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Warszawa
„A wreszcie rzek∏ Bóg:
»Uczyƒmy cz∏owieka
na Nasz obraz, podobnego nam.
Niech panuje nad rybami
morskimi, nad ptactwem
powietrznym, nad byd∏em,
nad ziemià i nad wszystkimi
zwierz´tami pe∏zajàcymi
po ziemi!»
Stworzy∏ wi´c Bóg cz∏owieka
na swój obraz, na obraz Bo˝y
go stworzy∏: stworzy∏ m´˝czyzn´
i niewiast´.“
Rdz 1, 26-27
W sobot´ 3 marca rozpocz´∏y
si´ w Warszawie rekolekcje
wielkopostne. Dzieƒ pierwszy
rozpocz´liÊmy od rozwa˝ania
tekstów wys∏awiajàcych
wielkoÊç Stwórcy i godnoÊç
cz∏owieka zaproszonego przez
Boga do wspó∏udzia∏u w dziele
stworzenia (Rdz 1, 1-31; Ps 8)
i szukania odpowiedzi na
pytania: Jak odpowiadam na
zaproszenie Boga? Czy czuj´ si´
odpowiedzialny za losy Êwiata?
Czy czuj´, ˝e moje ˝ycie to
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wspó∏tworzenie dobra
z Bogiem?
Przed nami jeszcze d∏uga droga
rekolekcyjnego trudu:
codziennej modlitwy, stawiania
pytaƒ i poszukiwania
odpowiedzi. Sobie i tym
wszystkim, którzy rozpocz´li
rekolekcje z nadziejà, ˝e zbli˝y
ich to do Boga ˝yczymy
wytrwa∏oÊci i radoÊci.
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Modlitwa mi∏ujàcej uwagi
Szukaç i znajdowaç Boga we wszystkich rzeczach – wszystkich doÊwiadczeniach
an Bóg stworzy∏ mnie na swój obraz i podobieƒstwo.
Powiedzia∏: Uczyƒmy cz∏owieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Bóg pragnie tworzyç mnie – razem ze mnà.
Pragnie równie˝ przeze mnie odtwarzaç Swój obraz w drugim cz∏owieku. Ten obraz Bo˝y we mnie ulega zamazaniu,
ska˝eniu przez mój grzech. Dlatego potrzeba mojej uwagi,
otwartego serca, bym mog∏a wpatrywaç si´ w Boga dzia∏ajàcego w moim ˝yciu. Potrzeba uwagi, by Go nie zagubiç.
W tym miejscu s∏ucham odpowiedzi na pytania:
Gdzie dzisiaj by∏eÊ, Panie?
Jak mnie prowadzi∏eÊ?
Jak sz∏am za Tobà?
S∏uchanie odpowiedzi Boga to modlitwa, a nie rachunek
– liczenie moich grzechów, pora˝ek. Ten tzw. ignacjaƒski
rachunek sumienia nie jest przygotowaniem do spowiedzi
(przynajmniej nie bezpoÊrednio), nie jest wyliczaniem
grzechów, nie jest koncentrowaniem si´ na tym, co mi si´
nie uda∏o. Jest modlitwà, jest koncentrowaniem si´ na Jezusie, który chce mnie prowadziç.
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Wdzi´cznoÊç uczy mnie nie tylko dzia∏aç dla Boga, ale
te˝ „wykonywaç dzie∏a Bo˝e”. JeÊli jestem wdzi´czna – to
te˝ chc´ coÊ daç drugiemu. JeÊli jestem wdzi´czna, to
chc´ coÊ Bogu ofiarowaç, chc´ odwzajemniç Jego mi∏oÊç
do mnie.

Pomó˝ mi...
Trwajàc w Bo˝ej obecnoÊci, przed Tym, który mnie kocha i zna mnie lepiej ni˝ ja sama, i widzi inaczej mój dzieƒ
ni˝ ja, pragn´ prosiç Boga o pomoc, o Êwiat∏o Ducha
Âwi´tego, by nie by∏a to autorefleksja – tylko modlitwa,
bym s∏ucha∏a, bym us∏ysza∏a, zobaczy∏a jak Bóg dziÊ mnie
prowadzi∏, bym umia∏a dostrzec Jego Êlady w moim dniu.
W ciàgu dnia cz´sto mam wiele spraw i trudno mi dostrzec Jego dzia∏anie. Staram si´ czyniç dobro, ale przecie˝ mog∏am coÊ przeoczyç, nie zauwa˝yç. Ale poniewa˝
mam Przyjaciela – Ducha Âwi´tego – to On mi wska˝e, On
mi pomo˝e dostrzec Êlady Jezusa.

Kocham Ci´...
On pragnie i ja pragn´
Bóg pragnie mnie prowadziç drogà, która jest najlepsza
dla mnie. Czy chc´ nià iÊç? Czy w to wierz´? Mo˝e warto,
bym zada∏a sobie pytanie: Kim On dla mnie jest? Jak wa˝ny jest w moim ˝yciu? Bo jeÊli jest moim najukochaƒszym
Przyjacielem, to chc´ si´ z Nim widywaç, przebywaç, chc´
Go pos∏uchaç. Bo przyjaciel pragnie dobra dla mnie. Przyjaciel – Bóg pomaga mi, daje mi to, co jest dobre, najlepsze
dla mnie. Nieraz w ciàgu dnia trudno mi zauwa˝yç ogrom
darów, które otrzymuj´ – drugiego cz∏owieka, spotkanie, jakieÊ sytuacje, pogod´, dobre myÊli, a mo˝e coÊ trudnego.
JeÊli Go kocham i zaczynam zauwa˝aç, jak bardzo mnie
obdarowuje, to naturalnie moje serce jest pobudzone do
wdzi´cznoÊci. Dzi´kuj´ Mu za to, ˝e moje oczy widzà, ˝e
mog´ si´ poruszaç, ˝e nadal podtrzymuje moje ˝ycie...
Wdzi´cznoÊç pokazuje mi, ˝e jestem zale˝na, ˝e wszystko,
co mam (moje zdolnoÊci, wyglàd...) otrzyma∏am od Boga.
Pokazuje te˝ – ˝e ufam, ˝e pozwalam, by Bóg by∏ w moim
˝yciu. To On obsypuje mnie codziennie podarkami, prezentami. Znaczenie s∏owa prezent (z j´zyka niemieckiego
Präsent – czas teraêniejszy) sugeruje, ˝e ten, kto daje mi
coÊ, jest obecny w moim ˝yciu, daje jakàÊ czàstk´ siebie,
daje, bo mu na mnie zale˝y, bo mnie kocha.
Ja mog´ przyjàç ten dar ró˝nie: jeÊli z wdzi´cznoÊcià,
z uwagà, to znaczy, ˝e szanuj´ tego, który mi coÊ daje.
Stàd poczàtek tej modlitwy zaczyna si´ od s∏ów:

Dzi´kuj´ Ci...
JeÊli nie potrafi´ podzi´kowaç, to warto szczerze powiedzieç to Bogu: „Za ten dar trudny dla mnie, nie umiem jeszcze podzi´kowaç.”
Nasuwa si´ pytanie – czy mo˝na byç wdzi´cznym i nieszcz´Êliwym w tym samym czasie?
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Jak kocha∏am dzisiaj? Z pomocà Ducha Âwi´tego patrz´ na dzieƒ.
• rachunek sumienia ogólny: jestem w swoim sercu
z ca∏ym dniem od rana do wieczora. Rozwa˝am, jak sz∏am
za ró˝nymi poruszeniami we mnie? Do czego mnie prowadzi∏y? Jak sz∏am za tym, co by∏o dobre? Czy nie uleg∏am
zniech´ceniu?
• rachunek sumienia szczegó∏owy: mog´ przyglàdaç
si´ np. jednej sprawie, jednej mojej postawie. Nie ja wymyÊlam, czemu si´ przyglàdam, ale próbuj´ us∏yszeç, co najch´tniej odsuwam od siebie, z czego rezygnuj´, bo trudne,
bo wymaga poznania prawdy o sobie, prze∏amania si´ wobec innych. To Bóg wskazuje mi moje s∏abe miejsca.
Zatrzymuj´ si´ na jednej sprawie z danego dnia, która
mnie dotyka, porusza najbardziej. I wtedy staj´ wobec Boga z pytaniami:
Dlaczego tak si´ sta∏o?
Dlaczego tak zareagowa∏am?
Jakie uczucia by∏y we mnie? Jak mnà kierowa∏y?
Czy przez to nie zosta∏o zaniedbane jakieÊ dobro?
Naturalnie trzeba zdaç sobie spraw´ z dzia∏ania duchów. U ludzi, którzy post´pujà od dobrego ku lepszemu
i majà wybieraç to, co wi´cej pomaga iÊç za Jezusem,
duch z∏y dzia∏a pod pozorem dobra. Najpierw idzie tak, jak
anio∏ Êwiat∏oÊci. Uczmy si´ rozpoznawaç taktyk´ z∏ego ducha. Dobro myÊli czy dzia∏ania jest wtedy, jeÊli poczàtek,
Êrodek i koniec sà dobre.
Nawet, jeÊli by∏o coÊ dla mnie dobrego, staram si´ odczytaç: czego tutaj uczy mnie Pan Bóg? Czego ode mnie oczekiwa∏? Jest to szczególne miejsce rozeznawania. I znów tylko w takiej perspektywie, dzia∏ania Boga w moim ˝yciu, moim dniu, rodzi si´ we mnie ˝al, ˝e coÊ zaniedba∏am, czegoÊ
nie uczyni∏am, co by∏o dobrem dla mnie, dla innych.
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Przepraszam i nadal chc´ Ci´ kochaç...
Prosz´ o wybaczenie i wiem, ˝e Bóg mi ju˝ wybaczy∏.
Stàd znów rodzi si´ we mnie dzi´kczynienie, ˝e Bóg przygarnia mnie takà, jaka jestem. Zna mnie lepiej ni˝ ja sama,
nadal chce mnie prowadziç, mimo ˝e b∏àdz´.

Bàdê ze mnà...
Postanawiam popraw´ przy Twojej ∏asce, Panie. Tutaj
zapisuj´ jakieÊ wnioski, taktyk´ z∏ego, postanowienia, wynikajàce z danej sytuacji dnia, czy z mojej postawy. Co jutro? Co w nast´pnych dniach?
Odmawiam „Ojcze nasz”.

Modlitwa mi∏ujàcej uwagi
Panie, Bo˝e mój,
1. Dzi´kuj´ Ci…
2. Pomó˝ mi…
3. Kocham Ci´…
4. Przepraszam i nadal chc´ Ci´ kochaç…
5. Bàdê ze mnà…
„Dzi´kuj´ za ten dzieƒ, za z∏o przepraszam Ci´,
odtàd na zawsze ju˝, byç bli˝ej Ciebie chc´…“

Kilka rad z w∏asnej praktyki:
• Dobrze jest przygotowaç si´ do rachunku sumienia –
modlitwy (tu˝ przed nim wykonywaç spokojniejsze czynnoÊci).
• Modl´ si´ sercem, nie tylko g∏owà (chocia˝ przy jej
udziale); trzeba troch´ czasu, by poczuç sercem. Serce
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wyczulone na Boga rozeznaje nieustannie. Âwi´ty Ignacy pod koniec swego ˝ycia, dzi´ki tej modlitwie i çwiczeniu móg∏ „znajdowaç Boga we wszystkich rzeczach”,
w ka˝dym momencie swego ˝ycia.
• Sprawy pilne, ale czy wa˝ne...? Cz´sto doÊwiadczam kuszenia w czasie tej modlitwy, by od∏o˝yç jà na póêniej.
Z mojego doÊwiadczenia wynika, ˝e gdy wczesnym wieczorem jestem na tej modlitwie, to sprawy, które mam
jeszcze do zrobienia, wykonujà si´ ∏atwiej, ni˝ mi si´ wydawa∏o, niejako „robià si´ same”. Gdy modl´ si´ zbyt
póêno, przyt∏acza mnie zm´czenie, to jest mi trudno dobrze rozeznawaç w tym stanie.
• Mój s∏aby punkt. Skoro Pan Bóg chce mnie pociàgaç do
siebie, pragnie, bym by∏a Jego narz´dziem, to szatan
bardzo si´ wÊcieka i podsuwa mi ciàgle nowe t∏umaczenia.
• Jak t∏umacz´ si´ przed sobà, przed Bogiem, ˝e nie udaje mi si´ ta modlitwa? JeÊli tak robi´, to warto mo˝e coÊ
poczytaç na ten temat, porozmawiaç z kimÊ, zrobiç „rachunek sumienia” z rachunku sumienia, by odnaleêç
przyczyn´.
• Bóg jest Autorem modlitwy. To ja mam ws∏uchaç si´
w Niego, by nauczyç si´ rozeznawaç.
• Medytacja a rachunek sumienia. Medytacja jest zatrzymaniem si´ nad S∏owem Boga na kartach Ewangelii i odniesieniem tego do mojego ˝ycia. Rachunek sumienia to
spojrzenie na moje ˝ycie i odczytanie, co poprzez te wydarzenia Pan Bóg chce mi powiedzieç.
• Ucz´ si´ rozeznawaç przez codzienne spoglàdanie. Jest
to pi´kna modlitwa. Mog´ uczyç si´ Boga, ale i uczyç si´
siebie, poznawaç siebie, by poznaç Boga – zapraszajàcego mnie do dzia∏ania.
Krystyna Seremak

Mary Nolan, wiceprezydent Âwiatowej Rady Wykonawczej W˚Ch proponuje cz∏onkom Êwiatowej
W˚Ch kilka refleksji, opartych na jej w∏asnym doÊwiadczeniu: osoby Êwieckiej, ˝ony i matki,
s∏u˝àcych kontemplacyjnemu pog∏´bieniu naszej ÊwiadomoÊci – osób pos∏anych z misjà.

