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Drodzy Czytelnicy!
Âwiàteczny numer naszego pisma przynosi przede wszystkim relacje z Jubileuszowych Rekolekcji Wielkopostnych.
Przygotowa∏yÊmy je na podstawie materia∏ów, które nades∏aliÊcie przed ich rozpocz´ciem oraz doniesieƒ dochodzàcych do nas w trakcie ich trwania. Podajemy tematyk´
i sposób organizacji rekolekcji w TrójmieÊcie, Toruniu,
Londynie, Warszawie, Lublinie, Bia∏ymstoku, ¸odzi,
Krakowie i Szczecinie.
Kontynuujàc cykle rozpocz´te w poprzednich numerach
przedstawiamy wywiad z El˝bietà Glebà z Lublina
oraz artyku∏ Georga A. Aschenbrennera SJ poÊwi´cony
ignacjaƒskiemu rachunkowi sumienia.
Przekazujemy dwa wa˝ne wezwania, które skierowa∏a
do nas Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich. Zdradzimy tylko, ˝e dotyczà one sposobu, w jaki gospodarujemy
naszym czasem!? Czytajcie w numerze.
Publikujemy informacje zawarte w dwóch ostatnich
numerach Projects dotyczàce Dnia W˚Ch
oraz spotkania Âwiatowej Rady Wykonawczej.
Pragniemy tak˝e zwróciç Waszà uwag´ na felieton
„...wàtpi´ kiedy…” napisany przez terapeutk´ pracujàcà
z osobami niepe∏nosprawnymi intelektualnie.
W cz´Êci informacyjnej wiadomoÊci dotyczàce
„Wakacji z Bogiem” oraz Kalendarium.
Serdecznie dzi´kujemy tym wszystkim, którzy podzielili
si´ z nami informacjami dotyczàcymi rekolekcji.
Redakcja Wspólnoty w Misji ˝yczy wszystkim
cz∏onkom i sympatykom W˚Ch, aby zaznali
mi∏oÊci, pokoju i Êwiat∏a, których êród∏em jest
Zmartwychwsta∏y Chrystus.
Niech Pascha b´dzie dla Was przejÊciem do ˝ycia,
radoÊci i Êwi´toÊci Dzieci Bo˝ych.
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Wielkanoc
Kiedy radoÊç nie mo˝e si´ w sercach pomieÊciç
wyp∏ywa na ulic´ falà rozko∏ysanà
wo∏a dzwonami w ka˝dej wsi i mieÊcie
˝e Wielkanoc.
˚e stra˝e nie ustrzeg∏y – ˝e nigdy nie ustrzegà
P r a w d y co umkn´∏a im o Êwicie.
˚e nie b´dziemy baç si´ ju˝ nigdy niczego
bo jest po ˝yciu ˚ y c i e.
Dzwonià dzwonki hiacyntów
krokusów sasanek.
Stado bia∏ych baranków po niebie si´ toczy.
A ze sto∏u spoglàda najbielszy baranek
ludziom w oczy.
Joanna Kulmowa
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Modlitwa
Mi∏ujàcej uwagi
Badanie ÊwiadomoÊci

Rozeznajàce serce

Wspó∏czeÊnie wielu m∏odych uwa˝a, ˝e ˝ycie ma o tyle
wartoÊç, o ile jest spontaniczne. MyÊlà oni, ˝e jeÊli spontanicznoÊç jest t∏umiona, równie˝ i dynamizm ˝ycia jest t∏umiony.
Przy takim spojrzeniu na ˝ycie badanie ÊwiadomoÊci, rachunek sumienia – w jego dotychczasowym rozumieniu – poprzez refleksj´ nad ˝yciem zmierza do ograniczenia, sparali˝owania spontanicznoÊci.
Ludzie, którzy tak uwa˝ajà, nie potrafià dostrzec s∏usznoÊci zawartej w myÊli Sokratesa: ˝ycie nie poddawane refleksji jest ˝yciem nie majàcym ˝adnej wartoÊci. Dla tych
ludzi Duch jest obecny jedynie w spontanicznoÊci i to wszystko, co staje na jej przeszkodzie, jest przeciwne Duchowi.
Takie spojrzenie na wn´trze cz∏owieka pomija fakt, ˝e
w ÊwiadomoÊci i doÊwiadczeniu prze˝ywamy dwa rodzaje
spontanicznych poruszeƒ: jedne twórcze wewn´trznie, kierujàce nas ku Bogu, a drugie destruktywne, które nie prowadzà
ku Bogu.
Dostrzegamy fakt, ˝e poruszenia, które nas silnie o˝ywiajà, nie zawsze sà twórcze wewn´trznie, prowadzàce ku Bogu.
Ci, którzy sà o˝ywieni mi∏oÊcià Boga w ca∏ej swej g∏´bi, nie
ograniczajà si´ jedynie do powierzania si´ spontanicznym poruszeniom zwiàzanym z ró˝nymi wydarzeniami. Czujà si´ raczej wezwani do rozró˝niania wielorakich, spontanicznie pojawiajàcych si´ poruszeƒ, by odnaleêç te, które sà najbardziej
autentyczne, ludzkie, a zarazem pochodzà od Boga i kierujà
ku Niemu. Dzi´ki temu w swojej spontanicznoÊci kierujà si´
inspiracjà Ducha Bo˝ego odczytanà w ˝yciu codziennym.
ByÊmy mogli dojrzewaç w tej postawie, wa˝ne jest uczenie si´ jej poprzez codzienne praktykowanie rachunku sumienia Êwi´tego Ignacego.
Rachunek sumienia zwiàzany z rozeznawaniem duchów jest bardziej badaniem ÊwiadomoÊci ni˝ sumienia.
Badanie sumienia ma ÊciÊle moralne implikacje. Zajmujemy si´
w nim bardziej ocenà moralnà naszych czynów w ˝yciu codziennym, oceniamy je, czy sà moralnie dobre, czy z∏e. W tradycji duchowoÊci podkreÊlano wprawdzie, ˝e rachunek sumienia nie jest przygotowaniem do spowiedzi, w praktyce jednak
cz´sto do tego si´ sprowadza∏. W rozeznaniu nie jest najwa˝niejsze zajmowanie si´ moralnà ocenà naszych czynów, lecz to,
jak Pan dotyka nas i prowadzi w naszej najg∏´bszej uczuciowej
ÊwiadomoÊci. To, co dzieje si´ w naszych sercach poprzedza
nasze dzia∏ania (czyny) i jest przez to od nich wa˝niejsze. Codzienne badanie ÊwiadomoÊci polega na szukaniu z jednej strony tego, w jaki sposób doÊwiadczamy prowadzenia ku Ojcu
(J 6,44) w naszym wn´trzu, a z drugiej, jak grzeszna cz´Êç naszej natury kusi i odciàga od Boga, poprzez subtelne sk∏onnoÊci naszego serca. W badaniu ÊwiadomoÊci w∏aÊnie ten proces
rozeznania jest wa˝niejszy od odpowiedzi na rzeczywistoÊç,
jakiej udzielamy poprzez nasze czyny. Dzi´ki takiemu badaniu
ÊwiadomoÊci otwieramy si´ na t´ spontanicznoÊç naszego serca, która jest dotykiem Ojca i przynagleniem Ducha, przez co
wzrasta nasza wspó∏praca z Bogiem w ˝yciu codziennym. (...)

Rachunek sumienia, proponowany prze Êwi´tego Ignacego w åwiczeniach duchownych, wydaje si´ osobie poczàtkujàcej praktykà metodycznej, trwajàcej oko∏o pi´tnastu minut
modlitwy i prze˝ywany jest jako dzia∏anie ca∏kowicie sformalizowane i niemal sztuczne. To nieuniknione wra˝enie wynika
z braku integracji postawy rozeznawania z ˝yciem codziennym. Nie powinno to jednak zniech´caç nas do podejmowania tej praktyki, poniewa˝ jest ona bardzo wartoÊciowym
doÊwiadczeniem, którego w ˝yciu duchowym nie mo˝na pominàç.
Dog∏´bne zrozumienie, czym jest rozeznanie serca, stanie si´ mo˝liwe jedynie wtedy, gdy zdamy sobie spraw´ z tego, ku czemu ono zmierza. Jego celem jest rozwój serca,
zdolnego do nieustannego rozeznawania, a nie jedynie
do pi´tnastominutowej refleksji w ciàgu dnia. Rozeznajàce serce jest jednym z najwa˝niejszych darów Pana (o takie
serce prosi∏ Boga król Salomon, por. 1Krl 3, 9-12), tak wi´c
musimy wcià˝ prosiç Go o ten dar i otwieraç si´ na jego rozwój w naszym wn´trzu. (…)
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Przeglàd naszych czynów
W kolejnym punkcie badania (czyli trzecim punkcie ignacjaƒskiego rachunku sumienia – rozeznanie naszych czynów,
dop. red.), zazwyczaj z poÊpiechem, przypominaliÊmy sobie
w szczegó∏ach konkretne czyny, jakich dokonaliÊmy w minionym dniu. CzyniliÊmy przeglàd czynów zwykle po to, by
móc je zakwalifikowaç jako dobre lub z∏e, a w∏aÊnie tego nie powinniÊmy robiç. W tej cz´Êci badania naszà zasadniczà troskà winno byç bowiem spojrzenie w Êwietle wiary na
to, co si´ zdarzy∏o nam i w nas od ostatniego rozeznania. Zasadnicze pytania powinny dotyczyç tego, co zdarzy∏o si´
w nas, w jaki sposób Bóg w nas dzia∏a∏, ku czemu nas prowadzi∏. Dopiero na drugim planie rozwa˝amy nasze czyny. Ta
cz´Êç badania zak∏ada, ˝e jesteÊmy wra˝liwi na nasze wewn´trzne uczucia, impulsy, nie jesteÊmy nimi przera˝eni,
umiemy przyjmowaç je z odwagà.
To w∏aÊnie w naszym sercu, centrum naszej uczuciowoÊci
– spontanicznej, mocnej a czasem i mrocznej – Bóg porusza
i dzia∏a w nas w bardzo intymny sposób. Te wewn´trzne
uczucia, pragnienia i poruszenia sà „duchami”, które nale˝y poddaç dok∏adnemu rozeznaniu, aby móc rozpoznaç w nich Bo˝e wezwanie, kierowane do nas w naszym wn´trzu. Zak∏ada ono podejÊcie do ˝ycia z ˝ywà wiarà
oraz rozwój postawy s∏uchania, a nast´pnie odpowiadania
przez dzia∏anie. Postawa s∏uchania jest podstawowà postawà
cz∏owieka wierzàcego. Cz∏owiek, który s∏ucha, mo˝e rozpoznaç s∏owo Bo˝e, kierowane do niego na wiele ró˝nych sposobów i w wielu ró˝nych p∏aszczyznach; jako wierzàcy powinniÊmy odpowiadaç na to Bo˝e wezwanie w paw∏owym „pos∏uszeƒstwie w wierze”. Jest to wi´c postawa wra˝liwoÊci, wolnoÊci wewn´trznej i ubóstwa cz∏owieka zale˝nego od swego
Stwórcy. Wa˝na wydaje si´ równie˝ potrzeba wewn´trznego
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milczenia i pokoju, które uzdalniajà nas do s∏yszenia s∏owa Bo˝ego w ka˝dej chwili i sytuacji, a nast´pnie do dawania Mu odpowiedzi poprzez nasze czyny. W dzisiejszym Êwiecie, opartym bardziej na dzia∏aniu (które staje si´ aktywizmem), wydajnoÊci i sprawnoÊci (podczas gdy normà Królestwa Bo˝ego jest
jakoÊç ˝ycia) takie spojrzenie wiary staje si´ dla nas bezwzgl´dnym wezwaniem.
Z tego powodu zajmujemy si´ najpierw intymnymi, wewn´trznymi drogami, poprzez które Bóg dzia∏a∏ w nas w ciàgu
minionego dnia. Byç mo˝e, wczeÊniej nie rozpoznawaliÊmy Jego wo∏ania, a teraz mamy mo˝liwoÊç us∏yszenia Go bardziej jasno i bezpoÊrednio. Jako sprawà drugorz´dnà zajmujemy si´
naszymi czynami, o ile by∏y one odpowiedzià na Jego wo∏anie.
Jak˝e cz´sto najwa˝niejsze staje si´ dla nas dzia∏anie, w którym
zatracony zostaje jego sens. Stajemy si´ osobami, które same
si´ prowadzà, zamiast poddaç si´ prowadzeniu przez Ducha
Âwi´tego i post´powaç wed∏ug Jego Êwiat∏a (por. Rz 8, 14).
W przeglàdzie naszych czynów nie chodzi o to, byÊmy wysilali si´ na odtworzenie ka˝dej chwili, jaka up∏yn´∏a od ostatniego badania. PowinniÊmy raczej zajàç si´ okreÊlonymi, konkretnymi wydarzeniami, które dajà nam du˝o Êwiat∏a i zrozumienia. W ten sposób dochodzimy do tego, co Êwi´ty Ignacy
nazywa „szczegó∏owym rachunkiem sumienia”. Ta cz´Êç badania, mo˝e bardziej ni˝ inne by∏a b∏´dnie rozumiana. Cz´sto
czyniono tu wysi∏ki, aby dokonaç podzia∏u, oceniç osiàgni´cia,
zmniejszyç list´ wad, powi´kszyç list´ cnót (poszukujàc osobistej samodoskona∏oÊci). Zazwyczaj poÊwi´cano jakiÊ czas
pewnej konkretnej wadzie lub cnocie, nast´pnie przechodzono do kolejnej figurujàcej na liÊcie.
Szczegó∏owy rachunek sumienia ma byç nie tyle
praktycznym dà˝eniem do doskona∏oÊci, ile konkretnym, szczerym, osobistym spotkaniem z Bogiem w naszym wn´trzu.
Kiedy stajemy si´ coraz bardziej wra˝liwi i otwarci na mi∏ujàcego Boga, zaczynamy uÊwiadamiaç sobie, ˝e muszà si´
dokonywaç w nas pewne zmiany. Mamy braki w tak wielu
dziedzinach, musimy pozbyç si´ tylu wad. Pan jednak nie pragnie, byÊmy uporali si´ z nimi wszystkimi od razu. Zazwyczaj
jest w naszym sercu jeden obszar, gdzie Bóg szczególnie wzywa nas do nawrócenia, które jest poczàtkiem nowego ˝ycia.
W tym obszarze Bóg wewn´trznie „k∏uje” nas i, jeÊli jesteÊmy
wobec Niego uczciwi, powinniÊmy podjàç w nim proces nawrócenia. Jest to najcz´Êciej ten obszar naszego serca, o którym chcemy zapomnieç lub zajàç si´ nim póêniej, gdzie nie
chcemy us∏yszeç Bo˝ego g∏osu, który wzywa nas do przemiany, wymagajàcej nieraz bolesnej walki. Stàd próbujemy t∏umiç
to wo∏anie o nawrócenie i, w ró˝ny sposób od niego uciekajàc, zajmujemy si´ innym, „bardziej bezpiecznym” obszarem,
który nie wymaga tak pilnej przemiany, lub pracujemy nad
czymÊ, co sami chcemy poprawiç. Dopiero z czasem, kiedy
stajemy si´ bardziej wewn´trznie wra˝liwi na Boga, potrafimy
rozpoznawaç miejsce Jego wezwania do nawrócenia. Poczàtkujàcy lepiej uczynià, jeÊli poÊwi´cà wi´cej czasu na rozpoznanie, jakiego rodzaju rachunku szczegó∏owego Bóg od nich
w tej chwili oczekuje, ani˝eli zajmà si´ pewnà okreÊlonà niedoskona∏oÊcià, która im si´ sama w tej chwili nasuwa.
W ten sposób szczegó∏owy rachunek staje si´ osobistym i intymnym czasem doÊwiadczenia w naszych sercach Bo˝ego wo∏ania o g∏´bsze nawrócenie. Przedmiot
nawrócenia mo˝e zostaç niezmieniony przez d∏u˝szy czas,
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sprawà istotnà jest, byÊmy w tym odczuwali Bo˝e, osobiste
wezwanie skierowane do nas. Cz´sto to doÊwiadczenie Bo˝ego wo∏ania o nawrócenie w jakiejÊ cz´Êci naszego serca objawia si´ zdrowym poczuciem winy, które powinno byç w∏aÊciwie zinterpretowane i na które trzeba odpowiedzieç, jeÊli
pragniemy wzrastaç na drodze Êwi´toÊci. (...)
George A. Aschenbrenner SJ
(Review for Religious, Volume 31, 1972/I) t∏um. Krystyna Bolewska przedruk za: Orientacje, Suplement 2, Warszawa 1990
(fragmenty; podkreÊlenia i tytu∏ pochodzi od redakcji )

