„Tam gdzie ludzie myślą, że jest 
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największe nieszczęście można spot-

kać największe obdarowanie. Samot-

ność jest oglądaniem Ciebie z bliska, 

złośliwość innych jest szkołą mil-

czenia i pokory, oddalenie od pracy 

jest wzrostem gorliwości i oddaniem 

serca, więzienna cela – uświadamia, 

że nie mamy tutaj na ziemi mieszkania 

stałego”. 

Pokora Wyszyńskiego przybiera po-

stać zarówno uległości jak i sprze-

ciwu. 

Pogodzony z okolicznościami w któ-

rych widział wolę Bożą pisał: „Za cud 

ślubów narodu trzeba zapłacić. Tą 

ceną będzie moja nieobecność, ale 

właśnie ta moja nieobecność będzie 

większym darem dla was niż moja 

obecność”.

Okolicznościom w których nie wi-

dział woli Bożej – mówił: Non pos-

sumus.

Kardynał Wyszyński znał hierarchię. 

Wiedział kto jest kim i wobec kogo. 

Był ojcem dla wiernych, ojcem 

narodu, ale pierwej był dzieckiem, 

dzieckiem Bożym na mocy chrztu 

świętego i dzieckiem Maryi na mocy 

Testamentu z krzyża. Dziecko uczy się 

bycia ojcem nie od kogo innego jak od 

ojca. Dziecko uczy się bycia matką nie 

od kogo innego jak od matki. Mając 

takiego Ojca i taką Matkę kard. 

Wyszyński był w najlepszej szkole 

rodzicielstwa. W Bogu jako ojcu i Ma-

ryi jako matce pokładał swoją na-

dzieję wiedząc, że o własnych siłach 

nie jest w stanie zrobić niczego dob-

rego, a nawet przeszkadzać Bożym 

planom. 

Pewnego razu tak napisał: 

„Dziękuję Ci Boże, żeś sam stanął 

w obronie Kościoła i że go bronisz 

przede mną. Że bronisz świętości 

ołtarzy Twoich przed moją niegodną 

służbą, że bronisz owczarni swojej 

przed tak lichym pasterzem”. 

Bóg dał mu poznać brak przeźro-

czystości dla łaski, która sprawia, że 

jest zdolny do tak wręcz szokującego 

stwierdzenia. 

Głębokie poczucie grzeszności chara-

kterystyczne dla mistyków ujawnia 

się w kolejnych zapiskach: „W ru-

pieciarni mego życia znalazłem coś 

Bożego. To sam Bóg zagubił tam 

drogocenną perłę. I chociaż leży ona 

w błocie, warto posiąść to błoto, aby 

wraz z nim stać się właścicielem perły. 

Ileż pereł leży w błocie. Jak wielką 

cenę ma błoto, przez to właśnie, że 

odkryto w nim perłę. Jestem tylko 

błotem, ale w tym błocie Bóg zagubił 

perłę swojej miłości”.

Kardynał Wyszyński miał tak wiele 

powodów, aby źle myśleć o ludziach. 

Kiedy przychodziły pokusy modlił 

się, aby nie ulec nienawiści a przed 

kobietą wstawał ponieważ przypo-

minała mu Maryję.

Niech Jego wstawiennictwo jako bło-

gosławionego i nam pomoże jedno-

czyć się z Bogiem i coraz bardziej 

kochać Maryję.

18.10.21 

ks. Marek

M a ł a  d r o g a  ś w.  Te r e s y  o d 

Dzieciątka Jezus

Miesiąc październik rozpoczę-

liśmy od wspomnienia św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus. Znamy małą drogę 

duchową św. Teresy, drogę ubóstwa 

duchowego, bezradności i ufności. 

Mówi ona o ufnym zdaniu się na Boga 

w chwilach doświadczania swojej 

słabości. 

Wy m a g a n i a  m a ł e j  d ro g i : 

Pierwszą sprawą bardzo ważną dla 

Teresy jest życie w prawdzie. Ja nie 

mam dość sił, aby postępować wg. 

ideałów Ewangelii. ja nie mam cier-

pliwości, nie potrafię zapanować nad 

swoimi słabościami. Nie jest tak łatwo 

przyznać się do swojej słabości. 

Jesteśmy mistrzami w ukrywaniu 

prawdy o sobie. Wszystkie mecha-

nizmy obronne są naszymi, często 

nieświadomymi zabiegami, aby trud-

ną dla nas prawdę ukryć przed sobą. 

Drugą rzeczą związaną z życiem 

w prawdzie jest wytrwałe dążenie do 

swoich świętych ideałów. Chcę ko-

chać Boga z całych sił. Chcę być 

świętym, dlatego zrobię wszystko, 

aby nie grzeszyć. Teresa nigdy nie 

złożyła broni. Doświadczając swoich 

słabości nigdy się nie wycofała z tego, 

do czego czuła się powołana. Stwier-

dzała nawet, iż „trzeba być orłem 

w swoich pragnieniach”, trzeba mie-

rzyć wysoko. Stąd za wszelką cenę 

wystrzegała się popełnienia najmniej-

szego grzechu. Ona sama twierdziła, 

że niczego w swoim życiu nie odmó-

wiła Chrystusowi.

Na czym polega mała droga: Jak 

zatem pogodzić tak wielkie pragnienie 

kochania Boga z prawdą o nas sa-

mych, iż nie jesteśmy w stanie spro-

stać temu pragnieniu? Teresa uczy nas 

bycia małymi przed Bogiem. U pod-

staw naszego załamywania się pod-

czas niepowodzeń i trudności jest 

nasza pycha, która nam nakazuje 

pokładać nadzieję w sobie. Ta pycha 

tak naprawdę oddala nas od centrum 

Ewangelii, każe nam polegać na nas 

samych i być wielkimi przed Bogiem. 

Żadne uczynki nie są w stanie nam 

wyjednać u Boga zbawienia. Teresa 

woli stać przed Bogiem z pustymi 

rękami – a pamiętajmy – iż nigdy 

w życiu Bogu niczego nie odmówiła! 

Teresa nie marnuje żadnej okazji, aby 

pokazać Bogu, że Go kocha, ale to nie 

jest dla niej powodem do jakie-

gokolwiek chlubienia się przed Bo-

giem. 

Teresa pragnęła całe życie być 

najmniejszą z istot, bo w tym wi-

działa swoją wielkość. Nie jest to 

takie proste, jak nam może wydawać 

się. Pycha jest bardzo subtelna, ciągle 

nas okłamuje i nakazuje być wielkimi. 

Małość jest szczególną drogą ubó-

stwa, które daje wielką wolność od nas 

samych i prowadzi nas bardzo szybko 

do Boga. Teresa nazywa swoją drogę 

„windą” prowadzącą na szczyt świę-

tości. „Bogu podoba się w mojej małej 

duszy właśnie to, że kocham moją 

małość i me ubóstwo, że ślepo ufam 

Jego Miłosierdziu… To zaufanie, 

i tylko zaufanie ma prowadzić nas do 

Miłości”.

Z jednej strony jest to droga 
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Często wydaje się nam, że droga do 

świętości to jest nasze wstępowanie na 

wyżyny cnót. A jest odwrotnie – jest to 

droga, w której Bóg zstępuje do mojej 

nędzy i daje mi swoją świętość. Św. 

Tereska od Dzieciątka Jezus wołała: 

„Miłość, aby być w pełni zaspoko-

jona, musi się zniżyć aż do głębi 

nicości i  tę nicość przemienić 

w ogień”. Miłość to Pan Bóg. Wiemy, 

że pierwszym świętym Kościoła jest 

dziś „Dobry Łotr”, przestępca i grze-

sznik, który uznał swoją nędzę i oddał 

się Bogu przez akt skruchy i ufności. 

Maryja zaczęła uwielbiać Boga po-

nieważ „wejrzał na uniżenie służeb-

nicy swojej”, na Jej „nicość” i dlatego 

Bóg napełnił Ją wszystkim, stała się 

pełna łaski.

Św. Bernard wołał często do Ma-

ryi: „Jestem niczym, ale jestem Twój”. 

Te słowa wyrażają całą prawdę i całe 

piękno drogi całkowitego oddania. 

Jestem samą nędzą, ale błogosławioną 

nędzą w rękach Boga. „Kto się uniża, 

będzie wywyższony” /Łk 18,14/. 

Moja słabość jest drogą, którą Bóg 

przychodzi do mnie. Kiedy oddam 

moje słabości Bogu, przez ręce Maryi 

– będę mógł przestać się bać, bo Ona 

wykorzysta moje słabości dla chwały 

Bożej i dla mojego dobra.

Poznajmy teraz kilka myśli zapi-

sanych przez mistyczkę Alicję Len-

czewską w czasie jej widzenia z Pa-

nem Jezusem, a odnoszących się do 

pokornego uznania swojej słabości. 

„Tyle nędzy i głupoty we mnie, Ojcze. 

Niczym jestem wobec Ciebie. Jak Ty 

możesz znosić to?”  Wierzymy, że w 

odpowiedzi są to słowa Pana Jezusa: 

„Dlatego, że cię kocham. Znam bez-

miar twej małości i bezsilności. Ja 

jestem wszelką doskonałością i nic nie 

trzeba mi dodawać. Mogę tylko przy-

jąć bezsilność i nędzę ludzką, by ją 

uświęcić i zamienić w miłość, piękno, 

szczęście. /.../ Daj Mi to twoje nic, tą 

słabość, tą bezsilność. Ja tego pragnę. 

Tylko tego. Niczego więcej nie mogę 

przyjąć, bo nic więcej nie masz 

swojego. Twój jest tylko grzech 

i słabość – wszystko co dobre w tobie 

jest moim darem. /.../ Pozostań bez-

silna, aby moja moc mogła objawić się 

w tobie. Kocham twoją słabość i twoją 

niemoc. Kocham cię taką jaką jesteś, 

bym Ja mógł dowolnie cię prze-

mieniać. /.../ Bądź niczym, abym Ja 

mógł uczynić cię wszystkim we Mnie. 

/.../ Gdyby ludzie uznali swoją słabość 

i z prostotą dziecka zwracali się do 

Ojca – moc i świętość Moja wypeł-

niłaby ich i świat, a Duch Święty. 

przemieniłby wszystko w królestwo 

miłości. I tak się stanie z każdym, kto 

wytrwa w tej postawie dziecka Bo-

żego.”

Alicja wyznaje: „Pan pozwolił mi 

zrozumieć, że mojej grzesznej natury 

nie jest w stanie zmienić żaden mój 

wysiłek postanowień, ascezy, nawet 

wielogodzinnej modlitwy i dobrych 

uczynków. Może to uczynić jedynie 

cud Boży, jeśli pokornie będę podej-

mować te wszystkie wysiłki, czekając 

ufnie na Jego miłosierdzie. My także 

nie możemy pozostawać biernymi 

oczekując łask Bożych. Nasze wysiłki 

są dostrzegane przez Boga, gdy sta-

jemy w postawie pokornego nędzarza, 

który tylko w Nim pokłada nadzieję.

Prośmy Boga o życie w prawdzie 

przez wstawiennictwo błogosławio-

nego Prymasa i tak jak on stawiajmy 

wszystko na Maryję.

Opracowała Ela Korsak

11.10.2021

ks. Dariusz

Różnymi słowami możemy określać 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 

ojciec, pasterz, biskup, prymas, mąż 

stanu. 

W tej konferencji chcę spojrzeć na 

Niego jako mistyka, a więc człowieka 

prowadzącego niesłychanie głębokie 

życie wewnętrzne, człowieka zjedno-

czonego z Bogiem.

Życie duchowe człowieka rozpozna-

jemy po jego modlitwie, po świa-

domości własnej grzeszności, po jego 

pokorze, ubóstwie duchowym, dzie-

cięctwie Bożym i stosunku do czło-

wieka.

Jego modlitwa miała dwa kierunki 

wyznaczone przez życiowe zawo-

łania: Soli Deo – kierunek ku Bogu, 

i Wszystko postawiłem na Maryję – 

kierunek ku Maryi. W tychże zawo-

łaniach kryje się tajemnica jego życia 

wewnętrznego. 

Soli Deo - tylko Bogu, a nie mnie, 

tylko Bóg, a nie ja. 

Wszystko postawiłem na Maryję - nic 

na siebie. 

Tak może powiedzieć tylko człowiek 

ubogi w duchu.

W parze z ubóstwem duchowym idzie 

pokora. Kardynał Wyszyński coraz 

bardziej rozumiał, że u Boga wszystko 

jest odwrotnie niż u ludzi. Zapisał: 

„Tam gdzie ludzie myślą, że jest 
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największe nieszczęście można spot-

kać największe obdarowanie. Samot-

ność jest oglądaniem Ciebie z bliska, 

złośliwość innych jest szkołą mil-

czenia i pokory, oddalenie od pracy 

jest wzrostem gorliwości i oddaniem 

serca, więzienna cela – uświadamia, 

że nie mamy tutaj na ziemi mieszkania 

stałego”. 

Pokora Wyszyńskiego przybiera po-

stać zarówno uległości jak i sprze-

ciwu. 

Pogodzony z okolicznościami w któ-

rych widział wolę Bożą pisał: „Za cud 

ślubów narodu trzeba zapłacić. Tą 

ceną będzie moja nieobecność, ale 

właśnie ta moja nieobecność będzie 

większym darem dla was niż moja 

obecność”.

Okolicznościom w których nie wi-

dział woli Bożej – mówił: Non pos-

sumus.

Kardynał Wyszyński znał hierarchię. 

Wiedział kto jest kim i wobec kogo. 

Był ojcem dla wiernych, ojcem 

narodu, ale pierwej był dzieckiem, 

dzieckiem Bożym na mocy chrztu 

świętego i dzieckiem Maryi na mocy 

Testamentu z krzyża. Dziecko uczy się 

bycia ojcem nie od kogo innego jak od 

ojca. Dziecko uczy się bycia matką nie 

od kogo innego jak od matki. Mając 

takiego Ojca i taką Matkę kard. 

Wyszyński był w najlepszej szkole 

rodzicielstwa. W Bogu jako ojcu i Ma-

ryi jako matce pokładał swoją na-

dzieję wiedząc, że o własnych siłach 

nie jest w stanie zrobić niczego dob-

rego, a nawet przeszkadzać Bożym 

planom. 

Pewnego razu tak napisał: 

„Dziękuję Ci Boże, żeś sam stanął 

w obronie Kościoła i że go bronisz 

przede mną. Że bronisz świętości 

ołtarzy Twoich przed moją niegodną 

służbą, że bronisz owczarni swojej 

przed tak lichym pasterzem”. 

Bóg dał mu poznać brak przeźro-

czystości dla łaski, która sprawia, że 

jest zdolny do tak wręcz szokującego 

stwierdzenia. 

Głębokie poczucie grzeszności chara-

kterystyczne dla mistyków ujawnia 

się w kolejnych zapiskach: „W ru-

pieciarni mego życia znalazłem coś 

Bożego. To sam Bóg zagubił tam 

drogocenną perłę. I chociaż leży ona 

w błocie, warto posiąść to błoto, aby 

wraz z nim stać się właścicielem perły. 

Ileż pereł leży w błocie. Jak wielką 

cenę ma błoto, przez to właśnie, że 

odkryto w nim perłę. Jestem tylko 

błotem, ale w tym błocie Bóg zagubił 

perłę swojej miłości”.

Kardynał Wyszyński miał tak wiele 

powodów, aby źle myśleć o ludziach. 

Kiedy przychodziły pokusy modlił 

się, aby nie ulec nienawiści a przed 

kobietą wstawał ponieważ przypo-

minała mu Maryję.

Niech Jego wstawiennictwo jako bło-

gosławionego i nam pomoże jedno-

czyć się z Bogiem i coraz bardziej 

kochać Maryję.

18.10.21 

ks. Marek

M a ł a  d r o g a  ś w.  Te r e s y  o d 

Dzieciątka Jezus

Miesiąc październik rozpoczę-

liśmy od wspomnienia św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus. Znamy małą drogę 

duchową św. Teresy, drogę ubóstwa 

duchowego, bezradności i ufności. 

Mówi ona o ufnym zdaniu się na Boga 

w chwilach doświadczania swojej 

słabości. 

Wy m a g a n i a  m a ł e j  d ro g i : 

Pierwszą sprawą bardzo ważną dla 

Teresy jest życie w prawdzie. Ja nie 

mam dość sił, aby postępować wg. 

ideałów Ewangelii. ja nie mam cier-

pliwości, nie potrafię zapanować nad 

swoimi słabościami. Nie jest tak łatwo 

przyznać się do swojej słabości. 

Jesteśmy mistrzami w ukrywaniu 

prawdy o sobie. Wszystkie mecha-

nizmy obronne są naszymi, często 

nieświadomymi zabiegami, aby trud-

ną dla nas prawdę ukryć przed sobą. 

Drugą rzeczą związaną z życiem 

w prawdzie jest wytrwałe dążenie do 

swoich świętych ideałów. Chcę ko-

chać Boga z całych sił. Chcę być 

świętym, dlatego zrobię wszystko, 

aby nie grzeszyć. Teresa nigdy nie 

złożyła broni. Doświadczając swoich 

słabości nigdy się nie wycofała z tego, 

do czego czuła się powołana. Stwier-

dzała nawet, iż „trzeba być orłem 

w swoich pragnieniach”, trzeba mie-

rzyć wysoko. Stąd za wszelką cenę 

wystrzegała się popełnienia najmniej-

szego grzechu. Ona sama twierdziła, 

że niczego w swoim życiu nie odmó-

wiła Chrystusowi.

Na czym polega mała droga: Jak 

zatem pogodzić tak wielkie pragnienie 

kochania Boga z prawdą o nas sa-

mych, iż nie jesteśmy w stanie spro-

stać temu pragnieniu? Teresa uczy nas 

bycia małymi przed Bogiem. U pod-

staw naszego załamywania się pod-

czas niepowodzeń i trudności jest 

nasza pycha, która nam nakazuje 

pokładać nadzieję w sobie. Ta pycha 

tak naprawdę oddala nas od centrum 

Ewangelii, każe nam polegać na nas 

samych i być wielkimi przed Bogiem. 

Żadne uczynki nie są w stanie nam 

wyjednać u Boga zbawienia. Teresa 

woli stać przed Bogiem z pustymi 

rękami – a pamiętajmy – iż nigdy 

w życiu Bogu niczego nie odmówiła! 

Teresa nie marnuje żadnej okazji, aby 

pokazać Bogu, że Go kocha, ale to nie 

jest dla niej powodem do jakie-

gokolwiek chlubienia się przed Bo-

giem. 

Teresa pragnęła całe życie być 

najmniejszą z istot, bo w tym wi-

działa swoją wielkość. Nie jest to 

takie proste, jak nam może wydawać 

się. Pycha jest bardzo subtelna, ciągle 

nas okłamuje i nakazuje być wielkimi. 

Małość jest szczególną drogą ubó-

stwa, które daje wielką wolność od nas 

samych i prowadzi nas bardzo szybko 

do Boga. Teresa nazywa swoją drogę 

„windą” prowadzącą na szczyt świę-

tości. „Bogu podoba się w mojej małej 

duszy właśnie to, że kocham moją 

małość i me ubóstwo, że ślepo ufam 

Jego Miłosierdziu… To zaufanie, 

i tylko zaufanie ma prowadzić nas do 

Miłości”.

Z jednej strony jest to droga 



rozpoznawania, że do niczego nie 

jesteśmy sami z siebie zdolni, a z dru-

giej strony, takiej szalonej dziecięcej 

ufności. Z jednej strony odkrywa ta 

droga nasze puste ręce, a z drugiej 

strony znajduje sposób, aby te puste 

ręce nie przeszkadzały jej w życiu. 

Uznaje, że jest dzieckiem i pomimo 

pustych rąk może rzucić się w ramiona 

Ojca. Te puste ręce to nie wszystko, bo 

słabość oznacza nie tylko jakiś brak, 

brak dobra, ale też oznacza skłonność 

do upadków. Ale świadomość, że 

jestem dzieckiem pozwala św. Teresce 

powiedzieć, że jako dziecko nie może 

zrobić sobie wielkiej krzywdy. I znów 

ta dziecięca ufność jest ratunkiem na 

pustkę, na brak jakiegoś dobra, na 

upadki, na jakieś zło. 

Ufność jest ratunkiem. I to tak 

naprawdę jest jedna strona medalu, ta 

strona która może nam bardziej 

odpowiada, bo tak się dobrze czujemy 

mogąc też się usprawiedliwić widząc 

swoje braki, swoje niedoskonałości. 

To jest takie dobre i wygodne, dlatego 

nam to smakuje i łatwo przychodzi. 

Jest też druga strona medalu tej 

małej drogi. Skoro jesteśmy słabi, 

niezdolni do jakiegoś dobra, zdolni do 

upadków, które nie powinny nas 

dziwić, to z drugiej strony skoro 

jesteśmy słabi, jesteśmy dziećmi, to 

powinno nas dziwić coś innego. Jeżeli 

jesteśmy mali, jesteśmy słabi, to 

powinny  nas  dz iwić  ludzkie 

pochwały. Św. Tereska miała świa-

domość słabości, świadomość mało-

ści. To w niej owocowało jakimś 

takim zaprzeczaniem, kiedy ktoś 

próbował przypisać jej jakieś dobro. 

To jest ta druga strona medalu. Pierw-

sza strona medalu to, że mała droga 

jest odpowiedzią na słabość, na 

upadki, na to, czego w nas nie ma i z 

drugiej strony, z tego fundamentu 

słabości i dziecięctwa powinna wyni-

kać nasza reakcja na to, gdy ktoś 

próbuje jakieś dobro nam przypi-

sywać. Kiedy my sami widzimy 

w sobie jakieś dobro i rzeczywiście to 

dobro w nas jest, to wiemy, kto jest 

dawcą dobra. 

Lubimy, kiedy nas pochwalą, 

szczególnie dzieci lubią być chwalo-

ne, być pierwsze. Trzeba też to dobro 

zauważyć, nazwać i przyjąć, jeżeli 

ono rzeczywiście ma miejsce. Mała 

droga nie powinna w nas rodzić 

jakiegoś wrażenia obdarcia, tylko 

wrażenie obdarowania. Tak to było w 

życiu św. Tereski. Ona z jednej strony 

była przekonana o swojej słabości, 

o swojej małości, o własnej bezrad-

ności, a z drugiej strony miała świa-

domość tego, że jest w niej jakieś 

życie duchowe i także inni to widzieli. 

