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JeÊli tylko Twej woli nie zechcà wypaczaç,
Bàdê hojny: zeÊlij moc i Êwiat∏o z wysokoÊci,
W∏adczym dotkni´ciem ulecz nerwów Êwierzb
nieznoÊny,
Chrypk´ k∏amstw, niedosytu znu˝onà ziemistoÊç,
Sk∏onne do wynaturzeƒ chroniczne dziewictwo.
Zabroƒ nam powtarzania przeçwiczonych replik,
ZmuÊ tchórzy, by zm´˝nieli, w oporze okrzepli;
Okryj w por´ jasnoÊcià tego, kogo kusi
Odwrót, a kto, promieniem pchni´ty, naprzód ruszy;
Przyka˝ uzdrowicielom, by si´ objawili,
Gdziekolwiek ˝yjà: w slumsach, czy w zaciszu willi;
Zabronuj Êlad po domu umar∏ych; przyÊwiecaj
Nowym architekturom, nowym drgnieniom serca.
W. H. Auden (1907-1973) t∏um. S. Baraƒczak
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Z ca∏ego serca,
ze wszystkich si∏?
d Maryi uczymy si´, ˝e nie ma znaczenia czy odpowiedzialnoÊç, którà podejmujemy jest tzw. wielka
czy drugorz´dna. Odpowiedê Maryi by∏a pozornie
bez znaczenia – przecie˝ powiedzia∏a swoje „tak” jako
m∏oda dziewczyna, wobec Boga, w ukryciu, na modlitwie.
A przecie˝ dzi´ki Jej „tak” zmieni∏y si´ losy Êwiata, zmieni∏o si´ ˝ycie nas wszystkich. Jezus przyszed∏ na Êwiat
w ubogiej rodzinie i przez 33 lata podejmowa∏ jako
cieÊla prace niezbyt wa˝ne. A jednak s∏u˝y∏o to
zbawieniu cz∏owieka.
Aposto∏owie, uczniowie byli te˝ pozornie prostymi ludêmi - rybakami. Nie mieli du˝ej odpowiedzialnoÊci za losy
Êwiata - przynajmniej do czasu powo∏ania. I tak jest z ka˝dym z nas, dopóki nie uÊwiadomimy sobie, ˝e jesteÊmy kochani przez Boga i nie
odpowiemy Êwiadomie na Jego
zaproszenie.
To Êwiadome oddanie si´
w r´ce Boga, by pos∏ugiwa∏ si´
nami wed∏ug swojej woli, zmienia zupe∏nie znaczenie wykonywanej pracy, obowiàzków,
zadaƒ, drobnych spraw codziennych. To „ma∏e” zadanie,
które wykonuj´ codziennie,
nabiera znaczenia w moim
sercu, wobec Boga, w relacji
z Nim, z drugim cz∏owiekiem
i w jednoÊci dzia∏ania. Wtedy
praca, którà wykonuj´, jest
wa˝na, chocia˝ mo˝e wydawaç
si´ trudna, albo wydawaç si´
pracà nie dla mnie. Chocia˝ mog´ myÊleç, ˝e sà inni, màdrzejsi,
bardziej przygotowani, którzy lepiej
– wed∏ug mnie – wykonaliby t´ prac´, to nie wyglada to tak samo z perspektywy Boga.

O

óg stawia czasem przed nami zadania, które wydajà si´ zbyt wielkie,
przerastajàce nasze mo˝liwoÊci. Jednak
to, co niemo˝liwe, staje si´ mo˝liwym tylko wtedy,
gdy uzyskawszy t´ wewn´trznà pewnoÊç – po wielokrotnym pytaniu: „Panie, czy to na pewno dla mnie, czy to na
pewno ja?” – id´ z Nim razem podejmujàc zadanie jako dane od Niego.
W tym w∏aÊnie widz´ radykalne podejmowanie Ewangelii. Nie sà to zadania, które cz∏owiek wymyÊla, z których
chce odnosiç korzyÊç, ale takie, które jako naglàce i pilne
widzi Bóg. Kogó˝ ma On prosiç, do kogo si´ zwracaç, jak
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nie do swoich przyjació∏ – uczniów. Wy jesteÊcie przyjació∏mi moimi, je˝eli czynicie to, co wam przykazuj´ (J 15, 14).
W∏aÊnie my, ka˝dy z nas, cz∏onków W˚Ch jest szczególnie wybranym i umi∏owanym uczniem Boga i stàd
(a w∏aÊciwie ju˝ od chrztu Êwi´tego) wynika nasza odpowiedzialnoÊç, by dzia∏aç od chwili, kiedy rozpoznam z Bogiem i przed Nim swoje zadania. To pójÊcie za jego g∏osem
jest z góry wiadome Bogu, ale nieznane dla cz∏owieka. Dlatego tak wa˝ne jest rozwa˝anie w swoim
sercu, na modlitwie, rachunku sumienia, dokàd mnie prowadzi Bóg. Nieraz mo˝e wydawaç si´, ˝e idziemy w nieznane, ale
tutaj wa˝na jest wiara i zaufanie, ˝e
Bóg jest Tym, który prowadzi mnie po
Jemu tylko znanych Êcie˝kach. I nie
opuÊci mnie, bo jak mówi prorok
Izajasz: Czy˝ mo˝e niewiasta zapomnieç o swym niemowl´ciu,
ta, która kocha syna swego ∏ona? A nawet, gdyby ona zapomnia∏a, Ja nie zapomn´ o tobie.