Ignacjaƒski proces
rozeznawania w praktyce
1. Uwagi wst´pne
Cz∏onkowie W˚Ch z ca∏ego Êwiata zwracajà cz´sto
uwag´ na ∏atwoÊç z jakà przychodzi nam dzielenie, kiedy
zbieramy si´ razem. Jest coÊ g∏´boko jednoczàcego w tym
naszym wspólnym powo∏aniu do ignacjaƒskiej, W˚Ch-owskiej drogi chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia, coÊ, co nas uzdalnia
do dialogu i wspólnego podejmowania decyzji ponad podzia∏ami kulturowymi, pokoleniowymi i spo∏ecznymi. åwi-

czenia ignacjaƒskie sà pokarmem i dajà si∏´ do pe∏nienia
misji w naszym ˝yciu osobistym, uczenia si´ s∏uchania i rozeznawania woli Bo˝ej, prze˝ywania naszego ˝ycia jako
dialogu z Bogiem... Jako powo∏ania poÊród codziennoÊci,
wysi∏ku i radoÊci ˝ycia ka˝dego z nas. Czy˝ nie jest to dar,
ale i wyzwanie dla nas? Staç si´ Êwiadomym obecnoÊci
Boga i Jego powo∏ania w ka˝dej sytuacji w naszym ˝yciu.
Bezustannie, jak to stwierdza ostatnio ojciec Fernando Sa3
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las SJ, trudzimy si´ nad przyj´ciem tego daru i sprostaniem temu wezwaniu zarówno w ˝yciu zakonnym jak
i Êwieckim.
Cz´sto zastanawiam si´, dlaczego potrafimy porozumiewaç si´ na tak g∏´bokim poziomie w naszej wspólnocie, a nie jesteÊmy w stanie porozumiewaç si´ w taki sam
sposób z innymi w codziennym ˝yciu. W Kairze w 1994 roku o. Rodrigues Meija SJ porówna∏ W˚Ch do mostu. Nadal
mam w pami´ci ten obraz. Most... konstrukcja, która ∏àczy
oddzielone brzegi, która zapewnia ludziom po∏àczenie ponad barierami.

2. Jak to zrobiç?
Jestem osobà praktycznà zawsze szukajàcà sposobów – sposobów mo˝liwie prostych! Odkry∏am, ˝e cz∏onkowie Âwiatowej W˚Ch chcà s∏uchaç o praktycznych
sposobach dzia∏ania, które b´dà mogli wykorzystaç w
swojej sytuacji, lub które dadzà im wglàd w ich w∏asne
post´powanie. I w tym w∏aÊnie duchu chc´ podzieliç si´
z Wami lekcjà, jakiej Pan mi udzieli∏. Zrobi∏ to poniekàd
wbrew mojej woli.
Chcia∏abym, ˝ebyÊmy w naszej Êwiatowej Wspólnocie,
rozpocz´li rozmowy i refleksje na temat: „Jak to zrobiç?”
Wyykorzystujàc moje osobiste doÊwiadczenie chcia∏abym
Was prosiç o zastanowienie si´ nad nast´pujàcym pytaniem: Czy istniejà klucze u∏atwiajàce ˝ycie w dialogu z Bogiem i z innymi? W jaki sposób przenosimy naszà ignacjaƒskà metod´ post´powania do naszego Êwiata? Czy istnieje coÊ takiego jak wspólny dla W˚Ch styl lub podejÊcie.
A jeÊli tak, to jakie ono mo˝e byç?
Jakie wskazówki daje nam „Nasza Wspólna Misja”?
„Pragniemy nieÊç wyzwalajàcà moc Chrystusa do naszego
najbli˝szego Êrodowiska... uczyç si´ byç kontemplatywnym w dzia∏aniu... promowaç model post´powania: doswiadczenie – refleksja – dzia∏anie. (...) Jednym z najwa˝niejszych wk∏adów w nasz dzisiejszy Êwiat, szczególnie
w dziedzinie rozwiàzywania konfliktów i podejmowania decyzji na wszystkich poziomach ˝ycia, jest proces rozeznawania i umiej´tnoÊç s∏uchania i prowadzenia dialogu, których uczymy si´ we wspólnocie”.
W maju 1996 roku nasz syn Christopher, dziÊ trzydziestodwuletni, pracujàc jako prawnik w Hanoi mia∏ zapaÊç
i w jej wyniku dozna∏ rozleg∏ego urazu mózgu. Chris s∏yszy i rozumie, co si´ do niego mówi, jego percepcja jest
na dobrym poziomie, ale nie porusza si´, ma∏o widzi i nie
mówi. „Tak” sygnalizuje d∏u˝szym zmru˝eniem oczu.
Jeszcze do niedawna niewielu ludziom udawa∏o si´ prze˝yç ten rodzaj urazu i wobec tego nie by∏o wiadomo jak
prowadziç rehabilitacj´, w jaki sposób opiekowaç si´
chorymi w takim stanie. W naszym kraju m∏odzi ludzie
z takimi urazami byli pozostawiani w domach opieki dla
ludzi w podesz∏ym wieku. Kiedy okaza∏o si´, ˝e jedynym
miejscem opieki dla Chrisa jest dom starców, poczuliÊmy
si´ bardzo dotkni´ci. MieliÊmy Êrodki na terapi´, ale nie
mieliÊmy ˝adnego wzoru post´powania i nikogo, kto
mia∏by doÊwiadczenie w tym wzgl´dzie. Pod koniec 1996
roku, kiedy Chrisa przeniesiono do tego domu opieki,
zdecydowaliÊmy z m´˝em, ˝e powinnam zrobiç wszystko
co w mojej mocy, ˝eby w sytuacji, w której si´
4
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znaleêliÊmy, osiàgnàç najlepsze efekty w opiece nad naszym synem.
Obecnie jestem uznanym liderem modelu opieki i rehabilitacji osób powoli zdrowiejàcych. Model ten zosta∏ dostosowany do potrzeb trzech m∏odych ludzi z rozleg∏ym,
nabytym uszkodzeniem mózgu, przebywajàcych w domu
opieki dla osób starszych. Zdoby∏ on uznanie, a jego pozytywne efekty zosta∏y ostatnio przedstawione w oÊmiominutowym dokumencie pokazanym w ogólnokrajowej telewizji.
W∏aÊnie zaanga˝owano mnie do przeprowadzenia badaƒ i opracowania modelu funkcjonowania oddzia∏u pobytu sta∏ego przeznaczonego dla m∏odych ludzi.
Po tym doÊwiadczeniu zrozumia∏am, ˝e w sytuacji, w jakiej si´ znalaz∏am zastosowa∏am, zarówno na poziomie
osobistym jak i spo∏ecznym W˚Ch-owski model post´powania: doÊwiadczenie – refleksja – dzia∏anie i rozeznanie.
Wykorzysta∏am równie˝ umiej´tnoÊç s∏uchania i dialogu,
których uczymy si´ w naszej wspólnocie. W jaki sposób?

3. „DoÊwiadczenie – refleksja – dzia∏anie
i dialog”: dynamika i proces
G∏ównym narz´dziem, które umo˝liwia przyj´cie i przemyÊlenie doÊwiadczenia, jest dostosowany do cz∏owieka
i okolicznoÊci, rachunek sumienia (Bóg uczy∏ Ignacego
w∏aÊnie w ten sposób). Dwa pytania (sformu∏owano je
w Linns w USA) u∏atwiajà ludziom rozpoznanie istoty tego,
czego doÊwiadczyli.
Przyk∏ad:
Za co jestem szczególnie wdzi´czn(a)y? Gdzie doÊwiadczam ˝ycia, energii?
Za co jest mi szczególnie ci´˝ko byç wdzi´cznym? Co
jest pozbawione ˝ycia?
Lub
Co widz´ lub co mnie cieszy w pracy z danà osobà lub
w danej sytuacji?
Czy wyczuwam lub zauwa˝am jakàÊ trudnoÊç, problem? Jaki?
Nast´pne kroki to:
– podzielenie si´ z innymi (grupà lub z jakàÊ jednà osobà) prze˝yciami lub stanem rzeczy w danej sytuacji (w naszym przyk∏adzie jest to Chris i jego potrzeby);
– wys∏uchanie siebie nawzajem;
– wymiana doÊwiadczeƒ;
– refleksja i dyskusja (∏àcznie z ró˝nicami);
– wybór pomi´dzy alternatywnymi rozwiàzaniami i podj´cie decyzji co do sposobu ich realizacji – cz´sto cel osiàga si´ wspólnym dzia∏aniem;
– okreÊlenie terminu podsumowania, po którym cykl si´
powtarza.
Tak wyglàda dynamika modelu: doÊwiadczenie – refleksja – dzia∏anie i proces dialogu w wymiarze wspólnotowym. Okaza∏ si´ on owocny dla wszystkich i dla nas i dla
chorych, nie mogàcych mówiç ludzi, bardzo zale˝nych od
naszej interpretacji ich, bardzo ograniczonych przekazów.
W naszej kulturze prawdziwa wspó∏praca nie jest ∏atwa. Ale
cz∏onkowie naszej grupy sà skoncentrowani na rzeczach
i potrzebach najwa˝niejszych dla osób, którym s∏u˝ymy,
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a nast´pnie stosujà zasad´ dzielenia i dialogu po to, ˝eby
ustaliç wspólne cele. To co jest wynikiem takiego wspólnego spotkania nie mo˝e powstaç, kiedy pracujemy pojedynczo! Most, w tym przypadku, umo˝liwia ludziom spotkanie
ponad barierami.
Wykorzystanie takiego sposobu post´powania pomog∏o nam uznaç ka˝dy g∏os (w znaczeniu wezwania, je˝eli ktoÊ tak chce to nazwaç) za istotny. Pomog∏o nam s∏uchaç siebie nawzajem, prowadziç dialog ponad ró˝nicami zdaƒ i perspektyw (z których ocenia si´ danà sytuacj´) i dzia∏aç cz´sto w poczuciu wspólnego celu (który
mo˝emy realizowaç w odmienny sposób). Na przyk∏ad:
przyjaciele b´dà si´ starali pomóc Chrisowi lepiej si´ porozumiewaç w inny sposób ni˝ terapeuci, ale cel jest
wspólny.
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mo˝e wnieÊç znaczàcy wk∏ad do naszego wspó∏czesnego
Êwiata:
– jest to most u∏atwiajàcy nam i innym wspólne, oparte
o autentyczne relacje, ˝ycie i prac´ dla Królestwa – dla niektórych mo˝e to byç praca w strukturach apostolskich;
– pozwalajàcy na powstanie czegoÊ, czego nie mogà
stworzyç pojedyncze osoby;
– jest to klucz do wydobywania wyzwalajàcej si∏y Chrystusa w naszej rzeczywistoÊci spo∏ecznej (pozwalajàcy ludziom w naszym zsekularyzowanym Êwiecie, doÊwiadczyç
tej si∏y, zanim si´ jà umie nazwaç);
– jest to sposób odnajdywania Jezusa w naszych kulturach – cz´sto w zaskakujàcych miejscach i ludziach. A to
prowadzi nas coraz g∏´biej w ˝ycie rozumiane jako odpowiedê na wezwanie, jako dialog z Bogiem i Jego ludêmi,
tak jak robi∏a to Maryja, wzór dla nas w naszej misji.