Ona jak refren powtarzała w ży-

ciu, że Duch Święty wieje kędy chce. 

Ona nie przypisywała tego sobie, ale 

odpowiadała, że Duch Święty w niej 

tak działa. Duchowi Świętemu przy-

pisywała też zdolność do skruchy. 

Chociaż była słaba, mała, to ceniono 

jej obecność, jej towarzystwo Nie 

pozwalała na to, żeby ktoś przypisał 

jej coś dobrego. Z jednej strony nie 

przejmowała się słabością, nie przej-

mowała się grzechem. Mówiła: prze-

cież jestem mała, jestem dzieckiem. 

Z drugiej strony nie pozwalała na to, 

żeby ktoś żył iluzją. Sama nie żyła 

iluzją. Widziała dobro. Nie czuła się 

obdarta, ale obdarowana. I to mówiła 

też innym. Oczywiście jest ryzyko, że 

nasze słowa będą puste, dlatego warto 

zastanowić się, jak to jest u nas. 

O ile ta pierwsza strona medalu 

małej drogi tak nas fascynuje i po-

ciąga, to jak to jest z tą drugą stroną 

medalu? Czy sami nie żyjemy iluzją. 

Czy ludzi wyzwalamy z tej iluzji 

o nas? Czasem przeciwnie, szukamy 

pochwał, chwalimy się mówiąc: moje 

dzieło, moje dziecko, ja to zrobiłem.

Czasem ta druga strona medalu 

małej drogi wydaje się być trudna 

do zauważenia, mniej wygodna. 

Można żyć tylko słowami, można 

tylko tak mówić, ale we wnętrzu nie 

żyć tym. Musimy starać się zaprze-

czać iluzjom. Ona podejmowała te 

próby zaprzeczania, także na wzór 

Jezusa. Jeżeli ktoś widział w Nim 

dobro, to mówił, że tylko Bóg jest 

dobry. Dlaczego nazywasz mnie 

dobrym? 

Czy umiemy oddawać chwałę 

Bogu? Czy podejmujemy wysiłek by 

nie pozwalać, aby inni przypinali nam 

ordery? Teresa na to nie zgadzała się. 

Mała droga nie pozwalała, żeby ktoś 

jej przypinał ordery. Mała droga 

z jednej strony nie pozwala nam czuć 

się potępionymi. Mała droga wyzwala 

nas ze skazania na śmierć, ale mała 

droga powinna wyzwalać nas z or-

derów. Dobry jesteś Ty. Jeśli order, 

to Tobie, Panie Jezu.

Jestem Twoim dzieckiem, 
Maryjo

Dziecko jest pełne ufności.
Dziecko kocha najprościej.
Dziecko pragnie jednego –
Obdarowania miłością.

Wie, że gdy Mama kocha,
Wiele potrafi wybaczyć.
Przytuli dziecko do piersi,
Gdy ono głośno zapłacze.

Mama nie przymknie oczu
Na zło uczynione bliźniemu.
Wyjaśni i znajdzie sposób
Jak szybko zaradzić złemu.

Kochana Mama rozumie
Każdy ból dziecka, zranienie
I zrobi, co tylko możliwe,
Aby mu ulżyć w cierpieniu.

Najświętsza Matuś, Maryjo
Ja dziecko do Ciebie się tulę.
Zamknij mnie w Swoim Sercu,
Opiekuj się mną czule.

   Ewa T.

Matka

Spodobało się Tobie, 

o Wszechmocny Boże,

Obdarzyć świat niezwykłym 

klejnotem.

Dałeś nam za Matkę Najświętszą 

Maryję

Jaśniejącą pokorą, niczym zbroją 

złotą.

Obleczona w słońce, 

Przenajświętsza Panna,

Przepełniona łaską z Ojca Swego 

woli.

Taka piękna, cicha i jak kryształ 

czysta

Przy tronie Najwyższego Boga 

Stwórcy stoi.

Zdrowaś bądź, Maryjo, Miłosierna 

Matko,

Jedyny ratunku człowieka 

grzesznego.

Dziś składamy siebie w Twoje 

wierne dłonie,

Wyproś nam u Syna dar życia 

wiecznego.

Ewa T.

Kudowa Zdrój 2019

Odeszli do Pana

Ks. Krzysztof Rogożyński

 

Krzysia Rogożyńskiego poznałam 

w 1992 r. podczas pieszej pielgrzymki 

na Jasną Górę. Dużo wtedy roz-

mawialiśmy, opowiadał o sobie. Zdu-

miewało mnie w nim to. Na pierwszym 

etapie pielgrzymki naderwał mu się 

pasek u sandałów, a miał tylko jedną 

parę. Byliśmy zdziwieni, gdy w tych 

sandałach doszedł do Częstochowy i w 

nich wrócił. Bardzo urzekała mnie 

Jego prostota, ufność i wdzięczność za 

wszystko. Podczas pielgrzymki powie-

działam mu o Ruchu i zaprosiłam na 

spotkania. Przyjechał do Białegostoku 

w pierwszy wtorek września, zaczynał 

pracę. W tym dniu rozpoczynały się 

również spotkania Ruchu. Z radością 

przyjął zaproszenie na spotkanie, 

wtedy w parafii Św. Wojciecha. Potem 

przeszedł do grupy młodzieżowej. Był 

bardzo otwarty na duchowość Ruchu. 

Mieszkał na moim osiedlu, czasami 

wpadał, by pogadać, podzielić się, był 

bardzo wdzięczny Matce Bożej za Jej 

prowadzenie i małe cuda, które czyniła 

w Jego życiu. Jednym z nich była 

matura, którą zdawał chyba dwa razy. 

Już wtedy bardzo cenił sobie bycie we 

wspólnocie i dar kierownictwa du-

chowego. Często dzielił się potrzebą 

częstego bycia na Mszy Świętej.

Plany Boga często nas zdumiewają, 

ale i zaskakują. Aby je zrealizować, 

trzeba dobrze wsłuchiwać się w Jego 

wolę, zaufać Mu i dać odpowiedź. 

Z wielkim zdumieniem i radością 

przyjęłam wiadomość, że Krzysio 

wybiera się do seminarium. Jak wielka 

była wrażliwość Jego duszy na wołanie 

Boga. Rodzice księdza mieszkali dość 

daleko od Białegostoku. Ruch otaczał 

księdza Krzysia troską duchową 

i modlitwą. Uczestniczyliśmy w Jego 

najważniejszych wydarzeniach, takich 

jak obłóczyny, diakonat, święcenia 

kapłańskie. Na diakonat przyjechali 

rodzice i chrzestna księdza Krzysztofa. 

Towarzyszyłam im w tych uro-

czystościach. Wtedy mama Księdza 

opowiadała o Jego dzieciństwie. Jako 

niemowlę chorował na niezdiag-

nozowaną chorobę. Przez pierwsze 

dwa lata lekarze nie dawali szans na 

przeżycie dziecka. Mama Helena ofia-

rowała Go Matce Bo-żej. Maryja 

wzięła Go pod swój 

płaszcz. 

Święcenia kapłań-

skie otrzymał 31 maja 

2003 roku z rąk abpa 

Wojciecha Ziemby. 

Jego motto z obra-

zka prymicyjnego z 2 

Kor 12,9 „Moc bowiem 

w słabości się dosko-

nali”.

 Nieoczekiwane i zas-

kakujące są drogi, jakimi 

Bóg prowadzi swoich 

wybranych .  Ks i ądz 

Krzysztof podjął pracę 

duszpasterską w Dąb-

rowie Białostockiej, po-

tem posługiwał w Nie-

wodnicy, Świętej Jad-

widze, Matce Bożej Fa-

timskiej i w Dobrzy-

niewie. Opiekował się 

grupami parafialnymi 

Ruchu Rodzin Naza-

retańskich. Posługiwał 

jako kapelan w szpitalu, 

w hospicjum. Kiedy 

mówił o swoim kapłań-

stwie, podkreślał: „Naj-bardziej lubię 

odprawiać Mszę świętą”. Był bardzo 

skromny, nie potrzebował zbyt wielu 

rzeczy, tylko konieczne. Często 

pomagał potrze-bującym. Wobec tych 

os ta tn ich  był  częs to  na iwny i 

w y k o r z y s t y w a n y . 

W jednej z parafii, gdzie posługiwał, 

Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca 

nazywała go „białostockim  Dolindo”.

 Odszedł niespodziewanie, w nie-

dzielny listopadowy wieczór w samot-

ności jak Jego Mistrz. Mam nadzieję, 

a nawet pewność, że Maryja była przy 

Nim. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać 

Panie… 

Maria Kalejta
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rozpoznawania, że do niczego nie 

jesteśmy sami z siebie zdolni, a z dru-

giej strony, takiej szalonej dziecięcej 

ufności. Z jednej strony odkrywa ta 

droga nasze puste ręce, a z drugiej 

strony znajduje sposób, aby te puste 

ręce nie przeszkadzały jej w życiu. 

Uznaje, że jest dzieckiem i pomimo 

pustych rąk może rzucić się w ramiona 

Ojca. Te puste ręce to nie wszystko, bo 

słabość oznacza nie tylko jakiś brak, 

brak dobra, ale też oznacza skłonność 

do upadków. Ale świadomość, że 

jestem dzieckiem pozwala św. Teresce 

powiedzieć, że jako dziecko nie może 

zrobić sobie wielkiej krzywdy. I znów 

ta dziecięca ufność jest ratunkiem na 

pustkę, na brak jakiegoś dobra, na 

upadki, na jakieś zło. 

Ufność jest ratunkiem. I to tak 

naprawdę jest jedna strona medalu, ta 

strona która może nam bardziej 

odpowiada, bo tak się dobrze czujemy 

mogąc też się usprawiedliwić widząc 

swoje braki, swoje niedoskonałości. 

To jest takie dobre i wygodne, dlatego 

nam to smakuje i łatwo przychodzi. 

Jest też druga strona medalu tej 

małej drogi. Skoro jesteśmy słabi, 

niezdolni do jakiegoś dobra, zdolni do 

upadków, które nie powinny nas 

dziwić, to z drugiej strony skoro 

jesteśmy słabi, jesteśmy dziećmi, to 

powinno nas dziwić coś innego. Jeżeli 

jesteśmy mali, jesteśmy słabi, to 

powinny  nas  dz iwić  ludzkie 

pochwały. Św. Tereska miała świa-

domość słabości, świadomość mało-

ści. To w niej owocowało jakimś 

takim zaprzeczaniem, kiedy ktoś 

próbował przypisać jej jakieś dobro. 

To jest ta druga strona medalu. Pierw-

sza strona medalu to, że mała droga 

jest odpowiedzią na słabość, na 

upadki, na to, czego w nas nie ma i z 

drugiej strony, z tego fundamentu 

słabości i dziecięctwa powinna wyni-

kać nasza reakcja na to, gdy ktoś 

próbuje jakieś dobro nam przypi-

sywać. Kiedy my sami widzimy 

w sobie jakieś dobro i rzeczywiście to 

dobro w nas jest, to wiemy, kto jest 

dawcą dobra. 

Lubimy, kiedy nas pochwalą, 

szczególnie dzieci lubią być chwalo-

ne, być pierwsze. Trzeba też to dobro 

zauważyć, nazwać i przyjąć, jeżeli 

ono rzeczywiście ma miejsce. Mała 

droga nie powinna w nas rodzić 

jakiegoś wrażenia obdarcia, tylko 

wrażenie obdarowania. Tak to było w 

życiu św. Tereski. Ona z jednej strony 

była przekonana o swojej słabości, 

o swojej małości, o własnej bezrad-

ności, a z drugiej strony miała świa-

domość tego, że jest w niej jakieś 

życie duchowe i także inni to widzieli. 

Ona jak refren powtarzała w ży-

ciu, że Duch Święty wieje kędy chce. 

Ona nie przypisywała tego sobie, ale 

odpowiadała, że Duch Święty w niej 

tak działa. Duchowi Świętemu przy-

pisywała też zdolność do skruchy. 

Chociaż była słaba, mała, to ceniono 

jej obecność, jej towarzystwo Nie 

pozwalała na to, żeby ktoś przypisał 

jej coś dobrego. Z jednej strony nie 

przejmowała się słabością, nie przej-

mowała się grzechem. Mówiła: prze-

cież jestem mała, jestem dzieckiem. 

Z drugiej strony nie pozwalała na to, 

żeby ktoś żył iluzją. Sama nie żyła 

iluzją. Widziała dobro. Nie czuła się 

obdarta, ale obdarowana. I to mówiła 

też innym. Oczywiście jest ryzyko, że 

nasze słowa będą puste, dlatego warto 

zastanowić się, jak to jest u nas. 

O ile ta pierwsza strona medalu 

małej drogi tak nas fascynuje i po-

ciąga, to jak to jest z tą drugą stroną 

medalu? Czy sami nie żyjemy iluzją. 

Czy ludzi wyzwalamy z tej iluzji 

o nas? Czasem przeciwnie, szukamy 

pochwał, chwalimy się mówiąc: moje 

dzieło, moje dziecko, ja to zrobiłem.

Czasem ta druga strona medalu 

małej drogi wydaje się być trudna 

do zauważenia, mniej wygodna. 

Można żyć tylko słowami, można 

tylko tak mówić, ale we wnętrzu nie 

żyć tym. Musimy starać się zaprze-

czać iluzjom. Ona podejmowała te 

próby zaprzeczania, także na wzór 

Jezusa. Jeżeli ktoś widział w Nim 

dobro, to mówił, że tylko Bóg jest 

dobry. Dlaczego nazywasz mnie 

dobrym? 

Czy umiemy oddawać chwałę 

Bogu? Czy podejmujemy wysiłek by 

nie pozwalać, aby inni przypinali nam 

ordery? Teresa na to nie zgadzała się. 

Mała droga nie pozwalała, żeby ktoś 

jej przypinał ordery. Mała droga 

z jednej strony nie pozwala nam czuć 

się potępionymi. Mała droga wyzwala 

nas ze skazania na śmierć, ale mała 

droga powinna wyzwalać nas z or-

derów. Dobry jesteś Ty. Jeśli order, 

to Tobie, Panie Jezu.

Jestem Twoim dzieckiem, 
Maryjo

Dziecko jest pełne ufności.
Dziecko kocha najprościej.
Dziecko pragnie jednego –
Obdarowania miłością.

Wie, że gdy Mama kocha,
Wiele potrafi wybaczyć.
Przytuli dziecko do piersi,
Gdy ono głośno zapłacze.

Mama nie przymknie oczu
Na zło uczynione bliźniemu.
Wyjaśni i znajdzie sposób
Jak szybko zaradzić złemu.

Kochana Mama rozumie
Każdy ból dziecka, zranienie
I zrobi, co tylko możliwe,
Aby mu ulżyć w cierpieniu.

Najświętsza Matuś, Maryjo
Ja dziecko do Ciebie się tulę.
Zamknij mnie w Swoim Sercu,
Opiekuj się mną czule.

   Ewa T.

Matka

Spodobało się Tobie, 

o Wszechmocny Boże,

Obdarzyć świat niezwykłym 

klejnotem.

Dałeś nam za Matkę Najświętszą 

Maryję

Jaśniejącą pokorą, niczym zbroją 

złotą.

Obleczona w słońce, 

Przenajświętsza Panna,

Przepełniona łaską z Ojca Swego 

woli.

Taka piękna, cicha i jak kryształ 

czysta

Przy tronie Najwyższego Boga 

Stwórcy stoi.

Zdrowaś bądź, Maryjo, Miłosierna 

Matko,

Jedyny ratunku człowieka 

grzesznego.

Dziś składamy siebie w Twoje 

wierne dłonie,

Wyproś nam u Syna dar życia 

wiecznego.

Ewa T.

Kudowa Zdrój 2019

Odeszli do Pana

Ks. Krzysztof Rogożyński

 

Krzysia Rogożyńskiego poznałam 

w 1992 r. podczas pieszej pielgrzymki 

na Jasną Górę. Dużo wtedy roz-

mawialiśmy, opowiadał o sobie. Zdu-

miewało mnie w nim to. Na pierwszym 

etapie pielgrzymki naderwał mu się 

pasek u sandałów, a miał tylko jedną 

parę. Byliśmy zdziwieni, gdy w tych 

sandałach doszedł do Częstochowy i w 

nich wrócił. Bardzo urzekała mnie 

Jego prostota, ufność i wdzięczność za 

wszystko. Podczas pielgrzymki powie-

działam mu o Ruchu i zaprosiłam na 

spotkania. Przyjechał do Białegostoku 

w pierwszy wtorek września, zaczynał 

pracę. W tym dniu rozpoczynały się 

również spotkania Ruchu. Z radością 

przyjął zaproszenie na spotkanie, 

wtedy w parafii Św. Wojciecha. Potem 

przeszedł do grupy młodzieżowej. Był 

bardzo otwarty na duchowość Ruchu. 

Mieszkał na moim osiedlu, czasami 

wpadał, by pogadać, podzielić się, był 

bardzo wdzięczny Matce Bożej za Jej 

prowadzenie i małe cuda, które czyniła 

w Jego życiu. Jednym z nich była 

matura, którą zdawał chyba dwa razy. 

Już wtedy bardzo cenił sobie bycie we 

wspólnocie i dar kierownictwa du-

chowego. Często dzielił się potrzebą 

częstego bycia na Mszy Świętej.

Plany Boga często nas zdumiewają, 

ale i zaskakują. Aby je zrealizować, 

trzeba dobrze wsłuchiwać się w Jego 

wolę, zaufać Mu i dać odpowiedź. 

Z wielkim zdumieniem i radością 

przyjęłam wiadomość, że Krzysio 

wybiera się do seminarium. Jak wielka 

była wrażliwość Jego duszy na wołanie 

Boga. Rodzice księdza mieszkali dość 

daleko od Białegostoku. Ruch otaczał 

księdza Krzysia troską duchową 

i modlitwą. Uczestniczyliśmy w Jego 

najważniejszych wydarzeniach, takich 

jak obłóczyny, diakonat, święcenia 

kapłańskie. Na diakonat przyjechali 

rodzice i chrzestna księdza Krzysztofa. 

Towarzyszyłam im w tych uro-

czystościach. Wtedy mama Księdza 

opowiadała o Jego dzieciństwie. Jako 

niemowlę chorował na niezdiag-

nozowaną chorobę. Przez pierwsze 

dwa lata lekarze nie dawali szans na 

przeżycie dziecka. Mama Helena ofia-

rowała Go Matce Bo-żej. Maryja 

wzięła Go pod swój 

płaszcz. 

Święcenia kapłań-

skie otrzymał 31 maja 

2003 roku z rąk abpa 

Wojciecha Ziemby. 

Jego motto z obra-

zka prymicyjnego z 2 

Kor 12,9 „Moc bowiem 

w słabości się dosko-

nali”.

 Nieoczekiwane i zas-

kakujące są drogi, jakimi 

Bóg prowadzi swoich 

wybranych .  Ks i ądz 

Krzysztof podjął pracę 

duszpasterską w Dąb-

rowie Białostockiej, po-

tem posługiwał w Nie-

wodnicy, Świętej Jad-

widze, Matce Bożej Fa-

timskiej i w Dobrzy-

niewie. Opiekował się 

grupami parafialnymi 

Ruchu Rodzin Naza-

retańskich. Posługiwał 

jako kapelan w szpitalu, 

w hospicjum. Kiedy 

mówił o swoim kapłań-

stwie, podkreślał: „Naj-bardziej lubię 

odprawiać Mszę świętą”. Był bardzo 

skromny, nie potrzebował zbyt wielu 

rzeczy, tylko konieczne. Często 

pomagał potrze-bującym. Wobec tych 

os ta tn ich  był  częs to  na iwny i 

w y k o r z y s t y w a n y . 

W jednej z parafii, gdzie posługiwał, 

Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca 

nazywała go „białostockim  Dolindo”.

 Odszedł niespodziewanie, w nie-

dzielny listopadowy wieczór w samot-

ności jak Jego Mistrz. Mam nadzieję, 

a nawet pewność, że Maryja była przy 

Nim. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać 

Panie… 

Maria Kalejta

8 9
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Śp. ksiądz Krzysztof w moim sercu 

zawsze pozostanie księdzem Krzy-

siem. Wspominam go jako człowieka 

pogodnego, skromnego, często nie-

zrozumianego, poszukującego kon-

taktu, relacji z innymi ludźmi. Jego 

oczy nagle jaśniały, gdy rozpoznawał 

obecność znajomego. Gdy pojawiał 

się w tłumie i nasze spojrzenia się 

spotkały mogłam odczytać w jego 

oczach radość, pokój, poczucie 

bezpieczeństwa. Pamiętam Go, gdy 

jeszcze nie był kapłanem. Spotkałam, 

wtedy jeszcze Krzysia, w Pań-

stwowym Szpitalu Klinicznym, gdy 

odbywał tam chyba służbę wojskową, 

jako sanitariusz. W białym kitlu 

wyglądał jak lekarz, chociaż nim nie 

był. Kto by wtedy pomyślał, że 

zostanie lekarzem dusz? Przy każdym 

spotkaniu przedłużał rozmowę opo-

wiadając o sobie, zadając pytania 

zatroskany o innych.

Wiele lat temu, na początku swego 

kapłaństwa ksiądz Krzysio był odpo-

wiedzialny za grupy dziecięce w RRN 

i to właśnie u niego w kilka osób 

spotykaliśmy się w celu tworzenia 

konspektów na rekolekcje wakacyjne. 

Gdy przyjeżdżaliśmy, wiedzieliśmy, 

że bardzo na nas czekał. Ten czas był 

spotkaniem. Z tworzenia niewiele 

nam wychodziło, ale wracaliśmy pełni 

radości z bycia we wspólnocie. Na 

pielgrzymce do Ziemi Świętej poz-

nałam w nim kapłana, który bardzo 

przeżywał Eucharystię, troszczył się, 

by prawidłowo przeżywać liturgię. 

Radowało się moje serce, że znaj-

dował opiekę, troskę u kapłanów 

naszego RRN. Każdy z nas potrzebuje 

wsparcia i Pan Jezus ze swoją Mate-

czką udzielając mocy Ducha Świę-

tego we wspólnocie. Dlatego jestem 

wdzięczna Najświętszej Panience, że 

RRN założyła i księdza Krzysia 

i wszystkich nas we wspólnotę zebrała 

i opieką otoczyła.

Głęboko wierzę, że księdza Krzy-

sia już doprowadziła do swego Syna.  