Oto wyry∏em ci´ na obu d∏oniach (Iz 49, 15-16a). JesteÊmy tak wa˝ni, ˝e Bóg nosi
nas na swoich d∏oniach – Jego pragnieniem jest, by cz∏owiek by∏ blisko Niego. Dlaczego? Bo jest to szcz´Êciem
cz∏owieka.
zy spe∏niam pragnienia
Boga? Czy chodz´ Jego
Êcie˝kami? W ogromnej
ciszy (na przyk∏ad na rekolekcjach, na g∏´bokiej modlitwie),
w której daj´ czas i miejsce Bogu
mog´ us∏yszeç w sobie Jego g∏os,
rozpoznaç Jego obecnoÊç w codziennoÊci, w ró˝nych zdarzeniach.
I rozpoznaç kierunki, w których mam
iÊç. ˚ywy cz∏owiek to ten, który idzie za
˝ywym Jezusem; ˝ywa wspólnota to ta,
która rozpoznaje Êlady ˝ywego Jezusa,
chce nimi iÊç, idzie nimi nie dla siebie samej,
dla swojej wygody, ale dla tych, z którymi Jezus
chce byç coraz bli˝ej. Jest to po prostu wype∏nianie misji
Jezusa.
Czy wiem, co jest moim zadaniem? Czy moja wspólnota rozpozna∏a drog´, i wie, co jest jej misjà?
JeÊli tak, oznacza to podejmowanie tego zadania ca∏ym sercem, ca∏ym umys∏em, i ze wszystkich si∏.

C

Krystyna Seremak
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Czytaç, ˝eby ˝yç
Medytacyjne czytanie Pisma Âwi´tego – praktyka Lectio Divina
Mi´dzy studium a modlitwà
Lectio divina jest praktykà zakorzenionà w klimacie duchowym Europy. Jej poczàtki si´gajà staro˝ytnoÊci chrzeÊcijaƒskiej i sà dziedzictwem przyj´tym przez chrzeÊcijaƒstwo od judaizmu. Gdyby przysz∏o nam wskazaç na najg∏´bsze pok∏ady tego nurtu w ˝yciu duchowym, musielibyÊmy skierowaç nasz wzrok ku literaturze màdroÊciowej,
a dok∏adnie ku temu, co nazywamy lekturà màdroÊciowà.
Gdy dzi´ki dzia∏alnoÊci proroków i ustawodawców
zwiàzanych ze Êwiàtynià jerozolimskà powsta∏ korpus pism
Êwi´tych judaizmu („prawo i prorocy”), zaczà∏ si´ okres ich
lektury pe∏nej religijnej czci. Celem tej lektury by∏o nie tylko
zg∏´bianie màdroÊci zawartej w tych tekstach, ale tak˝e jej
pomno˝enie „przez ˝ycie zgodne z Prawem” (Syr, Prolog
10). Taka màdroÊç, która jest umiej´tnoÊcià pobo˝nego ˝ycia, wymaga starannego studium Êwi´tych tekstów, ale nie
mo˝e si´ do niego ograniczaç. Medytacja jest drogà prowadzàcà do ˝ycia w przymierzu z Bogiem przez sta∏à lektur´ i refleksj´.
Istot´ tego zjawiska mo˝emy przeÊledziç na przyk∏adzie zaczerpni´tym z pochwa∏y przodków, która stanowi
màdroÊciowà reinterpretacj´ Pi´cioksi´gu, Ksiàg Samuela
i Królewskich oraz prorockich (Syr 44,1-49,16). Wybieramy
fragment poÊwi´cony wspomnieniu Noego (Syr 44,17-18).