4. Wyzwalajàca moc Jezusa
w naszej rzeczywistoÊci
Proces: doÊwiadczenie – refleksja – dzia∏anie i dialog na
poziomie wspólnoty, wprowadzi∏ wyzwalajàcà moc Jezusa
w naszà rzeczywistoÊç. Znaki Ducha Âwi´tego mo˝na odnaleêç w otwartoÊci, szczerych relacjach pomi´dzy ludêmi
i w jakoÊci opieki, jakà otoczeni sà ci m∏odzi, poszkodowani przez los ludzie. Ale nie wszyscy chcà s∏uchaç i trzeba
to respektowaç. Jednak ci, którzy tego spróbowali, chcà
wi´cej. Cztery m∏odsze osoby, które bra∏y udzia∏ w programie, wstàpi∏y do W˚Ch!
Stosowa∏am ju˝ ten sposób post´powania z innymi grupami, ale teraz zaczynam lepiej rozumieç i udoskonalaç
stosowanie tej metody. JeÊli osoba lub grupa rozumie j´zyk Boga, stosuje ten sposób post´powania. Ale dla wielu
ludzi, ∏àcznie z dzisiejszà m∏odzie˝à, j´zyk Boga, przynajmniej na poczàtku mo˝e spowodowaç zniech´cenie.
MyÊl´, ˝e ten sposób post´powania zawiera wiele ignacjaƒskich zasad i mo˝e nam u∏atwiç:
– s∏uchanie i spotykanie ludzi tam gdzie sà, wychodzenie im naprzeciw;
– refleksj´ nad prze˝ytym doÊwiadczeniem, wymian´
doÊwiadczeƒ i dzielenie si´ nimi;
– s∏uchanie i dialog ponad ró˝nicami i konfliktami;
– wybór poÊród alternatywnych rozwiàzaƒ, aby podejmowaç decyzje i dzia∏aç jako wspólnota;
– ocen´ i rozpocz´cie procesu: doÊwiadczenie – refleksja – dzia∏anie od nowa;
– tym, którzy czujà si´ pociàgani przez Boga, umiej´tnoÊç s∏uchania, aby tak jak Ignacy us∏yszeç i nazywaç poruszenia Ducha.
Ten sposób post´powania mo˝e byç zastosowany
wsz´dzie: w ma∏˝eƒstwie, rodzinie, w Êrodowisku pracy,
grupach parafialnych itd. Wsz´dzie tam, gdzie sà ludzie
pragnàcy czegoÊ wi´cej, gotowi s∏uchaç i zastanawiaç
si´. Pragnàcy lepiej ˝yç i lepiej wspólnie pracowaç, odnaleêç cel i sens ˝ycia. Dla niektórych jest to pierwszy
znaczàcy krok do odnalezienia Boga w ich codziennym
˝yciu.
Sàdz´, ˝e proces rozeznawania oraz umiej´tnoÊç s∏uchania i prowadzenia dialogu, których si´ uczymy w naszej
wspólnocie jest Êrodkiem, przy pomocy którego W˚Ch

5. Pytania do medytacji
Mogà byç one u˝yte podczas spotkaƒ podstawowych
i lokalnych wspólnot W˚Ch.
Sugerowane teksty: ¸k 1, 26-38; J 4; Mk 4, 26-29
Przeczytajcie i zastanówcie si´ nad powy˝szym tekstem
w Êwietle tych czytaƒ z Pisma Âw.
1. Czy coÊ Ci´ poruszy∏o? Wyda∏o Ci si´ szczególnie
znaczàce? By∏o wyzwaniem? W jaki sposób?
2. Jakie masz doÊwiadczenie w stosowaniu tego sposobu prowadzenia dialogu i rozeznawania: doÊwiadczenie –
refleksja – dzia∏anie, w swoim ˝yciu rodzinnym, wspólnocie
lub w wi´kszych grupach spo∏ecznych? Czy doÊwiadczy∏eÊ, ˝e W˚Ch jest „mostem”?
3. Czy odkry∏eÊ jakieÊ klucze, które u∏atwiajà ˝ycie
w dialogu z Bogiem i inymi?
4. Czy jest coÊ w tej refleksji, co da∏o mi g∏´bsze poczucie powo∏ania i celu jako cz∏onkowi Âwiatowej Wspólnoty
˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego, która spe∏nia pewnà misj´? Co?
5. Czy masz jakieÊ przeczucie nast´pnych kroków?
W jaki sposób b´dziesz dzia∏aç?
6. CoÊ czym chcesz si´ podzieliç z szerszym kr´giem
cz∏onków W˚Ch. Jak to zrobisz?
Mary Nolan
wiceprezydent Âwiatowej W˚Ch, Australia
T∏um. Bo˝ena S∏awiƒska
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Czy Bogu potrzebne sà ofiary?
PrzyjÊcie Chrystusa na Êwiat, Jego ˝ycie, a zw∏aszcza Êmierç pojmowano najcz´Êciej w Êwietle idei ofiary. Teologia ofiary wywiera∏a w ciàgu wieków ogromny wp∏yw na myÊlenie
i postawy chrzeÊcijan. Przy jej pomocy wyra˝ano prawd´ o odkupieniu. Ten model myÊlenia kszta∏towa∏ chrzeÊcijaƒskà to˝samoÊç, nadawa∏ religijny sens ludzkim trudom, cierpieniom i zmaganiom w Êwiecie. Interpretacja ta prowadzi∏a jednak cz´sto do wielu rozczarowaƒ, odejÊç od chrzeÊcijaƒstwa, a nawet wrogoÊci wobec niego. Czy Êwiat mo˝e byç bardziej ludzki bez ofiary? Czy poj´cie ofiary nale˝y do samej istoty religii chrzeÊcijaƒskiej?
z∏owiek myÊlàcy jest Êwiadom
tego, ˝e bez zdolnoÊci do dawania i oddania siebie ludziom nie
móg∏by istnieç. Brak oddania i daru by∏by znakiem degradacji cz∏owieczeƒstwa. MusielibyÊmy wówczas ˝yç jedynie w Êwiecie wzajemnych pretensji, przymusu,
strachu, konkurencji i wyrachowania. Czy o tym mówi poj´cie ofiary, funkcjonujàce od wieków w tradycji ró˝nych religii?
DziÊ poj´cie to staje si´ coraz
bardziej obce i niezrozumia∏e. Czy
nie trzeba zastàpiç go bardziej noÊnymi poj´ciami samoograniczania, oddania i bezinteresownego
daru cz∏owieka z samego siebie?
Dawnà kategori´ ofiary nale˝a∏oby
wówczas
pojmowaç
bardziej
w perspektywie antropologicznej
i ukazywaç humanistyczny sens
bezinteresownego oddania cz∏owieka. Dzi´ki darowi ludzkie ˝ycie
nie musi podlegaç jedynie prawu
koniecznoÊci. GotowoÊç do oddania siebie jest znakiem wolnoÊci,
symbolem ludzkiego spe∏nienia
i ˝yczliwoÊci dla innych. W ten
sposób mo˝na lepiej zrozumieç
sens chrzeÊcijaƒskiego humanizmu i roli chrzeÊcijaƒstwa w Êwiecie.

C

Trudna umiej´tnoÊç
samoograniczenia
W ˝yciu ludzkim nie mo˝na
obejÊç si´ bez ograniczeƒ. Dotyczy to zarówno wspó∏˝ycia ludzi,
jak równie˝ losu ka˝dego poszczególnego cz∏owieka. Ograniczenia mogà byç dobrowolne
i niedobrowolne. Jest rzeczà naturalnà, ˝e bronimy si´ przed ka˝dym, kto chcia∏by pos∏u˝yç si´ nami jako „ofiarà“ dla osiàgni´cia
w∏asnych celów. Nikt nie chce byç
6

„ofiarà“. Czasy nowo˝ytne pog∏´bi∏y poczucie praw ludzkich, przynale˝nych ka˝demu cz∏owiekowi.
Ka˝dy musi pogodziç si´ jednak
z w∏asnà skoƒczonoÊcià i zaakceptowaç granice swoich mo˝liwoÊci. Realizacja okreÊlonych celów wymaga pewnych ograniczeƒ.
Nale˝à one po prostu do ludzkiego bytowania w Êwiecie, sà czàstkà ludzkiej kondycji. Trzeba byç
gotowym na pogodzenie si´
z ograniczeniami, które niesie ze
sobà samo ˝ycie. Czy takie samoograniczenia mo˝na ∏àczyç z poj´ciem ofiary? (....)
Chodzi wi´c o ograniczenia,
które dobrowolnie i aktywnie mo˝emy sami wybieraç. Sà to samo-

Dzi´ki darowi ludzkie ˝ycie
nie musi podlegaç jedynie
prawu koniecznoÊci.
GotowoÊç do oddania siebie
jest znakiem wolnoÊci, symbolem ludzkiego spe∏nienia
i ˝yczliwoÊci dla innych.

ograniczenia podejmowane z ró˝norakich motywów. Mogà to byç
zwyczajne preferencje i rezygnacje wynikajàce z troski o zdrowie
fizyczne i psychiczne. Mo˝e to byç
wzglàd na dobro wspólne lub sukces zawodowy. Mo˝e to byç tak˝e
postawa dyktowana oddaniem,
mi∏oÊcià, pos∏uszeƒstwem i wewn´trznà dyscyplinà. Mo˝e to byç
wreszcie troska o przysz∏oÊç i zapobieganie definitywnemu zniszczeniu Êwiata przez samà ludzkoÊç (...).