Ania Topolewicz

Pamiętam pierwszą konferencję 

wygłoszoną przez ks. Krzysztofa dla 

naszej wspólnoty jeszcze w dolnym 

kościele Św. Jadwigi. Zdanie, które 

bardzo zapadło mi w pamięć było 

cytatem św. Matki Teresy, która 

mówiła:  „Jestem ołówkiem w ręku 

Boga”. Dotarła do mnie głębia tej 

myśli, tak prostej a jednocześnie tak 

odkrywczej. Myślę, że ks. Krzysztof 

bardzo dobrze te słowa rozumiał i żył 

nimi na co dzień. Pewnie dlatego 

usłyszane od Niego brzmiały tak 

wiarygodnie. Chwała Panu za dar ks. 

Krzysztofa.

Ewa Szczepaniak

Ksiądz Krzysztof bardzo cenił 

i lubił pracę z dziećmi, zarówno 

w szkole w Niewodnicy, jak i w czasie 

posługi we wspólnocie w formacji 

małżeństw z dziećmi. Sam również 

był dzieckiem przed Bogiem, czasem 

bezradnym, ale zawsze mocno ufa-

jącym i oddanym. Kochał Maryję. Za 

Jej przyczyną doświadczał wielu łask 

w życiu i w kapłańskiej posłudze. 

Nieraz był zadziwiony tak hojnymi 

darami. Z radością pielgrzymował do 

sanktuariów maryjnych. Zachęcał też 

inne osoby do pielgrzymek, do 

wchodzenia na drogę Maryi, udzielał 

wsparcia i pomocy.

Bardzo cenił prostotę, stawanie w 

prawdzie. Odrzucał wszelkie prze-

jawy pychy. Pragnął życia w pokorze, 

dla siebie i dla swoich penitentów. Nie 

przywiązywał wagi do dóbr material-

nych. Hojnie dzielił się z innymi tym, 

co miał. Żył skromnie.

Ks. Krzysztof często mówił o do-

broci i miłości Boga, i chociaż sam 

przeżywał różne trudności i upokorze-

nia, to patrzył na nie przez pryzmat 

wiary, z nadzieją. Kochał Eucharystię 

i był sługą konfesjonału. W kościele 

św. Jadwigi często spowiadał parafian 

jeszcze długo po zakończeniu Mszy 

Świętej. Stojący w kolejce wytrwale 

czekali. 

Zawsze był blisko ludzi, którzy się 

źle mieli. Posługiwał w szpitalu 

w Dąbrowie Białostockiej, odwiedzał 

chorych na terenie naszej parafii. 

Poświęcał cierpiącym dużo czasu. 

Pochylał się nad nimi z wielką 

serdecznością. Choroba, której sam 

doświadczał przez wiele ostatnich lat, 

osłabiała księdza. W tych wszystkich 

trudnościach był pogodny. 

Boże Wiekuisty, dziękuję Ci za 

życie i dar kapłaństwa księdza Krzy-

sztofa, za wszystkie spowiedzi, Eu-

charystie, rozmowy, modlitwę i obec-

ność w różnych doświadczeniach.

Panie Jezu Chryste, „bądź dla tej 

duszy wiecznym odpocznieniem, 

pozwól oglądać chwały Twej maje-

stat”.

Bożena Kulesza

Tereska Gryc

W dniu 9.XI.2020 r. odeszła od nas 

do Pana nasza siostra Teresa Gryc. 

Odeszła od nas nagle, napawając nas 

żalem i smutkiem. Jej ogromna 

charyzma  zostawiła naszej wspól-

nocie parafialnej w Zabłudowie dużą 

spuściznę, o którą Ona zawalczyła: 

Niedzielne Msze święte dla dzieci 

o godz.12.30. W pierwsze soboty 

miesiąca Różaniec wynagradzający 

i Msze Święte o tryumf Niepokala-

nego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

To nabożeństwo z czasem bardzo 

prężnie rozrosło się w naszej parafii, 

uczestniczy w nim coraz więcej ludzi 

(około 50 osób). Na początku przy-

chodziło kilka osób, Terenia sama 

prowadziła różaniec i rozważania i się 

nie zrażała tak małą frekwencją. 

Zorganizowała stół na końcu kościoła. 

Parafianie mogą się wymieniać 

przeczytaną książką lub czasopis-

mem. Zmobilizowała Bożenę do 

tworzenia gazetek w gablotach, które 
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znajdują się na zewnątrz kościoła. 

Brała czynny udział w procesjach 

parafialnych i mobilizowała pozo-

stałych do uczestnictwa. Troszczyła 

się, aby każdy kapłan w naszej parafii 

był otoczony modlitwą i miał Mar-

garetkę, założyła również Złotą Różę. 

Stworzyła naszą wspólnotę RRN. 

Każdą z nas osobiście upatrzyła 

i wyłoniła spośród wielu parafian. 

Była nieugięta. Wszystkie byłyśmy 

raczej oporne i nieufne, co do tego, 

czy odnajdziemy się właśnie w tej 

wspólnocie. Większość z nas nigdy 

nie była członkami żadnych wspólnot. 

Terenia z ogromną delikatnością 

i uśmiechem zapraszała na spotkania, 

czytała konferencje i dzieliła się 

z nami treściami. Bardzo ujęła nas 

swoją prostotą i otwarciem. Dzięki 

niej wzrosła nasza wiara i zaufanie do 

Maryi. Zabiegała o czynny udział 

naszej wspólnoty w liturgii czwart-

kowej Mszy Świętej, po której odby-

wały się nasze spotkania. Orga-

nizowała poniedziałkowe wyjazdy na 

Msze i konferencje do Miłosierdzia 

Bożego w Białymstoku. Była anima-

torką naszej grupy przez ponad 10 lat. 

Patrząc na Jej życie można powie-

dzieć, że wszystko postawiła na 

Maryję, tak jak Papież Jan Paweł II 

i Prymas Polski Kardynał Stefan 

Wyszyński.

Wiemy, że będziemy tworzyć 

naszą wspólnotę z pamięcią o Niej i z 

ogromną wdzięcznością, której nie da 

się przelać na papier. Bardzo nam Jej 

brakuje, lecz jesteśmy pewne, że jest 

szczęśliwa z ukochaną Matką Bożą 

i całym dworem niebieskim. Modlimy 

się za nią i jesteśmy przekonane, że 

Ona wstawia się za nami u Matki 

Najświętszej. Zawsze będzie w na-

szych sercach i pamięci. Jesteśmy jej 

wdzięczne za wszystko i dziękujemy 

Panu Bogu, że postawił na naszej 

drodze życiowej tak wspaniałą osobę.

Bożena Filończuk

Nazywaliśmy ją „świętą Tereską”, 

a ona nie protestowała, bo całym 

sercem dążyła do świętości. Od świtu 

na kolanach w modlitwie. Żyła w głę-

bokiej zażyłości z Maryją i to było 

widać i słychać – często i odważnie 

dawała o tym świadectwa na spot-

kaniach. Pięknie mówiła o swojej 

relacji z Chrystusem i Jego Matką – 

wierzę, że jest już razem z Nimi na 

niebieskich pastwiskach. Odpoczy-

waj w Bogu, Teresko.

Ela Korsak

Treska promieniowała miłością 

i troską o innych. Zawsze mocno na 

powitanie tuliła mnie w swoich 

ramionach. W rozmowach zniewalała 

swoją otwartością. Nieustannie ele-

gancka kojarzyć mi się będzie z bia-

łymi koralikami, różańcem noszonym 

na szyi. Pragnienie noszenia maryj-

nych korali było we mnie od wielu lat. 

Tereska pokazała z wielkim wdzię-

kiem, jak w codzienności można 

trwać przy Maryi. Bardzo mi Jej 

będzie brakowało na wyjazdach, 

spotkaniach wspólnotowych. Wierzę, 

że z łaski miłosierdzia Bożego każde 

dziecko Maryi po sobie zostawia coś, 

co jest umocnieniem dla innych w dro-

dze do świętości.

Ania Topolewicz

Tereska żyje w moim sercu, w pa-

mięci i w modlitwach. Tak pięknie 

zawsze mówiła o Maryi, Jej świa-

dectwa poruszały, pogłębiały wiarę 

i dawały nadzieję. Pomimo wielu 

trudności życiowych i problemów 

zdrowotnych biła z Niej Boża radość 

i wielka ufność, że tak trzeba, że 

wszystko ma sens. Zadzwoniła do 

mnie kilka dni przed chorobą. Dumna 

ze swojej córki pisarki zapraszała na 

jej wieczór autorski. To była długa i 

dobra rozmowa, opowiadała o swojej 

zabłudowskiej grupie i jaka jest za nią 

wdzięczna Matce Bożej. Była pięk-

nym darem dla każdego z nas. 

Dziękuję Ci, Maryjo za Tereskę.

Ewa Szczepaniak

Tereska była bardzo pogodna, 

przepełniona wiarą, wnosiła dużo 

radości. Byłyśmy sobie bliskie. Prze-

szłyśmy wiele różnych doświadczeń. 

Ostatnie nasze spotkanie  miało miej-

sce w kościele w parafii Marianowo. 

Po spowiedzi Terenia klęczała przed 

figurą Niepokalanego Serca Maryi. 

Była zatopiona w modlitwie. Tak ją 

zapamiętam. Ten obraz jest symbolem 

Jej wiary, spojrzenia na sprawy 

duchowe, uniżenia się przed Matką 

Bożą, wtulenia się w Jej ramiona. Tak 
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Śp. ksiądz Krzysztof w moim sercu 

zawsze pozostanie księdzem Krzy-
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nimi na co dzień. Pewnie dlatego 

usłyszane od Niego brzmiały tak 

wiarygodnie. Chwała Panu za dar ks. 

Krzysztofa.

Ewa Szczepaniak

Ksiądz Krzysztof bardzo cenił 

i lubił pracę z dziećmi, zarówno 

w szkole w Niewodnicy, jak i w czasie 

posługi we wspólnocie w formacji 

małżeństw z dziećmi. Sam również 

był dzieckiem przed Bogiem, czasem 

bezradnym, ale zawsze mocno ufa-

jącym i oddanym. Kochał Maryję. Za 

Jej przyczyną doświadczał wielu łask 

w życiu i w kapłańskiej posłudze. 

Nieraz był zadziwiony tak hojnymi 

darami. Z radością pielgrzymował do 

sanktuariów maryjnych. Zachęcał też 

inne osoby do pielgrzymek, do 

wchodzenia na drogę Maryi, udzielał 

wsparcia i pomocy.

Bardzo cenił prostotę, stawanie w 

prawdzie. Odrzucał wszelkie prze-

jawy pychy. Pragnął życia w pokorze, 

dla siebie i dla swoich penitentów. Nie 

przywiązywał wagi do dóbr material-

nych. Hojnie dzielił się z innymi tym, 

co miał. Żył skromnie.

Ks. Krzysztof często mówił o do-

broci i miłości Boga, i chociaż sam 

przeżywał różne trudności i upokorze-

nia, to patrzył na nie przez pryzmat 

wiary, z nadzieją. Kochał Eucharystię 

i był sługą konfesjonału. W kościele 

św. Jadwigi często spowiadał parafian 

jeszcze długo po zakończeniu Mszy 

Świętej. Stojący w kolejce wytrwale 

czekali. 

Zawsze był blisko ludzi, którzy się 

źle mieli. Posługiwał w szpitalu 

w Dąbrowie Białostockiej, odwiedzał 

chorych na terenie naszej parafii. 

Poświęcał cierpiącym dużo czasu. 

Pochylał się nad nimi z wielką 

serdecznością. Choroba, której sam 

doświadczał przez wiele ostatnich lat, 

osłabiała księdza. W tych wszystkich 

trudnościach był pogodny. 

Boże Wiekuisty, dziękuję Ci za 

życie i dar kapłaństwa księdza Krzy-

sztofa, za wszystkie spowiedzi, Eu-

charystie, rozmowy, modlitwę i obec-

ność w różnych doświadczeniach.

Panie Jezu Chryste, „bądź dla tej 

duszy wiecznym odpocznieniem, 

pozwól oglądać chwały Twej maje-

stat”.

Bożena Kulesza

Tereska Gryc

W dniu 9.XI.2020 r. odeszła od nas 

do Pana nasza siostra Teresa Gryc. 

Odeszła od nas nagle, napawając nas 

żalem i smutkiem. Jej ogromna 

charyzma  zostawiła naszej wspól-

nocie parafialnej w Zabłudowie dużą 

spuściznę, o którą Ona zawalczyła: 

Niedzielne Msze święte dla dzieci 

o godz.12.30. W pierwsze soboty 

miesiąca Różaniec wynagradzający 

i Msze Święte o tryumf Niepokala-

nego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

To nabożeństwo z czasem bardzo 

prężnie rozrosło się w naszej parafii, 

uczestniczy w nim coraz więcej ludzi 

(około 50 osób). Na początku przy-

chodziło kilka osób, Terenia sama 

prowadziła różaniec i rozważania i się 

nie zrażała tak małą frekwencją. 

Zorganizowała stół na końcu kościoła. 

Parafianie mogą się wymieniać 

przeczytaną książką lub czasopis-

mem. Zmobilizowała Bożenę do 

tworzenia gazetek w gablotach, które 
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znajdują się na zewnątrz kościoła. 

Brała czynny udział w procesjach 

parafialnych i mobilizowała pozo-

stałych do uczestnictwa. Troszczyła 

się, aby każdy kapłan w naszej parafii 

był otoczony modlitwą i miał Mar-

garetkę, założyła również Złotą Różę. 

Stworzyła naszą wspólnotę RRN. 

Każdą z nas osobiście upatrzyła 

i wyłoniła spośród wielu parafian. 

Była nieugięta. Wszystkie byłyśmy 

raczej oporne i nieufne, co do tego, 

czy odnajdziemy się właśnie w tej 

wspólnocie. Większość z nas nigdy 

nie była członkami żadnych wspólnot. 

Terenia z ogromną delikatnością 

i uśmiechem zapraszała na spotkania, 

czytała konferencje i dzieliła się 

z nami treściami. Bardzo ujęła nas 

swoją prostotą i otwarciem. Dzięki 

niej wzrosła nasza wiara i zaufanie do 

Maryi. Zabiegała o czynny udział 

naszej wspólnoty w liturgii czwart-

kowej Mszy Świętej, po której odby-

wały się nasze spotkania. Orga-

nizowała poniedziałkowe wyjazdy na 

Msze i konferencje do Miłosierdzia 

Bożego w Białymstoku. Była anima-

torką naszej grupy przez ponad 10 lat. 

Patrząc na Jej życie można powie-

dzieć, że wszystko postawiła na 

Maryję, tak jak Papież Jan Paweł II 

i Prymas Polski Kardynał Stefan 

Wyszyński.

Wiemy, że będziemy tworzyć 

naszą wspólnotę z pamięcią o Niej i z 

ogromną wdzięcznością, której nie da 

się przelać na papier. Bardzo nam Jej 

brakuje, lecz jesteśmy pewne, że jest 

szczęśliwa z ukochaną Matką Bożą 

i całym dworem niebieskim. Modlimy 

się za nią i jesteśmy przekonane, że 

Ona wstawia się za nami u Matki 

Najświętszej. Zawsze będzie w na-

szych sercach i pamięci. Jesteśmy jej 

wdzięczne za wszystko i dziękujemy 

Panu Bogu, że postawił na naszej 

drodze życiowej tak wspaniałą osobę.

Bożena Filończuk

Nazywaliśmy ją „świętą Tereską”, 

a ona nie protestowała, bo całym 

sercem dążyła do świętości. Od świtu 

na kolanach w modlitwie. Żyła w głę-

bokiej zażyłości z Maryją i to było 

widać i słychać – często i odważnie 

dawała o tym świadectwa na spot-

kaniach. Pięknie mówiła o swojej 

relacji z Chrystusem i Jego Matką – 

wierzę, że jest już razem z Nimi na 

niebieskich pastwiskach. Odpoczy-

waj w Bogu, Teresko.

Ela Korsak

Treska promieniowała miłością 

i troską o innych. Zawsze mocno na 

powitanie tuliła mnie w swoich 

ramionach. W rozmowach zniewalała 

swoją otwartością. Nieustannie ele-

gancka kojarzyć mi się będzie z bia-

łymi koralikami, różańcem noszonym 

na szyi. Pragnienie noszenia maryj-

nych korali było we mnie od wielu lat. 

Tereska pokazała z wielkim wdzię-

kiem, jak w codzienności można 

trwać przy Maryi. Bardzo mi Jej 

będzie brakowało na wyjazdach, 

spotkaniach wspólnotowych. Wierzę, 

że z łaski miłosierdzia Bożego każde 

dziecko Maryi po sobie zostawia coś, 

co jest umocnieniem dla innych w dro-

dze do świętości.

Ania Topolewicz

Tereska żyje w moim sercu, w pa-

mięci i w modlitwach. Tak pięknie 

zawsze mówiła o Maryi, Jej świa-

dectwa poruszały, pogłębiały wiarę 

i dawały nadzieję. Pomimo wielu 

trudności życiowych i problemów 

zdrowotnych biła z Niej Boża radość 

i wielka ufność, że tak trzeba, że 

wszystko ma sens. Zadzwoniła do 

mnie kilka dni przed chorobą. Dumna 

ze swojej córki pisarki zapraszała na 

jej wieczór autorski. To była długa i 

dobra rozmowa, opowiadała o swojej 

zabłudowskiej grupie i jaka jest za nią 

wdzięczna Matce Bożej. Była pięk-

nym darem dla każdego z nas. 

Dziękuję Ci, Maryjo za Tereskę.

Ewa Szczepaniak

Tereska była bardzo pogodna, 

przepełniona wiarą, wnosiła dużo 

radości. Byłyśmy sobie bliskie. Prze-

szłyśmy wiele różnych doświadczeń. 

Ostatnie nasze spotkanie  miało miej-

sce w kościele w parafii Marianowo. 

Po spowiedzi Terenia klęczała przed 

figurą Niepokalanego Serca Maryi. 

Była zatopiona w modlitwie. Tak ją 

zapamiętam. Ten obraz jest symbolem 

Jej wiary, spojrzenia na sprawy 

duchowe, uniżenia się przed Matką 

Bożą, wtulenia się w Jej ramiona. Tak 
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żyła. Utrzymywałyśmy kontakt tele-

foniczny podczas Jej choroby. W cza-

sie naszej ostatniej rozmowy powie-

działa, że już dalej nie może. Tereska 

to dusza pełna pokory. Dziękuję Bogu, 

że postawił Ją na mojej drodze.

Joasia Jaśkiewicz

Tereska promieniowała wielką 

miłością do Matki Bożej. Jej zaanga-

żowanie, wrażliwość, a szczególnie 

świadectwa pozostaną na długo w nas-

zej pamięci. Wszystko było przepeł-

nione Bożą miłością. Wstawała 

o czwartej rano i modliła się do 

godziny szóstej. Miała w pokoju kącik 

do modlitwy. Nie znosiła sprzątać 

łazienki i tę czynność zawsze wyko-

nywała z Matką Bożą, radośnie. 

Prowadziła swoje dzieci i wnuki do 

Maryi, opiekowała się swoją mamą.

Dziękuję Ci, Maryjo za Tereskę  

i świadectwo jej życia.

Jola Kopczyńsk

Marysia Kulesza

Śp. Maria Kulesza odeszła do Pana 

24 listopada 2020 r. Pozostaje w mojej 

pamięci jako osoba bardzo zaan-

gażowana w sprawy życia wew-

nętrznego, duchowego, systema-

tycznie uczestnicząca w cotygod-

niowych spotkaniach modlitewno-

formacyjnych grupki parafialnej. 

Cieszyła, się, gdy powstała grupa 

parafialna wspólnoty RRN przy 

Parafii Krzyża Świętego w Grabówce, 

gdzie mieszkała. Bardzo chętnie, z ra-

dością podejmowała różne posługi, 

między innymi czynny udział w li-

turgii podczas Mszy Świętych w dniu 

spotkania grupki, jak też udział w li-

turgii Tryduum Paschalnego i innych 

uroczystościach w parafii i w ponie-

działkowych spotkaniach w Kościele 

Miłosierdzia Bożego. Od kilku lat 

troszczyła się o gazetkę parafialną 

RRN, starannie i z należytą troską 

dbała o jej wygląd, niejednokrotnie 

konsultowała, dzieląc się swoimi 

spostrzeżeniami. Sama  zwróciła się  

z prośbą o pełnienie tej posługi.

 Pragnęła żyć duchowością RRN, 

dążąc do komunii z Chrystusem przez 

komunię z Maryją. Była bardzo 

otwarta i zainteresowana formami 

istniejącymi we wspólnocie, które po-

magają w zbliżaniu się do Chrystusa 

przez Maryję. 

Wyjeżdżała na 

rekolekcje, piel-

grzymki ,  dni 

skupienia. Po-

dejmowała dar 

s t a ł e g o  s p o -

w i e d n i c t w a . 

Chętnie uczest-

niczyła w noc-

nych adoracjach 

w czasie wyzna-

c z o n y m  d l a 

wspólnoty RRN 

w kaplicy wie-

czystej adora-

cji.

Była bardzo 

w r a ż l i w a  n a 

p o t r z e b y  i n -

nych.  Często 

byłam świad-

kiem sytuacji, 

w których Marysia współczując 

podejmowała też trud pomocy 

bliźniemu.

Niech Matka Najświętsza wyprosi 

Jej Miłosierdzie Boże i łaskę życia 

wiecznego w niebie.

Janina Kazimierska

Świętej pamięci Marysia odeszła 

cichutko. Wydawało się, że jeszcze 

niedawno była. Pokazywała się na 

poniedziałkowych spotkaniach, 

adoracjach. Czytała czytania, gdy 

przyszła kolej Jej grupy. Potem 

zamknięcie w domu, covid i Marysia 

odeszła, wierzę, że z Mateczką do 

Pana Jezusa. Marysię bliżej poznałam 

podczas wyjazdów na rekolekcje 

RRN do Jastarni. To szczera, praw-

dziwa, piękna, szanująca innych 

kobieta. Rozmowy z nią były wielką 

przyjemnością. Była elokwentna, 

posiadała dużą wiedzę. Była osobą 

prawdziwie wierzącą, bez sztucznej 

pokory. Kochała Maryję. Dostrzegała 

obecność Maryi w swoim życiu. 

Dumna była ze swojej rodziny. 