RACHUNEK SUMIENIA
(propozycja opracowana na podstawie
åwiczeƒ duchownych Êw. Ignacego z Loyoli)
1. Otwarcie si´ na Boga Stwórc´
Otwórz si´ na Boga, twego Stwórc´, który dzisiaj kontynuowa∏ histori´ Twojego zbawienia. Staƒ przed Chrystusem
wzrastajàcym w Tobie (por. J 3, 30), proszàc Ducha Âwi´tego
o Êwiat∏o poznania wydarzeƒ minionego dnia w Chrystusie.
2. Dzi´kczynienie
Zatrzymuj si´ na konkretnych zdarzeniach, doÊwiadczeniach,
spotkaniach mijajàcego dnia. Spróbuj dostrzec, odczytaç, jak
bardzo zosta∏eÊ w nich obdarowany przez Boga. Podzi´kuj
Bogu za te dary.
3. Rozeznanie czynów
Przyglàdajàc si´ konkretnemu wydarzeniu, przyjrzyj si´ uczuciom i „poruszeniom”, jakie Ci w nim towarzyszy∏y. Spróbuj
rozpoznaç, skàd one pochodzi∏y i do czego Ci´ prowadzi∏y
oraz jak na nie odpowiada∏eÊ.
4. Spotkanie z mi∏osierdziem Boga
W postawie skruchy staƒ przed Ojcem pe∏nym mi∏osierdzia,
przed Chrystusem ukrzy˝owanym i zmartwychwsta∏ym, który obdarza Ci´ nowym ˝yciem.
5. Odnowione spojrzenie na przysz∏oÊç
Przemienionym sercem staraj si´ ogarnàç nadchodzàce wydarzenia.
3
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Lubi´ patrzeç,
jak cz∏owiek
rozwija si´,
zmienia, odkrywa
nowe rzeczy...
– Mówi El˚bieta Gleba
eurolink, cz∏onek rady wykonawczej,
animator Formacji Wspólnoty Lokalnej w Lublinie
w rozmowie z Ma∏gorzatà Golanowskà
M. G. Gdzie pracujesz i czym si´ zajmujesz?
E. G. Pracuj´ w OÊrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin,
ma∏ej placówce mieszczàcej si´ w strukturze s∏u˝by zdrowia.
Jestem jej kierownikiem i czuj´ si´ z nià wewn´trznie g∏´boko
zwiàzana, gdy˝ organizowa∏am jà od podstaw. Prowadz´ ró˝ne formy psychoterapii: ma∏˝eƒskà, rodzinnà, indywidualnà,
a tak˝e grup´ terapeutycznà. Niedawno min´∏o dwanaÊcie lat
mojej pracy. Lubi´ jà, poniewa˝ po prostu lubi´ patrzeç, jak
cz∏owiek rozwija si´, zmienia, odkrywa nowe rzeczy. Sprawia
mi to przyjemnoÊç i daje satysfakcj´, chocia˝ oczywiÊcie nie
brakuje te˝ trudnych momentów. Przede wszystkim jest to
praca bardzo obcià˝ajàca emocjonalnie. Nie da si´ jej wykonywaç bez osobistego zaanga˝owania, a sà to cz´sto problemy du˝ego kalibru. O wiele bardziej frustrujàca by∏aby dla
mnie jednak praca w diagnostyce, gdzie opisuje si´ sytuacj´,
ale nie ma mo˝liwoÊci jej zmiany. Moja praca polega na
wspieraniu procesu rozwoju i przemiany. Mam bardzo mocne
poczucie, ˝e jest to konkretna forma wspó∏pracy z Bogiem.
M. Czy pracy terapeutycznej nauczy∏aÊ si´ na studiach?
E. Studia da∏y mi bardzo solidne podstawy teoretyczne, natomiast praktyk´ pozna∏am pracujàc i uczestniczàc w szkoleniach. Jednym z pierwszych moich doÊwiadczeƒ by∏o spostrze˝enie, ˝e cz∏owiek sam si´ zmienia, wyp∏ywa to z jego wn´trza,
trzeba mu tylko troch´ pomóc. To odkrycie bardzo mnie odblokowa∏o. Korzysta∏am te˝ z ró˝nych szkoleƒ, m. in. ukoƒczy∏am trzyletni kurs terapii rodzin, dwuletni psychoterapii, kurs
analizy transakcyjnej, psychologii komunikacji i wiele innych.
Jest to rodzaj pracy wymagajàcy ciàg∏ego rozwoju, uczenia si´.
M. Czy w twoim OÊrodku macie superwizj´, czy ktoÊ pomaga terapeutom w pracy, patrzàc na to, jak sobie radzà?
4

E. W chwili obecnej nie ma takiej potrzeby, gdy˝ wszystkie osoby zatrudnione na pe∏nym etacie sà terapeutami z du˝ym doÊwiadczeniem. W trakcie szkoleƒ korzysta∏am z superwizji z terapii rodzin, terapii indywidualnej i grupowej.
W miar´ potrzeb natomiast pomagamy m∏odszym pracownikom. Korzystamy te˝ na bie˝àco z wzajemnych konsultacji.
Pomaga to zmniejszyç obcià˝enie psychiczne, roz∏adowaç
napi´cie i zobiektywizowaç spojrzenie na danà sytuacj´. Wa˝nym osiàgni´ciem rozwojowym naszego OÊrodka jest praca
w dwuosobowych zespo∏ach terapeutycznych z ma∏˝eƒstwami, rodzinami i grupà. S∏u˝y to lepszemu rozpoznaniu sytuacji, cz´sto bardzo z∏o˝onej i wieloaspektowej, uzupe∏nianiu
si´ w sposobach oddzia∏ywania i wzajemnemu wsparciu. Mamy bardzo dobre doÊwiadczenia takiej wspó∏pracy.
M. Czy Êrodki duchowoÊci ignacjaƒskiej, czyli praktykowanie
medytacji, codziennego rachunku sumienia, odprawianie re kolekcji, pomagajà Ci w pracy?
E. OczywiÊcie, majà wielkie znaczenie dla wewn´trznej
równowagi, g∏´bokiego zakorzenienia w Bogu i rozpoznawania w codziennoÊci dobrej drogi. Jednak sà to tylko Êrodki.
O wiele wa˝niejsza jest dla mnie istota tej duchowoÊci, czyli
widzenie obecnoÊci i dzia∏ania Boga w konkretnym Êwiecie
i ˝yciu ludzi, moim i innych, wiara w to, ˝e ka˝da sytuacja ma
sens, ma nas czegoÊ nauczyç; ˝e w ka˝dej sytuacji On jest
obecny. Terapia jest dla mnie wspó∏pracà z Bogiem obecnym
i dzia∏ajàcym w ˝yciu danej osoby, ma∏˝eƒstwa, rodziny. Wierz´, ˝e chce On pe∏nego rozwoju ka˝dego cz∏owieka, ˝e
o ka˝dego si´ troszczy, tak˝e poprzez mojà prac´. Nikt nie
jest dla Boga przekreÊlony, chocia˝ wiele osób tak o sobie
myÊli. OczywiÊcie mog´ daç innym tylko to, co we mnie sa-

NR 49

mej jest wystarczajàco mocno ugruntowane, wi´c obliguje
mnie to nieustannie do w∏asnej pracy wewn´trznej.
M. W jaki sposób zetkn´∏aÊ si´ z duchowoÊcià ignacjaƒskà?
E. Kiedy rozpocz´∏am studia na KUL-u, znalaz∏am og∏oszenie o grupie „Rekolekcje w ˝yciu codziennym”. Ta propozycja wyda∏a mi si´ podobna do programu oazy na trzecim
stopniu, który obejmowa∏ dzielenie si´ swoimi g∏´bokimi
uczuciami i prze˝yciami, i to mnie g∏ównie zach´ci∏o. Kolega
namawia∏ mnie wtedy równie˝ na uczestnictwo we wspólnocie Odnowy w Duchu Âwi´tym. Mia∏am w tym pewne doÊwiadczenia, bo wczeÊniej jeêdzi∏am na oazy modlitwy do
Z∏otorii, By∏o to dla mnie jednak zbyt emocjonalne, ˝ywio∏owe, nie mog∏am si´ w tym odnaleêç..
M. Dlaczego zacz´∏aÊ szukaç dla siebie jakiejÊ wspólnoty?
E. ˚eby to wyjaÊniç, musz´ wróciç do wczeÊniejszych
etapów mojego ˝ycia. W wieku pi´tnastu lat pojecha∏am na
oaz´ pierwszego stopnia i tam, w górach, prze˝y∏am swoje
wielkie nawrócenie. Spotkanie z Bogiem by∏o dla mnie odpowiedzià na poczucie pustki i braku oparcia, którego doÊwiadcza∏am wtedy w zwiàzku z sytuacjà rodzinnà. Mama by∏a
w depresji po odejÊciu od ojca. Zajmowa∏am si´ te˝ du˝o
moim najm∏odszym bratem. Rozpaczliwie szuka∏am punktu
oparcia, a Bóg odpowiedzia∏ na to moje pragnienie. Przez ca∏à szko∏´ Êrednià zmaga∏am si´ z sobà i z innymi, ˝eby to
swoje doÊwiadczenie wiary zrealizowaç w ˝yciu. Wiedzia∏am,
˝e jest to mo˝liwe, ale nie wiedzia∏am jak. Ciàgle potyka∏am
si´ o w∏asnà s∏aboÊç. Czu∏am si´ te˝ przyt∏oczona odpowiedzialnoÊcià we wspólnocie, a nie by∏o ˝adnego ksi´dza, który chcia∏by si´ z serca naszà wspólnotà zajàç. Dlatego du˝à
ulgà na tym etapie by∏o dla mnie to, ˝e mog∏am po prostu korzystaç z tego, co przygotowali inni, a tak˝e wyra˝aç siebie
i czuç si´ zupe∏nie swobodnie. Wszystko by∏o bardzo naturalne, normalne, nawet nie zanadto pobo˝ne. By∏ to dla mnie
rodzaj cieplarni.
M. Kiedy pojecha∏aÊ na rekolekcje ignacjaƒskie?
E. Po drugim roku studiów. Zapad∏y one we mnie bardzo
g∏´boko. Bardzo wa˝ne by∏y dla mnie konkretne wskazówki dotyczàce rozeznawania wewn´trznych poruszeƒ i podejmowania
decyzji. Zacz´∏am stosowaç je w praktyce i okaza∏o si´, ˝e to
si´ w ˝yciu sprawdza. By∏ to dla mnie wr´cz kopernikaƒski
przewrót, umo˝liwiajàcy mi wydobywanie si´ z wewn´trznego
chaosu i radzenie sobie z codziennymi decyzjami. W duchowoÊci ignacjaƒskiej bardzo wa˝ne jest dla mnie to, ˝e dotyka
ca∏ego cz∏owieka, jego powiàzaƒ z Bogiem i Êwiatem. Jest konkretna, praktyczna, bardzo spójna i logiczna. Nie prowadzi do
jakichÊ „odlotów”, ale do otwierania si´ na Êwiat i ludzi.
M. Co sta∏o si´ potem?
E. Po dwóch latach istnienia moja grupa podj´∏a decyzj´
o staniu si´ Wspólnotà ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego, z∏o˝yliÊmy
Przymierze. Bardzo wa˝ny by∏ dla mnie udzia∏ w Âwiatowym
Zjeêdzie W˚Ch w Loyoli, co da∏o mi szerszà perspektyw´
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wspólnoty. Póêniej pojecha∏am na rekolekcje prowadzone
przez o. Adama Schulza, które ukierunkowane by∏y przede
wszystkim na proces rozwoju naszej relacji z Bogiem. Prze˝y∏am wówczas tak dog∏´bne doÊwiadczenie zjednoczenia
z Bogiem, ˝e do dzisiaj jest ono dla mnie fundamentem,
czymÊ, do czego mog´ si´ odwo∏aç nawet w najwi´kszym
kryzysie. Potem by∏o wiele dalszych etapów, m. in. rekolekcje
trzydziestodniowe, które zamkn´∏y pewien proces wewn´trznej przemiany, spowodowa∏y g∏´bsze odkrycie w∏asnej to˝samoÊci i zwrócenie si´ bardziej na zewnàtrz.
M. Co robiliÊcie we wspólnocie oprócz spotkaƒ formacyjnych
i rekolekcji?
E. Dwa razy do roku, zimà i latem, jeêdziliÊmy w góry, co
bardzo lubi∏am. ByliÊmy te˝ razem w Syrii w odwiedzinach
u o. Zygmunta, który zapoczàtkowa∏ naszà grup´ jeszcze
przed moim przyjazdem do Lublina, a obecnie jest na misjach. Czasem spotykaliÊmy si´, ˝eby poÊpiewaç piosenki turystyczne. W salkach w duszpasterstwie zawsze ktoÊ by∏,
mo˝na by∏o zajÊç, wypiç herbat´, porozmawiaç. Fundamentalne znaczenie ma dla mnie to, ˝e do tej pory mo˝emy na
siebie liczyç w konkretnych sytuacjach ˝yciowych.
M. Czy twoja grupa ze studiów istnieje do dzisiaj?
E. Po skoƒczeniu studiów wi´kszoÊç osób wyjecha∏a
z Lublina, niektóre bardzo daleko. Ale w∏aÊnie w zetkni´ciu
z realiami „doros∏ego” ˝ycia potrzeba wspólnoty okaza∏a si´