Dar dla innych
Dobrowolne i aktywne samoograniczenia
inspirowane
sà
w gruncie rzeczy rozwagà i troskà
o nas samych. Ich sensownoÊç
i celowoÊç trzeba uznaç z czysto
humanistycznego punktu widzenia. Tylko jednak w sensie analogicznym (wi´ksze niepodobieƒstwo ni˝ podobieƒstwo!) mo˝na
w tym przypadku mówiç o „ofierze“. Dobrowolne oddanie i samorzutny dar z siebie trudno nazwaç
„ofiarà“ bez popadania w daleko
idàcà dwuznacznoÊç. Zamiast mówiç o dobrowolnej ofierze, nale˝a∏oby raczej mówiç po prostu o darze, oddaniu, zaanga˝owaniu dla
drugich lub dla czegoÊ. Taki sposób mówienia jest dzisiaj bardziej
zrozumia∏y i przyst´pny. Darem
mogà byç rzeczy tak zwyczajne
jak usmiech czy przyjazne i ˝yczliwe usposobienie wzgl´dem ludzi.
Prawdziwym darem i wyrazem mi∏oÊci bliêniego by∏y w warunkach
obozów koncentracyjnych zwyk∏e
gesty pomocy lub odstàpienia komuÊ ze wspó∏wi´êniów swojej
kromki chleba. W takich gestach
jaÊnieje poczucie godnoÊci cz∏owieka, potwierdzone altruistycznem czynem. Wyra˝a si´ ono raczej w kategoriach antropologicznych ni˝ kultycznych i ofiarniczych. Nie wyklucza to, rzecz jasna, motywacji religijnej, zw∏aszcza inspirowanej mi∏oÊcià bliêniego.
W ubieg∏ym roku, 25 sierpnia,
min´∏a setna rocznica Êmierci
Friedricha Nietzchego. Otó˝ w jego dziele „To rzek∏ Zaratustra“
(sam autor uwa˝a∏ je za natchnionà „Êwi´tà“ ksi´g´) pojawia si´
zastanawiajàcy rozdzia∏ o zagadkowym tytule „Ofiara z miodu“.
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Niemiecki filozof podziela∏ krytyczny stosunek OÊwiecenia do
religijnych ofiar oraz do inspirowanej przez nie moralnoÊci. Nada∏
inny sens poj´ciu ofiary. Ma to byç
dar, który nie odpycha ludzi, ale
pociàga bezinteresownà formà
rozdawnictwa. Zaratustra chce
rozdaç, wr´cz roztrwoniç samego
siebie, oddaç si´ innym, uszcz´Êliwiç ich „miodem serca“. Mia∏oby to przyspieszyç nadejÊcie wielkiego, tysiàcletniego „królestwa
ludzkiego“. W rozumieniu Nietzschego królestwo to jest symbolem pe∏ni ˝ycia, radoÊci i spe∏nienia dziejów ziemi – symbolem
wiecznoÊci. Or´dzie Zaratustry zosta∏o wyra˝one przy pomocy symboliki miodu jako daru, który pociàga i uszcz´Êliwia ludzi.
Tego rodzaju przekaz ∏atwo
mo˝na uznaç za wyraz myÊlenia
˝yczeniowego bàdê marzycielstwa. Sama historia wystarczajàco
skompromitowa∏a dà˝enia do zbudowania szcz´Êliwego „królestwa
ludzkiego“. W rozumieniu Nietzschego wydaje si´ ono byç przeciwieƒstwem „Królestwa Bo˝ego“.
W gruncie rzeczy chodzi jednak o
krytyk´ pewnego obrazu Boga,
który jawi si´ jako wróg szcz´Êcia
ludzi, wymaga bowiem od nich
ustawicznych ofiar i wyrzeczeƒ.
Krytyka filozofa jest krytykà pewnej mentalnoÊci chrzeÊcijaƒskiej
o charakterze dolorystycznym i
cierpi´tniczym. (....)
Zdecydowanie przeciwstawia∏
si´ on maksymalistycznym ˝àdaniom etycznym, niemo˝liwym do
spe∏nienia, skierowanym w gruncie rzeczy przeciwko ˝yciu. To one
sprawiajà, ˝e Ewangelia, Dobra
Nowina, staje si´ zagro˝eniem
i zwiastunkà nieszcz´Êcia. Nie leczy wtedy cz∏owieka, lecz jeszcze
bardziej pog∏´bia jego zagubienie
w Êwiecie. A cz∏owiek jest istotà
chorà, okrutnà wobec samego siebie, choç stale dà˝àcà do przekraczania poziomu zwierz´coÊci.
„Odkupienie“, jeÊli ma byç prawdziwe, nie mo˝e stawaç si´ zagro˝eniem. Zagro˝enie to widzia∏ filozof w „moralnoÊci niewolników“
oraz w ascetycznych idea∏ach negacji ˝ycia.
Tu dochodzimy do samego sedna oporu Nietzschego wobec
ascetyzmu i kategorii „ofiary“.
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Cz∏owiek jest istotà dzielnà, przywyk∏à do cierpienia. Przekleƒstwem jest nie tyle samo cierpienie, ile jego bezsensownoÊç. Poprzez ascetyczne idea∏y zacz´to
nadawaç sens cierpieniu. Cenà za
nadanie tego sensu by∏o jednak
dokuczliwe poczucie winy. Idea∏y
ascetyczne pog∏´bia∏y ÊwiadomoÊç winy. Sens zosta∏ wprawdzie
nadany, ale kosztem negacji ˝ycia
i radoÊci.
Nie nale˝y w wywodach Nietzschego dopatrywaç si´ próby
zdyskredytowania wiary chrzeÊcijaƒskiej, jej znies∏awienia lub zohydzenia. Wyczuwa∏ on raczej jej
zagro˝enie, wr´cz niebezpieczeƒstwo samodestrukcji. Takà diagnoz´ nale˝a∏oby tak˝e dzisiaj przyjàç
jako ostrze˝enie, wskazujàce na
potrzeb´ rewizji wielu poj´ç i postaw. Odkrycie zagro˝enia ma
w sobie pewnà wartoÊç terapeutycznà i zapobiega samozniszczeniu wiary. Jak inaczej rozumieç
uporczywe podkreÊlanie przez filozofa potrzeby humanitarnego post´powania, inspirowanego „dobrocià serca“? Jak rozumieç jego
niech´ç do moralnoÊci restryktywnej, stojàcej pod znakiem przymu-

Czy mo˝na przyjàç istnienie
Boga, który chce ofiary
swego niewinnego Syna,
aby by∏a przeb∏aganiem
i zadoÊçuczynieniem
za dopuszczony przezeƒ
grzech Êwiata? Czy mam
uwierzyç tylko dlatego,
˝e wydaje si´ to zgo∏a
absurdalne?
su? Jak rozumieç jego apel o szlachetnoÊç w stosunku do innych
i wewn´trzne opanowanie?
Nietzsche mia∏ wyostrzone poczucie tragicznej sytuacji cz∏owieka i zagadkowoÊci ludzkiego istnienia. Mimo to sam broni∏ si´ i innych ostrzega∏ przed „duchem
ci´˝koÊci“, melancholii i przygn´bienia. PodkreÊla∏, i˝ trzeba zaakceptowaç siebie, a nawet uczyç
si´ mi∏owaç samego siebie „mi∏oÊcià zbawiennà i zdrowà“. Krytyka
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niemieckiego filozofa zwraca∏a si´
przede wszystkim w stron´ niedomagaƒ historycznego chrzeÊcijaƒstwa. Sam Jezus by∏ dla niego
symbolem Królestwa dobroci i serca. On sam uwa˝a∏, i˝ zosta∏ wykluczony z tego Królestwa. Byç
mo˝e dlatego jego obraz cz∏owieka jest pe∏en sprzecznoÊci, a jego
postawa wobec chrzeÊcijaƒstwa
tak zró˝nicowana. ˚y∏ z rozdartà
ÊwiadomoÊcià. Pragnà∏ by wszystko mog∏o byç lepsze i piekniejsze,
by ktoÊ wykaza∏ mu niewiarygodnoÊç jego w∏asnych „prawd“.

Pytania
pod adresem teologów
Pytania postawione przez Nietzschego zas∏ugujà na powa˝ne potraktowanie. W jakimÊ sensie jest
on partnerem w dialogu z chrzeÊcijanami. Jego pytania trzeba przede
wszystkim us∏yszeç. Nie trzeba
czyniç zeƒ przewodnika ani nauczyciela. Jestem jednak przekonany o tym, i˝ jego krytyka chrzeÊcijaƒstwa, choçby nawet przesadzona i niesprawiedliwa, stanowi
pewien rodzaj zwierciad∏a. Trzeba
mieç odwag´, aby spojrzeç w to lustro. Nie nale˝y upatrywaç w nim
jedynie „mistrza podejrzliwoÊci“
czy wroga chrzeÊcijaƒstwa. O wiele w∏aÊciwszà postawà jest próba
zrozumienia jego zarzutów i wnikni´cia w g∏àb stawioanych przez
niego pytaƒ. (....)
Z pism Nietzschego przebija mimo wszystko t´sknota za nieznanym Bogiem i poszukiwanie Go.
Odrzuceniu s∏abego i okrutnego
Boga („Okrutny MyÊliwy“, „Oprawca“) nie przestaje towarzyszyç
pragnienie odnalezienia Jego
prawdziwego oblicza i mi∏owania
Go: „O wróç, mój nieznany Bo˝e!
Moja boleÊci! Moje ostatnie szcz´Êcie!“ Oto paradoks, który w tragiczny sposób zacià˝y∏ na losach
˝ycia i myÊli filozofa. Znalaz∏o to
równie˝ odbicie na jego dwuznacznym stosunku do chrzeÊcijaƒstwa i religii w ogóle.
Krytyka chrzeÊcijaƒstwa podj´ta przez Nietzschego jest równie˝
ostrà krytykà teologii. MyÊlenie
w kategoriach ofiary rzeczywiÊcie
prowadzi do powa˝nych dylematów. Oto Bóg stwarza wolne istoty,
choç przewiduje ich upadek. Wybawia ludzi od winy poprzez
7
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Êmierç swojego Syna, gdy˝ ofiary
sk∏adane przez ludzi nie mog∏y
daç Mu wystarczajàcego zadoÊçuczynienia. Bóg zatem potrzebuje
ofiary swojego w∏asnego Syna.
Nieuchronnie pojawiajà si´ wi´c
pytania: Dlaczego domaga si´ on
takiej ofiary? Jak pojàç jej sens?
Czy taka koncepcja nie jest wyrazem ska˝onego ludzkim b∏´dem
myÊlenia o Bogu?
Wielu ludzi w ciàgu wieków zadawa∏o sobie tego rodzaju pytania. Czasami przybiera∏y one postaç jeszcze bardziej radykalnà.
Czy mo˝na przyjàç istnienie Boga, który chce ofiary swego niewinnego Syna, aby by∏a przeb∏aganiem i zadoÊçuczynieniem za
dopuszczony przezeƒ grzech
Êwiata? Czy mam uwierzyç tylko
dlatego, ˝e wydaje si´ to zgo∏a
absurdalne?
Teologia chrzeÊcijaƒska przyczyni∏a si´ w du˝ej mierze do
ukszta∏towania si´ w ÊwiadomoÊci ludzi fa∏szywego obrazu Boga
jako ˝àdnego krwi W∏adcy Êwiata.
Obraz ten wymaga korekty. Trzeba us∏yszeç wo∏ania wielu chrzeÊcijan o teologi´ ukazujàcà oblicze Boga dobrego, ∏askawego
i mi∏osiernego – Boga odznaczajàcego si´ wiernà i serdecznà troskà macierzyƒskà, wzywajàcego
cz∏owieka do zaufania. Jezus
nie jest Barankiem ofiarnym, z∏o˝onym w ofierze obra˝onemu Bogu, ˝àdajàcemu krwi swojego Syna. Poniós∏ On smierç, poniewa˝
pozosta∏ wierny do koƒca swojemu pos∏annictwu, przej´ty mi∏oÊcià wobec ludzi, zw∏aszcza najubo˝szych i najbardziej pogardzanych przez innych. Im na
pierwszym miejscu g∏osi∏ prawd´ o Królestwie Bo˝ym, zbawieniu i godnoÊci ka˝dego cz∏owieka
jako dziecka Bo˝ego. Nauczanie
to niepokoi∏o tych, którzy uwa˝ali
siebie za wyrastajàcych wysoko ponad grzesznà mas´ ludzi:
„A ten t∏um, który nie zna Prawa, jest przeklety“ (J 7,19). Postawa Jezusa ró˝ni∏a si´ od tego
rodzaju postepowania. Swoje pos∏annictwo ceni∏ On bardziej
ni˝ w∏asne ˝ycie. Dlatego w∏aÊnie wyda∏ si´ w r´ce ludzi i poniós∏ Êmierç. Nie pozosta∏ postacià osamotnionà w ludzkich dziejach.
8
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Mi∏ujàcy i odpowiedzialny
cz∏owiek
Bóg nie ˝àda∏ ofiary z krwi w∏asnego Syna po to, aby daç si´
przejednaç i przeb∏agaç grzesznej
ludzkoÊci. MyÊl jest o wiele g∏´bsza. ˚ycie i Êmierç Chrystusa sà
bezcennym darem dla ca∏ego
Êwiata. Dzi´ki temu darowi mog´
staç si´ tym, kim byç powinienem
wedle Bo˝ego zamierzenia – mi∏ujàcym i odpowiedzialnym cz∏owiekiem. Krew Chrystusa czyni wystarczajàco wiele, aby wyrwaç
mnie z kr´gu egoizmu, nienawiÊci
i winy. Zatrute egoizmem ludzkie
istnienie potrafi zmieniç na nowe,
lepsze, bardziej ludzkie, a wszystko to – si∏à osobowego daru w∏asnego istnienia, najbardziej bezinteresownego i wolnego.