Oto sam tekst:
Noe okaza∏ si´ doskona∏ym i sprawiedliwym,
a w czasie gniewu sta∏ si´ okupem,
dzi´ki niemu ocala∏a Reszta dla ziemi, kiedy przyszed∏ potop
[Pan] zawar∏ z nim wieczne przymierze,
by ju˝ wi´cej nie zg∏adziç potopem wszystkiego, co ˝yje
(t∏um. Wg Biblii Tysiàclecia)
Ten krótki fragment streszcza dosyç du˝y blok narracyjny z Ksi´gi Rodzaju (6,5-9,17). Wydaje si´, ˝e przebieg wydarzeƒ (budowa arki, sam potop, jego zakoƒczenie) nie
stanowià dla autora màdroÊciowej refleksji przedmiotu zainteresowania. Ze êród∏a, z którego czerpie, zapo˝ycza jedynie okreÊlenie Noego jako „doskonale sprawiedliwego”
(por. Rdz 6,9) oraz motyw przymierza wiecznego, które
gwarantuje, ˝e kara potopu si´ nie powtórzy (por. Rdz 9,917). W tekÊcie z Ksi´gi Syracha znajdujemy jednoczeÊnie
ca∏y szereg terminów, które sà charakterystyczne dla pism
prorockich: czas gniewu, reszta, okup. Autor màdroÊciowy
dodaje wi´c do opowiadania o Noem teologicznà interpretacj´, która w komentowanym przez niego tekÊcie jest nieobecna. Dokonuje relektury starego motywu w Êwietle biblijnej refleksji nad zbawieniem, którego dokonuje Bóg. Co
wi´cej, postaci biblijnego patriarchy daje rysy, które czynià
z niego zast´pczà ofiar´ za grzechy ca∏ej ziemi. Jest to jedyne takie u˝ycie s∏owa przet∏umaczonego tu jako „okup“
a gdzie indziej (Rt 4,7; Hi 28,15; Syr 6,15; 26,14; Jr 15,13 )
jako „zap∏ata“ na okreÊlenie osoby. Gdzie indziej w Biblii
mówi si´ o zap∏acie za jakàÊ osob´, a raczej o tym, ˝e nie
ma wartoÊci tak wielkiej, by mog∏a stanowiç zap∏at´ za jakàÊ osob´. W naszym tekÊcie to Noe jest okreÊlony jako
„zap∏ata”. Jest to motyw, który przywodzi na myÊl zast´p-

cze cierpienia S∏ugi Jahwe (I˝ 53,5). Takà mesjaƒskà interpretacj´ postaci Noego zawiera∏ prawdopodobnie hebrajski tekst Syracha, zachowany tylko we fragmentach. Mia∏
on w miejsce greckiego terminu „zap∏ata” inny, niezrozumia∏y raczej dla osób nieobeznanych z tradycjà biblijnà:
„odroÊl“, który tak˝e ma silny wydêwi´k mesjaƒski (por.
Iz 4,2; 11,1; Jr 23,5; Zach 3,8; 6,12; Ap 5,5; 22,16). Podobnie, jak w naszym tekÊcie, tak˝e w innych miejscach
przek∏adu greckiego Biblii Hebrajskiej, mamy do czynienia
z omówieniami terminu „odroÊl” lub jego odpowiednikami
bliskoznacznymi.
W ten sposób, dzi´ki szerokiej perspektywie, jakà zawdzi´czaç nale˝y czytaniu pisma Âwi´tego w przekonaniu,
˝e jest ono ca∏e s∏owem Boga i ˝e s∏owo to zawiera w sobie ca∏e objawienie zbawczego planu Boga, cz∏owiek màdry Bo˝à màdroÊcià odkry∏ tajemnic´ Zbawiciela ju˝
w opowiadaniu o Noem i o potopie na pó∏tora wieku przed
narodzeniem Jezusa Chrystusa. Lectio divina prowadzi
praktykujàcych jà zawsze ku spotkaniu ze S∏owem Wcielonym, nawet jeÊli nie znajà oni jeszcze Jego imienia i dobrej
nowiny o zbawieniu dokonanym przez Paschalnego Baranka i Jego ofiar´.

Krok po kroku
JeÊli uda∏o si´ nam zrozumieç, czym jest lectio divina,
to mo˝emy podjàç prób´ przejÊcia jej trzech podstawowych kroków: czytania (lectio), modlitwy proÊby (oratio)
i spotkania z Bogiem (meditatio).
Lectio. Czytaç trzeba tekst dobrze wybrany, to znaczy
taki, który nie jest przypadkowo wyrwany z ca∏oÊci, w której si´ znajduje, ale o którym wiemy, jakà rol´ w tej ca∏oÊci
pe∏ni. Staramy si´ odpowiedzieç, czym ten tekst jest: opowiadaniem, pouczajàcà mowà, modlitwà, nakazem prawnym itp. Staramy si´ wy∏owiç miejsca niejasne, takie, które
chcemy zg∏´biç w modlitwie oraz takie, które chcemy zastosowaç bezpoÊrednio do naszego ˝ycia. Fragmenty niezrozumia∏e próbujemy sobie wyjaÊniç korzystajàc z pomocy (komentarze biblijne, opracowania historyczne, opisy
zwyczajów i tradycji Bliskiego wschodu, mapy, atlasy itp).
Oratio. Modlitwa proÊby otwiera cz∏owieka na Boga, bo
uzmys∏awia mu, jak bardzo jest od Boga zale˝ny. Uczy te˝
ona, by ufaç Jego Mi∏oÊci do nas. Pomaga nam tak˝e wyraziç to co jest prawdà naszego serca. Dlatego, by spotkaç
si´ z Bogiem w Jego s∏owie, trzeba tego chcieç i o to prosiç. Trzeba te˝ prosiç o wszystko, co nam do tego spotkania potrzebne i o uwolnienie od wszystkiego, co w tym
spotkaniu nam przeszkadza. Podstawowym warunkiem tego spotkania jest spokój ducha.
Meditatio. Czytanie Pisma Âwi´tego jest s∏uchaniem
Boga. Po proÊbie do Boga o pokój i uwolnienie nas od l´ku, powracamy do tekstu, który uwa˝na lektura przenios∏a
z kartki papieru do naszego umys∏u i serca. O˝ywcze wody Bo˝ego s∏owa p∏ynàc przez nas, oczyszczajà nas i sprawiajà, ˝e z dobrego nasienia zasianego w naszym sercu
wyrasta roÊlina mi∏oÊci wydajàca dobre owoce.