Cieszyła się ze wszystkiego, co Ją 

otaczało. Potrafiła radością dzielić się 

z innymi. Kocham ludzi, którzy gdy 

powiedzą coś, to wiadomo, że mówią 

prawdę. Takim ludziom ufam i taką 

osobą była Marysia. Za nią bardzo 

dziękuję Mateczce. 

Anna Topolewicz

Marysię pamiętam z pielgrzymek 

i rekolekcji. Pogodna, elegancka, 

spokojna i mądra. Bardzo lubiłam 

z Nią rozmawiać, wnosiła do naszych 

relacji pokój i ciepło. 

Ewa Szczepaniak
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Świadectwa z letnich rekolekcji

Loretto I 26.06 - 03.07.21

Te rekolekcje nie były zaplanowane 

przeze mnie, ponieważ ja nastawiłam 

się na pobyt w Studzienicznej. Jednak 

Maryja zaprasza mnie z mężem 

Jerzym do Loretto, jako pełniących 

funkcję odpowiedzialnych za ten 

turnus. Uznałam to za wolę Bożą, 

zawierzając Maryi ks. moderatora 

Mirosława, który miał prowadzić te 

rekolekcje oraz każdą osobę, która 

odpowie na zaproszenie Matki Naj-

świętszej. Zawiązanie się turnusu było 

wielką niewiadomą ze względu na 

trwającą pandemię covid-19, jednak 

w sercu czułam, że rekolekcje odbędą 

się. Zebrała się niewielka grupka 38 

osób, wśród których byli uczestnicy 

z Białegostoku, Warszawy, Legio-

nowa, Mińska Mazowieckiego i Wysz-

kowa. W Loretto nie byłam już kilka lat 

i kiedy przyjechałam, byłam zasko-

czona tym cudownym, pełnym spo-

koju, i bardzo urokliwym miejscem.

Temat rekolekcji „Pokora jest pra-

wdą” realizowaliśmy na podstawie 

niebieskich zeszytów nr 12 i 13. Świę-

ta Teresa z Avila mówiła: „ponieważ 

Bóg jest najwyższą Prawdą, pokora 

jest życiem w prawdzie". Wzorem 

pokory jest Matka Najświętsza, Pan 

Bóg zachwycił się Jej pokorą, uni-

żeniem. Poruszony był również temat 

pychy, która jest korzeniem wszel-

kiego zła. Pycha to śmiertelny wróg 

życia duchowego. Analogicznie do 

tematu rekolekcji widziałam dużą 

pokorę osób starszych, doświad-

czonych życiem, otwierających się na 

wolę Bożą w komunii z Maryją. 

Codzienne Msze Święte i modlitwy 

wieczorne odbywały się w pięknym, 

nowym kościele.

Od godz. 15.00 do 23.00 mieliśmy 

możliwość codziennej adoracji Pana 

Jezusa w oratorium sióstr loretanek. 

Był to szczególny czas łaski do 

pogłębienia relacji z Jezusem Eucha-

rystycznym. W piątek, przed za-

kończeniem rekolekcji, cała grupa 

uczestniczyła w Drodze Krzyżowej. 

Idąc przez las mogliśmy zawierzać 

swoje krzyże dnia codziennego Panu 

Jezusowi. W drodze powrotnej odwie-

dziliśmy cmentarz sióstr loretanek, 

gdzie wszystkie nagrobki były iden-

tyczne w swoim wyglądzie. Odwie-

dziliśmy też grobowiec Ojca zało-

życiela bł. ks. Ignacego Kłopotow-

skiego. Rekolekcje te były dla mnie 

szczególnym przeżyciem, czasem 

łaski przebywania z osobami star-

szymi, słabymi, często zdanymi na 

innych, ale bardzo otwartymi na Pana 

Jezusa i Maryję, za co jestem bardzo 

wdzięczna Panu Bogu.

Barbara Rainczuk

LorettoII 10-17.07.2021 

Na tegoroczne rekolekcje pojecha-

łam, aby wyciszyć się i oderwać się od 

codzienności, zabiegania w jakim 

ostatnio żyję - poświęcić czas dla 

Jezusa i Maryi. W ostatnim czasie nie 

potrafiłam często skupić się na modli-

twie, nie miałam czasu dla Boga. 

Podczas  rekolekcji wiele rzeczy 

zostało otwartych dla Boga. Osoby, 

które spotkałam na swojej drodze były 

mi bardzo bliskie sercu. Odnalazłam 

bliskość z Jezusem i Maryją. „Pokora 

jest prawdą” było przewodnim hasłem 

rekolekcji. Pokora jest jedną z najważ-

niejszych cnót. Człowiek pokorny 

musi być odważny i konsekwentny. 

Pokora jest umiejętnością przyjmo-

wania z radością kierowanych pod 

naszym adresem słusznych uwag kry-

tycznych. Podczas rekolekcji w rozu-

mieniu, czym jest  pokora, pomogło mi 

rozważanie tajemnicy życia św. Józefa 

– męża Maryi. Był zawsze gotowy na 

wszystko, cokolwiek Pan Mu zapro-

ponował, w milczeniu przyjmował 

wolę Bożą. Na rekolekcjach podjęłam 

decyzję, aby wprowadzić w codzienne 

życie postawę pokory i zaufania Bogu. 

Za to chwała Panu.

Małgosia

W pierwszym miesiącu wakacji 

wyruszyliśmy na rekolekcje w Loretto. 

Od wielu lat chętnie wracamy w to 

miejsce, gdzie szczególnie czuć bli-

skość Matki Bożej i jedność rodzin, 

które szczególnie Ją pokochały. 

Tego roku, obok głównego tematu 

rekolekcji „Pokora jest prawdą”, 

mogliśmy bliżej poznać postać błogos-

ławionego kardynała Stefana Wyszyń-

skiego. Dzieci miały spotkanie z auto-

rami gry „Non possumus” i w ten 

sposób poznawały błogosławionego, 

a rodzicom postać tę przybliżył gość 

specjalny - Piotr Kordyasz, autor 

książki dla dzieci pt. „Stefek”. Równo-

legła formacja dzieci i rodziców, 

wspólna Eucharystia i różaniec oraz 

materiały duchowe do przeczytania 

dzieciom przed snem i do wspólnego 

rachunku sumienia sprawiły, że czas 

rekolekcji był czasem rozwoju ducho-

wego i rozwoju relacji rodzinnych. 

Ważnym dniem był czwartek, gdy 

podczas uroczystej liturgii odno-

wiliśmy przyrzeczenia małżeńskie, 

a później świętowaliśmy przy wspól-

nym stole, tańcach i zabawie (dmu-

chańcach i malowaniu twarzy dla 

dzieci). 

Myślę, że rekolekcje, to również 

czas budowania wspólnoty. Każdy 

z uczestników mógł swoim talentem 

i zaangażowaniem ubogacić ten czas 

i bliźnich, to piękne doświadczenie! 

Chwała Panu Bogu za ten czas!

Gosia i Marcin

Tegoroczne rekolekcje wakacyjne 

w Loretto  pod hasłem „Pokora jest 

prawdą” były dla mnie wielkim darem 

Bożej łaski. Doświadczyłam po raz 

kolejny zaproszenia i przytulenia przez 

Matkę Bożą. Już sama możliwość 

pielgrzymowania do Matki Bożej 

Loretańskiej była wydarzeniem 

w naszym życiu małżeńskim w roku 

szczególnym - Roku Świętej Rodziny 

i Roku św. Józefa, w przededniu 

beatyfikacji sługi Bożego kard. Ste-
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żyła. Utrzymywałyśmy kontakt tele-

foniczny podczas Jej choroby. W cza-

sie naszej ostatniej rozmowy powie-

działa, że już dalej nie może. Tereska 

to dusza pełna pokory. Dziękuję Bogu, 

że postawił Ją na mojej drodze.

Joasia Jaśkiewicz

Tereska promieniowała wielką 

miłością do Matki Bożej. Jej zaanga-

żowanie, wrażliwość, a szczególnie 

świadectwa pozostaną na długo w nas-

zej pamięci. Wszystko było przepeł-

nione Bożą miłością. Wstawała 

o czwartej rano i modliła się do 

godziny szóstej. Miała w pokoju kącik 

do modlitwy. Nie znosiła sprzątać 

łazienki i tę czynność zawsze wyko-

nywała z Matką Bożą, radośnie. 

Prowadziła swoje dzieci i wnuki do 

Maryi, opiekowała się swoją mamą.

Dziękuję Ci, Maryjo za Tereskę  

i świadectwo jej życia.

Jola Kopczyńsk

Marysia Kulesza

Śp. Maria Kulesza odeszła do Pana 

24 listopada 2020 r. Pozostaje w mojej 

pamięci jako osoba bardzo zaan-

gażowana w sprawy życia wew-

nętrznego, duchowego, systema-

tycznie uczestnicząca w cotygod-

niowych spotkaniach modlitewno-

formacyjnych grupki parafialnej. 

Cieszyła, się, gdy powstała grupa 

parafialna wspólnoty RRN przy 

Parafii Krzyża Świętego w Grabówce, 

gdzie mieszkała. Bardzo chętnie, z ra-

dością podejmowała różne posługi, 

między innymi czynny udział w li-

turgii podczas Mszy Świętych w dniu 

spotkania grupki, jak też udział w li-

turgii Tryduum Paschalnego i innych 

uroczystościach w parafii i w ponie-

działkowych spotkaniach w Kościele 

Miłosierdzia Bożego. Od kilku lat 

troszczyła się o gazetkę parafialną 

RRN, starannie i z należytą troską 

dbała o jej wygląd, niejednokrotnie 

konsultowała, dzieląc się swoimi 

spostrzeżeniami. Sama  zwróciła się  

z prośbą o pełnienie tej posługi.

 Pragnęła żyć duchowością RRN, 

dążąc do komunii z Chrystusem przez 

komunię z Maryją. Była bardzo 

otwarta i zainteresowana formami 

istniejącymi we wspólnocie, które po-

magają w zbliżaniu się do Chrystusa 

przez Maryję. 

Wyjeżdżała na 

rekolekcje, piel-

grzymki ,  dni 

skupienia. Po-

dejmowała dar 

s t a ł e g o  s p o -

w i e d n i c t w a . 

Chętnie uczest-

niczyła w noc-

nych adoracjach 

w czasie wyzna-

c z o n y m  d l a 

wspólnoty RRN 

w kaplicy wie-

czystej adora-

cji.

Była bardzo 

w r a ż l i w a  n a 

p o t r z e b y  i n -

nych.  Często 

byłam świad-

kiem sytuacji, 

w których Marysia współczując 

podejmowała też trud pomocy 

bliźniemu.

Niech Matka Najświętsza wyprosi 

Jej Miłosierdzie Boże i łaskę życia 

wiecznego w niebie.

Janina Kazimierska

Świętej pamięci Marysia odeszła 

cichutko. Wydawało się, że jeszcze 

niedawno była. Pokazywała się na 

poniedziałkowych spotkaniach, 

adoracjach. Czytała czytania, gdy 

przyszła kolej Jej grupy. Potem 

zamknięcie w domu, covid i Marysia 

odeszła, wierzę, że z Mateczką do 

Pana Jezusa. Marysię bliżej poznałam 

podczas wyjazdów na rekolekcje 

RRN do Jastarni. To szczera, praw-

dziwa, piękna, szanująca innych 

kobieta. Rozmowy z nią były wielką 

przyjemnością. Była elokwentna, 

posiadała dużą wiedzę. Była osobą 

prawdziwie wierzącą, bez sztucznej 

pokory. Kochała Maryję. Dostrzegała 

obecność Maryi w swoim życiu. 

Dumna była ze swojej rodziny. 

Cieszyła się ze wszystkiego, co Ją 

otaczało. Potrafiła radością dzielić się 

z innymi. Kocham ludzi, którzy gdy 

powiedzą coś, to wiadomo, że mówią 

prawdę. Takim ludziom ufam i taką 

osobą była Marysia. Za nią bardzo 

dziękuję Mateczce. 

Anna Topolewicz

Marysię pamiętam z pielgrzymek 

i rekolekcji. Pogodna, elegancka, 

spokojna i mądra. Bardzo lubiłam 

z Nią rozmawiać, wnosiła do naszych 

relacji pokój i ciepło. 

Ewa Szczepaniak
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Świadectwa z letnich rekolekcji

Loretto I 26.06 - 03.07.21

Te rekolekcje nie były zaplanowane 

przeze mnie, ponieważ ja nastawiłam 

się na pobyt w Studzienicznej. Jednak 

Maryja zaprasza mnie z mężem 

Jerzym do Loretto, jako pełniących 

funkcję odpowiedzialnych za ten 

turnus. Uznałam to za wolę Bożą, 

zawierzając Maryi ks. moderatora 

Mirosława, który miał prowadzić te 

rekolekcje oraz każdą osobę, która 

odpowie na zaproszenie Matki Naj-

świętszej. Zawiązanie się turnusu było 

wielką niewiadomą ze względu na 

trwającą pandemię covid-19, jednak 

w sercu czułam, że rekolekcje odbędą 

się. Zebrała się niewielka grupka 38 

osób, wśród których byli uczestnicy 

z Białegostoku, Warszawy, Legio-

nowa, Mińska Mazowieckiego i Wysz-

kowa. W Loretto nie byłam już kilka lat 

i kiedy przyjechałam, byłam zasko-

czona tym cudownym, pełnym spo-

koju, i bardzo urokliwym miejscem.

Temat rekolekcji „Pokora jest pra-

wdą” realizowaliśmy na podstawie 

niebieskich zeszytów nr 12 i 13. Świę-

ta Teresa z Avila mówiła: „ponieważ 

Bóg jest najwyższą Prawdą, pokora 

jest życiem w prawdzie". Wzorem 

pokory jest Matka Najświętsza, Pan 

Bóg zachwycił się Jej pokorą, uni-

żeniem. Poruszony był również temat 

pychy, która jest korzeniem wszel-

kiego zła. Pycha to śmiertelny wróg 

życia duchowego. Analogicznie do 

tematu rekolekcji widziałam dużą 

pokorę osób starszych, doświad-

czonych życiem, otwierających się na 

wolę Bożą w komunii z Maryją. 

Codzienne Msze Święte i modlitwy 

wieczorne odbywały się w pięknym, 

nowym kościele.

Od godz. 15.00 do 23.00 mieliśmy 

możliwość codziennej adoracji Pana 

Jezusa w oratorium sióstr loretanek. 

Był to szczególny czas łaski do 

pogłębienia relacji z Jezusem Eucha-

rystycznym. W piątek, przed za-

kończeniem rekolekcji, cała grupa 

uczestniczyła w Drodze Krzyżowej. 

Idąc przez las mogliśmy zawierzać 

swoje krzyże dnia codziennego Panu 

Jezusowi. W drodze powrotnej odwie-

dziliśmy cmentarz sióstr loretanek, 

gdzie wszystkie nagrobki były iden-

tyczne w swoim wyglądzie. Odwie-

dziliśmy też grobowiec Ojca zało-

życiela bł. ks. Ignacego Kłopotow-

skiego. Rekolekcje te były dla mnie 

szczególnym przeżyciem, czasem 

łaski przebywania z osobami star-

szymi, słabymi, często zdanymi na 

innych, ale bardzo otwartymi na Pana 

Jezusa i Maryję, za co jestem bardzo 

wdzięczna Panu Bogu.

Barbara Rainczuk

LorettoII 10-17.07.2021 

Na tegoroczne rekolekcje pojecha-

łam, aby wyciszyć się i oderwać się od 

codzienności, zabiegania w jakim 

ostatnio żyję - poświęcić czas dla 

Jezusa i Maryi. W ostatnim czasie nie 

potrafiłam często skupić się na modli-

twie, nie miałam czasu dla Boga. 

Podczas  rekolekcji wiele rzeczy 

zostało otwartych dla Boga. Osoby, 

które spotkałam na swojej drodze były 

mi bardzo bliskie sercu. Odnalazłam 

bliskość z Jezusem i Maryją. „Pokora 

jest prawdą” było przewodnim hasłem 

rekolekcji. Pokora jest jedną z najważ-

niejszych cnót. Człowiek pokorny 

musi być odważny i konsekwentny. 

Pokora jest umiejętnością przyjmo-

wania z radością kierowanych pod 

naszym adresem słusznych uwag kry-

tycznych. Podczas rekolekcji w rozu-

mieniu, czym jest  pokora, pomogło mi 

rozważanie tajemnicy życia św. Józefa 

– męża Maryi. Był zawsze gotowy na 

wszystko, cokolwiek Pan Mu zapro-

ponował, w milczeniu przyjmował 

wolę Bożą. Na rekolekcjach podjęłam 

decyzję, aby wprowadzić w codzienne 

życie postawę pokory i zaufania Bogu. 

Za to chwała Panu.

Małgosia

W pierwszym miesiącu wakacji 

wyruszyliśmy na rekolekcje w Loretto. 

Od wielu lat chętnie wracamy w to 

miejsce, gdzie szczególnie czuć bli-

skość Matki Bożej i jedność rodzin, 

które szczególnie Ją pokochały. 

Tego roku, obok głównego tematu 

rekolekcji „Pokora jest prawdą”, 

mogliśmy bliżej poznać postać błogos-

ławionego kardynała Stefana Wyszyń-

skiego. Dzieci miały spotkanie z auto-

rami gry „Non possumus” i w ten 

sposób poznawały błogosławionego, 

a rodzicom postać tę przybliżył gość 

specjalny - Piotr Kordyasz, autor 

książki dla dzieci pt. „Stefek”. Równo-

legła formacja dzieci i rodziców, 

wspólna Eucharystia i różaniec oraz 

materiały duchowe do przeczytania 

dzieciom przed snem i do wspólnego 

rachunku sumienia sprawiły, że czas 

rekolekcji był czasem rozwoju ducho-

wego i rozwoju relacji rodzinnych. 

Ważnym dniem był czwartek, gdy 

podczas uroczystej liturgii odno-

wiliśmy przyrzeczenia małżeńskie, 

a później świętowaliśmy przy wspól-

nym stole, tańcach i zabawie (dmu-

chańcach i malowaniu twarzy dla 

dzieci). 

Myślę, że rekolekcje, to również 

czas budowania wspólnoty. Każdy 

z uczestników mógł swoim talentem 

i zaangażowaniem ubogacić ten czas 

i bliźnich, to piękne doświadczenie! 

Chwała Panu Bogu za ten czas!

Gosia i Marcin

Tegoroczne rekolekcje wakacyjne 

w Loretto  pod hasłem „Pokora jest 

prawdą” były dla mnie wielkim darem 

Bożej łaski. Doświadczyłam po raz 

kolejny zaproszenia i przytulenia przez 

Matkę Bożą. Już sama możliwość 

pielgrzymowania do Matki Bożej 

Loretańskiej była wydarzeniem 

w naszym życiu małżeńskim w roku 

szczególnym - Roku Świętej Rodziny 

i Roku św. Józefa, w przededniu 

beatyfikacji sługi Bożego kard. Ste-
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fana Wyszyńskiego.  

Przez cały tydzień, w gronie mło-

dych małżeństw z dziećmi, zatem jak 

w wielopokoleniowej rodzinie,  doś-

wiadczaliśmy Bożej Miłości, odkry-

waliśmy prawdę o sobie, uczyliśmy 

się  wrażliwości na drugiego czło-

wieka i jego potrzeby. Wsłuchiwa-

liśmy się w  treści konferencji gło-

szonych przez księdza Marka, Sławka 

i Mirosława, a potem dzieliliśmy się 

w grupie mam dorosłych dzieci, babć 

i dziadka. Troska kapłanów o to, 

byśmy  czerpali ze źródła Bożego 

Miłosierdzia w sakramencie pokuty 

i umacniali w małżeńskim pożyciu 

poprzez odnowiony akt sakramentu 

małżeństwa była dopełnieniem reko-

lekcyjnych radości. 

Duchowość wydarzeń, jak to bywa 

na rekolekcjach, nie skąpiła też nie-

spodzianek. Jedną z nich była dana 

możliwość odpoczynku i modlitwy 

z udziałem księdza bpa Romualda 

Kamińskiego, biskupa warszawsko-

praskiego przebywającego w tym 

czasie w Loretto. Ksiądz biskup, na 

prośbę animatorów rekolekcji, Kasi 

i Andrzeja Król,  przewodniczył 

Eucharystii, połączonej z odnowie-

niem sakramentu małżeństwa. 

W homilii zwrócił uwagę na to, że 

powołanie do ojcostwa i macierzyń-

stwa  jest powołaniem królewskim. 

Bóg  chce obdarować każdego z mał-

żonków czymś wyjątkowym. Żadne 

z nich nie jest w stanie tego powołania 

zrealizować swoimi siłami. Gdyby nie 

współpraca z łaską, której funda-

mentem jest zawierzenie, to nic by 

z tego ludzkiego kalkulowania nie 

wynikło. Zachęcał, byśmy patrzyli na 

Maryję i Józefa, jakie są ich relacje. 

Powiedzieć, że się szanują, to nic nie 

powiedzieć. Ład i towarzyszący mu 

pokój, był ukierunkowaniem ich życia 

na Boga. Józef jest odpowiedzialny za 

religijne wychowanie Jezusa. Ksiądz 

biskup zachęcił, by każdy z nas 

zastanowił się, kto w rodzinie jest 

odpowiedzialny za wychowanie dzie-

ci. Na obrazie w sanktuarium  św. 

Józefa w Kaliszu  Pan Jezus jest 

szczęśliwy, bo obok stoją rodzice. 

Trzymają  Go za ręce. Jest to  znak 

rodzicielskiej troski i bezpieczeństwa 

dziecka.  Twarze Ich są skupione na 

Jezusie. Oni idą z Jezusem do świą-

tyni. Ukierunkowują jego życie na 

Boga. Mała Helenka powiedziała 

księdzu biskupowi, że Maryja i Józef 

wyglądają jak filary - podtrzymujące 

więzi rodzinne i małżeńskie. Wszy-

scy, którzy się tam znajdują, są 

bezpieczni. Kiedy ta konstrukcja 

będzie miała defekty, tj. zabraknie 

ojca albo matki w ich funkcjach, 

ojcowskich i macierzyńskich,  bu-

dowla  rodzinna przestanie być 

schronieniem Szczęśliwy jest Jezus 

i szczęśliwe będzie każde dziecko, 

jeśli otrzyma to, co otrzymał Jezus.  

Społeczeństwo zyskuje przez to ko-

goś, komu może zaufać i wnosi to do 

cywilizacji miłości. 