Jezus nie jest Barankiem
ofiarnym, z∏o˝onym w ofierze obra˝onemu Bogu,
˝àdajàcemu krwi swojego
Syna. Poniós∏ On smierç,
poniewa˝ pozosta∏ wierny
do koƒca swojemu pos∏annictwu, przej´ty mi∏oÊcià
wobec ludzi, zw∏aszcza
najubo˝szych i najbardziej
pogardzanych przez innych.
To prawda, ˝e Nowy Testament
mówi wielokrotnie o „drogocennej
krwi Chrystusa“ (1 Pt 1, 19), „Krwi
Przymierza“ (Mk 11, 24; Mt 26,
28), o „Nowym przymierzu we
krwi“ (¸k 22, 20; 1 Kor 11, 25)
Chrystusa. Jak dziÊ rozumieç te
s∏owa? Z pomocà przyjÊç mo˝e
nam obraz transfuzji krwi z zakresu wspó∏czesnej medycyny. Je˝eli
jesteÊmy odkupieni, wcià˝ wyzwalani z egoizmu przez krew Chrystusa, wydarzenie to porównaç
mo˝na z ocaleniem ˝ycia ci´˝ko
chorego cz∏owieka, którego zatruta krew zostaje przez transfuzj´
wymieniona na nowà. Dzieki niej
Êmiertelnie chory cz∏owiek mo˝e
odzyskaç zdrowie. Krew ocala ˝ycie. Jest to krew innego cz∏owieka. Ma ona swojego dawc´. Dzieki
darowi czyjejÊ krwi moje ˝ycie mo˝e byç uratowane. Analogia narzuca si´ sama przez si´: to krew

Chrystusa oczyszcza naszà ska˝onà krew ludzkà (por. 1 J 1, 7).
Ten, który nas mi∏uje, „przez swojà krew uwolni∏ nas od naszych
grzechów“ (Ap 1, 5). W ten sposób naby∏ przez swojà krew ludzi
„z ka˝dego pokolenia, j´zyka, ludu i narodu“ (Ap 5, 9). Je˝eli zatem zwyci´˝amy w zmaganiu ze
z∏em, to w∏aÊnie „dzi´ki krwi Baranka“ (Ap 12, 11).
Jezus pozosta∏ wierny swemu
pos∏annictwu a˝ do Êmierci, a to
„dla nas“ i „dla wielu“ (Mk 14, 24;
¸k 22, 19-20). Egzegeci wykazujà
dziÊ, i˝ owo „dla“, wyra˝ajàce celowoÊç jego dzie∏a, nie musi byç
rozumiane w sensie ofiary. Oznacza ono po prostu konsekwentne
postepowanie Jezusa, natchnione
oddaniem wzgl´dem Ojca oraz
mi∏oÊcià do ludzi. Dopiero póêniej
zacz´to interpretowaç zbawczy
cel Jego dzie∏a „dla nas“ w sensie
ofiary (zob. 1J 4, 10). Widaç to
przede wszystkim w LiÊcie do Hebrajczyków, choç i tam nie bez
pewnego dystansu (Hbr 10, 510). Jezus ukazany zosta∏ jako
„wielki arcykap∏an“ (Hbr 4, 14),
„Êwi´ty, niewinny, nieskalany, oddzielony od grzeszników, wywy˝szony ponad niebiosa“ (Hbr 7,
26), który „przez Ducha wiecznego z∏o˝y∏ Bogu samego siebie jako nieskalanà ofiar´“ (Hbr 9, 14).
Dokona∏a si´ zatem pewnego rodzaju ewolucja w sposobie interpretowania dzie∏a Jezusa przy pomocy kategorii kultycznych i ofiarniczych. Byç mo˝e sta∏o sie to
pod wp∏ywem akomodacji do wyobra˝eƒ o roli ofiary, szeroko
wówczas rozpowszechnionych zarówno w Êrodowisku ˝ydowskim,
jak i pogaƒskim. Szczególny wp∏ywa wywrzeç mog∏a ˝ydowska tradycja paschalna, nakazujàca ofiarowanie niewinnego baranka (por.
Wj 12, 3-11; Iz 53, 7).

„Uwalnia∏ serca ludzi od
z∏a, które niszczy przyjaêƒ“
To nie Bóg ˝àda∏ krwi swojego
wcielonego Syna. Nie potrzebuje
tak˝e krwi niewinnych ludzi. Nie
ma On upodobania w m´czeƒstwie i udr´kach. Nawiàzujàc do
znanych s∏ów C.K.Norwida mo˝na
by powiedzieç, i˝ najwi´kszym
pragnieniem Boga jest to, aby m´czeƒstwo „uniepotrzebnia∏o si´“
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w ludzkich dziejach. Nie ocali∏ On
Jezusa przed m´kà i Êmiercià na
krzy˝u. Nie wybra∏ drogi ∏atwiejszej. Nie u∏atwi∏ sobie sposobu
docierania do ludzkiej wolnoÊci.
Chrystus mia∏ wycierpieç to
wszystko, co zgotowali Mu ludzie.
Nie dlatego, i˝ Bog pragnà∏ Jego
krwi. W Êwiecie takim, jaki on rzeczywiÊcie jest, sam Bóg nie chcia∏
mieç lepszego losu ni˝ los najn´dzniejszych tej ziemi. Los Mesjasza nie jest drogà ulg i u∏atwieƒ. W losie tym, uczestniczà ci,
którzy chcà iÊç za Chrystusem.
Komu ˝ycie oszcz´dza tej drogi,
ten niech s∏awi Boga z wdzi´cznoÊcià i uwa˝a to za szczególne b∏ogos∏awieƒstwo.
Tak˝e za naszych czasów pojawiajà si´ w koÊcio∏ach chrzeÊcijaƒskich ludzie, których los ma
w sobie pewne podobieƒstwo do
losu Chrystusa. Wystarczy wymieniç pastora Martina Luthera Kinga,
abp Oscara Romero i wielu innych
nieznanych chrzeÊcijan. Krew b´dàca symbolem ich oddanie dla
ludzi ma w sobie odkupieƒczà
i wyzwalajàcà si∏´. Kiedy wspominamy ich oddanie oraz zadanà im
Êmierç, wówczas umacnia si´ nasza w∏asna wiara w zbawczà moc
Ewangelii. Ich m´czeƒska Êmierç
jest Êwiadectwem Bo˝ej mocy
dzia∏ajàcej poÊród ludzkiej bezsilnoÊci: „bo moc w bezsile dojrzewa“ (2 Kor, 12, 9). Niewinny
obroƒca ludzkiej godnoÊci traci
˝ycie, ale jego Êwiadectwo trwa
nadal. Jego Êmierç ods∏ania mask´ z∏a. Jest jak Êwiat∏o nadziei,
które przebija z mroków rzeczywistoÊci wo∏ajàcej o przemian´.
Dla wspó∏˝ycia ludzi tej ziemi
wa˝ne jest w nauczaniu Jezusa
wszystko to, co pomaga im wyzwalaç si´ od nienawiÊci. Jedna
z nowych modlitw eucharystycznych mówi bardzo dosadnie, i˝
Jezus uczy∏ ludzi mi∏owaç Boga
i bliênich, „uwalnia∏ serca ludzi od
z∏a, które niszczy przyjaêƒ i usunà∏ z nich nienawiÊç, która odbiera nam szcz´Êcie“. Jest to sam
rdzeƒ nowoÊci Ewangelii. Wyrzec
si´ zemsty i podjàç wyzwanie zawarte w przykazaniu mi∏oÊci nieprzyjació∏ – to sprawy niezwykle
wa˝ne w kszta∏towaniu wspó∏˝ycia
ludzi. Historia wystawia chrzeÊcijaƒstwu wielce niechlubne Êwia-
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dectwo. Byç mo˝e nigdzie indziej
nie by∏o tylu wojen, wypraw krzy˝owych, palenia na stosie heretyków i czarownic, wrogoÊci do ˚ydów i pogan, co w∏aÊnie w chrzeÊcijaƒskiej Europie. Ewangelia
o mi∏oÊci bliêniego toruje drog´ do
ocalenia i wyzwolenia z przekl´tego kr´gu zemsty, odp∏aty i nienawiÊci. Tym, co ocala ludzi jest nie
sama krew Jezusa, lecz Jego oddanie i si∏a Jego przyjaêni dla
wszystkich.
Pytanie o sens ziemskiego ˝ycia Jezusa pozostaje nadal aktualne. Na chrzeÊcijanach spoczywa
obowiàzek wprowadzania w ˝ycie
ca∏ej nowoÊci Jego Ewangelii.
Jest w niej ukryty apel: uczmy si´
˝yç w szkole Jezusa! O m∏odocianym Jezusie powiedziano, i˝ „posuwa∏ si´ w màdroÊci i dojrza∏oÊci, w ∏asce u Boga i u ludzi“
(¸k 2, 52). Oznacza to, i˝ Bóg i ludzie cieszyli si´ z Jego powodu,
bo przymna˝a∏ radoÊci Bogu i ludziom. Kto idzie Jego drogà, mo˝e równie˝ pomna˝aç radoÊç Bogu i ludziom. To jest owa „ofiara
z miodu“, o której pisa∏ przesz∏o
sto lat temu niemiecki filozof.
To nie cierpienie i m´ka jako takie majà charakter zbawczy.
Zbawczà moc ma zaufanie do Boga, oddanie i dar z samego siebie.
Jezus nie s∏awi∏ cierpienia samego w sobie. B∏ogos∏awi∏ tych, którzy cierpià, wyzwala∏ ich z nieszcz´Êcia. Cierpienie jako takie
jest z∏em. Niesie w sobie moc destrukcyjnà. Trzeba je przezwyci´˝aç. Nie nale˝y go mistyfikowaç.
ChrzÊcijaƒstwo
uczy
przede
wszystkim wspó∏czucia (....), rozumienia sytuacji ludzi cierpiàcych.
Sk∏ania do zmagania z cierpieniem, a przynajmniej do zmniejszania jego niszczycielskiej si∏y.

„Mi∏osierdzia chc´,
a nie ofiary “
MyÊl o Bogu, który daje si´
przejednaç jedynie przez krew ma
w sobie coÊ z mimowolnego bluênierstwa. Wyobra˝enie to wià˝e
si´ nierozerwalnie z religià strachu. Krytycznie myÊlàcy ludzie
stawiajà dzisiaj trudne pytania. Je˝eli odkupienie dokona∏o si´
przez krwawà ofiar´ Jezusa, to
dlaczego nadal tyle krwi w ludzkich dziejach? Dlaczego nie usta∏y
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mordy? Dlaczego sami chrzeÊcijanie tak cz´sto zabijali „w imi´ Boga“? Nieprzypadkowo Wielki Piàtek stawa∏ si´ ongiÊ dniem szczególnej agresji i przemocy wobec
˚ydów („chrzest albo Êmierç“).
ChrzeÊcijaƒstwo widziane jest
cz´sto z zewnàtrz jako niezrozumia∏a religia pociàgajàca za sobà
niezliczone ofiary w ludziach. Czy
prawdziwe zbawienie mo˝e dokonywaç si´ przez krew i Êmierç?
Czy ten model myÊlenia nie prowadzi do akceptacji przemocy
w ró˝nych jej postaciach? Czy
chrzeÊcijaƒstwo nie st´pia ludzkiej wra˝liwoÊci i nie wychowuje
w ten sposób do okrucieƒstwa?
Je˝eli samo poj´cie ofiary zawiera
element przemocy, czy nadal wolno bezkrytycznie pos∏ugiwaç si´
kategorià krwawej ofiary Chrystusa, która jedna ziemi´ z niebem?
Karta wst´pu do nieba splamiona
krwià wydaje si´ dla wielu ludzi
niezrozumia∏a i trudna do przyj´cia. (...)
W Ewangelii wed∏ug Êw. Mateusza Jezus dwukrotnie przytacza
s∏owa proroka Ozeasza o priorytecie mi∏osierdzia przed kultem
ofiarnym. Za ka˝dym razem s∏owa
te poprzedzone sà zastanawiajàcym komentarzem i zach´tà: „Idêcie i nauczcie si´ co znaczy: »Mi∏osierdzia chc´, a nie ofiary«“
(Mt 9, 13). Trzy rozdzia∏y dalej powraca ta sama myÊl, ale w trybie
warunkowym, co wyra˝à jeszcze
mocniej sytuacj´ niezrozumienia
czegoÊ istotnego: „GdybyÊcie zrozumieli, co znaczy »mi∏osierdzia
chc´, a nie ofiary«, nie pot´pialibyÊcie niewinnych“ (Mt 12, 7).
Przejmujàce jest to dwukrotne
nalegania na przywrócenie w∏aÊciwej postawy wobec zwyczaju sk∏adania ofiar. Postawy tej trzeba si´
wcià˝ uczyç, aby lepiej zrozumieç
naleganie Mistrza z Nazaretu na
potrzeb´ braterstwa: „wy wszyscy
braçmi jesteÊcie“ (Mt 23, 8). Bardziej zrozumia∏a staje si´ tak˝e
przestroga przed nak∏adaniem na
ludzkie ramiona „wielkich ci´˝arów nie do uniesienia“ (Mt 23, 4).
Postawa taka wynika z faktu zbli˝ajàcego si´ Królestwa Boga, Ojca wszystkich: „On sprawia, ˝e
s∏oƒce Jego wschodzi nad z∏ymi
i nad dobrymi, i On zsy∏a deszcz
na sprawiedliwych i niesprawiedli9
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wych“ (Mt 5, 45). Cz∏owiek ma naÊladowaç wszechogarniajàce mi∏osierdzie Boga: „Bàdêcie mi∏osierni, jak Ojciec wasz jest mi∏osierny“ (¸k 6, 36).
Postawa samego Jezusa sk∏ania do wi´kszej ostro˝noÊci w stosunku do idei ofiary, do mistyki
wyrzeczenia i cierpienia oraz do
ascezy skoncentrowanej na negatywnoÊci ludzkiego istnienia. Pierwotna tradycja Ewangelii zas∏uguje na g∏´bokie przemyÊlenia. Trzeba wcià˝ do niej powracaç. Jezus
sta∏ si´ „ofiarà“ (w sensie ∏aciƒskiego s∏owa „victima“!) ludzkich
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zamys∏ów i konfliktów. Nie wybra∏
tej drogi dobrowolnie, choç przyjà∏ na siebie jej konsekwencje.
ChrzeÊcijanie uczynili z Niego
z czasem „Baranka ofiarnego“,
zbawczà ofiar´ przeb∏agalnà wobec Ojca (w sensie ∏aciƒskiego
„sacrificium“).
Czy tego rodzaju ewolucja wysz∏a chrzeÊcijaƒstwu na dobre?
Czy zweryfikowa∏a si´ w procesie przeobra˝ania ludzkiego ˝ycia? Czy nie sta∏a si´ êród∏em nowych cierpieƒ? Stawiam te pytania nie bez wewn´trznego dr˝enia. Jestem przekonany, ˝e trze-

ba je stawiaç na poczàtku trzeciego tysiàclecia chrzeÊcijaƒstwa,
wracajàc myÊlà do samych poczàtków Êwiadectwa Ewangelii.
Od tego zale˝y przysz∏oÊç chrzeÊcijaƒÊtwa i jego obecnoÊci
w Êwiecie.