O. Waldemar Linke CP
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Moim
marzeniem
Jest
prowadzenie
Biura
Poselskiego
Z El˚bietÑ Czerkacz
Koordynatorem W˚Ch w Bia∏ymstoku
rozmawia Marek Kwiatkowski

Ciesz´ si´ ˝e mog´ rozmawiaç z najszcz´Êliwszà chyba osobà w W˚Ch. S∏ysza∏em, ˝e 2001 rok by∏ dla Ciebie niezwyk∏y. Chyba jesteÊ jedynà u nas mamà, która mia∏a w jednym roku dwa Êluby swoich dzieci. Jak
je prze˝ywasz?
Mam czwórk´ dzieci. Najstarsza córka ma kilkuletni
sta˝ ma∏˝eƒski, mam dwoje wnuków. Zuzanna chodzi do
pierwszej klasy, Romek do przedszkola. W 2001 roku wyda∏am nast´pnà dwójk´, Monika wysz∏a za mà˝ w maju,
a Jacek o˝eni∏ si´ w paêdzierniku.
Kiedy wydawa∏am mojà najstarszà córk´, nie by∏am
jeszcze dojrza∏a do jej oddawania, by∏a ona wtedy m∏oda,
mia∏a dwadzieÊcia lat, ja mia∏am trudnoÊci z akceptacjà...
Od tamtej chwili minà∏ ju˝ d∏u˝szy okres. Monika wychodzàc za mà˝ jest ju˝ dojrza∏à kobietà, spotka∏a wartoÊciowego cz∏owieka, wiemy z m´˝em, ˝e wydaliÊmy córk´
bezpiecznie i to jest naszà du˝à radoÊcià. ˚ona Jacka pochodzi z Go∏dapi, jest ∏adnà kobietà i bo˝ym cz∏owiekiem, mamy dobre relacje. Dojrzewa∏yÊmy do siebie i to
nie by∏o wcale takie ∏atwe. Jest w nas du˝a nadzieja, gdy
patrzymy na ich zwiàzek.
Wspomn´ jeszcze o naszym najm∏odszym dziecku,
17-letniej Annie. Jest dla nas wielkim darem, a jednoczeÊnie zadaniem. Choç w naszych relacjach cz´sto iskrzy,
to jednak jesteÊmy bardzo blisko siebie. Staramy si´ byç
dla dzieci przyjació∏mi. OdejÊcie od relacji w∏adzy do
przyjaêni nie by∏o ∏atwe, ten proces chyba jeszcze ciàgle
trwa.
A jak twoje dzieci znoszà to, ˝e jesteÊ we wspólnocie?
4

To jest ca∏a historia dojrzewania do podj´cia ˝ycia
z Panem Bogiem. W pewnym momencie mojego ˝ycia,
ju˝ w wieku dojrza∏ym zapragn´∏am czegoÊ wi´cej,
w moich poszukiwaniach w samotnoÊci by∏o mi zawsze
czegoÊ brak, powoli si´ one wyczerpywa∏y. Zacz´∏am napotykaç na swej drodze wspólnoty, np. „KoÊció∏ domowy”, dzieci poczàtkowo patrzy∏y na to z pob∏a˝liwoÊcià,
z boku, ale nie mog∏y nie widzieç, ˝e traktujemy to serio,
prze˝ywamy, dzielimy si´, ˝e przychodzà ludzie z zewnàtrz, ˝e my do nich chodzimy, i powoli zacz´li si´ troch´ tym interesowaç.
Pierwsza Monika, by∏a jeszcze wtedy takà troch´ zbuntowanà, niespe∏nionà, szukajàcà czegoÊ wi´cej, ale na
swojà r´k´ i w swoich miejscach. Pierwszy rok studiów by∏
dla niej bardzo ci´˝ki, po sesji wiosennej nie za∏apa∏a si´
na ˝aden wyjazd i powiedzia∏a „za∏atw mi coÊ, a pojad´
byle gdzie, chc´ wyjechaç stàd, bo ju˝ mam wszystkiego
doÊç”. By∏y wtedy akurat wu˝etchowskie wakacje z Bogiem w Jastrz´biej Górze. Wyjecha∏a do pomocy w opiece nad dzieçmi. Po powrocie zacz´∏a interesowaç si´ naszà wspólnotà. Obserwowa∏a tam ludzi z W˚Ch i zobaczy∏a coÊ, co jà pociàgn´∏o, wydawa∏o jej si´, ˝e sà inni, nie
z tego Êwiata. Póêniej, w Bia∏ymstoku stworzy∏a si´ grupa
m∏odych ludzi, do której wesz∏a i jest dotàd. Mà˝ Moniki
nie by∏ dotychczas w ˝adnych wspólnotach, ale jest to
cz∏owiek bardzo otwarty i myÊlàcy i kiedy widzi, ˝e coÊ
jest sensowne i dobre, to to akceptuje i teraz sà razem
w grupie. JeÊli zaÊ chodzi o mego m´˝a to nie by∏o wcale
takie ∏atwe, bo nie bardzo zgadza∏ si´ na przekroczenie
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standardów i stereotypów bycia w KoÊciele. Jeszcze jak
byliÊmy w „KoÊciele domowym” k∏adziono du˝y nacisk
na bycie razem. Ja mo˝e by∏am bardziej z przodu, a on
w ogonie, ale by∏ i to by∏o najwa˝niejsze.