Kiedy dzisiaj wracam myślą do 

rekolekcji, przypominam zachętę, aby 

każde z nas w naszym  życiu oso-

bistym i małżeńskim było jak jezioro 

Genezaret. Genezaret przyjmuje wo-

dy Jordanu i oddaje wody Jordanu. 

Nic nie zatrzymuje dla siebie.  Łaska 

Boża spływa do serca i  ubogaca nas, 

a przez nas, innych. Być razem, 

wspierać się, zawsze dzielić się tym, 

co przeżywamy i pomagać sobie. 

Otworzyć swoje serce dla  Boga 

i obdarowywania się miłością.  

Lusia

Rekolekcje z Diecezją 

Drohiczyńską w Jastarni 

10-17.07.2021

Tegoroczne rekolekcje letnie w 

Jastarni  były czasem wyciszenia 

i dziękowania za łaskę – dar  uczest-

nictwa. Trwałam w tym dziękczy-

nieniu spotęgowanym świadomo-

ścią, że jest to ogromny dar, że mogę 

uczestniczyć w rekolekcjach. Tydzień 

przed wyjazdem pojawiły się kompli-

kacje zdrowotne u męża i wtedy 

uświadomiłam sobie, że może się tak 

zdarzyć, że nie pojadę. Wówczas 

zawierzałam to Maryi i prosiłam 

o możliwość udziału w rekolekcjach. 

Otrzymałam tę łaskę. Temat te-

gorocznych rekolekcji „Pokora jest 

prawdą” przez głoszone konferencje, 

medytacje pomagał mi odkrywać  

prawdę o sobie uznając, że jestem 

niczym i wszystkiego powinnam 

oczekiwać od Boga. Był to jeden 

z aspektów przeżywanych rekolekcji, 

a właściwie  doświadczenie działania 

Pana Boga i Maryi w moim życiu 

w sytuacji  stanięcia w pokorze.

 W pierwszym dniu rekolekcji 

dowiedziałam się, że będę pełnić 

posługę animatora i otrzymałam spis 

osób grupki dzielenia. Po przeczyta-

niu listy autentycznie poczułam się 

bezradna i ufnie,w głębokim, cał-

kowitym zawierzeniu oddałam moją 

posługę i te osoby Maryi prosząc, aby 

Matka Najświętsza mną się posłu-

giwała. Dzień po dniu doświadczałam 

obecności Maryi i Jej opieki.

 Czas rekolekcji pomógł mi spoj-

rzeć oczyma wiary na obecność Pana 

Boga w  wydarzeniach  mojego życia 

i z głębokim przekonaniem, stając 

w pokorze wyznawałam za pośred-

nictwem Mateczki Najświętszej, że 

każde dobro w moim życiu pochodzi 

od Boga. Zgłębiane tematy pomagały 

mi przyjrzeć się moim postawom 

w życiu codziennym oraz relacji do 

bliźnich, Pana Boga i Maryi. Był to 

wielce cenny czas służący do budo-

wania mojej więzi z Panem Bogiem. 

Doświadczyłam  mocy Bożej w odpo-

wiedzi na pokorne i ufne  zawierzenie 

Maryi.  

Zrodziło się pragnienie w moim 

sercu, aby te treści i łaska Boża po-

mogły mi głęboko przylgnąć do Chry-

stusa. Wszystko to, co w moim życiu 

po ludzku niemożliwe oddaję przez 

ręce Maryi Panu Jezusowi  i  proszę 

„Jezu Ty się tym zajmij”.

Za dar rekolekcji i wszystkie łaski 

Bogu i Matce Najświętszej niech będą 

dzięki.

Jasia Kazimierska
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Zakopane 2-9.08.2021

Pierwszy raz pojechaliśmy całą 

rodziną na rekolekcje w góry.  Przy-

gotowania nie były proste, ponieważ 

spakowanie sześcioosobowej rodziny 

(+ babcia) to niezłe wyzwanie. Mimo 

to, dzieci nie mogły się doczekać 

poznania nieodkrytego do tej pory 

kawałka Polski. Podróż nie należała 

do najłatwiejszych,ponieważ trwała 

ponad 10 godzin – jednak było warto.

Plan mieliśmy prosty – pokazać 

dzieciom góry, pospacerować po do-

linkach, podziwiać widoki i spędzić 

razem piękny czas. Szybko się jednak 

okazało, że zapowiada się bardziej 

ekstremalnie. Po pierwszym spacerze 

po dolince chłopcy powiedzieli: 

„Mamo, skoro już pospacerowaliśmy, 

to możemy się w końcu powspinać na 

prawdziwe szczyty ??” Nasze zas-

koczenie było nie do opisania, prze-

cież najstarszy syn ma zaledwie 8 lat 

(reszta 6 lat, 4 lata i prawie 2 latka). 

Następnego dnia spakowaliśmy 

plecaki (każdy chłopiec miał własny 

plecaczek z przekąskami i wodą), 

wzięliśmy malucha do nosidła  na 

plecy, kupiliśmy mapę i z piosenką na 

ustach ruszyliśmy w poszukiwaniu 

przygody. Skończyło się tak, że całą 

rodziną zaliczyliśmy szczyt Grześ 

1653 m.n.p.m., a dwójka najstarszych 

dzieci razem z tatą szczyt Sarnia Skała 

1377 m.n.p.m.

Niesamowite w tym czasie było to, 

że razem jako rodzina pokonywa-

liśmy wiele przeszkód i słabości, 

wspieraliśmy się nawzajem, pomaga-

liśmy w zmęczeniu, motywowaliśmy, 

odkrywaliśmy piękno przyrody i szli-

fowaliśmy charaktery. To był niesa-

mowity rodzinny czas. Dodatkowo 

podczas codziennej Eucharystii dzie-

ci mogły obserwować naszą posługę 

muzyczną, wujka jak odprawia Mszę 

Świętą, a babcie i dziadka podczas 

czytań. Wieczorem na wspólnym 

różańcu uczyli się dziękować za cały 

przeżyty dzień. Otoczeni byli wspa-

niałymi ludźmi, którzy razem two-

rzyli wspólnotę. Dziś dziękuję Bogu 

i Matce Bożej za ten wartościowy 

czas, za siły i za opiekę nad nami 

podczas tych wędrówek. Na pewno 

wspomnienia z tych rekolekcji na 

długo pozostaną w naszych sercach.

Na koniec dodam tylko, że ostat-

nio, podczas pracy domowej Filip 

(najstarszy) musiał uzupełnić zdanie 

„Marzę o…”, i napisał tak: „Marzę 

o zdobyciu wszystkich górskich 

szczytów”.

Karolina Muraszkiewicz

 Studzieniczna 

21-28.08.2021

Studzieniczna jest pięknym miej-

scem, w którym naturalnie odnajduję 

obecność Pana Jezusa, bliskość Matki 

Bożej. Otrzymałam spokój w czasie 

oczekiwania na rekolekcje i nie 

dbałam o ludzkie czynniki np. o to z 

kim będę w pokoju. Niesamowitą 

łaską było trwanie w dostrzeganiu 

przejawów miłosierdzia.  Mateczka 

była wobec mnie bardzo delikatna, 

pozwoliła, by moje ego nie cierpiało. 

Przywiozła mnie Basia, której bardzo 

dziękuję, a Ktoś ją do mnie skierował i 

temu Komuś również dziękuję. Na 

miejscu po pewnych dziwnych 

zmianach otrzymałam wiadomość 

mieszkania w jednym pokoju razem 

z Krysią, której też jestem bardzo 

wdzięczna. Ksiądz Leszek jak tatuś, 

z oczami pełnymi miłości powitał 

w domu, a wszyscy staliśmy się 

wielopokoleniową rodziną (były 

dzieci, byli rodzice i dziadkowie). 

Może każdy przybył tam z innymi 

oczekiwaniami,  ale tak to już 

w rodzinie bywa, że chociaż jesteśmy 

różni, to jednak trzymamy się razem. 

Razem byliśmy na Mszach Świętych, 

na posiłkach, herbatkach. Bardziej 

wyciszeni uczestniczyli w modli-

twach indywidualnych, we wspól-

nych medytacjach, konferencjach, 

spotkaniach w grupach i wieczornych 

modlitwach, w adoracji Najświęt-

szego Sakramentu. Dzieliliśmy się 

świadectwem obecności Matki Bożej 

w naszym życiu w czasie długich 

pięknych spacerów, rejsu statkiem. 

Jedynym, na co mogę się poskarżyć, 

był szybko mijający czas. Tak dużo się 

działo, tyle treści, przeżyć ducho-

wych, przemyśleń, osób przyjeż-

dżających i odjeżdżających.

Najświętsza Mateczka okazała mi 

swą wielką troskę, bo postawiła 

przede mną,jak już  wiadomo, ks. 

Leszka i przysłała do nas w kolejnych 

dniach ks. Dariusza, ks. Marka i ks. 

Mirosława. Przez  swoich synów 

skierowała do mnie słowa pouczenia, 

jak najłatwiej dojść do Jej Syna Jezusa 

Chrystusa. Drogą najkrótszą okazała 

się pokora, na której Mateczka chce 

być ze mną obecna. Stopnie pokory 

wydają się niemożliwe do pokonania, 

zdają się wyższe niż wysokie szczyty. 

Jednak jeżeli jest ze mną i we mnie 

Naj-świętsza Pani, która jest Wzorem 

pokory, to nic, co stanie na drodze, nie 

może być przeszkodą nie do poko-

nania. Nie pojmuję tego, ale wierzę, że 

tak jest, bo często tego doświadczam. 

Wszystkiego mam oczekiwać od 

Boga, jak napisała święta Tereska. On 

chce mnie zalewać łaskami „Soli 

Deo”. Będąc w obecności Mamusi czy 

może mi czegoś braknąć? Razem z 

Nią, w Jej ramionach, przed Jej 

ukochanym Synem i moim uko-

chanym Panem mogę stawać w praw-

dzie, w ufności, że uznawanie mojej 

niemocy pozwoli wzrastać w poko-

rze. Chcę, świadoma swojej grzesz-

ności, razem z Mamusią podej-

mować wysiłek woli, by być w obec-

ności Bożej. Jednak moja łatwość 

pobielania grobu jest nieograni-

czona, nie jest możliwa do opano-

wania przeze mnie. Doświadczenie 

poznawania mojej ciemności jest 

bardzo trudne. Odsłanianie ciem-

ności mojej w obecności Najświętszej 

Panienki jest możliwe do zniesienia, 

a nawet przynosi pokój, gdy pomyślę, 

że taką mnie kocha mój Pan. On zna 

całą otchłań mojej grzeszności, nawet 

to, przed czym mnie ustrzegł, przed 

czym mnie - zachował i właśnie taką 

mnie kocha. Kocha mnie całą, z moja 

przeszłością, teraźniejszością i prag-

nie bym była w Jego wieczności. 
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fana Wyszyńskiego.  

Przez cały tydzień, w gronie mło-

dych małżeństw z dziećmi, zatem jak 

w wielopokoleniowej rodzinie,  doś-

wiadczaliśmy Bożej Miłości, odkry-

waliśmy prawdę o sobie, uczyliśmy 

się  wrażliwości na drugiego czło-

wieka i jego potrzeby. Wsłuchiwa-

liśmy się w  treści konferencji gło-

szonych przez księdza Marka, Sławka 

i Mirosława, a potem dzieliliśmy się 

w grupie mam dorosłych dzieci, babć 

i dziadka. Troska kapłanów o to, 

byśmy  czerpali ze źródła Bożego 

Miłosierdzia w sakramencie pokuty 

i umacniali w małżeńskim pożyciu 

poprzez odnowiony akt sakramentu 

małżeństwa była dopełnieniem reko-

lekcyjnych radości. 

Duchowość wydarzeń, jak to bywa 

na rekolekcjach, nie skąpiła też nie-

spodzianek. Jedną z nich była dana 

możliwość odpoczynku i modlitwy 

z udziałem księdza bpa Romualda 

Kamińskiego, biskupa warszawsko-

praskiego przebywającego w tym 

czasie w Loretto. Ksiądz biskup, na 

prośbę animatorów rekolekcji, Kasi 

i Andrzeja Król,  przewodniczył 

Eucharystii, połączonej z odnowie-

niem sakramentu małżeństwa. 

W homilii zwrócił uwagę na to, że 

powołanie do ojcostwa i macierzyń-

stwa  jest powołaniem królewskim. 

Bóg  chce obdarować każdego z mał-

żonków czymś wyjątkowym. Żadne 

z nich nie jest w stanie tego powołania 

zrealizować swoimi siłami. Gdyby nie 

współpraca z łaską, której funda-

mentem jest zawierzenie, to nic by 

z tego ludzkiego kalkulowania nie 

wynikło. Zachęcał, byśmy patrzyli na 

Maryję i Józefa, jakie są ich relacje. 

Powiedzieć, że się szanują, to nic nie 

powiedzieć. Ład i towarzyszący mu 

pokój, był ukierunkowaniem ich życia 

na Boga. Józef jest odpowiedzialny za 

religijne wychowanie Jezusa. Ksiądz 

biskup zachęcił, by każdy z nas 

zastanowił się, kto w rodzinie jest 

odpowiedzialny za wychowanie dzie-

ci. Na obrazie w sanktuarium  św. 

Józefa w Kaliszu  Pan Jezus jest 

szczęśliwy, bo obok stoją rodzice. 

Trzymają  Go za ręce. Jest to  znak 

rodzicielskiej troski i bezpieczeństwa 

dziecka.  Twarze Ich są skupione na 

Jezusie. Oni idą z Jezusem do świą-

tyni. Ukierunkowują jego życie na 

Boga. Mała Helenka powiedziała 

księdzu biskupowi, że Maryja i Józef 

wyglądają jak filary - podtrzymujące 

więzi rodzinne i małżeńskie. Wszy-

scy, którzy się tam znajdują, są 

bezpieczni. Kiedy ta konstrukcja 

będzie miała defekty, tj. zabraknie 

ojca albo matki w ich funkcjach, 

ojcowskich i macierzyńskich,  bu-

dowla  rodzinna przestanie być 

schronieniem Szczęśliwy jest Jezus 

i szczęśliwe będzie każde dziecko, 

jeśli otrzyma to, co otrzymał Jezus.  

Społeczeństwo zyskuje przez to ko-

goś, komu może zaufać i wnosi to do 

cywilizacji miłości. 

Kiedy dzisiaj wracam myślą do 

rekolekcji, przypominam zachętę, aby 

każde z nas w naszym  życiu oso-

bistym i małżeńskim było jak jezioro 

Genezaret. Genezaret przyjmuje wo-

dy Jordanu i oddaje wody Jordanu. 

Nic nie zatrzymuje dla siebie.  Łaska 

Boża spływa do serca i  ubogaca nas, 

a przez nas, innych. Być razem, 

wspierać się, zawsze dzielić się tym, 

co przeżywamy i pomagać sobie. 

Otworzyć swoje serce dla  Boga 

i obdarowywania się miłością.  

Lusia

Rekolekcje z Diecezją 

Drohiczyńską w Jastarni 

10-17.07.2021

Tegoroczne rekolekcje letnie w 

Jastarni  były czasem wyciszenia 

i dziękowania za łaskę – dar  uczest-

nictwa. Trwałam w tym dziękczy-

nieniu spotęgowanym świadomo-

ścią, że jest to ogromny dar, że mogę 

uczestniczyć w rekolekcjach. Tydzień 

przed wyjazdem pojawiły się kompli-

kacje zdrowotne u męża i wtedy 

uświadomiłam sobie, że może się tak 

zdarzyć, że nie pojadę. Wówczas 

zawierzałam to Maryi i prosiłam 

o możliwość udziału w rekolekcjach. 

Otrzymałam tę łaskę. Temat te-

gorocznych rekolekcji „Pokora jest 

prawdą” przez głoszone konferencje, 

medytacje pomagał mi odkrywać  

prawdę o sobie uznając, że jestem 

niczym i wszystkiego powinnam 

oczekiwać od Boga. Był to jeden 

z aspektów przeżywanych rekolekcji, 

a właściwie  doświadczenie działania 

Pana Boga i Maryi w moim życiu 

w sytuacji  stanięcia w pokorze.

 W pierwszym dniu rekolekcji 

dowiedziałam się, że będę pełnić 

posługę animatora i otrzymałam spis 

osób grupki dzielenia. Po przeczyta-

niu listy autentycznie poczułam się 

bezradna i ufnie,w głębokim, cał-

kowitym zawierzeniu oddałam moją 

posługę i te osoby Maryi prosząc, aby 

Matka Najświętsza mną się posłu-

giwała. Dzień po dniu doświadczałam 

obecności Maryi i Jej opieki.

 Czas rekolekcji pomógł mi spoj-

rzeć oczyma wiary na obecność Pana 

Boga w  wydarzeniach  mojego życia 

i z głębokim przekonaniem, stając 

w pokorze wyznawałam za pośred-

nictwem Mateczki Najświętszej, że 

każde dobro w moim życiu pochodzi 

od Boga. Zgłębiane tematy pomagały 

mi przyjrzeć się moim postawom 

w życiu codziennym oraz relacji do 

bliźnich, Pana Boga i Maryi. Był to 

wielce cenny czas służący do budo-

wania mojej więzi z Panem Bogiem. 

Doświadczyłam  mocy Bożej w odpo-

wiedzi na pokorne i ufne  zawierzenie 

Maryi.  

Zrodziło się pragnienie w moim 

sercu, aby te treści i łaska Boża po-

mogły mi głęboko przylgnąć do Chry-

stusa. Wszystko to, co w moim życiu 

po ludzku niemożliwe oddaję przez 

ręce Maryi Panu Jezusowi  i  proszę 

„Jezu Ty się tym zajmij”.

Za dar rekolekcji i wszystkie łaski 

Bogu i Matce Najświętszej niech będą 

dzięki.

Jasia Kazimierska
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Zakopane 2-9.08.2021

Pierwszy raz pojechaliśmy całą 

rodziną na rekolekcje w góry.  Przy-

gotowania nie były proste, ponieważ 

spakowanie sześcioosobowej rodziny 

(+ babcia) to niezłe wyzwanie. Mimo 

to, dzieci nie mogły się doczekać 

poznania nieodkrytego do tej pory 

kawałka Polski. Podróż nie należała 

do najłatwiejszych,ponieważ trwała 

ponad 10 godzin – jednak było warto.

Plan mieliśmy prosty – pokazać 

dzieciom góry, pospacerować po do-

linkach, podziwiać widoki i spędzić 

razem piękny czas. Szybko się jednak 

okazało, że zapowiada się bardziej 

ekstremalnie. Po pierwszym spacerze 

po dolince chłopcy powiedzieli: 

„Mamo, skoro już pospacerowaliśmy, 

to możemy się w końcu powspinać na 

prawdziwe szczyty ??” Nasze zas-

koczenie było nie do opisania, prze-

cież najstarszy syn ma zaledwie 8 lat 

(reszta 6 lat, 4 lata i prawie 2 latka). 

Następnego dnia spakowaliśmy 

plecaki (każdy chłopiec miał własny 

plecaczek z przekąskami i wodą), 

wzięliśmy malucha do nosidła  na 

plecy, kupiliśmy mapę i z piosenką na 

ustach ruszyliśmy w poszukiwaniu 

przygody. Skończyło się tak, że całą 

rodziną zaliczyliśmy szczyt Grześ 

1653 m.n.p.m., a dwójka najstarszych 

dzieci razem z tatą szczyt Sarnia Skała 

1377 m.n.p.m.

Niesamowite w tym czasie było to, 

że razem jako rodzina pokonywa-

liśmy wiele przeszkód i słabości, 

wspieraliśmy się nawzajem, pomaga-

liśmy w zmęczeniu, motywowaliśmy, 

odkrywaliśmy piękno przyrody i szli-

fowaliśmy charaktery. To był niesa-

mowity rodzinny czas. Dodatkowo 

podczas codziennej Eucharystii dzie-

ci mogły obserwować naszą posługę 

muzyczną, wujka jak odprawia Mszę 

Świętą, a babcie i dziadka podczas 

czytań. Wieczorem na wspólnym 

różańcu uczyli się dziękować za cały 

przeżyty dzień. Otoczeni byli wspa-

niałymi ludźmi, którzy razem two-

rzyli wspólnotę. Dziś dziękuję Bogu 

i Matce Bożej za ten wartościowy 

czas, za siły i za opiekę nad nami 

podczas tych wędrówek. Na pewno 

wspomnienia z tych rekolekcji na 

długo pozostaną w naszych sercach.

Na koniec dodam tylko, że ostat-

nio, podczas pracy domowej Filip 

(najstarszy) musiał uzupełnić zdanie 

„Marzę o…”, i napisał tak: „Marzę 

o zdobyciu wszystkich górskich 

szczytów”.

Karolina Muraszkiewicz

 Studzieniczna 

21-28.08.2021

Studzieniczna jest pięknym miej-

scem, w którym naturalnie odnajduję 

obecność Pana Jezusa, bliskość Matki 

Bożej. Otrzymałam spokój w czasie 

oczekiwania na rekolekcje i nie 

dbałam o ludzkie czynniki np. o to z 

kim będę w pokoju. Niesamowitą 

łaską było trwanie w dostrzeganiu 

przejawów miłosierdzia.  Mateczka 

była wobec mnie bardzo delikatna, 

pozwoliła, by moje ego nie cierpiało. 

Przywiozła mnie Basia, której bardzo 

dziękuję, a Ktoś ją do mnie skierował i 

temu Komuś również dziękuję. Na 

miejscu po pewnych dziwnych 

zmianach otrzymałam wiadomość 

mieszkania w jednym pokoju razem 

z Krysią, której też jestem bardzo 

wdzięczna. Ksiądz Leszek jak tatuś, 

z oczami pełnymi miłości powitał 

w domu, a wszyscy staliśmy się 

wielopokoleniową rodziną (były 

dzieci, byli rodzice i dziadkowie). 

Może każdy przybył tam z innymi 

oczekiwaniami,  ale tak to już 

w rodzinie bywa, że chociaż jesteśmy 

różni, to jednak trzymamy się razem. 

Razem byliśmy na Mszach Świętych, 

na posiłkach, herbatkach. Bardziej 

wyciszeni uczestniczyli w modli-

twach indywidualnych, we wspól-

nych medytacjach, konferencjach, 

spotkaniach w grupach i wieczornych 

modlitwach, w adoracji Najświęt-

szego Sakramentu. Dzieliliśmy się 

świadectwem obecności Matki Bożej 

w naszym życiu w czasie długich 

pięknych spacerów, rejsu statkiem. 