Wac∏aw Hryniewicz OMI
(tekst zamieszczony
w „Tygodniku Powszechnym, nr 2,
14 stycznia 2001;por. tak˝e
odpowiedzi na ten tekst zawarte
w kolejnych numerach (3, 4, 6 i n.
skróty pochodzà od redakcji)

Odnowienie Przymierza
6 i 7 stycznia 2001 roku w Sulejówku pod Warszawà odby∏o si´ spotkanie cz∏onków W˚Ch, którzy sà po sta∏ym
przymierzu. W spotkaniu uczestniczy∏o 45 osób. Celem tego dwudniowego zgromadzenia by∏o odnowienie ducha
przymierza, rewizja przymierza, odczytanie ku czemu Bóg
wzywa i prowadzi cz∏onków W˚Ch oraz integracja sta∏ych
cz∏onków W˚Ch w Polsce. W programie spotkania znalaz∏y
si´ konferencje, praca w grupach oraz wspólna modlitwa.
Osiem grup prowadzi∏o refleksj´ nad nast´pujàcymi tematami:
– sposoby dochodzenia do decyzji o podj´ciu przymierza;
– sposób prze˝ywania przymierza w W˚Ch w wymiarze
wertykalnym i horyzontalnym;
– rozumienie i praktyka kryteriów podejmowania decyzji
o przymierzu na sta∏e;
– formy i miejsce (w sensie wspólnoty) sk∏adania przymierza sta∏ego i czasowego.
Najwa˝niejsze wnioski jakimi zakoƒczy∏a si´ praca
w grupach sà nast´pujàce:
– potrzebne jest ustalenie procedury podejmowania
przymierza na sta∏e (jakie sà kolejne kroki);
– dla osób ˝yjàcych sta∏ym przymierzem wa˝ny jest dokument upami´tniajàcy fakt podj´cia przymierza;
– trzeba dokonywaç rewizji ˝ycia przymierzem na sta∏e
(np. jeden raz w roku), aby zachowaç potrzebnà równowag´ mi´dzy ˝yciem wewn´trznym a zaanga˝owaniem.
Obecnie w W˚Ch w Polsce sà 73 osoby po sta∏ym przymierzu. W tej liczbie 38 osób ze wspólnoty warszawskiej,
12 osób z ∏ódzkiej, 7 z lubelskiej, 5 z bia∏ostockiej, 5 z piotrkowskiej, 3 z kaliskiej, 2 z radomskiej, 1 z toruƒskiej. Podczas uroczystej Eucharystii koƒczàcej spotkanie w Sulejówku dwie nowe osoby podj´∏y sta∏e przymierze. Sà to
Klara Górska ze wspólnoty „Droga“ oraz Danuta Dworakowska ze wspólnoty „Andrzej Bobola“, obie z Warszawy.
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Poni˝ej przedstawiamy Êwiadectwo jednej z nich o drodze
do z∏o˝enia sta∏ego przymierza.

Sulejówek, 6 stycznia 2001 roku

Moje przymierze z Bogiem
Jestem w Sulejówku z zamiarem podj´cia przymierza
na ca∏e ˝ycie. Przymierze jest przede wszystkim inicjatywà
Boga. To On zaprasza do spotkania. W moim ˝yciu czyni∏ to na ró˝ne sposoby. Jeszcze dzisi´ç lat temu jezuici i ca∏a duchowoÊç ignacjaƒska jawi∏a mi si´ jako pewien prze˝ytek czy te˝ kiepski ˝art ze strony Pana Boga. Propozycje
udzia∏u w rekolekcjach co jakiÊ czas wraca∏y do mnie, ale
zawsze znajdowa∏am argumenty, ˝eby nie jechaç. Kiedy
mi ich zabrak∏o, by∏o to osiem lat temu, skorzysta∏am z jakiejÊ mo˝liwoÊci i wreszcie pojecha∏am na rekolekcje. Mojà motywacjà by∏o przede wszystkim to, ˝eby uzyskaç potwierdzenie, ˝e W˚Ch to nie jest wspólnota dla mnie.
Wyje˝d˝ajàc na rekolekcje mia∏am za sobà pierwsze miesiàce bycia we wspólnocie. Jakie˝ by∏o moje zdziwienie,
gdy okaza∏o si´, ˝e mój kierownik duchowy w tych rekolekcjach ma inne zdanie. Dla niego wa˝niejszà sprawà
okaza∏a si´ moja relacja do Boga.
Istotà przymierza jest poznanie osoby, z którà zawiera si´ przymierze. Poznaç, czyli bardziej kochaç, naÊladowaç t´ osob´ w moim ˝yciu, byç bardziej jak ona. Uczy∏am si´ tego podejmujàc kolejne tygodnie rekolekcji ignacjaƒskich. Podejmowa∏am te˝ przymierza czasowe nie do
koƒca rozumiejàc, co jest ich istotà. Podejmowania przy-
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mierza oczekiwa∏a ode mnie wspólnota, a ja nie chcia∏am
jej zawieÊç. Jednak nie czu∏am si´ w tej decyzji do koƒca
wolna.
D∏ugo nie potrafi∏am znaleêç swojego miejsca we
wspólnocie warszawskiej. Bardzo przeszkadza∏a mi
i sprawia∏a wielkà trudnoÊç – anonimowoÊç. Próbà prze∏amania tego stanu by∏y rekolekcje dla W˚Ch, zarówno
te prowadzone przez ojców jezuitów, jak równie˝ przez
cz∏onków wspólnoty. Katechezy czy te˝ grupy dzielenia
by∏y okazjà do zobaczenia tego, czym ka˝dy z nas ˝yje.
Jednym z owoców ostatnich rekolekcji wielkopostnych by∏
mój wyjazd na ogólnopolskie spotkanie W˚Ch do Kalisza. By∏ to dla mnie czas doÊwiadczenia wspólnoty w
wymiarze krajowym. Zobaczy∏am, ˝e problemy, którymi
˝yjà grupy warszawskie sà równie˝ problemami grup
z innych miast. DoÊwiadczy∏am jednoÊci w prze˝ywaniu
naszego charyzmatu, naszej misji, zaanga˝owania. DoÊwiadczy∏am ró˝norodnoÊci, która nie dzieli, ale jest
ogromnym bogactwem.
Spotkanie w Kaliszu zach´ci∏o mnie do wyjazdu do
Falenicy na rekolekcje dotyczàce przymierza. Mia∏am

WSPÓLNOTA

W

MISJI

ju˝ za sobà doÊwiadczenie spotkania Boga, doÊwiadczenie wspólnoty konkretnych osób powo∏anych i pos∏anych
przez Boga, a wi´c doÊwiadczenie g∏´bokiej formacji.
Przyszed∏ czas, by daç odpowiedê Bogu. Rekolekcje by∏y wi´c czasem przyglàdania si´ w∏asnej historii ˝ycia.
Odczytywania jej w aspekcie przymierza z Bogiem.
Majàc za sobà doÊwiadczenie tych rekolekcji mog´ powiedzieç, ˝e ka˝de s∏owo tekstu przymierza ma dla
mnie ogromnà g∏´bi´, daje mi mo˝liwoÊç pe∏nej dyspozycyjnoÊci wobec Pana, wolnoÊci i otwartoÊci na znaki
czasu.
Na koniec pragn´ wyraziç mojà wdzi´cznoÊç tym
wszystkim, którzy wspierali mnie swojà modlitwà w decyzji podj´cia przymierza na sta∏e. Modlitewna troska innych by∏a dla mnie wyrazem wzajemnej odpowiedzialnoÊci za siebie. Dzi´kuj´ mojej wspólnocie podstawowej,
która od wielu lat towarzyszy mi na tej drodze kroczenia
z Panem.
Klara Górska
wspólnota „Droga“, Warszawa

Sierpniowa Magdalenka
Jednym z zaanga˝owaƒ apostolskich wspólnoty Êw. Józef sà organizowane od 9 lat w Magdalence
pod Warszawà rekolekcje ignacjaƒskie dla chorych na SM. Bierze w nich udzia∏ ma∏a grupa chorych
(do 20 osób) oraz ich opiekunowie – wolontariusze. Rekolekcje prowadzone sà w dynamice i wed∏ug
metody çwiczeƒ duchownych (punkta, medytacje, adoracja, rozmowy indywidualne), choç oczywiÊcie
uwzgl´dniajà fizyczne mo˝liwoÊci uczestników. Sà tylko dwie medytacje, d∏u˝szy czas na odpoczynek,
równie˝ milczenie zachowywane jest o tyle, o ile to mo˝liwe.
Szczególnà cechà tych rekolekcji jest to, ˝e odprawiajà je zarówno chorzy, jak i ich opiekunowie.
To doÊwiadczenie spotkania z cz∏owiekiem cierpiàcym w∏aÊnie w czasie rekolekcji, przeplatanie si´
duchowych prze˝yç z konkretem ˝ycia – czyjàÊ niesprawnoÊcià i bólem, przynosi szczególne owoce.
Swoimi wra˝eniami z ostatnich rekolekcji, dzieli si´ Ania, od wrzeÊnia 2000 r. nale˝àca do W˚Ch.

A Pan jej odpowiedzia∏: „Marto, Marto, troszczysz si´
i niepokoisz o wiele, a potrzeba ma∏o albo tylko jednego.
Maria obra∏à najlepszà czastk´, której nie bedzie pozba(¸k 10, 41-42)
wiona.
Gdy myÊl´ o rekolekcjach w Magdalence, to w mojej pami´ci pojawia si´ ten fragment Pisma. Rekolekcje to „najlepsza czàstka“ mojego ˝ycia… Czas Marii i Marty: s∏uchanie S∏owa Bo˝ego „u stóp Pana“, a tak˝e s∏u˝ba innym.
Tygodniowy pobyt w Magdalence zawsze jest okazjà do

bliskiego spotkania z Bogiem (w medytacjach, adoracji,
mszy Êwi´tej, sakramencie pojednania), a tak˝e z innymi
ludêmi i z pi´knem przyrody.
W tym roku rekolekcje prowadzi∏ ojciec Zbyszek
Kubacki wspierany przez Katarzyn´ Czarnecka i ksi´dza
Darka Michalskiego. Bra∏o w nich udzia∏ oko∏o 20 osób,
po∏owa uczestników to byli chorzy na SM. Przez pi´ç
sierpniowych dni rozwa˝aliÊmy prawd´ o mi∏osiernej mi∏oÊci Boga do ka˝dego z nas.
11
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Ty nie s∏ów s∏uchaj bracie, s∏uchaj milczenia....
Aleksander Bie∏y
Czasem szczególnego spotkania ze S∏owem Bo˝ym by∏y codzienne medytacje. Podczas pierwszej z nich ws∏uchiwaliÊmy sie w g∏os Jezusa, który poprzez przypowieÊci
opowiada∏ nam o swoim Ojcu. W drugiej rozwa˝alismy
s∏owa Jezusa skierowane do siostry Faustyny.