El˝bieta z dzieçmi: Monikà, Anià i Jackiem
A jak trafi∏aÊ do W˚Ch?
Najpierw by∏y 4 lata „KoÊcio∏a domowego”, nast´pnie
rok poszukiwaƒ, pragn´∏am odnaleêç swoje miejsce we
wspólnocie KoÊcio∏a, przyglàda∏am si´. I w tym okresie,
a by∏ to paêdziernik 1994 r. otrzyma∏am list, w którym by∏o zaproszenie na spotkanie. List ten (mam go do dziÊ)
wys∏a∏a do mnie Irena Rybiƒska, która prowadzi∏a bibliotek´ przy mojej parafii Âw. Rocha. KiedyÊ w tej bibliotece
po˝yczy∏am dwie ksià˝ki, których d∏ugo nie zwraca∏am.
MyÊla∏am wówczas, ˝e list ten dotyczy proÊby o zwrot pozycji, które wypo˝yczy∏am. Okaza∏o si´, ˝e Irena przejrza∏a m.in. moje karty i widzàc jakie rzeczy mnie interesujà,
wys∏a∏a mi zaproszenie na spotkania W˚Ch. I musz´ ci
powiedzieç, ˝e w momencie, gdy dosta∏am to zaproszenie, wewn´trznie wiedzia∏am, ˝e to jest to. Ju˝ w czasie
wczeÊniejszych, moich indywidualnych poszukiwaƒ zetkn´∏am si´ z åwiczeniami Duchownymi, widzia∏am w Katedrze og∏oszenia o rekolekcjach ignacjaƒskich dla studentów... wtedy jeszcze nie wierzy∏am, ˝e coÊ takiego ja
sama mog´ podjàç. W lutym nast´pnego roku, pojecha∏am na rekolekcje. Irena za∏o˝y∏a grup´, z której sk∏adu
pozosta∏am dotàd tylko ja sama, reszta odesz∏a. Po
dwóch latach pociàgn´∏am za sobà do W˚Ch osoby,
z którymi formowa∏am si´ w „KoÊciele domowym” i z którymi si´ nigdy nie rozsta∏am. Po takim sta˝u zosta∏am animatorem grupy, którà przyprowadzi∏am, poza tym zdarzy∏
si´ cud, ˝e zosta∏am wybrana koordynatorem lokalnym.
Ile jest teraz grup w Bia∏ymstoku?
Obecnie w naszej wspólnocie lokalnej sà trzy grupy
podstawowe i dwie prewspólnoty: starsza i m∏odsza. Jest
nas oko∏o 40 osób. W przysz∏ym roku b´dziemy Êwi´towaç jubileusz 20-lecia. JesteÊmy jedynà wspólnotà w Polsce poza oÊrodkiem jezuickim.
Opowiedz troch´, w czym „dzia∏asz”?
Mnie porusza bardzo wiele rzeczy, które widz´ jako
wa˝ne, gdzie mog∏abym coÊ wnieÊç. Ka˝dego roku ceni-
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∏am rekolekcje, sesje rozeznaniowe, bo wnosi∏y zawsze
coÊ nowego. Przez rok czy dwa by∏am doradcà w Radzie
Wykonawczej. Te wszystkie doÊwiadczenia otwiera∏y
mnie na wiele rzeczy, dawa∏y odwag´ myÊlenia. Poza tym
jest chyba mojà cechà, ˝e bardzo lubi´ spotykaç si´ z innymi, ˝yç w spo∏ecznoÊci, zmagaç si´ z czymÊ. Prowadzi
to cz´sto do wchodzenia w relacje z ludêmi, którzy podobnie myÊlà, majà podobnà wra˝liwoÊç.
W∏aÊnie s∏ysza∏em, ˝e dzia∏asz tak˝e poza W˚Ch.
Tak, wspó∏pracuj´ z innymi ludêmi i ruchami w ramach
naszej lokalnej Rady Ruchów Katolickich, której teraz jestem wiceprzewodniczàcà.
W okresie ostatnich lat w Bia∏ymstoku ruchy zaktywizowa∏y si´ spo∏ecznie. Kiedy nasta∏ okres demokracji
i zacz´∏y powstawaç samorzàdy, zacz´liÊmy zastanawiaç
si´ w Êrodowiskach ruchów katolickich, dlaczego w∏aÊciwie my nie mielibyÊmy uczestniczyç w sprawowaniu w∏adzy lokalnej. Dlaczego nie mielibyÊmy uczyç si´, jak jà
sprawowaç. Jak nie my, to kto? I wtedy zrodzi∏a si´ w naszej lokalnej Radzie Ruchów Katolickich inicjatywa zorganizowania si´, aby móc wystàpiç w wyborach samorzàdowych. Uda∏o nam si´ zawiàzaç stowarzyszenie, które
nazwaliÊmy „Dobro Wspólne”. Sk∏ada si´ ono z: Akcji Katolickiej, W˚Ch, Odnowy w Duchu Âw., Êrodowisk oazowych, Ruchu Rodzin Nazaretaƒskich, Wspólnoty Krwi
Chrystusa. Z naszej wspólnoty w powstanie tego dzie∏a

El˝bieta z m´˝em
oprócz mnie w∏àczyli si´: Andrzej Sierocki, Basia Bernacka i Hania PanuÊ. W czasie ostatnich wyborów samorzàdowych odnotowaliÊmy du˝y sukces, uzyskaliÊmy
10 mandatów. ObsadziliÊmy kilka wa˝nych stanowisk
w zarzàdzie miasta i województwa. WejÊcie do organów
5
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samorzàdowych wielokrotnie powi´ksza zakres mo˝liwoÊci. Zmienia si´ optyka patrzenia, z miejsc tych widaç
o wiele wi´cej. Majàc wi´cej informacji i mo˝liwoÊci mo˝na podejmowaç wspólnà refleksj´ i wp∏ywaç na decyzje.