Ze wspó∏pracownikami z OÊrodka Poradnictwa i Terapii Rodzin

na tyle silna, ˝e spotykamy si´ do dzisiaj. Sà to spotkania jedno- lub dwudniowe raz w miesiàcu. Jednak wi´zi mi´dzy nami sà na tyle g∏´bokie i trwa∏e, ˝e ta cz´stotliwoÊç wystarcza.
Wa˝na jest wzajemna otwartoÊç i szczeroÊç, a tak˝e to, ˝e
skupiamy si´ na naszych aktualnych ˝yciowych problemach,
˝e nie jest to jakaÊ grupa wspomnieniowa. Ka˝dy ma poczucie misji w swoim Êrodowisku (na przyk∏ad w Êrodowisku by∏ego PGR-u) i wzajemnie si´ tym wspieramy.
M. Jak si´ nazywa twoja grupa?
E. ˚adna oficjalna nazwa si´ nie przyj´∏a, pozostaliÊmy
Dinozaurami. To te˝ coÊ mówi o grupie, ˝e nie daje sobie niczego narzuciç.
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M. Czy w Lublinie spotykacie si´ cz´sto w waszej wspólnocie
lokalnej?
E. Raz w miesiàcu mamy wspólnotowà Msz´ sw. po∏àczonà ze spotkaniem nieformalnym. Dwa razy do roku organizujemy wspólne wyjazdy, zwykle do Wandzina. W maju jest to
po∏àczone z podejmowaniem Przymierza. WypracowaliÊmy
te˝ tradycj´ wspólnych rekolekcji wielkopostnych.
M. Chcia∏abym wróciç jeszcze do twojego zawodu. Jak to si´
sta∏o, ˝e wybra∏aÊ psychologi´?
E. Wtedy nie potrafi∏am mo˝e do koƒca tego odczytaç
i nazwaç, ale teraz widz´ to bardzo wyraênie, ˝e przede
wszystkim chcia∏am lepiej rozumieç siebie i innych, aby móc
realizowaç w ˝yciu Ewangeli´. Tak jak powiedzia∏am wczeÊniej, ciàgle potyka∏am si´ w tym o samà siebie, mimo dobrych ch´ci i znajomoÊci wymagaƒ swojej wiary.
M. Skoro mówisz o poznawaniu siebie, to powiedz mi, jakie
cechy swojego charakteru lubisz, a jakich nie lubisz?
E. Lubi´ w sobie to, ˝e zawsze chcia∏am w ˝yciu czegoÊ
wi´cej, szuka∏am prawdziwych wartoÊci, a do rzeczy wa˝nych
dla mnie dà˝y∏am z wytrwa∏oÊcià. Potrafi∏am te˝ chyba obroniç swojà niezale˝noÊç. TrudnoÊç sprawia mi niekiedy moja
nadwra˝liwoÊç i tendencja do zamykania si´ w sobie.
M. Czy zdarza ci si´ myÊleç o Êmierci?
E. Tak. Pomaga mi to dostrzec w∏aÊciwe proporcje, oddzieliç rzeczy wa˝ne od niewa˝nych. W koƒcu to mi∏oÊç decyduje o jakoÊci naszego ˝ycia. Mam poczucie, ˝e jak na razie zrobi∏am, co mog∏am....
M. Wspomnia∏aÊ o swojej sytuacji rodzinnej. Czy mog´ ci´
spytaç o ojca, utrzymujesz z nim kontakty?
E. Mama zdecydowa∏a si´ odejÊç od ojca, kiedy mia∏am
jedenaÊcie lat. Jest bardzo dzielnà kobietà, ale mia∏a nie∏atwe
˝ycie wychowujàc samotnie troje dzieci. Od tego czasu nie
mog∏am ju˝ na niego liczyç. By∏o to dla mnie tym boleÊniejsze, ˝e bardzo mnie lubi∏, kiedy by∏am dzieckiem. Spotyka∏am si´ z nim czasem, ale nie mog∏am mu wybaczyç i wewn´trznie si´ na niego zamkn´∏am. Zmar∏, kiedy skoƒczy∏am
studia. Ciesz´ si´, ˝e mia∏am dobrà intuicj´ i na kilka miesi´cy przed jego Êmiercià napisa∏am list, który by∏ pewnego rodzaju bilansem naszej relacji i w którym by∏a zawarta intencja
pojednania. Reszt´ wyjaÊnimy sobie pewnie ju˝ po tamtej
stronie...
M. Masz siostry czy braci?
E. Mam dwóch braci. Jacek, m∏odszy o rok, jest lekarzem
i mieszka w Barcelonie. Jego ˝ona Berta jest Hiszpankà. Ich
synek w maju skoƒczy rok, a we wrzeÊniu rodzina powi´kszy
si´ o kolejnego cz∏onka. Micha∏, m∏odszy ode mnie o osiem
lat, jest informatykiem, mieszka w Poznaniu. W maju wybieram si´ na jego Êlub. Wi´zi w mojej rodzinie sà naprawd´ ˝ywe, chocia˝ spotykamy si´ rzadko, najcz´Êciej w Augustowie,
gdzie mieszka moja mama. Jest ju˝ na emeryturze, ale dorabia uczàc religii szeÊciolatki, co by∏o zawsze jej pragnieniem.
6
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Na bie˝àco kontaktuj´ si´ z moimi braçmi przede wszystkim
dzi´ki poczcie komputerowej. Ostatnio np. dosta∏am 5 stron
relacji z podró˝y na Cypr od Micha∏a – bardzo ciekawej.

Z ojcem i braçmi, Jackiem i Micha∏em

M. A wracajàc do ciebie, jakie jest twoje najwa˝niejsze zaanga˝owanie?
E. Praca z ludêmi, która obejmuje zarówno wymiar duchowy, jak i psychologiczny. Oprócz pracy terapeutycznej czy
kursów komunikacji jest to pomoc w udzielaniu åwiczeƒ Duchownych. Ostatnio zaanga˝owa∏am si´ w Szko∏´ Formatorek
dla zakonnic, gdzie prowadz´ warsztaty i rozmowy indywidualne, mia∏am te˝ zaj´cia dla du˝ej grupy sióstr z ró˝nych
zgromadzeƒ, do których zg∏aszajà si´ osoby zamierzajàce
podjàç ˝ycie zakonne Zajmuj´ si´ tez oczywiÊcie formacjà
w W˚Ch.
M. Na zakoƒczenie chcia∏abym, ˝ebyÊ przypomnia∏a, jakie
funkcje w W˚Ch pe∏ni∏aÊ do tej pory?
E. By∏am animatorem we wspólnocie podstawowej, lokalnej i ogólnopolskiej, wiceprezydentem, cz∏onkiem Rady Wykonawczej, a raz nawet koordynatorem lokalnym, chocia˝
ogólnie wol´ prac´ merytorycznà od organizacyjnej i chyba
mam do tego wi´ksze predyspozycje. Teraz jestem eurolinkiem i animatorem lubelskiej wspólnoty lokalnej – aktualnie
zajmujemy si´ przede wszystkim rekolekcjami jubileuszowymi
i szko∏à animatora.
M. Dzi´kuj´ ci za rozmow´.
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Rekolekcje Wielkopostne
TRÓJMIASTO
W TrójmieÊcie wzi´∏o udzia∏ w rekolekcjach oko∏o 70 osób
(50 w Gdyni i 20 w Gdaƒsku). W programie ka˝dego spotkania by∏a Msza Êw., konferencja, spotkania w grupach. Rekolekcje zosta∏y przygotowane i by∏y prowadzone przez „po∏àczone si∏y” gdyƒsko-gdaƒskie, czyli przez grup´ oÊmiu osób (nie
tylko animatorów). Za ka˝dy tydzieƒ by∏y odpowiedzialne
dwie osoby z tej grupy. W TrójmieÊcie rozwa˝ano w czasie rekolekcji nast´pujàce tematy: Bóg, który wkroczy∏ w histori´ Izraela; Jezus, który wciela si´ w naszà rzeczywistoÊç; Wcielenie objawiajàce si´ w KoÊciele. Podstawà rozwa˝aƒ by∏y teksty ze Starego i Nowego Testamentu, a tak˝e np. bulla „Incarnationis misterium”. Uczestnicy rekolekcji otrzymywali równie˝ teksty
do modlitwy indywidualnej na ka˝dy dzieƒ trwania rekolekcji.

¸ÓDè
Wspólnota ∏ódzka zorganizowa∏a Rekolekcje Jubileuszowe
jako dni skupienia. Odby∏y si´ one w dniach 17 – 19 marca
w Koluszkach. Rekolekcje prowadzi∏ o. Jacek Pleskaczyƒski.

KRAKÓW
Uczestniczy∏o w nich 27 osób.
Cz∏onkowie wspólnoty krakowskiej przygotowali weekendowe skupienie wielkopostne. Ponadto przy Bazylice, przy
której dzia∏a W˚Ch, odbywajà si´ rekolekcje ignacjaƒskie

w∏asnymi i przez to w∏àczyç si´ w inicjatyw´ mi∏oÊci Boga.]
(por. ZO 1)
Wprowadzenie do rekolekcji: Grzech cz∏owieka powoduje
rozdarcie, na które patrzy kochajàcy cz∏owieka Bóg (por. ZO
1, åD – Kontemplacja o Wcieleniu). Rozdarcie to polega na
zerwaniu trzech podstawowych wi´zi:
• dziecko – rodzic, z Bogiem, poniewa˝ uczyniliÊmy si´ dzieçmi innych Bogów (w∏adzy, pieni´dzy, przyjemnoÊci),
• brat – brat, mi´dzy nami, gdy˝ wolimy byç samowystarczalni i wykorzystywaç si´ nawzajem,
• zarzàdca – natura, poniewa˝ wolimy braç jej dary dla siebie,
b´dàc przez nie zniewolonymi, zamiast byç jej obroƒcami.
Jezus po to przychodzi na Êwiat, aby nam pokazaç, jak leczyç
to rozdarcie. Dzi´ki Jezusowi mo˝emy wpatrywaç si´ w Boga
i lepiej poznaç i zrozumieç Jego plan Odkupienia.
Czas Jubileuszu ma byç czasem pojednania i znakiem prawdziwej nadziei dla wszystkich, którzy wpatrujà si´ w Chrystusa
i KoÊció∏ – sakrament „wewn´trznego zjednoczenia z Bogiem
i jednoÊci ca∏ego rodzaju ludzkiego”.
Organizacja rekolekcji: w Toruniu zaplanowano cztery niedzielne spotkania, trwajàce po 2,5 godziny, poÊwi´cone nast´pujàcym tematom: Przebaczenie sobie i innym; Rachunek sumienia z krzywd zadanych innym; Podj´cie krzy˝a z Chrystusem;
Âwi´tych obcowanie – jednoÊç z ca∏ym Ludem Bo˝ym. Ka˝de
spotkanie zaczyna∏o si´ lub koƒczy∏o Eucharystià, a ponadto
w programie spotkaƒ w kolejnych tygodniach by∏y: Droga
Krzy˝owa, Nabo˝eƒstwo Pojednania, Adoracja Krzy˝a, Adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu. Na zakoƒczenie rekolekcji
zaplanowano spotkanie w ma∏ych grupach i dzielenie. Na ka˝dy tydzieƒ przewidziano dla rekolektantów teksty do modlitwy indywidualnej.