Ka˝dy z nas doÊwiadczy∏ tego, jak znajomy, wiele razy
czytany fragment Biblii staje si´ ˝ywà, bardzo osobistà rozmowà z Przyjacielem. Rozmowà dotykajàcà tych sfer naszego ˝ycia, w których si´ pogubiliÊmy, które sà dla nas
ci´˝arem, zdawa∏oby si´ ponad miar´.
Dialog z Bogiem nie koƒczy si´ z koƒcem medytacji,
toczy si´ nadal w ciàgu dnia – na spacerze, podczas Eucharystii, wieczornej adoracji i rachunku sumienia, jeÊli
tylko pozwolimy trwaç ciszy serca. S∏owo, które wówczas
Pan do nas kieruje nie jest martwà literà. DoÊwiadczamy,
˝e ma ono moc przemiany naszych postaw, myÊli, uczuç,
czynów. „Jednego trzeba: aby grzesznik uchyli∏ choç troch´ na promieƒ ∏aski drzwi swego serca, a reszt´ ju˝ Bóg
dope∏ni.“

Aby us∏yszeç Boga, trzeba mieç cisz´ w duszy i byç milczàcym, nie milczeniem ponurym, ale ciszà w duszy.
siostra Faustyna
Zachowywanie milczenia jest bardzo istotne dla dobrego prze˝ycia czasu rekolekcji. Cisza dotyka naszych serc,
uwra˝liwia na g∏os Boga, pomaga dostrzec inny wymiar naszego zycia: codzienne obowiàzki, spotykani ludzie (na
których nierzadko jesteÊmy zamkni´ci), nasze cierpienia,
niepowodzenia i rozczarowania stajà si´ szczególnym
miejscem obecnoÊci Boga, Jego dzia∏ania, którego na co
dzieƒ nie dostrzegamy.
12
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Mów do mnie po prostu jak przyjaciel z przyjacielem.
Pan Jezus do siostry Faustyny
Kolejnym istotnym elementem magdalenkowych rekolekcji sà indywidualne rozmowy z towarzyszem duchowym.
Bóg mówi do nas tak˝e poprzez drugiego cz∏owieka, poprzez jego ˝yczliwoÊç, zrozumienie, okazane wsparcie, rad´. DoÊwiadczamy, ˝e nigdy nie jesteÊmy odosobnieni, ani
w prze˝ywanych radoÊciach, ani w cierpieniu, zagubieniu,
poszukiwaniu.
Mi∏oÊç nie polega na s∏owach ani na uczuciach, ale na
czynie. Jest to akt woli, jest to dar, czyli darowanie.
siostra Faustyna
Prze˝ywanie rekolekcji we wspólnocie jest tak˝e zadaniem dla ka˝dego uczestnika, przynagleniem do wychodzenia z w∏asnego egoizmu, do otwartoÊci i hojnoÊci
w s∏u˝eniu drugiemu cz∏owiekowi. Ka˝dy z nas jest w jakiÊ sposób szczególnie wezwany do budowania jednoÊci;
ka˝dy jest potrzebny ze swoim darem radoÊci, umiej´tnoÊcià s∏uchania, rozmowy, czy te˝ szczególnej wra˝liwoÊci na potrzeby innych. Tak jak w poprzednich latach,
tak˝e w tym roku uda∏o nam si´ stworzyç w czasie rekolekcji prawdziwà wspólnot´. PotrafiliÊmy z cierpliwoÊcià
i radoÊcià znosiç niewygody i trud tych dni, umieliÊmy
cieszyç si´ darowanym nam czasem, wspania∏à pogodà,
spokojem i pi´knem przyrody. Wspólna modlitwa, praca,
spacery, szczere rozmowy da∏y poczàtek bli˝szym znajomoÊciom i przyjaêniom, które trwaç b´dà po zakoƒczeniu rekolekcji, a pog∏ebià je pielgrzymki i spotkania.

„Najlepsza czàstka“ naszego ˝ycia: dla wielu z nas,
uczestników rekolekcji w Magdalence, tych kilka wakacyjnych dni staje si´ êród∏em duchowej si∏y, nadziei, wytrwa∏oÊci, radoÊci na ca∏y rok.
Ania
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W˚Ch – Ja i Ty, czy My? Do czego zaprasza Bóg?
Ogólnopolskie Spotkanie Cz∏onków i Przyjació∏ W˚Ch
20 – 22 kwietnia 2001 r. – Toruƒ
Przyjdêcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obcià˝eni jesteÊcie, a Ja was pokrzepi´.
Weêcie moje jarzmo na siebie i uczcie si´ ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest s∏odkie, a moje brzemi´ lekkie.
(Mt 11, 28–30).
W imieniu Toruƒskiej Wspólnoty Lokalnej i Rady Wykonawczej W˚Ch
w Polsce zapraszamy Was, Wasze
wspólnoty i wszystkich przyjació∏
W˚Ch na spotkanie do Torunia.
W czasie tego spotkania pragniemy
przyjrzeç si´ wspólnotowemu wymiarowi ˝ycia i formacji W˚Ch w Polsce
i prosiç Mi∏osiernego Jezusa o ∏ask´
uzdrowienia serca.
Nasze spotkanie b´dzie odbywa∏o si´
w Domu Pielgrzyma, gdzie mamy zapewniony nocleg, wy˝ywienie i mo˝liwoÊç odbycia spotkaƒ ogólnych i grupowych.
Poni˝ej przedstawimy kilka wst´pnych
informacji:
1. Ramowy program spotkania
PIÑTEK 20.04.01 (po po∏udniu)
• zakwaterowanie: Dom Pielgrzyma,
ul. Êw. Józefa 23/35, Toruƒ
• kolacja
• Eucharystia
SOBOTA 21.04.01
• Êniadanie
• rozpocz´cie spotkania, konferencja
• praca w grupach – warsztaty
• obiad
• podsumowanie pracy grup
• Eucharystia
• kolacja
• prezentacja dzie∏ prowadzonych
przez wspólnoty lokalne i podstawowe
NIEDZIELA 22.04.01
• Êniadanie
• Eucharystia
• zwiedzanie Torunia
• wspólny piknik, obiad

Zapraszamy i zach´camy goràco
wszystkie wspólnoty do przygotowania
i prezentacji prowadzonych przez nie
dzie∏ (dowolna forma, gdyby do prezentacji by∏ potrzebny jakiÊ sprz´t,
prosz´ wczeÊniej nas o tym poinformowaç).
Prosimy te˝ osoby Êpiewajàce i grajàce o zabranie z sobà instrumentów,
tak abyÊmy mogli wspólnym Êpiewem
chwaliç Boga i budowaç wspólnot´.
Informujemy rodziców, ˝e w czasie
przedpo∏udniowych warsztatów zapewniamy opiek´ dzieciom i zorganizowanie dla nich ciekawych zaj´ç.

W zg∏oszeniu prosz´ podaç liczb´
osób, ich wiek, p∏eç oraz sposób dotarcia do Torunia (PKP, PKS, transport
prywatny). Powy˝sze dane potrzebne
sà do rozplanowania noclegów i rezerwacji parkingu.

2. Miejsce spotkania:
• od piàtku do niedzielnego Êniadania – Dom Pielgrzyma (mo˝liwoÊç zakwaterowania w piàtek – 20.04.01 od
godz. 16.00)
• niedziela: KoÊció∏ pw. Ducha Âw.,
Rynek Staromiejski – Eucharystia;
Fort IV – piknik

Zdajemy sobie spraw´, ˝e koszty
uczestnictwa nie sà niskie. Zwracamy
si´ wi´c z proÊbà do wspólnot lokalnych o stworzenie funduszu solidarnoÊciowego, tak aby jak najwi´ksza
liczba osób mog∏a uczestniczyç w tym
spotkaniu. (Gdyby wspólnoty lokalne
nie by∏y w stanie stworzyç takiego funduszu, prosimy o kontakt z Sekretariatem W˚Ch.)
Bli˝sze informacje dotyczàce szczegó∏owego programu spotkania oraz sposobu dotarcia do miejsca zakwaterowania przeka˝emy póêniej.
Mamy nadziej´, ˝e doÊwiadczenie poprzednich spotkaƒ oraz temat i miejsce obecnego zach´cà Was do spotkania si´ tej wiosny u nas, w Toruniu!

3. Koszty uczestnictwa:
Dzieci do lat 4 – bezp∏atnie
Dzieci do lat 8 – 55,00 z∏
Pozostali uczestnicy – 105,00 z∏
Cena obejmuje dwa noclegi, posi∏ki
od kolacji w piàtek do obiadu w niedziel´.
4. Zg∏oszenia do 23.03.01 r.
pod adresem:
El˝bieta Wierszy∏o
Ul. Orla 21
87-100 Toruƒ
e-mail: elzbieta@nomet.com.pl

5. Op∏at za uczestnictwo w spotkaniu
prosimy dokonaç do 30.03.01, na
konto: Dom Zakonny Towarzystwa
Jezusowego,
ul. Piekary 24, 87-100 Toruƒ
PeKaO S.A. I/o Toruƒ
Nr 11001568-100205-2101-111-0
Z dopiskiem „Spotkanie W˚Ch“

Prezydent W˚Ch w Polsce
Ewa Poleszak
Koordynator Wspólnoty Toruƒskiej
Ewa Rochon
13
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Domy rekolekcyjne zapraszajà
Dom Rekolekcyjny Êw. Józefa
ul. Sobieskiego 40, skr. poczt. 72
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel.: (0-32) 215-33-67 fax: (0-32) 215-90-60
e-mail: dr-czdz@jezuici.krakow.pl
31 sierpnia - 2 wrzeÊnia 2001
ODKRYWANIE W¸ASNEJ TO˚SAMOÂCI
Poczucie w∏asnej to˝samoÊci jest faktem, którego doÊwiadcza ka˝dy cz∏owiek zadajàc sobie pytanie kim jest.
Odpowiedzi poszukuje w spotkaniu z sobà, drugim cz∏owiekiem i Bogiem. Fundamentem to˝samoÊci jest osoba
Jezusa Chrystusa, która jest obrazem Boga Ojca, a my
w Jego Êwietle mo˝emy doÊwiadczyç kim jesteÊmy.
Podczas skupienia zostanà poruszone nast´pujàce tematy: w∏asne imi´, mój obraz siebie, obraz Boga, jaki nosz´
w sobie.
Skupienie rozpocznie si´ w piàtek o godzinie 16.00, a zakoƒczy w niedziel´ o godz. 12.00. Poprowadzi je Piotr Bednarczyk, pedagog zaanga˝owany w formacj´ nauczycieli.
6 - 8 kwietnia 2001
I. MODLITWA DROGÑ OCZYSZCZENIA DUCHOWEGO
W czasie skupienia podj´te zostanà mi´dzy innymi tematy:
warunki i postawy na modlitwie, rola milczenia, rozproszenia na modlitwie oraz modlitwa pomocà w oczyszczeniu
duchowym.
7 – 9 wrzeÊnia 2001
II. JESTEÂCIE CZYÂCI DZI¢KI S¸OWU BO˚EMU
W czasie skupienia podj´te zostanà mi´dzy innymi tematy:
miejsce S∏owa Bo˝ego w ˝yciu duchowym cz∏owieka, trudnoÊci w s∏uchaniu S∏owa Bo˝ego, Lectio divina jako metoda modlitwy, praktyka kierownictwa duchowego w ˝yciu
S∏owem Bo˝ym.
30 listopada – 2 grudnia 2001
III. POZNANIE SIEBIE DROGÑ WYZWOLENIA
W czasie skupienia podj´te zostanà mi´dzy innymi tematy: poznawanie siebie w Êwietle S∏owa Bo˝ego, uczucia
nieuporzàdkowane, rola drugiego cz∏owieka w drodze do
Boga, pomoc psychologii w poznaniu siebie.
W trakcie skupieƒ sà przewidziane konferencje, modlitwa
osobista, praca w grupach oraz mo˝liwoÊç indywidualnej
rozmowy z kierownikiem duchowym.
Skupienia rozpoczynajà si´ w piàtek o godz. 17.00 a koƒczà w niedziel´ o godz. 12.00. Poprowadzi je ekipa Domu
Rekolekcyjnego.
Rekolekcje pi´ciodniowe (Fundament)
Rekolekcje pi´ciodniowe obejmujàce tzw. Fundament åwiczeƒ Duchowych Êw. Ignacego Loyoli. Podczas tych dni
proponujemy zapoznanie si´ z metodà medytacji ignacjaƒskiej i rachunku sumienia wed∏ug Êw. Ignacego. Na modli14

twie rozwa˝ane b´dà nast´pujàce tematy: mój obraz Boga; mój obraz siebie i zwiàzane z tym relacje: do Boga, do
drugiego cz∏owieka i otaczajàcego Êwiata.
Terminy:
20 - 25 kwietnia 2001
23 - 28 lipca 2001
21 - 26 sierpnia 2001
21 - 26 wrzeÊnia 2001
Rekolekcje oÊmiodniowe
13 - 21 marca 2001
(I, II, III tydzieƒ)
28 kwietnia - 6 maja 2001
(I, IV tydzieƒ i Synteza)
30 czerwca - 8 lipca 2001
(I, II tydzieƒ)
10 - 18 lipca 2001
(I, III, IV tydzieƒ)
1 - 9 sierpnia 2001
(I tydzieƒ i Synteza)
11 - 19 sierpnia 2001
(I, II, III tydzieƒ)
11 - 19 wrzeÊnia 2001
(I, II, IV tydzieƒ)
16 - 24 paêdziernika 2001
(I, II, III tydzieƒ)
11 - 19 grudnia 2001
(I, IV tydzieƒ i Synteza)
27 grudnia 2001 - 4 stycznia 2002
(I, II tydzieƒ)