Jedynym, na co mogę się poskarżyć, 

był szybko mijający czas. Tak dużo się 

działo, tyle treści, przeżyć ducho-

wych, przemyśleń, osób przyjeż-

dżających i odjeżdżających.

Najświętsza Mateczka okazała mi 

swą wielką troskę, bo postawiła 

przede mną,jak już  wiadomo, ks. 

Leszka i przysłała do nas w kolejnych 

dniach ks. Dariusza, ks. Marka i ks. 

Mirosława. Przez  swoich synów 

skierowała do mnie słowa pouczenia, 

jak najłatwiej dojść do Jej Syna Jezusa 

Chrystusa. Drogą najkrótszą okazała 

się pokora, na której Mateczka chce 

być ze mną obecna. Stopnie pokory 

wydają się niemożliwe do pokonania, 

zdają się wyższe niż wysokie szczyty. 

Jednak jeżeli jest ze mną i we mnie 

Naj-świętsza Pani, która jest Wzorem 

pokory, to nic, co stanie na drodze, nie 

może być przeszkodą nie do poko-

nania. Nie pojmuję tego, ale wierzę, że 

tak jest, bo często tego doświadczam. 

Wszystkiego mam oczekiwać od 

Boga, jak napisała święta Tereska. On 

chce mnie zalewać łaskami „Soli 

Deo”. Będąc w obecności Mamusi czy 

może mi czegoś braknąć? Razem z 

Nią, w Jej ramionach, przed Jej 

ukochanym Synem i moim uko-

chanym Panem mogę stawać w praw-

dzie, w ufności, że uznawanie mojej 

niemocy pozwoli wzrastać w poko-

rze. Chcę, świadoma swojej grzesz-

ności, razem z Mamusią podej-

mować wysiłek woli, by być w obec-

ności Bożej. Jednak moja łatwość 

pobielania grobu jest nieograni-

czona, nie jest możliwa do opano-

wania przeze mnie. Doświadczenie 

poznawania mojej ciemności jest 

bardzo trudne. Odsłanianie ciem-

ności mojej w obecności Najświętszej 

Panienki jest możliwe do zniesienia, 

a nawet przynosi pokój, gdy pomyślę, 

że taką mnie kocha mój Pan. On zna 

całą otchłań mojej grzeszności, nawet 

to, przed czym mnie ustrzegł, przed 

czym mnie - zachował i właśnie taką 

mnie kocha. Kocha mnie całą, z moja 

przeszłością, teraźniejszością i prag-

nie bym była w Jego wieczności. 
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Śladami Pana Boga - Strachociny

Tego roku ślady Pana Boga zapro-

wadziły nas do Strachociny - nie-

wielkiej miejscowości na Podkar-

paciu, cichej, spokojnej i malow-

niczej, doskonale znanej wszystkim 

czcicielom św. Andrzeja Boboli, 

a tych jest coraz więcej. Odkrycie 

Strachociny na katolickiej mapie 

Polski było dla nas przeżyciem niez-

wykłym, wręcz zaskakującym. 

Planowaliśmy, tak jak w roku 

ubiegłym odpocząć w Bieszczadach, 

a przy okazji przeżyć rekolekcje 

w drodze, zatrzymując się w sanktu-

ariach Maryjnych – u Matki Bożej 

Kąbelskiej w Wąwolnicy, Matki 

Bożej Pocieszenia w Leżajsku, Matki 

Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, Matki 

Bożej Gidelskiej w Gidlach czy też 

u naszej ukochanej Pani Jasnogór-

skiej. Kilka tygodni przed wyjazdem 

po raz pierwszy usłyszeliśmy o Stra-

chocinie, miejscu urodzenia i ukazy-

wania się św. Andrzeja Boboli. Ponie-

waż nasza wiedza o św. Andrzeju nie 

wykraczała poza informację o Jego 

męczeńskiej śmierci i o tym, że jest 

jednym z patronów Polski, poczu-

liśmy wszyscy wielkie pragnienie lep-

szego poznania tego świętego jeszcze 

przed wyjazdem. Słuchaliśmy aud-

ycji, oglądaliśmy filmy, czytaliśmy 

teksty, przesyłając je sobie nawzajem. 

Było to niezwykłe odkrywanie dzia-

łania Pana Boga i Maryi w historii, 

teraźniejszości i przyszłości naszej 

ojczyzny za wstawiennictwem świę-

tego Andrzeja Boboli. Ten Święty jest 

darem Pana Boga dla Polski na trudne 

czasy. Zawsze, na przestrzeni wieków, 

objawiał się przed ważnymi wyda-

rzeniami, wojnami, zaborami, dopo-

minając się o modlitwę i ustanowienie 

Go głównym patronem Polski. Wielo-

krotnie mówił, że jeśli zostanie uz-

nany za głównego patrona Polski, to 

pomoże, wstawiając się za przyczyną 

Maryi, doprowadzić do pomyślności 

i rozkwitu naszej ojczyzny. To właśnie 

Andrzej Bobola wstawił się u Maryi 

przed zalewem bolszewików w roku 

1920. Kiedy bolszewicy zbliżali się do 

Warszawy, Episkopat Polski zwrócił 

się na Jasnej Górze do błogosła-

wionego Andrzeja Boboli obiecując 

Mu, że jeśli uratuje Polskę przed 

bolszewizmem, biskupi zrobią wszy-

stko, żeby został kanonizowany. Kar-

dynał Aleksander Kakowski, ordy-

nariusz warszawski, wydał dekret, 

żeby odprawić Nowennę do bł. An-

drzeja – do Warszawy przywieziono 

trumienkę z Jego relikwiami, z którą 

procesyjnie chodzono po stolicy. Pi-

sano, że jeszcze nigdy nie widziano 

takich tłumów modlących się w war-

szawskich kościołach. Ostatniego 

dnia Nowenny stał się Cud nad Wisłą. 

Bez wątpienia był to wymodlony cud 

za przyczyną Maryi, tak bardzo 

czczonej i kochanej przez błogosła-

wionego Andrzeja.

Świętego Andrzeja Bobolę stara 

się rozsławić kustosz Sanktuarium 

w Strachocinie, ks. Józef Niżnik, do 

którego św. Andrzej Bobola przy-

chodził wielokrotnie w latach 1983-87 

i z którym do tej pory ksiądz pozostaje 

w bliskim kontakcie, konsultując 

z nim wszystkie swoje poczynania. 

Ks. Niżnik opowiada, że w roku 2020 

św. Andrzej przyszedł mu wyjaśnić, że 

Polacy nie tak czczą Maryję, jak chce 

tego Pan Bóg. Maryja jest Królową, 

a nie patronką Polski, natomiast św. 

Andrzej jest Jej ważnym sługą i jako 

patron Polski może przez Nią wiele 

uprosić u Boga. Powiedział też, że nikt 

nie jest ważniejszy w Polsce od Maryi. 

Mieliśmy okazję spotkać się w 

Strachocinie z ks. Józefem Niżnikiem, 

poznaliśmy więc najważniejsze fakty 

bezpośrednio od Niego. Główne prze-

słanie jest takie, że od św. Andrzeja 

Boboli zależy pomyślność Polski. Nic 

dziwnego, że do Strachociny na dni 

skupienia i modlitwę przyjeżdżają 

przedstawiciele rządu i że to tu modlą 

się przed każdymi wyborami. Jeśli 

będziemy modlić się za przyczyną św. 

Andrzeja, jeżeli będzie On bardziej 

znany i przyjęty przez naród polski, 

jeśli zostanie uznany za głównego 

patrona Polski, przeprowadzi nas 

przez trudne dziś. 

Jak mówi ks. Niżnik, Polska ma 

wyznaczoną rolę w planie zbawienia – 

jest to jedyny kraj w Europie, który 

jeszcze broni chrześcijaństwa. Święty 

Andrzej Bobola jest dany, żeby ocalić 

tę resztę, która jest wierząca, prakty-

kująca, która chce Polski wiernej 

Bogu i Maryi, trwającej w wierze i ko-

chającej ojczyznę. Ale też po to, żeby 

pomóc zagubionym powrócić do Pana 

Boga. Nic dziwnego, że w Stracho-

cinie dochodzi do wielu nawróceń. 

Czuliśmy, że nasz wyjazd w Bie-

szczady jest tylko pretekstem, żeby 

odwiedzić Strachocinę. Wszystkie 

znaki mówiły nam, że to sam Pan Bóg 

nas tam prowadzi, pragnąc, aby 

Andrzej Bobola był bardziej znany i 

doceniany i że to sama Maryja chce 

wlać w nasze serca nadzieję i pokój. 

Bo przecież jeśli mamy takiego orę-

downika w niebie, sługę i czciciela 

Maryi, który obiecuje nam rozkwit 

naszej ojczyzny i wyżyny  Bożego 

Miłosierdzia, to czego mamy się 

lękać. 

Uznajmy więc w naszych sercach 

świętego Andrzeja Bobolę za głów-

nego patrona Polski, bo właśnie tego 

chce od nas sam Bóg i Maryja.

Ewa Szczepaniak

17

Jakiż Bóg jest miłosierny. Chcesz 

nauczyć się pokory, idź przed Naj-

świętszy Sakrament. On tam czeka, 

zawsze czeka. Czeka z Matką Bożą 

w cudownych miejscach, w sanktu-

ariach, spotyka na drodze jak św. 

Juana Diego. Bóg chce bym zawsze 

odkrywała Mateczkę w swoim życiu i 

w swojej bezradności niosła Ją innym. 

Pan Jezus chce, bym postawiła 

wszystko na Maryję. Ja mam się 

umniejszać, by Ona mogła działać. 

Panie Jezu, ukochaj we mnie swoją 

Mateczkę. Mamusiu, kochaj we mnie 

swego Syna. Bądź uwielbiony Boże 

w każdym człowieku, którego sta-

wiasz na mojej drodze. Mateczko, 

pomóż mi biec po ostatnie miejsce. Ty 

wiesz najlepiej, gdzie ono jest.

AniaTopolewicz
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Śladami Pana Boga - Strachociny
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wadziły nas do Strachociny - nie-

wielkiej miejscowości na Podkar-

paciu, cichej, spokojnej i malow-

niczej, doskonale znanej wszystkim 

czcicielom św. Andrzeja Boboli, 
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Kiedy przyszłam na świat, Ksiądz 

Stefan Wyszyński był już Prymasem 

Polski. W moim rodzinnym domu nie 

było wówczas gazet i radia. O Kar-

dynale słyszałam w naszym wiejskim 

kościele i na lekcjach religii. W gronie 

dorosłych mówiło się szeptem o jego 

uwięzieniu, że Prymas opracował 

program odnowy życia religijnego w 

Polsce zawarty w idei Ślubów Jasno-

górskich oraz o Wielkiej Nowennie 

przygotowującej nasz naród na Mi-

lenium Chrztu Polski. Był to rachunek 

sumienia z wierności Bogu i przy-

pominanie zasad, którymi winniśmy  

kierować się w nowym tysiącleciu.

Jako uczennica liceum zapamię-

tałam wielką burzę i nagonkę na 

prymasa i biskupów, którą rozpętały 

ówczesne media wokół orędzia 

biskupów polskich zawartych w liście 

do biskupów niemieckich z 1965 

roku, zawierające historyczne zdanie: 

„Wybaczamy i prosimy o wyba-

czenie”. Nauczający nas religii ks. 

Henryk Szlagier odsłaniał nam trudną 

prawdę o próbach budowania nowych 

relacji między dwoma narodami w ob-

liczu milenijnej rocznicy.

W sercu i pamięci nas wszystkich 

zapisały się słowa Jana Pawła II,  

który  w 1978 roku zwrócił się do 

Prymasa Stefana Wyszyńskiego mó-

wiąc: „Nie byłoby na Stolicy Pio-

trowej tego Papieża - Polaka, gdyby 

nie było Twojej wiary, Twojej hero-

icznej nadziei, Twego zawierzenia bez 

reszty Matce Kościoła”. Postawa za-

wierzenia Prymasa bez reszty Matce 

Kościoła,  współbrzmiała z Totus 

Tuus Papieża umieszczonym na her-

bie biskupim i papieskim (dewizą św. 

Ludwika Grignion de Montforta). 

Po śmierci Prymasa w roku 1981  

każdego 28 dnia miesiąca wierni gro-

madzili się w katedrze warszawskiej 

Św. Jana, dziękując Bogu za dar jego 

życia dla Boga i ludzi. Wiele szkół 

wnioskowało o nadanie imienia Ste-

fana Kardynała Wyszyńskiego. Po-

znawaliśmy historię jego życia,  

heroiczności jego cnót.  Podejmo-

waliśmy na nowo lekturę wydawa-

nych kazań. Cenna była dla mnie 

książka „Duch pracy ludzkiej”, zbiór 

przemyśleń kardynała, bardzo uży-

teczna w pracy zawodowej, zwłaszcza 

fragment w którym pisał, że im masz 

więcej pracy, tym więcej potrzebujesz 

modlitwy. „Zapiski więzienne” jako 

notatnik duchowy z jego osobistą 

refleksją nad sytuacją Kościoła w Pol-

sce.

W 2001 roku – w stulecie urodzin 

kardynała – w Rzymie rozpoczął się 

jego proces beatyfikacyjny. Dekret 

o heroiczności cnót Prymasa Tysiąc-

lecia rozpoczyna się od słów z listu św. 

Jana Pawła II do kardynała Wyszyń-

skiego z 30 października 1979 roku. 

„Zawsze byłem przekonany o tym, że 

Duch Święty powołał Waszą Emi-

nencję w wyjątkowym momencie 

dziejów Ojczyzny i Kościoła – i to nie 

tylko Kościoła w Polsce, ale także i w 

całym świecie. Patrzyłem na to trudne, 

ale jakże błogosławione wezwanie od 

czasów mojej młodości – i dzięko-

wałem za nie Bogu, jako za łaskę 

szczególną dla Kościoła i Polski” – 

napisał polski papież. 

O siostrze Elżbiecie Róży usły-

szałam dopiero, gdy został ogłoszony  

dekret o heroiczności cnót matki 

Czackiej w roku 2017, a zatwierdzony 

w 2020 roku przez Ojca Świętego cud 

za jej wstawiennictwem, przyczynił 

się do poznania życia siostry i historii 

cudownie uzdrowionej Karolinki. 

Wraz z wiadomością o zapla-

nowanej na wrzesień beatyfikacji 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

i matki Róży Czackiej pojawiły się 

możliwości przygotowania ducho-

wego do tego wydarzenia.

Podczas tegorocznych rekolekcji 

w Loretto słuchaliśmy  ks. biskupa 

Romualda Kamińskiego i  jego 

świadectwa o kardynale Stefanie Wy-

szyńskim. Z wielką radością korzy-

stałam też z duchowych przygotowań 

do beatyfikacji kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży 

Czackiej w ramach 33-dniowych 

rekolekcji pod hasłem „Wszystko 

postawić na Maryję” wprowadza-

jących nas na drogę formacji – służby 

Bogu i bliźniemu. Kolejno, 4 września 

jako pielgrzymi w drodze do Matki 

Bożej Pocieszenia, rozważaliśmy 

Prymasowskie oddanie się Matce 

Bożej w niewolę miłości. 

Obostrzenia epidemiologiczne 

wskazywały na to, że beatyfikację 

kardynała Stefana Wyszyńskiego 

i matki Elżbiety Róży Czackiej będę 

przeżywać zdalnie, poprzez udział 

w transmisji za pośrednictwem  środ-

ków masowego przekazu. Jakież było 

moje zdziwienie i zaskoczenie, gdy 

pewnego dnia zadzwonił telefon i 

zaproponowano mi udział w beaty-

fikacji i to wewnątrz  świątyni Opat-

rzności Bożej.

12 września 2021 roku Warszawę 

rozświetliło słońce. Towarzyszący 

nam w drodze miły pan zauważył, że 

cały świat raduje się z nami, bo nawet 

pogoda jest wyjątkowo świąteczna. 

W świątyni było już mnóstwo kapła-

nów, wiernych, małżeństw z małymi 

dziećmi, harcerzy i osób porząd-

kowych. Znalazłyśmy z synową 

najlepsze miejsce pod ścianą opodal 

głównego wejścia, tuż obok kolumny 

opatrzonej symbolem Bożej Opat-

rzności. Przypadek, czy zrządzenie 

losu? Ani jedno, ani drugie - radość 

i pewność, że to Boża Opatrzność nas 

tu doprowadziła. Wszystko było tu dla 

mnie nowe i wyjątkowe, bowiem 

pierwszy raz byłam w tej świątyni i to 

na beatyfikacji prymasa Wyszyń-

skiego i matki Czackiej. 

Błogosławieni , dzięki którym „ziemia ujrzała, 

że jest związana z niebem”
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Mszę Świętą z obrzędem beaty-

fikacji zapoczątkowała pieśń na 

wejście „Weź w swą opiekę”, a 

wzmocnił uroczysty śpiew „Gaude 

Mater Polonia”. Wzruszenie towa-

rzyszyło mi podczas całej liturii spra-

wowanej po łacinie, zapamiętanej 

z dzieciństwa. Zapadło mi w serce 

kilka momentów. Na początek przej-

mujące zdarzenie z Lasek przywołane 

w słowie kardynała Kazimierza 

Nycza, wprowadzającym do Mszy 

świętej, a mianowicie nadpalona 

kartka z walczącej Warszawy ze 

słowami: Będziesz miłował, kartka, 

którą podniósł  z ziemi Stefan 

Wyszyński przebywający w czasie II 

wojny światowej w Laskach. Stało się 

ono, jak usłyszeliśmy, jego mottem 

życiowym. Przemedytowane w wię-

zieniu, w obliczu licznych zagrożeń 

narodowych i osobistych, zamieniło 

się na program życia Prymasa, który 

„wszystko postawił na Maryję”. Tylko 

ktoś, kto kochał czystą miłością mógł 

powiedzieć: „Nie zmuszą mnie ni-

czym do tego, abym ich nienawidził”.

I kolejne wzruszenie dotyczące 

siostry Elżbiety Róży Czackiej, która 

po utracie wzroku nie załamała się, 

a przyjęła ten życiowy krzyż jako znak 

osobistego powołania, wyznaczający 

jej drogę do Nieba.  

List Apostolski, w którym papież 

Franciszek wpisał w poczet błogo-

sławionych kardynała Stefana Wy-

szyńskiego i Matkę Elżbietę Różę 

Czacką odczytał po łacinie kardynał 

Semeraro, a następnie w języku 

polskim biskup Michał Janocha: „My, 

papież Franciszek (...) naszą Apo-

stolską władzą zezwalamy, aby czci-

godny Sługa Boży Stefan Wyszyński, 

arcybiskup gnieźnieński i warszaw-

ski, prymas Polski, kardynał Świętego 

Kościoła Rzymskiego, pasterz według 

serca Chrystusowego, który poświęcił 

swoje życie jedynemu Bogu i był 

niestrudzonym obrońcą oraz herol-

dem godności każdego człowieka (...), 

a także Czcigodna Służebnica Boża 

Elżbieta Czacka (w świecie: Róża), 

fundatorka Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża, 

która pozbawiona używania światła 

oczu, oczami wiary rozpoznała Chry-

stusa – światłość świata – i z miłującą 

wiernością świadczyła o Nim wobec 

kroczących w ciemności ciała oraz 

ducha, byli odtąd nazywani Błogo-

sławionymi”. Zapowiedział, że wspo-

mnienie kardynała Stefana Wyszyń-

skiego obchodzone będzie corocznie 

28 maja, a Matki Elżbiety Czackiej 19 

maja.

Po ogłoszeniu formuły beaty-

fikacyjnej wizerunek bł. Stefana Wy-

szyńskiego odsłonili członkowie zało-

żonego przez niego w 1952 r. Ruchu 

Apostolskiego „Rodzina Rodzin” 

Hanna i Piotr Kordyaszowie, nato-

miast wizerunek bł. Elżbiety Czackiej 

odsłoniły siostry Aleksandra Maczuga 

i Klara Zosik, nauczycielki i wycho-

wawczynie z Ośrodka Szkolno-Wy-

chowawczego Towarzystwa Opieki 

nad Ociemniałymi w Laskach. Spon-

taniczne oklaski były wyrazem 

wdzięczności Bogu wszystkich  wier-

nych uczestniczących w beatyfikacji. 

Kolejne wzruszenie to procesja 

z relikwiami siostry Nulli uzdro-

wionej z choroby nowotworowej za 

wstawiennictwem Kardynała Stefana 

i Karoliny, cudownie ocalonej po 

wypadku na huśtawce za pośrednict-

wem matki Czackiej. Modlitwa Pater 

Noster, spotkanie z Panem Jezusem w 

Komunii Świętej i uroczyste Te Deum 

wyśpiewane przez chór i wszystkich 

wiernych było radosnym zwień-

czeniem tej przepięknej Eucharystii.

To była beatyfikacji dwojga ludzi 

głębokiej wiary, ufających  Bogu i za-

wierzonych Maryi; żyjących w Polsce 

– ziemi świętej i błogosławionej. 

Błogosławiony Stefan kardynał i bło-

gosławiona Róża Czacka, byli to  

ludzie, dzięki którym „ziemia ujrzała, 

że jest związana z niebem”. Nie mieli 

łatwo, przeżywali osamotnienie, nie-

zrozumienie, cierpienia fizyczne i du-

chowe, a mimo to, a może właśnie 

dzięki temu życie traktowali jako 

bezcenny dar, wiarę uważali po darze 

życia za najcenniejszy skarb, nie-

ustannie wołali „Miłujcie się”, prze-

baczajcie i módlcie się pracą… Jakże 

to aktualne wczoraj i dzisiaj. Warto na 

nowo odczytać „ABC społecznej 

krucjaty miłości” Stefana Wyszyń-

skiego, kardynała, którego posługa 

dana nam była na trudne czasy 

powojenne. Teraz po raz kolejny 

został On nam dany, już jako błogo-

sławiony. Za jego orędownictwem 

możemy upraszać potrzebne łaski dla 

rodzin, Kościoła i  naszej Ojczyzny. 

W chwilach trudnych warto pamię-

tać, że jest pewna droga, którą przesz-

ła matka Elżbieta Róża Czacka, a pro-

wadzi ona „Przez krzyż do nieba”. Za 

Jej pośrednictwem upraszajmy pot-

rzebne łaski – światłe oczy serca, 

byśmy szli przez życie drogą woli 

Bożej. 