LONDYN
BIA¸YSTOK
w ˝yciu, b´dàce propozycjà dla wszystkich ch´tnych.
Rekolekcje Jubileuszowe rozpocz´∏y si´ w Bia∏ymstoku 12
marca. B´dà trwa∏y przez pi´ç tygodni. Odbywajà si´ one pod
has∏em: JesteÊmy by ˝yç i kochaç, w Domu Rekolekcyjnym Ojców Werbistów w Kleosinie. Przygotowa∏ je zespó∏ pod kierunkiem Katarzyny Mas∏owskiej. Oprócz niej konferencje g∏oszà Teresa Siwicka i Przemys∏aw Su∏kowski. W programie rekolekcji sà spotkania w grupach, które prowadzà animatorzy.
W spotkaniach uczestniczà cz∏onkowie wspólnoty oraz ich
przyjaciele (oko∏o 40 osób).

TORU¡
Motto rekolekcji brzmia∏o: „Jezus, który zamieszka∏ poÊród
ludzi, dzielàc z nimi codzienne ˝ycie, zaprasza do ciàg∏ego jednoczenia si´ z Bogiem oraz wprowadzania jednoÊci w rodzinie ludzkiej”. [Chcemy postaw´ Jezusa i Jego wybory czyniç

MyÊlà przewodnià rekolekcji londyƒskich sà s∏owa Ojca Âwi´tego: „W swej istocie bowiem Wielki Jubileusz nie jest zbiorem zadaƒ, ale ma byç wielkim prze˝yciem wewn´trznym.
Przedsi´wzi´cia zewn´trzne majà sens tylko w takiej mierze,
w jakiej sà wyrazem g∏´bszego zaanga˝owania, które dotyka
ludzkich serc''. (List o pielgrzymowaniu)
Ich celem ma byç natomiast g∏´bsze wejÊcie w duchowy wymiar Jubileuszu, który to wymiar wyra˝a si´ w wymownych
znakach. Wymienia te znaki Jan Pawe∏ II w bulli „Incarnationis
misterium”. Nale˝à do nich:
• pielgrzymowanie (i zwiàzany z tym znak otwarcia Drzwi
Âwi´tych),
• odpust (znak mi∏osierdzia Boga Ojca),
• oczyszczenie pami´ci (jako wyraz skruchy i pokory),
• mi∏oÊç (w tym tak˝e pami´ç o m´czennikach – Êwiadkach
tej mi∏oÊci).
Rekolekcje londyƒskie majà charakter rekolekcji w ciàgu ˝ycia. Na ich program sk∏adajà si´ wprowadzenia do ka˝dego tygodnia, propozycje medytacji na ka˝dy dzieƒ oraz pytania do
indywidualnej refleksji.
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Oczyszczenie pami´ci – wyraz skruchy i pokory
(fragment wprowadzenia do III tygodnia rekolekcji)
PoÊród wielu wydarzeƒ Roku Jubileuszowego jedno z pewnoÊcià stanowi wydarzenie szczególne. Dnia ósmego marca
2000 roku, tj. w Êrod´ popielcowà rozpoczynajàcà Wielki
Post po procesji pokutnej Ojciec Âwi´ty wyg∏osi w imieniu ca∏ego KoÊcio∏a proÊb´ o przebaczenie. Bez wàtpienia b´dzie to
znak odwagi i pokory zarazem.
Jako chrzeÊcijanie nie jesteÊmy wcale wolni od grzechów
i b∏´dów. Co wi´cej – uÊwiadamia nam to papie˝ – jako KoÊció∏ „my wszyscy, dêwigamy ci´˝ar b∏´dów i win tych, którzy
byli przed nami”, choç nie ma w ich winach i b∏´dach naszej
osobistej odpowiedzialnoÊci, ani te˝ nie chcemy zast´powaç
sàdu Boga, gdy˝ tylko On sam zna serce cz∏owieka. (por. „Incarnationis misterium”, 11) (...)
OczyÊciç pami´ç oznacza zdaniem papie˝a uznaç swoje b∏´dy.
Nie chodzi wi´c o rytualne zewn´trzne tylko oczyszczenie,
ale o dog∏´bne rozpoznanie z∏a. Cz´sto niestety z l´ku przed
konsekwencjami wolimy zakryç i zatuszowaç pomy∏ki, b∏´dy,
a tym bardziej nasze grzechy. NauczyliÊmy si´ wskazywaç palcem na drugich jako na winowajców i sprawców jeszcze
wi´kszego z∏a. (...) OczyÊciç pami´ç to si´gnàç do przesz∏oÊci,
choçby nawet odleg∏ej, od dawna skrywanej i spojrzeç
w prawdzie na swoje czyny.

LUBLIN
Rekolekcje lubelskie rozpocz´∏y si´

18 marca i trwa∏y cztery
tygodnie. Spotkania odbywa∏y si´ w soboty. Obejmowa∏y one
Msz´ Êw. celebrowanà przez asystenta wspólnoty o. Edwarda Toroƒczaka SJ, konferencj´ wprowadzajàcà w temat kolejnego tygodnia (przygotowywanà przez El˝biet´ Gleb´),
dzielenie w grupach podstawowych. Tematy rozwa˝ane podczas kolejnych tygodni to: T´sknota, brak, niewystarczalnoÊç,
pragnienie; Jezus w relacji z Ojcem i Duchem. Postawy Jezusa;
Nasza komunia z Bogiem i z ludêmi; Przebaczenie, pojednanie,
uzdrowienie. Równie˝ te rekolekcje pomyÊlano jako rekolekcje w ciàgu ˝ycia. Ich uczestnicy otrzymywali teksty do modlitwy osobistej na ka˝dy dzieƒ przygotowane przez El´ Gleb´,
Magd´ Tomkiewicz oraz Anit´ Domaƒskà.

WARSZAWA
Rekolekcje warszawskie rozpocz´∏y si´ uroczystà Mszà Êw.
w Êrod´ popielcowà. Trwa∏y pi´ç tygodni. Droga rekolekcji
prowadzi∏a poprzez cztery niedzielne Eucharystie (celebrowane przez asystenta narodowego o. Ryszarda Friedricha SJ)
wprowadzajàce w kolejne etapy rekolekcji: Misterium Królestwa B∏ogos∏awionych, Misterium Z∏a, Misterium Zbawienia, Misterium Âwiadectwa; nast´pnie poprzez cztery spotkania refleksji i dzielenia we wspólnotach podstawowych, do których
zosta∏y zaproszone osoby spoza W˚Ch, bioràce udzia∏ w rekolekcjach, oraz poprzez codziennà modlitw´ indywidualnà
opartà na przygotowanych tekstach biblijnych i materia∏ach
(by∏y to wyciàgi z nauki KoÊcio∏a o: sprawiedliwoÊci, grzechu
spo∏ecznym, postawie solidarnoÊci, praktykowaniu mi∏oÊci
w ˝yciu spo∏ecznym i kulturze). Modlitwa osobista obejmowa∏a tak˝e refleksj´ na zakoƒczenie dnia. Uczestnicy rekolek8

cji mieli mo˝liwoÊç skorzystania z rozmów indywidualnych
z o. Ryszardem Friedrichem, Katarzynà Czarneckà, Barbarà
Raczyƒskà i Ewà Poleszak. W rekolekcjach wzi´∏o udzia∏
ok. 150 osób: cz∏onków W˚Ch i zaproszonych goÊci.
B∏ogos∏awieƒstwa (Mt 5, 3-10)
(fragment katechezy Bogus∏awa Spurgjasza)
Ubóstwo jest to samotnoÊç, milczenie, opuszczenie. Jest to dziewictwo serca, wyzucie si´ z wszelkiego posiadania, nawet z dowodów przychylnoÊci Bo˝ej, dlatego, ˝e znajdujemy w nich zadowolenie. Jest to serdeczne przyj´cie osch∏oÊci, nocy, opuszczenia.
Jest to prze˝ywanie wszystkiego w ukryciu przed ludêmi, dla Ukochanego, z bezinteresownà wspania∏omyÊlnoÊcià, która ma na celu sprawianie radoÊci jedynie Jemu.
CichoÊç jest to niezmienna cierpliwoÊç tak wewnàtrz, jak i na
zewnàtrz, spokojne umi∏owanie sprzeciwiajàcej si´ naszym zamiarom woli Bo˝ej oraz jej narz´dzi: ludzi i rzeczy. Jest to szczery uÊmiech, który si´ rodzi z serca z∏amanego, lecz uleg∏ego...
P∏acz jest to mi∏osna i uleg∏a „pomimo wszystko” skarga duszy,
przyt∏oczonej ludzkim pot´pieniem, ciosami losu, oczyszczajàcym
dzia∏aniem Bo˝ym, którego nikt si´ nie domyÊla, nie rozumie ani
nie os∏adza wspó∏czuciem...
SprawiedliwoÊç jest to rozpaczliwe pragnienie Boga, podsycane
przez Niego samego, rodzàce wspania∏e owoce Êwi´toÊci. Jest to
„rana mi∏oÊci”, która nie pozostawia ani chwili wytchnienia; cierpienie podobne do Êmierci duszy wygnanej, niecierpliwie oczekujàcej na rozerwanie si´ zas∏ony, która zakrywa Oblicze Bo˝e...
Mi∏osierdzie jest to przenikliwe i ˝yczliwe wyczucie n´dzy ludzkiej, przeradzajàce si´ w koniecznoÊç niesienia pomocy; jest to
˝ywe wspó∏czucie dla s∏aboÊci drugich, zrodzone z g∏´bokiego
przekonania o w∏asnej s∏aboÊci oraz z przyk∏adu postawy Boga-Cz∏owieka wobec grzeszników. Jest to przebaczenie, które rozumie, daruje wszystko oraz podnosi s∏owami i czynami dobroci...
CzystoÊç jest to odraza do z∏a i brzydoty, synowski l´k, aby nie
obraziç Boga, mozolny wysi∏ek zadoÊçuczynienia za swoje b∏´dy,
heroiczna czujnoÊç w unikaniu nowych upadków, ˝arliwoÊç
o chwa∏´ Boga, zajmujàcego pierwsze miejsce w naszych intencjach, ustawiczna modlitwa o obmycie duszy z brudów, jakie
przylgn´∏y do niej w czasie drogi...
Pokój jest to zachowanie porzàdku zarówno wewnàtrz duszy, jak
i na zewnàtrz dzi´ki przestrzeganiu hierarchii wartoÊci, jest to
spe∏nienie si´ w duszy trzech pierwszych próÊb „Ojcze nasz”:
Êwi´ç si´ Imi´ Twoje, przyjdê królestwo Twoje, bàdê wola Twoja.
Jest to przyjÊcie do naszej duszy królestwa Bo˝ego...
PrzeÊladowanie Êwi´te jest to doznanie niezrozumienia ze strony ludzi, najdotkliwsza ze wszystkich prób: spowodowana przez
ludzi zacnych, najbardziej przez nas kochanych, przyj´ta wielkodusznie, z nieudawanà wdzi´cznoÊcià dla tych, którzy dopomagajà nam w ten sposób do odrywania si´ od nas samych...
Przyjrzyj si´ temu z bliska: chodzi o program autentycznej Êwi´toÊci, z którego b∏ogos∏awieƒstwa wy∏aniajà si´ jakby szczyty, doÊç
rzadko osiàgane, lecz stanowiàce wyznaczony nam cel dà˝eƒ
S∏uga Jahwe, czyli uzdrowienie przez krzy˝
(fragment katechezy Bogus∏awa Spurgjasza)
Tak˝e Jezus zna, jak my wszyscy, l´k przed Êmiercià i l´k przed
torturami; ale On nie pozwala opanowaç si´ tym l´kom. Najwa˝niejsze jest to, ˝e Jezus nie zanurza si´ w powszechne prawo
przymusu wywo∏anego przez l´k. On zna inny fundament swego
˝ycia, który stawia go poza ludzkim strachem i pozwala Mu pytaç si´ jedynie o to, co liczy si´ przed Bogiem i co ostatecznie jest
s∏uszne (Mk 4, 21-22). To, co ludzi, wbrew ich dobrej woli, znie-
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wala w z∏u, w Jezusowym sposobie widzenia okazuje si´ bezsilne.
Wszechmoc l´ku osiàga swój koniec, jeÊli poÊród ludzkiego dzia∏ania nie utraci si´ z oczu Boga. Jest mo˝liwe, by pozostaç przy
tym, co si´ rzeczywiÊcie chce, jeÊli swój l´k zamieni si´ na wysi∏ek przebywania w obecnoÊci Boga. Przymus do czynienia z∏a, takie jest doÊwiadczenie Jezusa, nie istnieje, gdy zamiast na ludzi
patrzy si´ na Boga; gdy nie obowiàzuje ˝aden wzglàd poza tym,
co jest prawdziwe i stosowne przed Bogiem.
Wszystkie wielkie s∏owa, które normalnie powinny usprawiedliwiaç
wymuszonà bezbo˝noÊç l´ku, tracà przed Bogiem ka˝dy sens. „Historyczna koniecznoÊç” – powiedzia∏by Kajfasz; „polityczny rozsàdek utrzymania w∏adzy” – powiedzia∏by Pi∏at; „jedynie moje przetrwanie” – rzek∏by Piotr; „prawo” – mówià saduceusze; „religia” –
powiadajà faryzeusze; „moralnoÊç” – mówià uczciwi; „pos∏uszeƒstwo” – mówià ˝o∏nierze; i ka˝dy wie, zarówno wtedy jak dzisiaj, ˝e
wszystkie te s∏owa przykrywajà jedynie ludzki l´k.
Tylko Jezus w miejsce l´ku stawia zaufanie, w miejsce reagowania
sterowanego strachem – postaw´ oddania w wolnoÊci; w miejsce
ok∏amywania siebie samego – mo˝liwoÊç trwania w prawdzie. On
potwierdza w ten sposób, ˝e my ludzie mo˝emy byç inni, ni˝ tacy,
jakimi okreÊla nas l´k – brak zaufania (biblijne znaczenie s∏owa
wiara to zaufanie). Ale w∏aÊnie: przez ca∏y swój sposób ˝ycia,
przez wszystko, co mówi i czyni, wskazuje nam innà, w∏aÊciwà
mo˝liwoÊç naszego ˝ycia, ukazuje nam naszà win´ za rozpanoszenie si´ naszego l´ku; ods∏ania nas (czyni nas „nagim”) i dlatego Go
nienawidzimy, dlatego musimy Go odbieraç jako zak∏ócajàcego
i nieznoÊnego; dlatego wydajemy na Niego wyrok.
W∏aÊnie przez to, ˝e prze∏amuje On krwioobieg naszego l´ku,
wywo∏uje go na scen´; dlatego, ˝e opuszcza kràg przemocy, przyjmuje naszà przemoc na Siebie; w∏aÊnie dlatego, ˝e na przekór naszej praktyce Êmierci opowiada si´ On za ˝yciem, za Bogiem,
Êciàga nieuchronnie Êmierç na siebie. On si´ nie broni i tak bezbronnego, oprawcy, z w∏aÊciwà sobie drwinà, wdeptujà w ziemi´
– (cierpienia S∏ugi Jahwe).
To jest godzina, w której l´k pozornie jest wszechmocny, w której
jedynie nie-bycie-cz∏owiekiem jawi si´ jako zwyci´skie; a jednak
jest to równie˝ ta godzina, która nam pokazuje, ˝e nie mo˝emy
– a zatem te˝ nie powinniÊmy – ˝yç jak do tej pory. W∏aÊnie
w swoim ukrzy˝owaniu Jezus sk∏ada najwyrazistsze Êwiadectwo,
˝e nie mo˝emy dalej dzia∏aç wed∏ug starych przyzwyczajeƒ; potwierdza On w tym prawd´ i niezniszczalnoÊç tego wszystkiego,
co powiedzia∏ i uczyni∏. W∏aÊnie dlatego, ˝e musia∏ poÊród nas,
takich, jakimi jesteÊmy, umrzeç, jesteÊmy przynagleni przyznaç
Mu racj´. Doprawdy, umar∏y Jezus nie jest umar∏y; w swojej
Êmierci zaczyna On o wiele bardziej w∏aÊciwie ˝yç.
Misterium Âwiadectwa
(fragment katechezy Jana So∏daczuka)
„Znam twoje czyny, ˝e ani zimny, ani goràcy jesteÊ. ObyÊ by∏ zimny albo goràcy! A tak, skoro jesteÊ letni i ani goràcy, ani zimny,
chc´ ci´ wyrzuciç z ust moich.” (Ap 3, 15)
DziÊ potrzeba nam wi´cej „˝arliwoÊci”, do której odnosi si´ Êw.
Ignacy s∏owami: „Musimy pomagaç naszemu bliêniemu, ale nie
w sposób ch∏odny i oboj´tny”. T´ ˝arliwoÊç, wpisanà w p∏omiennà mi∏oÊç do Chrystusa ubogiego i upokorzonego, podtrzymuje
ignacjaƒskie magis i o˝ywia w nas ÊwiadomoÊç, ˝e byç doƒ powo∏anym to gratia eximia (wyjàtkowa ∏aska). Ta ˝arliwoÊç sprawia,
˝e z doskona∏ej mi∏oÊci, z ca∏ego serca, duszy i umys∏u, ochoczo
i z radoÊcià w duszy, zanosimy Bogu nasze Êwiadectwo. Takiej
˝arliwoÊci „wszystko zdaje si´ ciasne”: nic jej nie mo˝e zadowoliç. Ta ˝arliwoÊç zobowiàzuje nas do ca∏kowitej wiernoÊci Ducho-
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wi Âwi´temu, który nas rozpala. Ona stymuluje naszà wyobraêni´
do poszukiwania form s∏u˝by, które by∏yby ca∏kowicie nowe.
Ale ka˝da ˝arliwoÊç, nawet ta, wyrastajàca z najlepszych intencji, nie musi koniecznie byç tà w∏aÊciwà. B∏´dem jest sàdziç, ˝e
˝arliwoÊç pochodzi od Boga, gdy sprzeciwia si´ rozumowi lub
praktykom KoÊcio∏a. Pos∏ugiwanie si´ rozumem jest charakterystyczne dla duchowoÊci ignacjaƒskiej: „Ignacy posiada∏ osàd ÊciÊle kierowany wiarà, która w niczym nie umniejszajàc entuzjazmu i pos∏uszeƒstwa boskiemu prowadzeniu, ∏àczy∏a si´ z nim
tworzàc z porywu serca, mi∏oÊci i pot´gi rozumu harmonijnà ca∏oÊç w s∏u˝bie Chrystusowi”. My tak˝e potrzebujemy – jak˝e by
mog∏o byç inaczej? – tej harmonijnej syntezy pomi´dzy „niepohamowanà ˝arliwoÊcià” i wywa˝onym rozumem. (Na podstawie
wypowiedzi o. Pedro Arrupe SJ)