Centrum DuchowoÊci – Cz´stochowa
ul. Âw. Kingi 74/84
42-226 Cz´stochowa
tel: (0-34) 3244019, fax: (0-34) 3248957
http://www.jezuici.krakow.pl/dr-czest/
13 – 16 wrzeÊnia 2001
KURS DUCHOWOÂCI IGNACJA¡SKIEJ
Kurs DuchowoÊci jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematem, w szczególnoÊci jednak zapraszamy tych, którzy pomagajà przy dawaniu åwiczeƒ Duchowych w naszym domu i w innych oÊrodkach rekolekcyjnych. Kurs poprowadzà ojcowie z Centrum DuchowoÊci
oraz zaproszeni goÊcie.
26 - 28 paêdziernika 2001
OSOBA JEZUSA U ÂW. MATEUSZA
„Poznaç Jezusa oczami ewangelistów“
Skupienie b´dzie próbà przybli˝enia osoby Boga Wcielonego, ukazujàc zarówno Jego cz∏owieczeƒstwo jak i bóstwo, dotykajàc specyfiki przedstawienia Jego osoby
przez Êw. Mateusza. Nie chodzi tu jednak o naukowe poznanie, ile o zaproszenie do kontemplacyjnej relacji z Jezusem ˝ywym, wychodzàc z kart Ewangelii. Poruszone zostanà nast´pujàce tematy: Dzieciƒstwo Jezusa, Jezus jako
nauczyciel i prawodawca Nowego Przymierza, Jezus jako
wybawiciel od zniewolenia grzechem, M´ka Jezusa jako
zbawcze dzie∏o dokonane na krzy˝u, Epifanie Zmartwychwsta∏ego. Skupienie to rozpoczyna cykl przewidziany na
kilka lat i ukazujàcy osob´ Jezusa w oparciu o poszczegól-
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nych ewangelistów. Skupienie poprowadzi o. Tadeusz Hajduk SJ.
Rekolekcje pi´ciodniowe (Fundament)
18 – 23 maja 2001
18 – 23 wrzeÊnia 2001
4 – 9 grudnia 2001
Rekolekcje oÊmiodniowe
28 kwietnia do 6 maja
I, II, IV tydzieƒ
25 maja do 2 czerwca
Synteza
2 do 10 sierpnia
wszystkie cztery tygodnie
22 do 30 sierpnia
wszystkie cztery tygodnie
2 do 10 wrzeÊnia
wszystkie cztery tygodnie
29 wrzeÊnia do 7 paêdziernika wszystkie cztery tygodnie
16 do 24 paêdziernika
Synteza
3 do 11 listopada
wszystkie cztery tygodnie
11 do 19 grudnia
wszystkie cztery tygodnie
28 grudnia do 5 stycznia 2002 wszystkie cztery tygodnie

Ignacjaƒskie Centrum Formacji Duchowej
ul. Tatrzaƒska 35
81-313 Gdynia
tel: (0-58) 6210515 fax: (0-58) 6210350
http://www.jezuici.pl/icfd/
8 – 13 maja; 2 – 7 paêdziernika 2001
SPOTKANIA PRZY STUDNI JAKUBOWEJ
Rekolekcje ignacjaƒskie dla osób starszych
Ignacjaƒskie Centrum Formacji Duchowej zaprasza osoby
starsze na rekolekcyjne spotkania z Jezusem przy studni
Jakubowej. By∏o tam êród∏o Jakuba. Jezus zm´czony drogà siedzia∏ sobie przy studni. Nadesz∏a kobieta z Samarii
aby zaczerpnàç wody. Jezus rzek∏ do niej: „Kobieto daj mi
piç“. (J 4,6-7).
25 – 27 maja 2001
KOÂCIÓ¸ W POLSCE
WOBEC NOWYCH NIESPRAWIEDLIWOÂCI
Sesja warsztatowa
B´dzie to próba nazwania nowych niesprawiedliwoÊci oraz
wyartyku∏owania odpowiedzi w Êwietle doÊwiadczeƒ oraz
najnowszego nauczania KoÊcio∏a. Oprócz budzenia nowej
wra˝liwoÊci b´dzie to równie˝ próba znalezienia Êrodków
zaradczych na wieloimiennà niesprawiedliwoÊç w naszym
kraju. Sesj´ poprowadzi o. Krzysztof Fija∏kowski SJ, sta∏y
wspó∏pracownik Ignacjaƒskiego Centrum Formacji Duchowej, oraz zaproszeni goÊcie.
30 czerwca – 4 lipca 2001
LETNIA SZKO¸A TEOLOGII: TEOLOGIA ˚YWA
Letnia szko∏a teologii przedstawia wybrane zagadnienia
teologii wspó∏czesnej równie˝ osobom nie majàcym wy˝szego wykszta∏cenia teologicznego. Jej zadaniem jest
wprowadzenie osób, które pragnà pog∏´biç zrozumienie
swojej wiary oraz poszukujà odpowiedzi na wa˝ne pytania
egzystencjalne. Szko∏´ poprowadzà jezuici, specjaliÊci w
poszczególnych dziedzinach wiedzy teologicznej. Kierownictwo naukowe: o. dr Dariusz Kowalczyk SJ, wyk∏adowca
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teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
2 – 6 maja 2001
ROZEZNAWANIE DUCHOWE
Sesja formacyjna
Sesja ma na celu pog∏´bienie u jej uczestników znajomoÊci procesu i postawy rozeznawania. Przeznaczona jest dla
osób Êwieckich i duchownych, które przynajmniej raz odprawi∏y rekolekcje ignacjaƒskie. W dynamik´ sesji wplecione b´dà konferencje, praca wgrupach oraz czas na osobistà refleksj´ i modlitw´.
Sesj´ poprowadzi o. Mariusz Plencler SJ wraz z ekipà
wspó∏pracowników Ignacjaƒskiego Centrum Formacji Duchowej.
15 – 18 listopada 2001
ROZEZNAWANIE DUCHOWE WE WSPÓLNOCIE
Sesja formacyjna
Sesja jest w pewnym sensie kontynuacjà sesji o rozeznawaniu duchowym. Skierowana jest przede wszystkim do liderów i animatorów ró˝norakich grup i wspólnot. Na sesji
poruszone zostanà tematy dynamiki grupy i roli lidera oraz
podejmowanie decyzji i rozeznawanie duchów we wspólnocie. Sesj´ poprowadzi o. Mariusz Plencler SJ wraz z ekipà wspó∏pracowników Ignacjaƒskiego Centrum Formacji
Duchowej.
27 – 29 kwietnia 2001
KOMUNIKACJA PROWADZÑCA DO SPOTKANIA
Sesja warsztatowa
Podstawowym celem sesji jest rozwój zdolnoÊci do s∏uchania i odpowiadania. Punktem wyjÊcia jest proces komunikacji, który powinien prowadziç do pomocy w spotkaniu
i nawiàzaniu relacji mi´dzy osobami. Sesja jest skierowana
do ka˝dego, kto z racji swej funkcji wspó∏pracuje lub kieruje innymi, a tak˝e dla tych, którzy w codziennym ˝yciu
pragnà udoskonaliç komunikacj´ w rodzinie i z przyjació∏mi. Liczne çwiczenia pozwolà dostrzec wag´ obu partnerów w procesie komunikacji, zarówno tego, którzy mówi,
jak i tego, który s∏ucha.
Sesj´ poprowadzi o. Mariusz Plencler SJ, dyrektor ICFD,
psycholog i kierownik duchowy, oraz p. Ewa Witkowska ze
Stowarzyszenia Psychologów ChrzeÊcijaƒskich.
17 – 21 paêdziernika 2001
CZY I JAK TOBÑ MANIPULUJÑ?
Sesja formacyjna
Manipulacja jest formà zamierzonego wywo∏ywania wp∏ywu na drugà osob´ czy grup´ osób, aby podejmowa∏a ona
– nie zdajàc sobie z tego sprawy – dzia∏ania zaspakajajàce
potrzeby manipulatora. Manipulowaç mo˝na treÊcià i sposobem przekazywania informacji. Zapraszamy wszystkich,
którzy sà zainteresowani poznaniem mechanizmów manipulacji, aby umieç je rozpoznaç u siebie i u innych.
Sesj´ poprowadzi o. Mariusz Plencler SJ, dyrektor ICFD,
psycholog i kierownik duchowy, przy wspó∏pracy cz∏onków
Stowarzyszenia Psychologów ChrzeÊcijaƒskich.
Na podstawie nades∏anych materia∏ów
oraz informacji zawartych na stronie www.jezuici.pl/dr
oprac. dk
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K a l e n d a r i u m
21-22.04.2001

– Ogólnopolskie Spotkanie Cz∏onków i Przyjació∏ W˚Ch
w Toruniu

19-20.05.2001

– Rada G∏ówna – Warszawa

30.07 – 05.08.2001 – Rekolekcje W˚Ch – Gdynia
wakacje z bogiem
Schronisko pod Durbaszkà w Ma∏ych Pieninach
Termin: 15 – 23 lipca 2001
Zg∏oszenia:
Andrzej Byczyƒski
85-168 Bydgoszcz
ul. Ujejskiego 64/4
tel.: (052) 371 21 09
Bardziej szczegó∏owe informacje o tym turnusie i innych,
które sà w trakcie uzgodnieƒ zostanà rozes∏ane do koordynatorów wspólnot lokalnych w terminie póêniejszym.

II Krucjata modlitwy
w intencji Ojczyzny
Marzec

– Za wszystkich, którzy pomagajà i s∏u˝à samotnym, chorym i cierpiàcym, aby Bóg
wspiera∏ ich si∏y i nagradza∏ za poÊwi´cenie.

Kwiecieƒ – Za m∏ode ma∏˝eƒstwa i rodziny polskie,
aby w S∏owie Bo˝ym g∏oszonym przez
KoÊció∏ znalaz∏y odpowiedê na wszystkie
trudne problemy ˝ycia codziennego.
Maj

– Za wszystkich sprawujàcych w∏adz´
w Polsce, aby w swoich dzia∏aniach nie
dà˝yli do uzyskiwania w∏asnych korzyÊci
i panowania nad innymi, lecz starali si´ im
s∏u˝yç.

wakacje Europejskie W˚ch
4 – 11 sierpnia 2001
Saint Hugues de Biviers
W sierpniu 2001 roku Francuska Wspólnota ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego, b´dzie goÊciç na swoim terenie osoby z innych wspólnot W˚Ch w Europie, podczas „Wakacji Europejskich“, które odb´dà si´ od 4 sierpnia (godz. 12)
do 11 sierpnia (godz. 15).
JeÊli pragniecie prze˝yç czas odpoczynku, dzielenia si´
i modlitwy w poszerzonej wspólnocie, jesteÊcie zaproszeni na tydzieƒ wakacji w Alpach, niedaleko Grenoble, u stóp
masywu Chartreuse, w Centrum Saint Hugues de Biviers.
Przewidziane sà wspólne w´drówki po górach, zabawy,
zwiedzanie i oczywiÊcie modlitwa.
Zakwaterowanie: w pokojach jedno i dwuosobowych.
Mo˝na tak˝e przyjechaç z w∏asnym namiotem lub przyczepà kempingowà.
Koszt DoroÊli: pe∏na odp∏atnoÊç – 1800 F
minimum – 1400 F
formu∏a solidarnoÊciowa – 2000 F
Dzieci (od 2 do 14 lat): pierwsze dziecko – 700 F,
drugie – 560 F, trzecie i kolejne – 350 F.
Zg∏oszenia (w j´z. francuskim, angielskim lub niemieckim), w których nale˝y podaç m.in. liczb´ osób zg∏aszajàcych si´ (w tym dzieci), dane teleadresowe i dat´ urodzenia nale˝y wys∏aç do 30 maja 2001 r. pod adresem:
Brigitte Charasson
Vacances Européennes CVX
10, rue Colson
F – 21000 Dijon
Tel.: 03 80 50 10 94, fax: 03 80 68 07 04
e-mail: maison.rhenanie.palatina@wanadoo.fr
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