Jak uk∏ada si´ wam wspó∏praca?
Nie jest ona prosta i ∏atwa, poniewa˝ w demokracji
jest zawsze gra interesów. Poza tym rozpocz´∏y si´ konflikty personalne, cz´sto przera˝ajàce w tym Êrodowisku
ruchów, przecie˝ „katolickich”. Z zadziwieniem spostrzegliÊmy, ˝e w momencie sprawowania w∏adzy pojawiajà
si´ u nas te same problemy, które majà ludzie z innych

opcji politycznych, ˝e wcale nie jesteÊmy lepsi, sà nawet
tacy, co mówià, ˝e gorsi. Nasza formacja i wra˝liwoÊç,
g∏´bsze odczytywanie pewnych mechanizmów funkcjonowania cz∏owieka, zaowocowa∏o tym, ˝e zacz´liÊmy
o tych problemach rozmawiaç i poszukiwaç, jak im zaradziç, zgodnie tak˝e z metodykà ignacjaƒskà „widzieç,
oceniç i dzia∏aç”, a tak˝e zaleceniami by si´ kszta∏ciç,
rozwijaç. Wiosnà ubieg∏ego roku zainicjowaliÊmy kurs dla
Êrodowisk z Rady. RozeznaliÊmy, co najbardziej tym Êrodowiskom potrzeba, a wi´c „rozeznanie misji”, „umiej´tnoÊç rozwiàzywania konfliktów”, „umiej´tnoÊç pracy
w zespole”. Przy okazji organizowania kursu odkryliÊmy,
jak du˝ym potencja∏em dysponujemy w ramach naszych
ruchów. Spotkali si´ razem na tym kursie ludzie, którzy
w innych okolicznoÊciach nigdy by si´ nie spotkali. ZobaczyliÊmy, ˝e jest tak du˝o osób schowanych w ruchach,
które mogà podejmowaç ró˝ne zadania w Êrodowisku, ˝e
majà formacj´ duchowà, ˝e ∏atwo si´ komunikujemy.
Po tym doÊwiadczeniu, ludzie z „naszych” Êrodowisk
spostrzegli, ˝e oni w swoich ruchach i wspólnotach cz´sto potracili ÊwiadomoÊç, po co tam tak naprawd´ sà. Na
tym kursie uzyskali odpowiedê, czego im najbardziej brakowa∏o: mieli potrzeb´ okreÊlenia swojej misji. JeÊli nie
jest to nazwane, okreÊlone, to poruszamy si´ w sposób
neurotyczny, tracimy cel. Podobnie, zauwa˝yliÊmy i my,
˝e tak˝e w ramach naszego stowarzyszenia spo∏eczno-politycznego „Dobro Wspólne”, te˝ nie mamy swojej mi6
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sji, te˝ nie wiemy, co jest naszym g∏ównym celem. Nie
wiemy, czy mamy byç partià politycznà, czy tylko lobbingiem, czy mamy te˝ robiç jeszcze coÊ innego.
Stàd rozpocz´∏o si´ bardzo usilne poszukiwanie misji
dla naszej organizacji spo∏ecznej. Okaza∏o si´, ˝e potrzebujemy pomocy, wsparcia, kogoÊ, kto to poprowadzi. Poczàtkowo robiliÊmy to sami „na wyczucie”, ale okaza∏o
si´, ˝e jest to trudne. Kiedy przy okazji razem z Basià Bernackà spotka∏am si´ z o. Wojciechem ˚mudziƒskim SJ,
porozmawialiÊmy o swoich trudnoÊciach i potrzebach
i ojciec zgodzi∏ si´ nam pomóc. Poprowadzi∏ sesj´ rozeznajàcà dla cz∏onków stowarzyszenia. Ludzie, którzy dotychczas nigdy
nie pracowali metodà rozeznania
ignacjaƒskiego, bardzo szybko weszli w to doÊwiadczenie. Po pewnym
czasie czu∏o si´ ju˝, gdzie powinniÊmy iÊç, robi∏o si´ to czytelne. Zespo∏em, który ma zakoƒczyç proces
formu∏owania misji tego stowarzyszenia kieruje Andrzej Sierocki
z grupy „Magnificat”.