„Wy jesteÊcie Êwiat∏em Êwiata. Nie zapala si´ te˝ Êwiat∏a
i nie stawia pod korcem, ale na Êwieczniku, aby Êwieci∏o
wszystkim. Tak niech
Êwieci wasze Êwiat∏o
przed ludêmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca,
który jest w niebie.”
(Mt 5, 14-16)

WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW
REKOLEKCJI WARSZAWSKICH
Wa˝ne, ˝eby zosta∏o poczucie sensu…
Zaczà∏ si´ ostatni tydzieƒ rekolekcji wielkopostnych. Dzisiaj „medytowa∏am” pierwszà medytacj´ i czuj´ jak inny b´dzie ten tydzieƒ.
Pewnie przyniesie du˝o spokoju, odpowiedzi na wczeÊniej zadane
pytania. Chc´ równie˝ znaleêç potwierdzenie sensownoÊci tego, co
robi´ lub inspiracj´, co mog∏abym robiç innego. Zamknie si´ chyba
p´tla, która wysz∏a od mi∏oÊci przez grzech i powróci∏a do mi∏oÊci.
Pierwsze medytacje pozwoli∏y mi doÊwiadczyç, ˝e Bóg jest tu, teraz, spokojny w ciszy. Czekam ze zniecierpliwieniem na koniec
tych rekolekcji, bo ju˝ czuj´, ˝e dzi´ki nim b´dzie we mnie wi´cej
tego spokoju i mi∏oÊci.
Od pewnego czasu towarzyszy∏o mi poczucie braku g∏´bszego sensu
w tym, co robi´. Decyzje podejmowa∏am w dosyç przypadkowy sposób. Moje ˝ycie uk∏ada∏o si´ bezboleÊnie ∏atwo, za ∏atwo. Nie brakowa∏o mi pieni´dzy, dosta∏am du˝o rzeczy, a z drugiej strony nie
mam sta∏ych dochodów, a to oznacza brak poczucia stabilizacji.
Czuj´ niepewnoÊç, czy b´d´ w stanie zadbaç nawet o swoje podstawowe potrzeby materialne. Ten l´k w du˝ym stopniu kierowa∏ moim wyborem pracy. W rezultacie pracuj´, robiàc w du˝ej mierze
przypadkowe rzeczy. Towarzyszy mi poczucie bycia nie do koƒca na
swoim miejscu.
Owocem tych rekolekcji b´dzie moje pytanie skierowane do Boga:
jaki jest Twój zamiar w stosunku do mnie. Nadzieja na znalezie9
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Pe∏na nadziei, ale te˝ i obaw postanowi∏am byç wytrwa∏a w„zbli˝aniu si´” do èród∏a.
Ale ju˝ po pierwszej (trwajàcej oko∏o dwóch godzin) Mszy Êw. pojawi∏y si´ wàtpliwoÊci. Najwi´cej mojego sprzeciwu budzi∏a forma.
PomyÊla∏am:
• Czy to na pewno jest te˝ dla mnie?
W czasie nauk (d∏ugich i bardzo skondensowanych) mia∏am du˝y
problem z wychwyceniem sedna – myÊli przewodniej, która mia∏a
towarzyszyç mi przez okres rekolekcji. Na szcz´Êcie organizatorzy
zadbali o takich jak ja (czytaj: ma∏o wynoszàcych z niedzielnych
spotkaƒ) i co tydzieƒ obdarowywali wszystkich materia∏ami.
Otrzymywa∏ je ka˝dy uczestnik Mszy Êw. Ch´tnie i zgodnie ze
wskazówkami ksi´dza prowadzàcego, codziennie i o tej samej porze zasiada∏am do ich zg∏´biania. Do dziÊ jednak nie wiem, czy
czytane w czasie Mszy fragmenty nie by∏y tymi samymi, nad którymi myÊla∏am ka˝dego ranka.
O sobie mog´ powiedzieç, ˝e „nie prze˝y∏am” niedzielnych spotkaƒ. Dla mnie zbyt du˝o, zbyt skondensowanej treÊci (pi´ç spotkaƒ po oko∏o 1,5 godziny). Wyd∏u˝enie Mszy Êw. do 1,5 godziny
i bycie przez taki czas w napi´ciu, bez ˝adnej przerwy – to dla
mnie za d∏ugo.
W potoku s∏ów gdzieÊ gubi∏am Pana Boga...
Po spotkaniu wielokrotnie s∏ysza∏am rozmowy moich kole˝anek –
ze wspólnoty W˚Ch. O dziwo, ich odczucia by∏y bardzo podobne
do moich. A zatem mia∏am racj´ myÊlàc, ˝e rekolekcje sà dla
wszystkich. Odczucia po niedzielnych spotkaniach równie˝ okaza∏y si´ „ponad podzia∏ami”. MyÊl´, ˝e wielu uczestnikom towarzyszy∏o uczucie udziwnienia, utrudniajàc odbiór. Aktywne s∏uchanie
by∏o trudne dla mnie, a dla niektórych (mimo obecnoÊci w kaplicy)
wr´cz niemo˝liwe. Przynajmniej dwukrotnie zdarzy∏o si´, ˝e siedzàcy obok mnie ludzie po prostu spali.
Pozostaje mi mieç nadziej´, ˝e podobnie jak dla mnie, dla innych
równie˝ cenne by∏o „pó∏godzinki sam na sam” z naukà zapisanà
w PiÊmie Âwi´tym – moim zdaniem ta cz´Êç by∏a najmocniejszym
elementem Wielkopostnych Rekolekcji Jubileuszowych. Tak przygotowane spotkania z Panem Bogiem – w domu, o tej samej porze i codziennie dawa∏y mi poczucie jasnych i wyraênych ram mojego ˝ycia.
A zatem, wspólnoto W˚CH – do zobaczenia w nast´pnym roku.
Dorota T∏oczkowska, Warszawa

nie tej odpowiedzi w Bogu przynosi mi du˝à ulg´. To tak jakbym
przesta∏a si´ kr´ciç w kó∏ko i wspi´∏a si´ na palce, ˝eby zobaczyç,
gdzie dalej prowadzi droga. Nie wpad∏abym sama na zadanie sobie tego prostego pytania „A co Bóg na to?”, gdyby nie pomoc Kasi
Czarneckiej, z którà rozmawia∏am o swoim doÊwiadczeniu.
JednoczeÊnie czuj´ jak po ludzku nie chce mi si´, jak na myÊl
o wi´kszych trudnoÊciach ju˝ czuj´ si´ zm´czona i zniech´cona. Tak
∏atwo zapominam, ˝e to nie ja swoimi si∏ami b´d´ nios∏a swój
krzy˝, ale mam pozwalaç Bogu na pomoc, na dzia∏anie przeze
mnie („nic beze Mnie uczyniç nie mo˝ecie”). Szczerze mówiàc to
nie wiem, co we mnie weêmie gór´ albo co wybior´. Cz´sto udaje
mi si´ skutecznie „udawaç sens”. Niby coÊ robi´, planuj´, przygotowuj´, peroruj´, kr´c´ si´, spiesz´, przejmuj´ si´ Êmiertelnie, zapracowuj´, a tak naprawd´ wi´cej po˝ytku ja i Êwiat mia∏by, gdybym
sobie w tym czasie odpocz´∏a. Ma∏o w tym sensu, ma∏o mi∏oÊci, ma∏o kontaktu z drugim cz∏owiekiem, ze sobà, z Bogiem.
W tych rekolekcjach jakbym si´gn´∏a troch´ do tego, co najwa˝niejsze, do mi∏oÊci. Do prostych rzeczy: ˝eby nie sàdziç, nie oskar˝aç,
nie traciç wiary w drugiego cz∏owieka, nadziei na mi∏oÊç. To wielka zaleta tych rekolekcji, ˝e odbywajà si´ w ˝yciu. Mog∏am lepiej
przyjrzeç si´ temu, co jest moim grzechem. Cz´sto na medytacji nie
widzia∏am siebie, na szcz´Êcie ludzie i sytuacje dawali mi odpowiedzi na pytania zadane rano Bogu.
Dzisiaj czuj´, ˝e coÊ si´ we mnie przemieni∏o i bardzo si´ z tego ciesz´. DoÊwiadczy∏am jak beznadziejne, puste, oboj´tne by∏oby
wszystko bez mi∏oÊci, jakà jest Bóg i jak ró˝ne jest z Jego mi∏oÊcià.
Mam ochot´ pisaç egzaltowane rzeczy o tym, ˝e nawet jak jest
brzydka pogoda (a dzisiaj jest), to w moim sercu Êwieci s∏oƒce.
Wiem, ˝e jutro zniknie to uczucie ciep∏a i jakby zakochania. To nie
jest wa˝ne, wa˝ne, ˝eby zosta∏o poczucie sensu.
Podczas tych rekolekcji odczuwa∏am cz´sto g∏´bokà frustracj´, ˝e moje ˝ycie jest kiepskie, jakby wszystko by∏o w nim bez znaczenia.
B∏àd, który chyba robi∏am, to przywiàzywanie si´ do odpowiedzi
danych mi przez Boga jakiÊ czas temu. Tymczasem ˝ycie toczy si´
dalej, a ja przesta∏am pytaç. Rekolekcje uÊwiadomi∏y mi, ˝e trzeba
pytaç ca∏y czas. Nie ma odpowiedzi danych raz na zawsze. W zasadzie ka˝de „tu i teraz” niesie pytania, na które trzeba odpowiadaç.
Tak bardzo chcia∏abym znowu mieç poczucie, ˝e realizuj´ swoje
powo∏anie, a nie id´ gdzieÊ w bok. Coraz cz´Êciej czuj´, ˝e ˝ycie
mija i bardzo bym nie chcia∏a przy koƒcu uÊwiadomiç sobie, ˝e to
nie tak mia∏o byç. Ostatni tydzieƒ, to tydzieƒ podejmowania decyzji. Boj´ si´ oczywiÊcie, ale czuj´ si´ bardziej przygotowana dzi´ki
czasowi rekolekcji i jestem za ten czas wdzi´czna przede wszystkim
ludziom, którzy w∏o˝yli du˝o wysi∏ku, aby go przygotowaç.
Joasia ze wspólnoty Chaire