„Drogi świętości obydwojga kan-

dydatów wielokrotnie się ze sobą 

spotykały, a ich życie było wzajemną 

inspiracja. „Stąd tak uzasadniona jest 

wspólna beatyfikacja” – powiedział 

kardynał Kazimierz Nycz. 

Radość, wdzięczność i nadzieję na 

piękne każde Boże jutro zabrałam z tej 

uroczystej beatyfikacji, z pragnie-

niem, by żyć tą radością i nią się 

dzielić. Niech emanuje ona na na-

szych bliźnich z naszych oczu i serc 

połączonych więzią miłości z Maryją, 

bo czas to miłość. Niech też czas nam 

dany i zadany wyzwala coraz większą 

ufność i jedność z Matką Bożą, byśmy 

żyli w komunii z Tobą, Maryjo, na 

wzór bł. Stefana Kardynała i s. 

Elżbiety Róży Czackiej.

Lusia

Lucja Orzechowska
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Kiedy przyszłam na świat, Ksiądz 

Stefan Wyszyński był już Prymasem 

Polski. W moim rodzinnym domu nie 

było wówczas gazet i radia. O Kar-

dynale słyszałam w naszym wiejskim 

kościele i na lekcjach religii. W gronie 

dorosłych mówiło się szeptem o jego 

uwięzieniu, że Prymas opracował 

program odnowy życia religijnego w 

Polsce zawarty w idei Ślubów Jasno-

górskich oraz o Wielkiej Nowennie 

przygotowującej nasz naród na Mi-

lenium Chrztu Polski. Był to rachunek 

sumienia z wierności Bogu i przy-

pominanie zasad, którymi winniśmy  

kierować się w nowym tysiącleciu.

Jako uczennica liceum zapamię-

tałam wielką burzę i nagonkę na 

prymasa i biskupów, którą rozpętały 

ówczesne media wokół orędzia 

biskupów polskich zawartych w liście 

do biskupów niemieckich z 1965 

roku, zawierające historyczne zdanie: 

„Wybaczamy i prosimy o wyba-

czenie”. Nauczający nas religii ks. 

Henryk Szlagier odsłaniał nam trudną 

prawdę o próbach budowania nowych 

relacji między dwoma narodami w ob-

liczu milenijnej rocznicy.

W sercu i pamięci nas wszystkich 

zapisały się słowa Jana Pawła II,  

który  w 1978 roku zwrócił się do 

Prymasa Stefana Wyszyńskiego mó-

wiąc: „Nie byłoby na Stolicy Pio-

trowej tego Papieża - Polaka, gdyby 

nie było Twojej wiary, Twojej hero-

icznej nadziei, Twego zawierzenia bez 

reszty Matce Kościoła”. Postawa za-

wierzenia Prymasa bez reszty Matce 

Kościoła,  współbrzmiała z Totus 

Tuus Papieża umieszczonym na her-

bie biskupim i papieskim (dewizą św. 

Ludwika Grignion de Montforta). 

Po śmierci Prymasa w roku 1981  

każdego 28 dnia miesiąca wierni gro-

madzili się w katedrze warszawskiej 

Św. Jana, dziękując Bogu za dar jego 

życia dla Boga i ludzi. Wiele szkół 

wnioskowało o nadanie imienia Ste-

fana Kardynała Wyszyńskiego. Po-

znawaliśmy historię jego życia,  

heroiczności jego cnót.  Podejmo-

waliśmy na nowo lekturę wydawa-

nych kazań. Cenna była dla mnie 

książka „Duch pracy ludzkiej”, zbiór 

przemyśleń kardynała, bardzo uży-

teczna w pracy zawodowej, zwłaszcza 

fragment w którym pisał, że im masz 

więcej pracy, tym więcej potrzebujesz 

modlitwy. „Zapiski więzienne” jako 

notatnik duchowy z jego osobistą 

refleksją nad sytuacją Kościoła w Pol-

sce.

W 2001 roku – w stulecie urodzin 

kardynała – w Rzymie rozpoczął się 

jego proces beatyfikacyjny. Dekret 

o heroiczności cnót Prymasa Tysiąc-

lecia rozpoczyna się od słów z listu św. 

Jana Pawła II do kardynała Wyszyń-

skiego z 30 października 1979 roku. 

„Zawsze byłem przekonany o tym, że 

Duch Święty powołał Waszą Emi-

nencję w wyjątkowym momencie 

dziejów Ojczyzny i Kościoła – i to nie 

tylko Kościoła w Polsce, ale także i w 

całym świecie. Patrzyłem na to trudne, 

ale jakże błogosławione wezwanie od 

czasów mojej młodości – i dzięko-

wałem za nie Bogu, jako za łaskę 

szczególną dla Kościoła i Polski” – 

napisał polski papież. 

O siostrze Elżbiecie Róży usły-

szałam dopiero, gdy został ogłoszony  

dekret o heroiczności cnót matki 

Czackiej w roku 2017, a zatwierdzony 

w 2020 roku przez Ojca Świętego cud 

za jej wstawiennictwem, przyczynił 

się do poznania życia siostry i historii 

cudownie uzdrowionej Karolinki. 

Wraz z wiadomością o zapla-

nowanej na wrzesień beatyfikacji 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

i matki Róży Czackiej pojawiły się 

możliwości przygotowania ducho-

wego do tego wydarzenia.

Podczas tegorocznych rekolekcji 

w Loretto słuchaliśmy  ks. biskupa 

Romualda Kamińskiego i  jego 

świadectwa o kardynale Stefanie Wy-

szyńskim. Z wielką radością korzy-

stałam też z duchowych przygotowań 

do beatyfikacji kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży 

Czackiej w ramach 33-dniowych 

rekolekcji pod hasłem „Wszystko 

postawić na Maryję” wprowadza-

jących nas na drogę formacji – służby 

Bogu i bliźniemu. Kolejno, 4 września 

jako pielgrzymi w drodze do Matki 

Bożej Pocieszenia, rozważaliśmy 

Prymasowskie oddanie się Matce 

Bożej w niewolę miłości. 

Obostrzenia epidemiologiczne 

wskazywały na to, że beatyfikację 

kardynała Stefana Wyszyńskiego 

i matki Elżbiety Róży Czackiej będę 

przeżywać zdalnie, poprzez udział 

w transmisji za pośrednictwem  środ-

ków masowego przekazu. Jakież było 

moje zdziwienie i zaskoczenie, gdy 

pewnego dnia zadzwonił telefon i 

zaproponowano mi udział w beaty-

fikacji i to wewnątrz  świątyni Opat-

rzności Bożej.

12 września 2021 roku Warszawę 

rozświetliło słońce. Towarzyszący 

nam w drodze miły pan zauważył, że 

cały świat raduje się z nami, bo nawet 

pogoda jest wyjątkowo świąteczna. 

W świątyni było już mnóstwo kapła-

nów, wiernych, małżeństw z małymi 

dziećmi, harcerzy i osób porząd-

kowych. Znalazłyśmy z synową 

najlepsze miejsce pod ścianą opodal 

głównego wejścia, tuż obok kolumny 

opatrzonej symbolem Bożej Opat-

rzności. Przypadek, czy zrządzenie 

losu? Ani jedno, ani drugie - radość 

i pewność, że to Boża Opatrzność nas 

tu doprowadziła. Wszystko było tu dla 

mnie nowe i wyjątkowe, bowiem 

pierwszy raz byłam w tej świątyni i to 

na beatyfikacji prymasa Wyszyń-

skiego i matki Czackiej. 

Błogosławieni , dzięki którym „ziemia ujrzała, 

że jest związana z niebem”
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Mszę Świętą z obrzędem beaty-

fikacji zapoczątkowała pieśń na 

wejście „Weź w swą opiekę”, a 

wzmocnił uroczysty śpiew „Gaude 

Mater Polonia”. Wzruszenie towa-

rzyszyło mi podczas całej liturii spra-

wowanej po łacinie, zapamiętanej 

z dzieciństwa. Zapadło mi w serce 

kilka momentów. Na początek przej-

mujące zdarzenie z Lasek przywołane 

w słowie kardynała Kazimierza 

Nycza, wprowadzającym do Mszy 

świętej, a mianowicie nadpalona 

kartka z walczącej Warszawy ze 

słowami: Będziesz miłował, kartka, 

którą podniósł  z ziemi Stefan 

Wyszyński przebywający w czasie II 

wojny światowej w Laskach. Stało się 

ono, jak usłyszeliśmy, jego mottem 

życiowym. Przemedytowane w wię-

zieniu, w obliczu licznych zagrożeń 

narodowych i osobistych, zamieniło 

się na program życia Prymasa, który 

„wszystko postawił na Maryję”. Tylko 

ktoś, kto kochał czystą miłością mógł 

powiedzieć: „Nie zmuszą mnie ni-

czym do tego, abym ich nienawidził”.

I kolejne wzruszenie dotyczące 

siostry Elżbiety Róży Czackiej, która 

po utracie wzroku nie załamała się, 

a przyjęła ten życiowy krzyż jako znak 

osobistego powołania, wyznaczający 

jej drogę do Nieba.  

List Apostolski, w którym papież 

Franciszek wpisał w poczet błogo-

sławionych kardynała Stefana Wy-

szyńskiego i Matkę Elżbietę Różę 

Czacką odczytał po łacinie kardynał 

Semeraro, a następnie w języku 

polskim biskup Michał Janocha: „My, 

papież Franciszek (...) naszą Apo-

stolską władzą zezwalamy, aby czci-

godny Sługa Boży Stefan Wyszyński, 

arcybiskup gnieźnieński i warszaw-

ski, prymas Polski, kardynał Świętego 

Kościoła Rzymskiego, pasterz według 

serca Chrystusowego, który poświęcił 

swoje życie jedynemu Bogu i był 

niestrudzonym obrońcą oraz herol-

dem godności każdego człowieka (...), 

a także Czcigodna Służebnica Boża 

Elżbieta Czacka (w świecie: Róża), 

fundatorka Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża, 

która pozbawiona używania światła 

oczu, oczami wiary rozpoznała Chry-

stusa – światłość świata – i z miłującą 

wiernością świadczyła o Nim wobec 

kroczących w ciemności ciała oraz 

ducha, byli odtąd nazywani Błogo-

sławionymi”. Zapowiedział, że wspo-

mnienie kardynała Stefana Wyszyń-

skiego obchodzone będzie corocznie 

28 maja, a Matki Elżbiety Czackiej 19 

maja.

Po ogłoszeniu formuły beaty-

fikacyjnej wizerunek bł. Stefana Wy-

szyńskiego odsłonili członkowie zało-

żonego przez niego w 1952 r. Ruchu 

Apostolskiego „Rodzina Rodzin” 

Hanna i Piotr Kordyaszowie, nato-

miast wizerunek bł. Elżbiety Czackiej 

odsłoniły siostry Aleksandra Maczuga 

i Klara Zosik, nauczycielki i wycho-

wawczynie z Ośrodka Szkolno-Wy-

chowawczego Towarzystwa Opieki 

nad Ociemniałymi w Laskach. Spon-

taniczne oklaski były wyrazem 

wdzięczności Bogu wszystkich  wier-

nych uczestniczących w beatyfikacji. 

Kolejne wzruszenie to procesja 

z relikwiami siostry Nulli uzdro-

wionej z choroby nowotworowej za 

wstawiennictwem Kardynała Stefana 

i Karoliny, cudownie ocalonej po 

wypadku na huśtawce za pośrednict-

wem matki Czackiej. Modlitwa Pater 

Noster, spotkanie z Panem Jezusem w 

Komunii Świętej i uroczyste Te Deum 

wyśpiewane przez chór i wszystkich 

wiernych było radosnym zwień-

czeniem tej przepięknej Eucharystii.

To była beatyfikacji dwojga ludzi 

głębokiej wiary, ufających  Bogu i za-

wierzonych Maryi; żyjących w Polsce 

– ziemi świętej i błogosławionej. 

Błogosławiony Stefan kardynał i bło-

gosławiona Róża Czacka, byli to  

ludzie, dzięki którym „ziemia ujrzała, 

że jest związana z niebem”. Nie mieli 

łatwo, przeżywali osamotnienie, nie-

zrozumienie, cierpienia fizyczne i du-

chowe, a mimo to, a może właśnie 

dzięki temu życie traktowali jako 

bezcenny dar, wiarę uważali po darze 

życia za najcenniejszy skarb, nie-

ustannie wołali „Miłujcie się”, prze-

baczajcie i módlcie się pracą… Jakże 

to aktualne wczoraj i dzisiaj. Warto na 

nowo odczytać „ABC społecznej 

krucjaty miłości” Stefana Wyszyń-

skiego, kardynała, którego posługa 

dana nam była na trudne czasy 

powojenne. Teraz po raz kolejny 

został On nam dany, już jako błogo-

sławiony. Za jego orędownictwem 

możemy upraszać potrzebne łaski dla 

rodzin, Kościoła i  naszej Ojczyzny. 

W chwilach trudnych warto pamię-

tać, że jest pewna droga, którą przesz-

ła matka Elżbieta Róża Czacka, a pro-

wadzi ona „Przez krzyż do nieba”. Za 

Jej pośrednictwem upraszajmy pot-

rzebne łaski – światłe oczy serca, 

byśmy szli przez życie drogą woli 

Bożej. 

„Drogi świętości obydwojga kan-

dydatów wielokrotnie się ze sobą 

spotykały, a ich życie było wzajemną 

inspiracja. „Stąd tak uzasadniona jest 

wspólna beatyfikacja” – powiedział 

kardynał Kazimierz Nycz. 

Radość, wdzięczność i nadzieję na 

piękne każde Boże jutro zabrałam z tej 

uroczystej beatyfikacji, z pragnie-

niem, by żyć tą radością i nią się 

dzielić. Niech emanuje ona na na-

szych bliźnich z naszych oczu i serc 

połączonych więzią miłości z Maryją, 

bo czas to miłość. Niech też czas nam 

dany i zadany wyzwala coraz większą 

ufność i jedność z Matką Bożą, byśmy 

żyli w komunii z Tobą, Maryjo, na 

wzór bł. Stefana Kardynała i s. 

Elżbiety Róży Czackiej.

Lusia

Lucja Orzechowska
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Inauguracja roku formacyjnego w Zuzeli

12 września w Zuzeli miała 

miejsce ogólnopolska inauguracja 

roku formacyjnego RRN. Przybyły na 

nią pielgrzymki z 15 diecezji w Pol-

sce, nie zabrakło też uczestników 

z naszej archidiecezji. Chętni przyje-

chali autokarem, był także bus z So-

kółki i wiele prywatnych samocho-

dów. Towarzyszyli nam nasi kapłani: 

ks. Dariusz Grelecki, ks. Andrzej 

Kondzior, ks. Marek Muraszkiewicz, 

ks. Andrzej Matel, ks. Wojciech 

Popławski.

Zebraliśmy się radośni, pełni 

nadziei, przekonani, że to spotkanie 

jest dziełem Maryi. Przybyliśmy do 

niewielkiej miejscowości położonej 

na skraju diecezji łomżyńskiej, by 

razem z Prymasem Tysiąclecia, no-

wym błogosławionym, zatrzymać się 

na  słowach: „Wszystko postawiłem 

na Maryję”. 

Podczas homilii ks. bp. Tadeusz 

Bronakowski odwołał się do historii 

z życia Prymasa Tysiąclecia, która 

rozegrała się w pierwszych dniach II 

wojny światowej. Po wyjściu z 

okopów ksiądz zobaczył człowieka, 

który mimo silnego ostrzału siał 

zboże. Rolnik powiedział zasko-

czonemu kapłanowi, że boi się, ale 

jeżeli zostawi zboże w spichlerzu, to 

ono zapewne spłonie, jeżeli je wrzuci 

w ziemię, to wcześniej, czy później 

ktoś z tej mąki chleb będzie jadł. Jest 

to wskazówka dla nas, byśmy mimo 

różnych przeciwności realizowali 

swoje powołanie do wierności Bogu, 

do niesienia Bożej miłości, do troski 

o nasze rodziny. Ksiądz biskup pod-

kreślał, że Prymas w swoim domu 

rodzinnym doświadczał miłości Boga, 

drugiego człowieka i Ojczyzny. Zu-

zela była jego Nazaretem. W kościele 

parafialnym był ochrzczony. Przed 

obrazem Matki Bożej w tej świątyni 

często widywał modlącego się ojca. 

W domu rodzice modlili się przed 

wizerunkami Matki Bożej Często-

chowskiej i Matki Bożej Ostrobram-

skiej. Tu kształtowała się maryjna 

pobożność, która potem zaowocowała 

całkowitym oddaniem się Matce 

Bożej.

Przeżywamy Rok Rodziny. Ro-

dzina jest najwspanialszą szkołą życia 

oraz kuźnią cnót moralnych, spo-

łecznych i patriotycznych. Naród nie 

może się rozwijać bez rodziny, ponie-

waż tu są przekazywane najświętsze 

wartości. Nadal aktualne jest wołanie 

Prymasa Tysiąclecia: „Trzeba się 

wspólnie zastanowić nad losem 

naszego narodu”. Polską racją stanu 

jest ratować dzieci, małżeństwa, 

rodziny. Mocno zabrzmiało powtó-

rzone przez bpa Tadeusza pryma-

sowskie non possumus. Non pos-

sumus! Nie możemy pozwolić na 

niszczenie małżeństw i rodzin! Non 

possumus! Nie możemy zgodzić się 

na demoralizację polskich dzieci!

Przed Eucharystią zaszłam do 

usytuowanego naprzeciwko kościoła 

muzeum. W jednym z pomieszczeń 

urządzono klasę szkolną, do której 

mógł uczęszczać mały Stefan. Za-

stałam piękną scenę. W starych 

ławkach siedziały dzieci z piel-

grzymki, przy tablicy Pani opowia-

dała im o dzieciństwie błogosła-

wionego, z portretu na bocznej ścianie 

groźnie spoglądał car Mikołaj II. 

Wówczas uświadomiłam, że troska o 

najmłodszych jest najważniejszym 

moim, naszym zadaniem. Nie ma 

łatwych czasów, ale jest Maryja, 

której wszystko trzeba zawierzyć.

Na te trudne czasy mamy Patro-

nów. Ksiądz Stefan Czermiński 

w konferencji podkreślił, że Prymas 

Tysiąclecia, który sam przeszedł 

trudny okres ciemności i izolacji, dany 

nam jest być może na czasy prześla-

dowań i zagubienia. Zarówno on, jak 

i Matka Róża Czacka „odkryli miłość 

Boga, miłość Maryi i tą nieskończenie 

czystą miłością promieniowali. Ich 

miłość była wierna, pokorna, prosta 

i serdeczna”. Matka Róża Czacka 

niosła światło ociemniałym fizycznie 

i duchowo. Jej droga i droga, którą 

prowadziła innych zawiera się we 

wprowadzonym w Laskach powi-

taniu: Przez krzyż-do nieba. 

8 grudnia 1953 roku w Stoczku 

Warmińskim Stefan kardynał Wy-

szyński złożył akt oddania się Matce 

Bożej. Poprosił Maryję, by robiła 

z nim, co będzie chciała. W notatkach 

zapisał, że samotność jest oglądaniem 

Boga z bliska, a więzienna cela jest 

prawdą, że nie mamy tu mieszkania 

dla siebie. Dziękował też Ojcu, że 

„broni owczarni przed tak lichym 

pasterzem”. Kiedy Prymas przebywał 

w więzieniu, bp Zygmunt Choro-

mański usłyszał od premiera J. Cyran-

kiewicza zapewnienie, że Prymas 

nigdy nie wróci. Odpowiedź biskupa 

brzmiała: W Polsce nie mówi się 

nigdy. 

Ks. Prymas rozsiewał dobroć oj-

cowskiego serca. Mówiono o nim 

Pater Patriae (Ojciec Ojczyzny). Był 

blisko ludzi. Bardzo mu zależało na 

ratowaniu każdej duszy. Mówił o 

wielkiej wartości błota ze względu na 

zanurzoną w nim perłę. Pragnął 

ratować nasz naród przed komu-

nizmem poprzez zawierzenie Maryi, 

poprzez Jasnogórskie Śluby Narodu 

Polskiego. Nikt z nas nie może zbawić 

się sam. Musimy również dzisiaj 

ratować cały naród poprzez ciągłe 

budowanie Nazaretu, torowanie drogi 

dla Maryi. Warto też zadawać sobie 

pytanie: Jakiej ja chcę Polski?

Ks. Dariusz Kowalczyk porównał 

dwie beatyfikacje: papieża Jana Pawła 

II i ostatnich błogosławionych. Pod-

czas pierwszej były tłumy ludzi 

z wielu krajów, na tej sprzed kilku 

tygodni, przełożonej ze względu na 

obostrzenia pandemiczne, zebrało się 

niedużo osób. Ks. Prymas był mały, 

ukryty, jak Jezus w Nazarecie. Be-

atyfikacja skromna, ukryta zbiega się 

z Rokiem św. Józefa. Jest to kolejna 

wskazówka dla nas, zachęta do um-

niejszania się, by Jezus w nas 

wzrastał. 

Nowi błogosławieni są dla nas 

orędownikami u Boga. Być może Bóg 

z jakąś nową mocą będzie działać 

w naszych czasach. Zuzela dla ks. Pry-
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masa była Nazaretem. Trzeba odno-

wić w sobie charyzmat duchowości 

Nazaretu (pokorna, cicha służba na 

wzór św. Józefa). Słowa: „Wszystko 

postawiłem na Maryję” są nam bardzo 

bliskie, bardzo pragniemy żyć w 

komunii z Maryją. Prymas Tysiąc-

lecia całym swoim życiem zaś-

wiadczył o całkowitym oddaniu się 

Matce Bożej. Walka ze zniewoleniem, 

z komunizmem była toczona „ducho-

wą bronią i zbroją”. Wiemy, jakie są 

rezultaty tych zmagań. Ksiądz Prymas 

jest w gronie błogosławionych, a nasz 

naród Maryja bezpiecznie prze-

prowadziła przez czasy terroru i ate-

istycznej dyktatury. Ks. Dariusz 

mocno podkreślał, że ze zniewo-

leniem zewnętrznym trzeba walczyć 

poprzez oręż duchowy. Wezwanie w 

Gietrzwałdzie do modlitwy i pokuty, 

podjęte przez nasz naród, zaskut-

kowało odzyskaniem niepodległości 

w 1918 roku. Zwycięstwo dokonuje 

się przez wiarę. Odnowa idzie od 

wewnątrz. Prymas w Stoczku War-

mińskim ułożył plan dnia. Plan ten 

wypełniony był modlitwą i czytaniem 

lektur duchowych. Jego najważ-

niejszym punktem była Eucharystia. 