DomyÊlam si´, ˝e w waszym stowarzyszeniu ludzie muszà mieç
bardzo ró˝ne poglàdy polityczne,
mimo ˝e wywodzà si´ ze wspólnot
katolickich i podejrzewaç nale˝y,
˝e sà to poglàdy raczej prawicowe. Umiecie si´ mimo wszystko
porozumieç, rozmawiaç ponad tymi podzia∏ami.
Widzisz ju˝ w czasie naszego rozeznania zastanawialiÊmy si´, gdzie
jest nasze miejsce i doszliÊmy do wniosku, ˝e dla nas, ludzi z ruchów katolickich, nie jest istotne konkretne okreÊlenie swego miejsca na p∏aszczyznie politycznej. Naszà
rolà jest bardziej praca na rzecz duchowoÊci komunii.
Musimy podjàç wysi∏ek zjednoczenia si´, aby do wyborów samorzàdowych stworzyç w naszym Êrodowisku lokalnym jednà list´.
Mo˝emy byç jednak pewni co do tego, ˝e te partie,
które ju˝ sà w sejmie swoje listy do wyborów samorzàdowych tak˝e stworzà. Czy chcecie tworzyç dodatkowe listy?
Nie, chcemy razem z tymi podmiotami, które sà w sejmie stworzyç jednà list´ w Bia∏ymstoku. Praca na rzecz
jednoÊci wydaje nam si´ teraz najwa˝niejsza. WczeÊniej
zastanawialiÊmy si´ nawet nad mo˝liwoÊcià utworzenia
w∏asnej partii politycznej, ale ta koncepcja upad∏a.
Powiedzia∏aÊ wczeÊniej, ˝e w poprzednich wyborach
mieliÊcie bardzo dobry wynik. Ciekawi mnie, jak uda∏o si´ to osiàgnàç. W jaki sposób przekazaliÊcie ludziom kim jesteÊcie, a nast´pnie przekonaliÊcie ich.
Co wp∏yn´∏o na nasz sukces. Po cz´Êci akcja ulotkowa, by∏y to takie charakterystyczne ulotki ze znakiem ryby. Chyba jednak nie one by∏y g∏ównym magnesem.MyÊl´, ˝e powód tkwi∏ gdzie indziej, wiele osób spoÊród nas
by∏o znanych z tego, co robi∏o. Joanna z Akcji Katolickiej
3 lata wczeÊniej zacz´∏a pracowaç w punkcie informacyjnym dotyczàcym sekt. Obecnie publikuje materia∏y
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o sektach w naszym miesi´czniku diecezjalnym „Czas
mi∏osierdzia”, jej nazwisko jest znane, jest osobà godnà
zaufania, podobnie inni.
Podziwiam wasze zaanga˝owanie ku jednoÊci tym
bardziej, ˝e o takà jednoÊç po prawej stronie jest zawsze bardzo trudno. Z pewnà ironià traktujemy inne
ruchy, Êrodowiska, cz´sto widzimy takie reakcje chocia˝by w stosunku do Radia Maryja. Wy idziecie w kierunku jednoÊci. Zadziwia mnie jak wam to si´ udaje.
To jest trud. Ale jednoczeÊnie szko∏a, w której cz∏owiek uczy si´ szacunku dla innych poglàdów. B´dàc w tej
ró˝norodnoÊci zawsze mo˝na tworzyç coÊ, co jest wspólne.
Mo˝e w Bia∏ymstoku o tyle jest wam ∏atwiej, ˝e wielokulturowoÊç macie od zawsze.
¸atwiej na pewno nie. Nawet je˝eli nam si´ uda stworzyç wspólnà list´, myÊlimy „co dalej”. MieliÊmy przyk∏ad
pos∏ów czy senatorów poprzedniej kadencji, wywodzàcych si´ ze Êrodowisk chrzeÊcijaƒskich, którzy nawet raz
nie spotkali si´ razem dla wypracowania wspólnych celów. Sà to ludzie porzàdni, ale nie potrafiàcy wspó∏pracowaç z innymi. Ludzie funkcjonujà cz´sto w swojej ma∏ej
grupie, w kr´gu przyjació∏ myÊlàcych podobnie i wydaje
im si´, ˝e rozumiejà Êwiat. Trzeba wyjÊç na
zewnàtrz i skonfrontowaç si´ z ludêmi myÊlàcymi inaczej – daje to przestrzeƒ realnego ˝ycia.
Jest te˝ pewien problem, który obserwuj´, a jest to pewien rodzaj postawy
obecnej równie˝ w W˚Ch. Wydaje si´
nam, ˝e jesteÊmy dalej ni˝ inni w formacji,
twierdzimy, ˝e „inni nie rozumiejà” , „z nimi
ju˝ si´ nic nie zrobi”. MyÊl´, ˝e to jest szataƒskie rozumowanie. Uwa˝amy, ˝e mamy
wi´cej wiedzy, doÊwiadczenia, formacji
i byç mo˝e to prawda, ˝e czujemy g∏´biej
i widzimy dalej, ale co z tego, je˝eli nie mamy do czego tej wiedzy zastosowaç, nie
mamy z kim si´ nià dzieliç. Trzeba si´ dopiero spotkaç z innymi, ˝eby przekonaç
si´, ˝e oni tak˝e du˝o wnoszà. Taka konfrontacja jest trudna, bo demaskuje w nas
ró˝ne nieuporzàdkowane obszary: egoizm, pych´… Naprawd´ okazuje si´, kim
jesteÊ, gdy rzeczywiÊcie spotkasz si´ z innoÊcià i trwasz pragnàc czyniç coÊ razem.