„Mniej wi´cej trzy razy do roku staramy si´ wyjechaç poza

W potoku s∏ów…
Jako osoba nie b´dàca w ˝adnej koÊcielnej wspólnocie zosta∏am poproszona o wyra˝enie swojego zdania na temat Wielkopostnych
Rekolekcji Jubileuszowych prze˝ytych w koÊciele Êw. Andrzeja Boboli w Warszawie.
Mia∏y one form´ cotygodniowych – niedzielnych Mszy Êw. w czasie, których odbywa∏y si´ równie˝ nauki rekolekcyjne, a Êwieccy
czytali fragmenty Ewangelii. Ja, osoba nie cz´sto uczestniczàca we
Mszy Êw. (od niedawna raz w tygodniu), s∏abo znam histori´ i teraêniejszoÊç KoÊcio∏a Rzymskokatolickiego. Nie znam te˝ dobrze
Pisma Âwi´tego. Ch´tnie jednak przyj´∏am zaproszenie na otwarte Wielkopostne Rekolekcje Jubileuszowe. PomyÊla∏am:
• Rekolekcje sà dla wszystkich a ja w∏aÊnie teraz szukam Pana
Boga. Id´.

Szczecin na sesj´ weekendowà, by pobyç razem, by intensywniej, ni˝ na co dzieƒ, spotykaç si´ z Bogiem na modlitwie i refleksji: tak indywidualnej, jak wspólnotowej. Ostatni taki wyjazd (31.03 – 2.04.2000, Niechorze) postanowiliÊmy prze˝yç
jako Rekolekcje Jubileuszowe.(…)
W d∏u˝szych chwilach skupienia próbowaliÊmy wejÊç w tajemnice Wydarzeƒ Paschalnych. To by∏ kràg tematyczny naszych medytacji (…) JednoczeÊnie poprzez konferencje, refleksj´ i dzielenie próbowaliÊmy – przez pryzmat schematu
dynamiki wspólnot ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego – przeÊledziç dotychczasowà drog´ naszej wspólnoty, okreÊliç etap, na którym obecnie jesteÊmy i wreszcie: spojrzeç w przysz∏oÊç.(…)
˚yczymy wszystkim Wspólnotom jak najpe∏niej prze˝ytych
Rekolekcji Jubileuszowych, ca∏ego Roku ¸aski, a w najbli˝szym
czasie – Âwiàt Zmartwychwstania.”
Wspólnota Sykomora
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Wi´cej czasu dla siebie i bliskich...
V Bia∏y Tydzieƒ
Przedstawiamy skierowanà do nas zach´t´, aby uczestniczyç
w podj´tej ju˝ po raz piàty przez Ogólnopolskà Rad´ Ruchów
Katolickich inicjatywie Bia∏ego Tygodnia. „Polega ona na tym,
czytamy w liÊcie otwartym ORRK, aby w okresie mi´dzy 25 –
30 kwietnia powstrzymaç si´ od oglàdania telewizji i korzystania z gier komputerowych. Zach´camy równie˝, aby okres
ten rozpoczàç wczeÊniej, ju˝ w Wielkim Tygodniu.
Dobrowolna rezygnacja z oglàdania telewizji i korzystania
z gier komputerowych W Bia∏ym Tygodniu ma na celu uÊwiadomienie sobie ich roli w naszym ˝yciu i pomoc w podj´ciu
decyzji o ograniczeniu czasu im poÊwi´canego. Istotà akcji nie
jest doprowadzenie do zaniechania oglàdania telewizji, ale pomoc w korzystaniu z niej w sposób twórczy i zdrowy, co mo˝e wyra˝aç si´ przez:
• Êwiadomy wybór tylko tych programów telewizyjnych, które wzbogacajà i rozwijajà,
• poszukiwanie alternatywnych sposobów sp´dzania czasu
wolnego i umiej´tnoÊci jego zaplanowania dla siebie, swojej
rodziny oraz wi´kszej grupy osób,
• spotkania z bliskimi, rozmowy, uprawianie sportu i hobby,
rozwój swoich zainteresowaƒ.

W naszej akcji nie koncentrujemy si´ na treÊciach filmów
i programów TV, gier komputerowych oraz skutkach spo∏ecznych, jakie one wywo∏ujà, choç niepokoi nas zalew przemocy,
pornografii czy iluzorycznoÊç i ograniczonoÊç prezentowanej
w nich rzeczywistoÊci. Stawiamy bardziej podstawowe pytanie: Czy przez nadmierne oglàdanie telewizji nie rezygnujemy
z twórczoÊci w naszym ˝yciu, z czasu poÊwi´conego kszta∏towaniu relacji rodzinnych i mi´dzyludzkich, troski o zdrowie fizyczne i psychiczne, z czasu, który moglibyÊmy poÊwi´ciç ludziom potrzebujàcym wsparcia?”
Goràco popieramy t´ proÊb´ i zach´camy cz∏onków W˚Ch
nie tylko, aby nie oglàdali telewizji w tym czasie, ale tak˝e, aby
sp´dzili go w jak najbardziej owocny dla siebie i swoich bliskich sposób.
Dlaczego tydzieƒ bez telewizji?! Dlatego, ˝e:
• Barwy ˝ycia sà bogatsze ni˝ barwy ekranu
• ˚aden obraz nie jest w stanie ukazaç bogactwa
realnego Êwiata
• Prawdziwy przyjaciel potrafi Ci´ wys∏uchaç
• Telewizor to nie opiekunka Twojego dziecka

...i wi´cej czasu na modlitw´
II Krucjata Modlitwy w Intencji Ojczyzny
I Krucjata Modlitwy w Intencji Ojczyzny zosta∏a zainicjowana
w 1993 r. przez Rad´ Ruchów Katolickich oraz redakcj´
miesi´cznika „List” w odpowiedzi na wo∏anie Ojca Âwi´tego
„B∏agam was moi rodacy, b∏agam was o wielkà modlitw´”
oraz wielokrotne wezwania Episkopatu Polski. Na te
wezwania odpowiedzia∏o wiele grup modlitewnych, ruchów,
stowarzyszeƒ oraz osób indywidualnych. W przekonaniu, ˝e
sytuacja, w jakiej Polska si´ znajduje wymaga ciàg∏ego modlitewnego wsparcia, ˝e nie da si´ zbudowaç nowego ∏adu
w Polsce, jeÊli nie nastàpi powrót do Ewangelii Rada Ruchów
Katolickich rozpocz´∏a w 1995 roku II Krucjat´ Modlitwy w
Intencji Ojczyzny. Do modlitwy zach´cano wszystkich,
a w szczególny sposób osoby zaanga˝owane w ruchy, stowarzyszenia i inne wspólnoty w KoÊciele oraz chorych, niepe∏nosprawnych, cierpiàcych.

Zasady udzia∏u w Krucjacie:
• codzienna indywidualna modlitwa w intencji Ojczyzny (rodzaj modlitwy wed∏ug w∏asnego uznania, np. litania, ró˝aniec,
medytacja)

• ofiarowanie w tej intencji raz w miesiàcu uczestnictwa we
wspólnej modlitwie (Msza Âwi´ta, nabo˝eƒstwo, spotkanie
modlitewne, spotkanie w ma∏ej grupie).
Chorych i niepe∏nosprawnych, którzy nie mogà w∏àczyç si´
we wspólnà modlitw´ prosimy o ofiarowanie jednego dnia
cierpienia w miesiàcu w intencji Ojczyzny.
(opr. na podstawie „Wspólnota w Misji” nr 31)

Intencje Krucjaty na najbli˝sze miesiàce:
kwiecieƒ 2000 – O dostrzeganie i rozwiàzywanie trudnych
problemów polskiej wsi oraz o rozwój duszpasterstwa wÊród
jej mieszkaƒców.
maj 2000 – Aby rozwój i przemiany ˝ycia gospodarczego
kraju by∏y oparte na wartoÊciach etycznych.
czerwiec 2000 – Za dzieci i m∏odzie˝, które ˝yjà w trudnych
warunkach, aby na swojej drodze spotka∏y ludzi, którzy udzielà im wszechstronnej pomocy.
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W˚Ch na Êwiecie
Âwiatowy Dzieƒ W˚Ch w Roku Jubileuszowym
Papie˝ Jan Pawe∏ II zach´ca nas do Êwi´towania wielkiego
Jubileuszu Roku 2000, a jednoczeÊnie gazety, telewizja i zwyk∏e ˝ycie nie pozwalajà nam zapomnieç o cierpieniu i niesprawiedliwoÊci, które dotykajà obecnie ludzi na ca∏ym Êwiecie.
Poni˝szy tekst jest zaproszeniem do refleksji nad tym zaskakujàcym przeciwstawieniem. (…)
Na samym poczàtku naszych rozwa˝aƒ, chcielibyÊmy zastrzec, ˝e przede wszystkim poszukujemy g∏´bszego zrozumienia wezwania, które otrzymaliÊmy od Ojca Âwi´tego. Nie
zale˝y nam natomiast na podejmowaniu „zbo˝nych” dzia∏aƒ,
uÊwietniajàcych Jubileusz, które nie mia∏yby zwiàzku z naszym
stylem ˝ycia.

A b∏ogos∏awiony jest ten, kto we Mnie nie zwàtpi. (Mt 11, 3-5)
Jezus zwraca si´ najpierw do tych, którzy uznali swoje
ubóstwo, swojà potrzeb´ Zbawiciela. To ich umacnia s∏owami: B∏ogos∏awieni jesteÊcie wy, ubodzy, albowiem do was nale˝y
królestwo Bo˝e. B∏ogos∏awieni wy, którzy teraz g∏odujecie, albowiem b´dziecie nasyceni. B∏ogos∏awieni wy, którzy teraz p∏aczecie, albowiem Êmiaç si´ b´dziecie. (¸k 6, 20-21)

Âwiat – spolaryzowany i podzielony przez wojny pomi´dzy narodami i regionami, a tak˝e przez system ekonomiczny, który bogaci bogatych, a zuba˝a biednych...
Czy naprawd´ mamy ÊwiadomoÊç, ˝e tak wyglàda rzeczywistoÊç? Rozejrzyjmy si´ woko∏o, spójrzmy na nasze miasto,
kraj, kontynent... Niech nam b´dà w tym pomocà informacje
przekazywane przez telewizj´ i pras´. Przypomnijmy sobie
s∏owa Êw. Ignacego z åwiczeƒ duchownych: „... widzieç osoby
jedne po drugich. A najpierw te na obliczu ziemi, tak bardzo
ró˝norodne w stroju, w sposobie bycia. Jedni sà biali, inni czarni; jedni ˝yjà w pokoju, drudzy w stanie wojny; jedni p∏aczà,
drudzy si´ Êmiejà; jedni zdrowi, drudzy chorzy; jedni si´ rodzà,
inni umierajà, itd... ”. (åD, 106) Zastanówmy si´ nad dochodem przypadajàcym na jednego mieszkaƒca w ró˝nych krajach
i jeÊli to mo˝liwe przeanalizujmy sposób jego redystrybucji.
Przypomnijmy sobie doniesienia o przeÊladowaniach, g∏odzie,
wojnach, przemocy zbrojnej i inwazjach...