Jaki jest mój plan dnia? Na którym 

miejscu w moim planie jest modlitwa?

Warto dostrzegać wysłanników 

Maryi. Dla Prymasa takim emisar-

iuszem była Maria Okońska, która 

rozwiała jego wątpliwości dotyczące 

spisania Ślubów przypomnieniem, że 

najpiękniejsze listy św. Pawła pow-

stały właśnie w więzieniu. Jan III 

Sobieski był posłuszny o. Papczyń-

skiemu, który po długiej modlitwie 

zachęcił polskiego króla do wypeł-

nienia prośby papieża i wyruszenia 

z wojskiem pod Wiedeń. Nasza piel-

grzymka odbywała się właśnie w 

rocznicę polskiego zwycięstwa nad 

wojskami Imerium Osmańskiego w 

1683 roku. Nasz władca nie przypisał 

sukcesu sobie. Jan III Sobieski w liś-

cie do papieża Inocentego XI zapisał: 

Venimus, vidimus et Deus vicit 

(Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg 

zwyciężył). Jesteśmy słabi, ale Ojciec 

Niebieski chce się nami posługiwać.

Ks. Andrzej Stypułkowski we wcześ-

niejszej wypowiedzi przypomniał 

myśl zapisaną przez kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego w Wigilię 1953 

roku, pierwszą i najtrudniejszą Wi-

gilię spędzoną w więzieniu: „Nie 

zmuszą mnie niczym do tego, bym ich 

nienawidził”. Podczas powstania 

warszawskiego na małej nadpalonej 

kartce przyniesionej przez wiatr 

odczytał słowa: „Będziesz miłował”. 

Te słowa były nie tylko testamentem 

konającej stolicy, ale podstawą pos-

ługi Prymasa Tysiąclecia, jego służby 

Kościołowi i naszemu narodowi. 

Podczas naszego pobytu w Zuzeli 

przez cały czas padał deszcz. Deszcz 

jest niezbędny, by ziarno wrzucone 

w glebę mogło wydać plon. Również 

ziarna zasiane w naszych sercach 

potrzebują deszczu Bożej łaski, by 

mogły wzrastać. O tę łaskę wzrostu 

prosimy Ciebie,  Panie Boże.

Dziękujemy, Maryjo, za dar pięknej 

pielgrzymki. Dziękujemy za cenne 

doświadczenie wspólnoty, za wspa-

niały posiłek, serdeczność spot-

ykanych osób. Pragniemy zawierzyć 

Tobie, Matko Najświętsza, rozpo-

częty rok formacyjny, naszych kapła-

nów, wszystkie grupy parafialne 

i nasze rodziny.

Bożena Kulesza

K o c h a n i  z  g r u p y 

modlitewnej! 

Za nami bardzo trudny rok naz-

naczony pandemią. Doświadczenie 

choroby nas samych, naszych blis-

kich, zagrożenie życia, kwarantanna, 

izolacja od wspólnoty, troska o naj-

bliższych, lęk przed nieznanym, ogra-

niczony dostęp do sakramentów – to 

prowokowało nas do jeszcze więk-

szej refleksji nad sensem życia i tę-

sknoty ku Bogu. Dobry Tatuś nie 

pozostawił nikogo bez opieki.

On w Swoim miłosierdzia te tru-

dne czasy dał nam nowych błogo-

sławionych, Prymasa Stefana Wy-

szyńskiego i Różę Czacką. Co o cier-

pieniu w swoich wspomnieniach pisze 

błogosławiony Prymas, który wszy-

stko postawił na Maryję? „W okresie 

powstania byłem kapelanem AK 

i miałem dużo kontaktu z cierpieniem, 

niedolą i męką ludzką. Pamiętam 

operację bardzo dzielnego żołnierza. 

Powiedział, że zgodzi się na operację 

pod warunkiem, że przez cały czas 

będę przy nim stał. Złapał mnie za 

rękę i trzymał ją. (…) Było to dla 

niego wielką pociechą, podtrzy-

maniem, otuchą. Wystarczyła sama 

życzliwość, obecność, jakieś dobre 

słowo, trzymanie za rękę. (…)Swoją 

wiarą i nadzieją możecie pomagać 

innym, którzy są wokół Was: obok – 

na łóżku szpitalnym, obok miesz-

kania, czy pokoju. Wielu ludzi ocze-

kuje waszej pociechy i pomocy, mimo 

iż sami cierpicie. (…) Wy posiadacie 

skarb cierpienia ofiarowanego Bogu. 

Dlatego możecie wiele pomóc innym. 

Chciejcie więc dołączyć wasze cier-

pienie do Męki Chrystusa. (…) Na 

Kalwarii Jezus nie był sam. Pod 

Krzyżem stała Jego Matka, Maryja. 

Widział Ją, radował się Jej obec-

nością. I sprawił Jej największą 

radość,gdy uczynił Ją Matką nas 

wszystkich”. 

Przesłanie matki Róży Czackiej. 

Jej świętość wyrażała się w przyjęciu 

krzyża niewidzenia, w męstwie i wyt-

rwałości oraz w wielkiej miłości do 

każdego człowieka, w postawie 

wyrzeczenia się siebie dla innych. 

Była osobą wrażliwą, umiejącą słu-

chać. Mawiała: „pokój i radość 

w krzyżu”. Jej powiedzenie „przez 

krzyż – do nieba” – to dla nas Jej 

główne przesłanie.

Kochani, w intencji grupy modli-

tewnej 20 września br. ks. Marek 

odprawił Mszę Świętą.

Z radością informuję, że do grupy 

modlitewnej dołączyła Pani Helena 

Busławska z Sokółki.

Maria Kalejta
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Inauguracja roku formacyjnego w Zuzeli

12 września w Zuzeli miała 

miejsce ogólnopolska inauguracja 

roku formacyjnego RRN. Przybyły na 

nią pielgrzymki z 15 diecezji w Pol-

sce, nie zabrakło też uczestników 

z naszej archidiecezji. Chętni przyje-

chali autokarem, był także bus z So-

kółki i wiele prywatnych samocho-

dów. Towarzyszyli nam nasi kapłani: 

ks. Dariusz Grelecki, ks. Andrzej 

Kondzior, ks. Marek Muraszkiewicz, 

ks. Andrzej Matel, ks. Wojciech 

Popławski.

Zebraliśmy się radośni, pełni 

nadziei, przekonani, że to spotkanie 

jest dziełem Maryi. Przybyliśmy do 

niewielkiej miejscowości położonej 

na skraju diecezji łomżyńskiej, by 

razem z Prymasem Tysiąclecia, no-

wym błogosławionym, zatrzymać się 

na  słowach: „Wszystko postawiłem 

na Maryję”. 

Podczas homilii ks. bp. Tadeusz 

Bronakowski odwołał się do historii 

z życia Prymasa Tysiąclecia, która 

rozegrała się w pierwszych dniach II 

wojny światowej. Po wyjściu z 

okopów ksiądz zobaczył człowieka, 

który mimo silnego ostrzału siał 

zboże. Rolnik powiedział zasko-

czonemu kapłanowi, że boi się, ale 

jeżeli zostawi zboże w spichlerzu, to 

ono zapewne spłonie, jeżeli je wrzuci 

w ziemię, to wcześniej, czy później 

ktoś z tej mąki chleb będzie jadł. Jest 

to wskazówka dla nas, byśmy mimo 

różnych przeciwności realizowali 

swoje powołanie do wierności Bogu, 

do niesienia Bożej miłości, do troski 

o nasze rodziny. Ksiądz biskup pod-

kreślał, że Prymas w swoim domu 

rodzinnym doświadczał miłości Boga, 

drugiego człowieka i Ojczyzny. Zu-

zela była jego Nazaretem. W kościele 

parafialnym był ochrzczony. Przed 

obrazem Matki Bożej w tej świątyni 

często widywał modlącego się ojca. 

W domu rodzice modlili się przed 

wizerunkami Matki Bożej Często-

chowskiej i Matki Bożej Ostrobram-

skiej. Tu kształtowała się maryjna 

pobożność, która potem zaowocowała 

całkowitym oddaniem się Matce 

Bożej.

Przeżywamy Rok Rodziny. Ro-

dzina jest najwspanialszą szkołą życia 

oraz kuźnią cnót moralnych, spo-

łecznych i patriotycznych. Naród nie 

może się rozwijać bez rodziny, ponie-

waż tu są przekazywane najświętsze 

wartości. Nadal aktualne jest wołanie 

Prymasa Tysiąclecia: „Trzeba się 

wspólnie zastanowić nad losem 

naszego narodu”. Polską racją stanu 

jest ratować dzieci, małżeństwa, 

rodziny. Mocno zabrzmiało powtó-

rzone przez bpa Tadeusza pryma-

sowskie non possumus. Non pos-

sumus! Nie możemy pozwolić na 

niszczenie małżeństw i rodzin! Non 

possumus! Nie możemy zgodzić się 

na demoralizację polskich dzieci!

Przed Eucharystią zaszłam do 

usytuowanego naprzeciwko kościoła 

muzeum. W jednym z pomieszczeń 

urządzono klasę szkolną, do której 

mógł uczęszczać mały Stefan. Za-

stałam piękną scenę. W starych 

ławkach siedziały dzieci z piel-

grzymki, przy tablicy Pani opowia-

dała im o dzieciństwie błogosła-

wionego, z portretu na bocznej ścianie 

groźnie spoglądał car Mikołaj II. 

Wówczas uświadomiłam, że troska o 

najmłodszych jest najważniejszym 

moim, naszym zadaniem. Nie ma 

łatwych czasów, ale jest Maryja, 

której wszystko trzeba zawierzyć.

Na te trudne czasy mamy Patro-

nów. Ksiądz Stefan Czermiński 

w konferencji podkreślił, że Prymas 

Tysiąclecia, który sam przeszedł 

trudny okres ciemności i izolacji, dany 

nam jest być może na czasy prześla-

dowań i zagubienia. Zarówno on, jak 

i Matka Róża Czacka „odkryli miłość 

Boga, miłość Maryi i tą nieskończenie 

czystą miłością promieniowali. Ich 

miłość była wierna, pokorna, prosta 

i serdeczna”. Matka Róża Czacka 

niosła światło ociemniałym fizycznie 

i duchowo. Jej droga i droga, którą 

prowadziła innych zawiera się we 

wprowadzonym w Laskach powi-

taniu: Przez krzyż-do nieba. 

8 grudnia 1953 roku w Stoczku 

Warmińskim Stefan kardynał Wy-

szyński złożył akt oddania się Matce 

Bożej. Poprosił Maryję, by robiła 

z nim, co będzie chciała. W notatkach 

zapisał, że samotność jest oglądaniem 

Boga z bliska, a więzienna cela jest 

prawdą, że nie mamy tu mieszkania 

dla siebie. Dziękował też Ojcu, że 

„broni owczarni przed tak lichym 

pasterzem”. Kiedy Prymas przebywał 

w więzieniu, bp Zygmunt Choro-

mański usłyszał od premiera J. Cyran-

kiewicza zapewnienie, że Prymas 

nigdy nie wróci. Odpowiedź biskupa 

brzmiała: W Polsce nie mówi się 

nigdy. 

Ks. Prymas rozsiewał dobroć oj-

cowskiego serca. Mówiono o nim 

Pater Patriae (Ojciec Ojczyzny). Był 

blisko ludzi. Bardzo mu zależało na 

ratowaniu każdej duszy. Mówił o 

wielkiej wartości błota ze względu na 

zanurzoną w nim perłę. Pragnął 

ratować nasz naród przed komu-

nizmem poprzez zawierzenie Maryi, 

poprzez Jasnogórskie Śluby Narodu 

Polskiego. Nikt z nas nie może zbawić 

się sam. Musimy również dzisiaj 

ratować cały naród poprzez ciągłe 

budowanie Nazaretu, torowanie drogi 

dla Maryi. Warto też zadawać sobie 

pytanie: Jakiej ja chcę Polski?

Ks. Dariusz Kowalczyk porównał 

dwie beatyfikacje: papieża Jana Pawła 

II i ostatnich błogosławionych. Pod-

czas pierwszej były tłumy ludzi 

z wielu krajów, na tej sprzed kilku 

tygodni, przełożonej ze względu na 

obostrzenia pandemiczne, zebrało się 

niedużo osób. Ks. Prymas był mały, 

ukryty, jak Jezus w Nazarecie. Be-

atyfikacja skromna, ukryta zbiega się 

z Rokiem św. Józefa. Jest to kolejna 

wskazówka dla nas, zachęta do um-

niejszania się, by Jezus w nas 

wzrastał. 

Nowi błogosławieni są dla nas 

orędownikami u Boga. Być może Bóg 

z jakąś nową mocą będzie działać 

w naszych czasach. Zuzela dla ks. Pry-
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masa była Nazaretem. Trzeba odno-

wić w sobie charyzmat duchowości 

Nazaretu (pokorna, cicha służba na 

wzór św. Józefa). Słowa: „Wszystko 

postawiłem na Maryję” są nam bardzo 

bliskie, bardzo pragniemy żyć w 

komunii z Maryją. Prymas Tysiąc-

lecia całym swoim życiem zaś-

wiadczył o całkowitym oddaniu się 

Matce Bożej. Walka ze zniewoleniem, 

z komunizmem była toczona „ducho-

wą bronią i zbroją”. Wiemy, jakie są 

rezultaty tych zmagań. Ksiądz Prymas 

jest w gronie błogosławionych, a nasz 

naród Maryja bezpiecznie prze-

prowadziła przez czasy terroru i ate-

istycznej dyktatury. Ks. Dariusz 

mocno podkreślał, że ze zniewo-

leniem zewnętrznym trzeba walczyć 

poprzez oręż duchowy. Wezwanie w 

Gietrzwałdzie do modlitwy i pokuty, 

podjęte przez nasz naród, zaskut-

kowało odzyskaniem niepodległości 

w 1918 roku. Zwycięstwo dokonuje 

się przez wiarę. Odnowa idzie od 

wewnątrz. Prymas w Stoczku War-

mińskim ułożył plan dnia. Plan ten 

wypełniony był modlitwą i czytaniem 

lektur duchowych. Jego najważ-

niejszym punktem była Eucharystia. 

Jaki jest mój plan dnia? Na którym 

miejscu w moim planie jest modlitwa?

Warto dostrzegać wysłanników 

Maryi. Dla Prymasa takim emisar-

iuszem była Maria Okońska, która 

rozwiała jego wątpliwości dotyczące 

spisania Ślubów przypomnieniem, że 

najpiękniejsze listy św. Pawła pow-

stały właśnie w więzieniu. Jan III 

Sobieski był posłuszny o. Papczyń-

skiemu, który po długiej modlitwie 

zachęcił polskiego króla do wypeł-

nienia prośby papieża i wyruszenia 

z wojskiem pod Wiedeń. Nasza piel-

grzymka odbywała się właśnie w 

rocznicę polskiego zwycięstwa nad 

wojskami Imerium Osmańskiego w 

1683 roku. Nasz władca nie przypisał 

sukcesu sobie. Jan III Sobieski w liś-

cie do papieża Inocentego XI zapisał: 

Venimus, vidimus et Deus vicit 

(Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg 

zwyciężył). Jesteśmy słabi, ale Ojciec 

Niebieski chce się nami posługiwać.

Ks. Andrzej Stypułkowski we wcześ-

niejszej wypowiedzi przypomniał 

myśl zapisaną przez kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego w Wigilię 1953 

roku, pierwszą i najtrudniejszą Wi-

gilię spędzoną w więzieniu: „Nie 

zmuszą mnie niczym do tego, bym ich 

nienawidził”. Podczas powstania 

warszawskiego na małej nadpalonej 

kartce przyniesionej przez wiatr 

odczytał słowa: „Będziesz miłował”. 

Te słowa były nie tylko testamentem 

konającej stolicy, ale podstawą pos-

ługi Prymasa Tysiąclecia, jego służby 

Kościołowi i naszemu narodowi. 

Podczas naszego pobytu w Zuzeli 

przez cały czas padał deszcz. Deszcz 
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Warto obejrzeć

„Wyszyński - zemsta czy przebaczenie” oraz „Fatima” 

W związku z beatyfikacją kard-

ynała Stefana Wyszyńskiego i matki 

Elżbiety Róży Czackiej od 17 wrześ-

nia 2021 roku w kinach Helios można 

obejrzeć film pod tytułem „Wyszyński 

– zemsta czy przebaczenie.” Reży-

seria – Tadeusz Syka. Film przed-

stawia dotychczas raczej mało znaną 

historię ks. Stefana Wyszyńskiego 

jako porucznika Armii Krajowej. w 

czasie powstania warszawskiego w 

roku 1944. Jest on kapelanem od-

działu wojskowego na terenie Puszczy 

Kampinoskiej oraz w powstańczym 

szpitalu. Dramatyczne działania wo-

jenne stawiają go często w sytuacji, 

w której trzeba wybierać. Jak prakty-

kować ewangeliczną miłość do nie-

przyjaciół, gdy trzeba do nich strze-

lać? Czy można mówić prawdę rewi-

dującym żołnierzom niemieckim, gdy 

prawda grozi śmiercią jego pod-

opiecznym? Jak zrozumieć, że wśród 

tylu ludzi  rozstrzelanych po łapance, 

on jeden ocalał? W ciągłej rozmowie z 

Bogiem, na modlitwie, kształtowała 

się jego wiara, nadzieja i miłość. Tak 

Bóg odkrywał przed nim stopniowo 

jego powołanie do kierowania Koś-

ciołem w Polsce. Tak hartował się jego 

charakter, serce i siła ducha! W szpi-

talu spotykał się z matką Elżbietą 

Różą Czacką. Wspólne rozmowy 

pomagały im zrozumieć, do czego ich 

Bóg powołuje i jak przyjmować wolę 

Bożą w tak dramatycznych czasach, w 

jakich przyszło im żyć. Film warto, a 

nawet trzeba  obejrzeć! Polecam!

Od 1 października w kinach Helios 

jest wyświetlany film pod tytułem 

„Fatima”, włoskiego reżysera Marco 

Pontecorvo, produkcji portugalsko – 

amerykańskiej. Miałem okazję obej-

rzeć ten film w pokazie przed-pre-

mierowym i zrobił na mnie wielkie 

wrażenie. Jest moim zdaniem naj-

lepszym filmem o objawieniach Matki 

Boskiej w Fatimie. Historia jest opo-

wiadana przez będącą już w pode-

szłym wieku, przebywającą w kla-

sztorze siostrę Łucję. Wraca we wspo-

mnieniach do roku 1917, gdy trwała 

jeszcze pierwsza wojna światowa. 

Łucja oraz młodsi od niej – Franciszek 

i Hiacynta mają objawienia najpierw 

Anioła, a później Matki Bożej. Łucja – 

młoda dziewczyna nie jest rozumiana 

przez nikogo. Wszyscy ją obwiniają 

i oskarżają. Trwają długie i wyczer-

pujące przesłuchania. Co miesiąc 

jednak są kolejne objawienia i coraz 

więcej ludzi interesuje się dziećmi. 

Reżyser skupia się nie tylko na 

wiernym odtworzeniu faktów, ale 

przede wszystkim na aspektach psy-

chologicznych, na emocjach. Uka-

zuje walkę wewnętrzną poszcze-

gólnych bohaterów i zmaganie się 

głównej bohaterki – Łucji z różnym 

nastawieniem do niej jej rodziców, 

brata, osób duchownych, sąsiadów 

i coraz większej liczby pielgrzymów. 

Kolejne spotkania z Matką Bożą 

umacniają jej wiarę i przekonanie, że 

mówi prawdę. Pięknie ukazane zo-

stało ostatnie objawienie Matki Bożej, 

podczas którego dokonał się zapo-

wiadany cud, w obecności około 80 

tysięcy ludzi. Polecam wszystkim! 

Warto obejrzeć! 
Jan Oleński

Co u nas słychać?
Minął dokładnie rok od poprzedniego 
wydania naszej gazetki. Coronawirus 
zabrał z naszej wspólnoty śp. ks. 
Krzysztofa Rogożyńskiego, śp. 
Tereskę Gryc i śp. Marysię  Kuleszę. 
17.X.2020 zmarł Antoni Sokół z 
grupy RRN przy parafii św. Anny. O 
tych bolesnych sprawach przeczy-
tamy wewnątrz numeru.

26 października 2020 odbyło się 
ostatnie normalne spotkanie w 2020 
roku. 28 listopada rozpoczęliśmy 
spotkania diecezjalne „online”, z 
wykorzystaniem telefonów i kompu-
terów. Również wiele grup para-
fialnych zorganizowało sobie spotka-
nia na odległość. 

Rekolekcje wielkopostne nt. „Nowość 
naszej wiary. Zaślubiny z Bogiem!” 
prowadził w kościele pw. Miło-
sierdzia Bożego ks. Stefan Czermiń-
ski w dniach 26-28 marca 2021. 
Do wspólnych spotkań w kościele 
powróciliśmy 17 maja 2021. 

Już drugi rok nie było rekolekcji w 
Kruklankach. Odbyły się natomiast 
dwa turnusy rekolekcji w Loretto, 
jeden turnus w Studzienicznej i jeden 
w Zakopanem.

Pierwsze spotkanie w roku forma-
cyjnym 2021/2022 odbyło się 6 
września 2021.
Błogosławieństwo kapłanów i anima-
torów na nowy rok formacyjny miało 
miejsce 13 września 2021.

Centralna Inauguracja Roku Forma-
cyjnego RRN 2021/2021 została 
zorganizowana przez RRN Diecezji 
Łomżyńskiej 18 września 2021 w 
Zuzeli, miejscu urodzenia błogo-
sławionego ks. Stefana kardynała 
Wyszyńskiego. Z naszej diecezji 
zorganizowano wyjazd autokarem (50 
osób) i busem z Sokółki (16 osó). 
Wiele osób dotarło samochodami 
prywatnymi. Towarzyszyli nam księ-
ża: ks. Dariusz Grelecki, ks. Andrzej 
Kondzior, ks. Andrzej  Matel i ks. 
Marek Muraszkiewicz.

Wiesław Szczepaniak
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