Aby spotkaç Boga, trzeba zbli˝yç si´ do ubogich...
(…) Pytanie skierowane do aposto∏ów: Dlaczego stoicie
i wpatrujecie si´ w niebo? (Dz 1, 11), jest równie˝ skierowane
do nas. To my myÊlimy o spotkaniu z Bogiem jako o „pójÊciu
w gór´”, natomiast Êw. Pawe∏ zach´ca nas do zst´powania
w dó∏, to tam spotkamy Jezusa, który przyszed∏, aby s∏u˝yç, to
tam b´dziemy mieli udzia∏ w Jego s∏u˝ebnej misji: On, istniejàc
w postaci Bo˝ej, nie skorzysta∏ ze sposobnoÊci, aby na równi byç
z Bogiem, lecz ogo∏oci∏ samego siebie, przyjàwszy postaç s∏ugi,
stawszy si´ podobnym do ludzi. (Flp 2, 5-7)
„˚ycie Bo˝e w nas daje si´ najlepiej widzieç, s∏yszeç, dotykaç, odczuwaç, w ubóstwie. Otwarcie si´ ca∏ym cia∏em na
t´ wewn´trznà rzeczywistoÊç ˝ycia i Êmierci, rodzi w nas nowà wra˝liwoÊç. Zmienia si´ sposób, w jaki reagujà nasze cia∏o
i psychika. Uwalniamy si´ od wp∏ywu zewn´trznego Êwiata,
który wciàga nas w pustk´ nieustannej konsumpcji i pogoni za
nowoÊcià. Wszystko, co w przesz∏oÊci postrzegaliÊmy jako
po˝yteczne, obecnie instynktownie odrzucamy (nienawidzimy – por. åD 63) jako bezwartoÊciowe”.(…) (z: Come down
to meet God, Benjamin González Buelta SJ, Progressio, Sup.,
42-44, XII 1995, Chap. VII, A Privileged Sacrament of the Meeting with God)

Bóg – który nas napomina, który uto˝samia si´
z uznajàcymi swoje ubóstwo, swojà s∏aboÊç...
Pierwsze zdanie w LiÊcie Apostolskim Tertio Millennio Adveniente przywodzi nam na pami´ç s∏owa Aposto∏a: „Gdy jednak nadesz∏a pe∏nia czasu, zes∏a∏ Bóg Syna swego zrodzonego
z niewiasty”. (Gal 4,4) Równie˝ Êw. Ignacy w åwiczeniach duchownych podkreÊla fakt, ˝e inicjatywa nale˝a∏a do Trójcy Âwi´tej, za sprawà której „... druga Osoba Boska stanie si´ cz∏owiekiem dla zbawienia rodzaju ludzkiego. I tak, gdy przysz∏a pe∏nia
czasu, posy∏ajà Anio∏a Êw. Gabriela do Pani naszej”. (åD, 102)
¸ukasz (2, 3-7) opisuje n´dz´ i osamotnienie narodzin Jezusa. Kiedy Maryja porodzi∏a Syna, to po∏o˝y∏a Go w ˝∏obie, bo
nie by∏o dla nich miejsca w gospodzie. Wiele lat póêniej Jezus
powie, ˝e s∏owa proroctwa wype∏ni∏y si´ w Nim: Duch Paƒski
spoczywa na Mnie, poniewa˝ Mnie namaÊci∏ i pos∏a∏ Mnie, abym
ubogim niós∏ dobrà nowin´, wi´êniom g∏osi∏ wolnoÊç, a niewidomym przejrzenie; abym uciÊnionych odsy∏a∏ wolnymi, abym obwo∏ywa∏ rok ∏aski od Pana. (¸k 4, 18-21) Podobnych s∏ów u˝ywa,
objawiajàc swojà natur´ uczniom Jana Chrzciciela: Idêcie
i oznajmijcie Janowi to, co s∏yszycie i na co patrzycie: niewidomi
wzrok odzyskujà, chromi chodzà, tr´dowaci doznajà oczyszczenia,
g∏usi s∏yszà, umarli zmartwychwstajà, ubogim g∏osi si´ Ewangeli´.

Ojciec Âwi´ty wzywa nas do celebrowania nadziei
zrodzonej ze spotkania z Bogiem...
Âwi´towaç Jubileusz narodzin Jezusa, to znaczy Êwi´towaç
nadziej´, która rodzi si´ w nas, kiedy spotykamy Boga. To On
nie przestaje nas szukaç wÊród ubogich, g∏odnych, p∏aczàcych,
∏aknàcych sprawiedliwoÊci... Podstawà naszej nadziei jest Bo˝y
zamys∏ i pos∏uszeƒstwo Maryi. Z Nià nawet p∏aczàc, nie tracimy nadziei. T´ samà nadziej´ przypomina nam Êw. Pawe∏: Wiemy przecie˝, ˝e ca∏e stworzenie a˝ dotàd j´czy i wzdycha w bólach
rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy ju˝ posiadamy
pierwsze dary Ducha, i my równie˝ ca∏à istotà swojà wzdychamy,
oczekujàc przybrania za synów – odkupienia naszego cia∏a. W nadziei bowiem ju˝ jesteÊmy zbawieni. (Rz 8, 22-24) ChrzeÊcijanie
wzywani sà, aby przygotowaç si´ do Êwi´towania Wielkiego
Jubileuszu poprzez odnowienie nadziei na ostateczne przyjÊcie
Królestwa Bo˝ego. (por. TMA 23, 46)
RadoÊç jest podstawowym sk∏adnikiem s∏owa jubileusz,
i to nie tylko radoÊç wewn´trzna, ale radoÊç manifestowana
otwarcie, jako ˝e przyjÊcie Boga jest wydarzeniem jawnym,
widzialnym, s∏yszalnym, odczuwalnym. Mówi o tym jasno Êw.
Jan. (por. 1J, 1, 1) Otwarte wyra˝anie radoÊci z nadejÊcia Królestwa Bo˝ego jest wi´c w∏aÊciwe. Jest wyrazem pociechy, ja-
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kà KoÊció∏ znajduje w zbawieniu. Ta radoÊç wzywa do radoÊci
innych i umo˝liwia udzielenie mocy zbawienia wszystkim ludziom. (TMA 16) Bóg, nasz Ojciec, oczekuje radosnej i widzialnej akceptacji, tylko wtedy spe∏ni si´ nadzieja pok∏adana
w Jezusie Chrystusie.
JesteÊmy wzywani do wiernoÊci wobec misji, którà
powierzono nam na Zgromadzeniu Âwiatowym...
„Zakorzenienie w Chrystusie i Jego mi∏oÊci do nas pozwala nam zajàç si´ problemem ubóstwa. Chcemy to robiç w kon-
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kretny sposób poprzez podj´cie gruntownej analizy tego problemu i przyj´cie odpowiedzialnej postawy wobec n´dzy i jej
przyczyn. ˚ycie we wspólnocie jest okazjà do wzajemnego
umacniania si´ w pragnieniu, aby patrzeç na Êwiat z perspektywy ludzi biednych, aby nauczyç si´ w jaki sposób odnajdywaç
ich w naszym otoczeniu, i w jaki sposób uczestniczyç w ich ˝yciowych zmaganiach. Problem ubóstwa jest równie˝ wezwaniem do zrewidowania swojego w∏asnego ˝ycia. (…)”
Ronnie Vilegas, Fernando Salas SJ

Spotkanie Âwiatowej Rady Wykonawczej W˚Ch
W po∏owie lutego 2000 r. odby∏o si´ w Rzymie spotkanie
Âwiatowej Rady Wykonawczej W˚Ch. Cz∏onkowie Rady doÊwiadczyli szczególnej ∏aski, poniewa˝ zostali przyj´ci przez
Ojca Âwi´tego na prywatnej audiencji. Pomimo swojej kruchoÊci i wyraênego zm´czenia, jak pisze Jose Maria Riera –
prezydent W˚Ch, papie˝ wyra˝a∏ swojà mi∏oÊç i zainteresowanie z radoÊcià i humorem. Z uÊmiechem zach´ca∏ ca∏e
W˚Ch do s∏u˝by KoÊcio∏owi. „Do was nale˝y d∏uga tradycja
Sodalicji Mariaƒskich, która pochodzi z XVI wieku od Êw.
Ignacego Loyoli i jego towarzyszy”.
Jan Pawe∏ II rozpoznaje W˚Ch jako wspólnot´ Êwieckich
w KoÊciele, m´˝czyzn i kobiet, którzy pragnà byç wiernymi
Êwiadkami Jezusa Chrystusa. „Bierzecie inspiracj´ i si∏´ do tego zadania”, powiedzia∏ „z åwiczeƒ duchownych Êw. Ignacego”.
Zach´ca∏ Wspólnot´ Âwiatowà do niesienia nauki KoÊcio∏a do
samego serca kultury ludzkiej, (…) do niesienia Dobrej Nowiny do wszystkich obszarów rzeczywistoÊci. Przy tym wyrazi∏
swoje uznanie w stosunku do wyników rozeznawania apostolskiego, które Âwiatowe W˚Ch podj´∏o podczas Zgromadzenia Ogólnego w Itaici. PodkreÊla∏ znaczenie obejmujàcej
ca∏ego cz∏owieka formacji chrzeÊcijaƒskiej dla wykonania tego
zadania, które staje si´ mo˝liwe poprzez codzienny wysi∏ek
upodabniania si´ do Chrystusa, ˝ycia jego ∏askà, naÊladowania
Jego postawy.
Jego ÂwiàtobliwoÊç zaprasza∏ W˚Ch do odnowienia zaufania do NajÊwi´tszej Maryi Panny. „Jej przyk∏ad wiary i modlitwy – powiedzia∏ – zaprowadzi was do jeszcze wi´kszego
oddania s∏u˝bie KoÊcio∏owi i spo∏eczeƒstwu” Poprzez nas,
cz∏onków Rady Wykonawczej wyprasza∏ ∏ask´ i pokój dla
wszystkich cz∏onków W˚Ch i serdecznie udziela∏ swojego
apostolskiego b∏ogos∏awieƒstwa.
Cz∏onkowie Rady odbyli jeszcze dwa wa˝ne spotkania.
Pierwsze z o. Peterem Hansem Kolvenbachem SJ, Âwiatowym Asystentm KoÊcielnym. Drugie odby∏o si´ w watykaƒskim biurze Pontyfikalnej Rady d/s Laikatu.
Nast´pna cz´Êç spotkania Âwiatowej Rady Wykonawczej
mia∏a charakter oÊmiodniowego rozeznania, w którym pomocà by∏a osobista i wspólnotowa modlitwa oraz Eucharystia.
Jose Maria Riera tak pisze o wynikach tego rozeznania:
„DoÊwiadczajàc wspólnego pocieszenia odkryliÊmy, ˝e
w sercu naszej wspólnej misji le˝y powo∏anie do odpowiedzi
na ogólnoludzki, fundamentalny g∏ód Boga. DoszliÊmy do ujrzenia szczególnego priorytetu w ludziach m∏odych i rodzinie.
ChcielibyÊmy zaofiarowaç im åwiczenia ignacjaƒskie i ten

proces s∏uchania, rozeznawania i kontemplacji, który mo˝na
w nich odkryç jako sprawdzony sposób wejÊcia w dialog z Bogiem którego przecie˝ pragnà.
W obliczu tego wyzwania sta∏o sie jasne, ˝e trzy podstawowe aspekty naszego ˝ycia jako Wspólnoty Êwiatowej wymagajà szczególnego skupienia uwagi: formacja, przekazywanie informacji pomi´dzy wspólnotami narodowymi, stawanie
si´ wspólnotà apostolskà.
ZdecydowaliÊmy sie przedstawiç wskazówki do uk∏adania
planu formacji w oparciu o trzy wymiary (duchowy, wspólnotowy i misyjny) naszego sposobu ˝ycia. Wspólnoty narodowe
b´dà mog∏y u˝yç ich zgodnie ze swoimi specyficznymi potrzebami i warunkami. Te wskazówki zostanà opublikowane jako
druga cz´Êç Charyzmatu W˚Ch.
Istnieje narastajàca potrzeba dobrego przep∏ywu informacji wewnàtrz Wspólnoty Âwiatowej w zwiàzku z tym podj´liÊmy nast´pujàce decyzje: cz´stsze wydawanie Projects (biuletyn informacyjny sekretariatu Êwiatowego W˚Ch – dop. red.)
i u˝ywanie go jako Êrodka rozprzestrzeniania informacji
i wymiany myÊli; zmiana linii redakcyjnej i szaty graficznej
Progressio – tak by by∏o bardziej zach´cajàce dla cz∏onków W˚Ch, do których jest skierowane; znalezienie kompetentnej pomocy do prowadzenia strony www
(http://maple/lemoyne/edu/jesuit/clc – dop. red.), która
b´dzie oferowa∏a dokumenty W˚Ch, wiadomoÊci i informacje kontaktowe dla wspólnot narodowych.
Dotychczasowe doÊwiadczenia zach´cajà nas do pracy
nad przekszta∏ceniem W˚Ch we wspólnot´ naprawd´ apostolskà. PostanowiliÊmy: dokonaç zmian strukturalnych umo˝liwiajàcych W˚Ch bycie wspólnota misyjnà; powo∏aç grup´
roboczà do spraw cz∏onkostwa i zaanga˝owania; zach´caç do
bli˝szej wspó∏pracy apostolskiej pomi´dzy wspólnotami narodowymi poprzez tworzenie zespo∏ów sàsiedzkich oraz do aktywnej wspó∏pracy z Towarzystwem Jezusowym i innymi instytucjami; oceniç znaczenie apostolskie naszego statusu organizacji pozarzàdowej w ONZ, i nasze zaanga˝owanie
w ICO (International Catholic Organizations).
OceniliÊmy naszà sytuacj´ finansowà tak˝e w odniesieniu
do naszych stosunków z jezuitami. Po przedyskutowaniu postanowiliÊmy p∏aciç za pomieszczenia i urzàdzenia, które u˝ytkujemy w Kurii Towarzystwa Jezusowego w Rzymie. Ta decyzja by∏a zgodna z tym, co rozumiemy jako zaproszenie do dojrza∏oÊci.”
Na podstawie Projects nr 111 oprac. mg
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…Wàtpi´ kiedy…
D∏ugo trwa∏o zanim zauwa˝y∏am jakàkolwiek ró˝ni- dy zmieszania po∏àczonego z litoÊcià i niech´cià wywoc´ pomi´dzy nazwami upoÊledzeni umys∏owo, a niepe∏- ∏anà schematami, jakie si´ ma na temat ich ˝ycia, które
nosprawni intelektualnie. – Przecie˝ to nie o nazw´ cho- zawsze pojawia∏o si´ po u˝yciu s∏owa upoÊledzeni.
Od 1997 roku obowiàzuje ustawa, która zmienia nadzi, a o sposób traktowania, podejÊcie, szacunek – mówili jedni. – Sama zmiana nazwy niczego nie zmieni – zewnictwo urz´dowe. Komisj´ Lekarskà do Spraw Inwamówili drudzy. Jako absolwentka Wy˝szej Szko∏y Peda- lidztwa i Zatrudnienia, która orzeka∏a o stopniu inwagogiki Specjalnej przyzwyczajona by∏am do nazwy oli- lidztwa i mo˝liwoÊciach dalszej pracy przemianowano
gofrenopedagogika. Wiadomo by∏o, ˝e studiujà jà ci na Zespó∏ do Spraw Orzekania o Stopniu Niepe∏nospoÊród przysz∏ych pedagogów specjalnych, którzy wy- sprawnoÊci. Termin niepe∏nosprawny wszed∏ oficjalnie
brali sobie najtrudniejszy kawado nazw urz´dowych. W niektó∏ek chleba – prac´ z ludêmi uporych czasopismach, np. w PrzekroÊledzonymi umys∏owo. Z badaƒ
ju, pisze si´ u˝ywajàc nazwy niewynika, ˝e z tym rodzajem niepe∏nosprawni umys∏owo. Ile jeszpe∏nosprawnoÊci tzw. zdrowe
cze czasu potrzeba b´dzie, aby
spo∏eczeƒstwo chce mieç jak najtak dyskryminujàca nazwa, jakà
jest nazwa upoÊledzeni umys∏omniej kontaktu. Pami´tam, ˝e
wo przesta∏a obowiàzywaç?
kiedy
zacz´∏am
pracowaç
Na spotkanie w moich warszw Warsztatach Terapii Zaj´ciotatach w sprawie zmiany nazwy
wej1, a moja mama mówi∏a znajoprzysz∏y tylko 4 osoby. Cytuj´
mym: „Ula pracuje z niepe∏nowypowiedzi jednego z uczestnisprawnymi’’, to zawsze jà popraków tego spotkania:
wia∏am: „Pracuj´ z ludêmi upoDlaczego jesteÊmy lekcewa˝eni jako
Êledzonymi umys∏owo”. Mia∏am
ludzie niepe∏nosprawni?
wtedy wra˝enie, ˝e ona po prostu
JesteÊmy takimi samymi obywatelami
czegoÊ si´ wstydzi. Ja sama
jak inni ludzie.
pierwszy raz poczu∏am jakiÊ nieRazi mnie (ta nazwa), kara powinsmak w zwiàzku z tà nazwà, gdy
na byç za to, dwa lata wi´zienia.
znajoma, opowiadajàc mi o wra˝eniach z wystawy, która odby∏a
Z nas zrobili sobie ma∏pki.
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zaj´ciowej
si´ w moich warsztatach, powieZastanawia∏am si´, dlaczego
dzia∏a: „Wszystko dobrze, ale ja t´ nazw´ na bramie tak niewielu z nich chce o tym rozmawiaç. Byç mo˝e
przysz∏abym i wydrapa∏a kamieniem. Jak muszà si´ jest to poczucie wyuczonej bezradnoÊci, bezsilnoÊci
czuç ludzie, którzy codziennie pod nià przechodzà?” i beznadziejnoÊci swojego po∏o˝enia. Ciekawe, ˝e ci
Napis nad bramà warsztatu brzmi: Polskie Stowarzysze- wszyscy, którzy mówià, ˝e zmiana nazwy nic nie zmienie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym. Nie ni, nie próbujà podjàç nawet tak niewielkiego, wydawado koƒca mog∏am si´ z nià zgodziç, zrozumieç, bo mnie ∏oby si´, wysi∏ku, jak zmiana nazwy.
bardziej denerwowa∏y, dra˝ni∏y nazwy: „muminki”,
Twórczynià tytu∏u tego skromnego artyku∏u jest jed„bure misie”. Takie infantylizowanie osób, które ju˝ na z uczestniczek Warsztatów Terapii Zaj´ciowej. Myi tak sà postrzegane jako dziecinne, bardzo mi przeszka- Êl´, ˝e w pe∏ni oddaje on nastawienie nas wszystkich do
dza∏o. Czu∏am, ˝e mówienie o osobach niepe∏nospraw- mo˝liwoÊci zmiany.
– Wàtpi´ kiedy – dlaczego by nie ju˝ od dziÊ?
nych intelektualnie jest bardzo trudne, a problem zaczyna si´ od pytania, jak je nazywaç? Próbowa∏am znaUrszula Dàbrowska
leêç etymologi´ s∏owa upoÊledzony. Wyraz ten pochowpólnota
Pielgrzym–
Warszawa
dzi od s∏owa poÊledni, tzn. gorszy, ostatni, majàcy
mniejszà wartoÊç od innych, mniejsze znaczenie; drugorz´dny. Pracujàc pi´ç lat z ludêmi niepe∏nosprawnymi
intelektualnie, nie s∏ysza∏am ani razu, aby oni mówili
o sobie upoÊledzeni. Gdy ja mam tak o nich powiedzieç,
to si´ wstydz´. Za∏atwiajàc sprawy w urz´dach Êwiadomie u˝ywam terminu niepe∏nosprawni, nie widz´ wte14

1

(zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.08.98: „Warsztat Terapii Zaj´ciowej, to miejsce które, realizuje zadania w zakresie rehabilitacji spo∏ecznej i zawodowej, zmierzajàcej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawnoÊci ka˝dego uczestnika (niepe∏nosprawnego intelektualnie) niezb´dnych do mo˝liwie
niezale˝nego, samodzielnego i aktywnego ˝ycia w Êrodowisku”.
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Wakacje z Bogiem 2000
Wzorem lat ubieg∏ych organizujemy „Wakacje z Bogiem” stawiajàc sobie za cel:
• wspólny wypoczynek ca∏ych rodzin, dzielenie si´ doÊwiadczeniami w czasie wspólnych spotkaƒ;
• pog∏´bianie wi´zi ma∏˝eƒskich i rodzinnych;
• wprowadzenie dzieci i m∏odzie˝y w nurt wspólnoty przez
spotkania w ma∏ych grupach;
• pog∏´bianie wi´zi we Wspólnocie narodowej poprzez lepsze poznanie si´ osób z ró˝nych oÊrodków lokalnych;
• pog∏´bienie modlitwy osobistej;
• odnow´ duchowa przez udzia∏ w codziennej Eucharystii,
modlitw´ osobistà, rodzinnà i wspólnotowà, spotkania formacyjne dla doros∏ych i dla dzieci;
• poznanie pi´kna ojczystego:
• propagowanie form aktywnego wypoczynku;
• przybli˝enie wiedzy o wyjàtkowych ∏askach Roku Jubileuszowego jakie mo˝na otrzymaç od Boga za poÊrednictwem odpustów jubileuszowych.
Aby zrealizowaç powy˝sze za∏o˝enia, organizatorzy wakacji
planujà w programie dnia uwzgl´dniç czas na modlitw´ (osobistà, wspólnà z dzieçmi, codziennà Eucharysti´), spotkania
formacyjne, wycieczki, gry sportowe itp.
Nale˝y zabraç ze sobà: Pismo Âwi´te, zeszyt do notatek,
Êpiewniki, sprz´t sportowy (kometka, pi∏ka, odpowiedni do
terenu sprz´t turystyczny), dla dzieci bloki do rysowania,
kredki, ksià˝eczki – dla maluchów. Bardzo mile widziane sà
osoby grajàce z w∏asnymi instrumentami muzycznymi.
Do udzia∏u w „Wakacjach z Bogiem” zapraszamy:
• uczestników W˚Ch wraz z rodzinami,
• naszych sympatyków, przyjació∏, rodziny z dzieçmi, osoby
samotne.
Aby promowaç nasz sposób ˝ycia i sp´dzania wolnego czasu
przyjmujemy zasad´, ˝e na turnusie przynajmniej po∏ow´

uczestników stanowiç b´dà cz∏onkowie W˚Ch, a drugà po∏ow´ nasi goÊcie. Organizator turnusu rezerwuje 50% miejsc
dla osób z innych oÊrodków.
Planowane terminy turnusów i koszty pobytu
Jastarnia, Pó∏wysep Helski 26 czerwca – 8 lipca
Liczba miejsc: 45–50
Koszt pobytu: domek 2-3 osob. 390 z∏; 5-6 osob. 780 z∏
Wy˝ywienie osoby doros∏ej – 160 z∏; dziecka – 110 z∏
Kierownik turnusu: Joanna Koz∏owska,
15-803 Bia∏ystok, ul. Kasztanowa 5, tel/fax (085) 654-30-80
Jastarnia, Pó∏wysep Helski 8 – 22 lipca*)
Liczba miejsc: ~45
Koszt pobytu: domek 2-3 osob. 420 z∏; 5-6 osob. 840 z∏
Wy˝ywienie: osoby doros∏ej – 220 z∏; dziecka – 150 z∏
Kierownik turnusu: Tadeusz Bolewski, 02-777 Warszawa,
ul. Przybylskiego 11 m 46, tel. (022) 641-56-61
*) turnus rozpoczyna si´ i koƒczy po po∏udniu
Bia∏ka Tatrzaƒska k Nowego Targu 17 – 30 lipca
Liczba miejsc: ~45
Koszt pobytu: osoby doros∏ej – 400 z∏; dziecka – 360 z∏
Kierownik turnusu: Tomasz Bartel, 05-110 Jab∏onna k/ W-wy
ul. Modliƒska 166 tel.(022) 782-48-36
Turnus dla m∏odzie˝y szkolnej i studentów:
Schronisko „Pod Durbaszkà” Ma∏e Pieniny
26 czerwca – 9 lipca
Liczba miejsc: 40, Koszt pobytu: 380 z∏
Kierownik turnusu: Ewa Poleszak,
02-594 Warszawa ul J. Bruna 4a m 5, tel. (022) 825-63-08
Osoby zainteresowane prosimy o wype∏nienie karty zg∏oszenia
i wys∏anie do kierownika turnusu w terminie do 15 maja br.

Karta zg∏oszenia na „Wakacje z Bogiem”
w miejscowoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w okresie od . . . . . . . . . . . . .do . . . . . . . . .
1. Imiona ma∏˝onków i nazwisko (nazwiska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................
.....................................................................................
2. Imiona i wiek dzieci towarzyszàcych (najlepiej podaç daty urodzenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
3. GotowoÊç pomocy przy organizowaniu zaj´ç: turystycznych . . . , sportowych . . . , formacyjnych . . . . . . . .
4. Wspólnota podstawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wspólnota lokalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Przynale˝noÊç do innego ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nie nale˝ymy do ruchu . . . . .
6. Osoba wprowadzajàca do kr´gu W˚Ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Adres do korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................
8. Telefon kontaktowy wraz z nr kierunkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!

K a l e n d a r i u m
28-30.04.2000 – Jubileuszowa Pielgrzymka dla cz∏onków i przyjació∏ W˚Ch do Sanktuarium Serca
Jezusa Mi∏osiernego w Kaliszu oraz uczestnictwo w uroczystoÊciach odpustowych
w Âwi´to Mi∏osierdzia Bo˝ego

10.06.2000 – W∏àczenie si´ W˚Ch w Êwi´towanie Wielkiego Jubileuszu przez Ruchy
i Stowarzyszenia Katolickie w swoich diecezjach (Wigilia Zes∏ania Ducha Âwi´tego)

17–18.06.2000 – Spotkanie Rady G∏ównej w Warszawie
1-11.07.2000 – Narodowa Pielgrzymka do Rzymu na obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
(zach´ta do udzia∏u w pielgrzymkach z naszych parafii bàdê diecezji)

16-23.07.2000 – Spotkanie w Âwi´tej Lipce dla m∏odzie˝y formowanej w duchowoÊci ignacjaƒskiej
30.07-06.08.2000 – Rekolekcje w Falenicy na temat Przymierza
06-13.08.2000 – Udzia∏ m∏odzie˝y zwiàzanej z W˚Ch w ignacjaƒskiej pielgrzymce do Rzymu
„Horyzont 2000”

14-20.08.2000 – Âwiatowe Spotkanie M∏odzie˝y w Rzymie
17-20.08.2000 – Seminarium w Falenicy dla odpowiedzialnych W˚Ch
26-29.10.2000 – Spotkanie przedstawicieli europejskiej W˚Ch w Falenicy
24-25.11.2000 – Drugi Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeƒ Katolickich w Warszawie
wprowadzajàcy ruchy w trzecie tysiàclecie chrzeÊcijaƒstwa
!!! Dy˝ury sekretariatu odbywajà si´ w poniedzia∏ki w godz. 17.30 – 19.00, tel.: (22) 848-91-31 w. 371.
!!! Posiadamy w∏asnà stron´ internetowà: http://www.wzch.org.pl i adres e-mailowy: sekretariat@wzch.org.pl

Grupa Pielgrzym z Warszawy poszukuje osoby, która chcia∏aby zamieszkaç w wiejskim domu na
Suwalszczyênie, w Miko∏ajewie (okolice jeziora Wigry i Starego Folwarku, 30 km od Suwa∏k).
Warunkiem zamieszkania by∏aby opieka nad tym domem. Przysz∏emu gospodarzowi udost´pniamy
jeden pokój (oko∏o 10 m2), kuchni´ i ∏azienk´. Dom b´dzie przeznaczony na prowadzenie zaj´ç
terapeutyczno-edukacyjnych z dzieçmi i m∏odzie˝à oraz na Wakacje z Bogiem.
Ch´tnych prosimy o kontakt z Annà Kwiatkowskà (tel.: 022/644 64 47, 0 601 265 180,
e-mail: anka@iis.pw.edu.pl)
lub z Wojtkiem Miko∏uszkà (tel.: 022/649 33 13, e-mail: wmiko@geo.uw.edu.pl)
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