Czy twoja dzia∏alnoÊç pokrywa si´ z przygotowaniem
zawodowym, wykszta∏ceniem?
Z zawodu jestem technikiem mikrobiologiem. Po
ukoƒczeniu szko∏y wyjecha∏am do Bystrzycy K∏odzkiej,
gdzie przez kilka lat pracowa∏am w swoim zawodzie. Po
siedmiu latach, ju˝ z m´˝em i z trójkà dzieci wróci∏am
w rodzinne strony. Na przestrzeni kilkunastu lat zmieni∏am kilka zak∏adów pracy, pe∏niàc ró˝ne stanowiska. Na
ogó∏ by∏y to stanowiska samodzielne. W okresie transformacji postanowiliÊmy z m´˝em przejÊç na samodzielnà
dzia∏alnoÊç gospodarczà. Naj∏atwiej by∏o coÊ zaczàç
w handlu, postanowiliÊmy otworzyç na obrze˝ach miasta
ma∏y sklep spo˝ywczo-przemys∏owy. Mo˝emy spokojnie
pracowaç i zarobiç na chleb. W zesz∏ym roku zacz´∏am
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studia na politologii. Na uniwersytecie bia∏ostockim niestety nie ma tego kierunku. Jest natomiast filia Warszawskiej Wy˝szej Szko∏y Dziennikarskiej i tam podj´∏am studia licencjackie. W tej chwili nie zale˝y mi a˝ tak bardzo
na stopniu magisterskim, zale˝y mi na wiedzy i poszerzeniu ÊwiadomoÊci politycznej.
Musz´ Ci´ jeszcze zapytaç o dzia∏alnoÊç, o której ju˝
dawniej mi mówi∏aÊ, czyli o dialog z miejscowymi prawos∏awnymi.
Mo˝e najpierw powiem, jak wyglàda sytuacja tutaj
w Bia∏ymstoku. Z prawos∏awnymi ˝yjemy razem, aczkolwiek nie bez napi´ç. Pozornie, gdy jesteÊmy w bezpiecznych relacjach sàsiedzkich, towarzyskich nie ma problemu, w moim bloku te˝ sà rodziny prawos∏awne. Jest
zresztà zrozumia∏e, ˝e tamte Êrodowiska b´dàc mniejszoÊcià wspierajà si´. Za czasów PRL-u by∏o doÊç powszechne odczucie, ˝e szereg kierowniczych stanowisk
w urz´dach, partii, milicji sprawowali prawos∏awni, mieli
te˝ wi´kszy sentyment do „starszego brata”. By∏a to jedna z przyczyn wielu napi´ç. Teraz przy wyborach do samorzàdu te˝ nie jesteÊmy razem.
Nigdy nie by∏o zbyt wielu p∏aszczyzn, na jakich mo˝na by si´ by∏o spotkaç. Zawsze byliÊmy niby razem,

a jednak osobno. Teraz istniejà lepsze warunki do spotkaƒ, ale okazuje si´ ˝e nie sà one wcale takie ∏atwe.
W tym roku z inicjatywy naszej wspólnoty i ekumenicznego stowarzyszenia prawos∏awnego zorganizowaliÊmy
dwa spotkania ekumeniczne. StaraliÊmy si´ dotykaç tylko tematów „bezpiecznych”, wskazywaç na to, co mo˝e
jednoczyç. Rok temu w tygodniu modlitwy o jednoÊç
chrzeÊcijan zorganizowaliÊmy w ratuszu miejskim spotkanie religijno-kulturalne. By∏a poezja, dobra muzyka.
Na zesz∏orocznym spotkaniu Eurolinków w Falenicy
nawiàzaliÊmy kontakt tak˝e z osobami z krajów naszego regionu Europy, które sk∏aniajà si´ ku chrzeÊcijaƒstwu. By∏y osoby m.in. z Litwy, Bia∏orusi, Rosji,
Ukrainy. Wspó∏praca z Ukraiƒcami jest z powodzeniem kontynuowana przez wspólnoty lubelskie. O ile
7
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mi wiadomo ty mia∏aÊ kontakt z osobami z Miƒska.
Jak widzisz mo˝liwoÊci dalszej wspó∏pracy z tymi
osobami.
Widz´ sens takiej wspó∏pracy. Patrzàc jednak na mo˝liwoÊci osób z naszej wspólnoty, ich uwarunkowania, zadania jakie pe∏nià, nie za bardzo mi si´ to wydaje dzisiaj
realne. Je˝eli mielibyÊmy si´ czegoÊ podjàç to z pe∏nà
odpowiedzialnoÊcià. Aby przyjrzeç si´ ju˝ konkretniej takim mo˝liwoÊciom nale˝a∏oby nawiàzaç kontakt z osobami bardziej kompetentnymi z tamtego Êrodowiska. Ostatnio w czasie wakacji by∏y tu trzy osoby, Bia∏orusini, grekokatolicy, m∏odzi jeszcze, dwie dziewczyny i ch∏opak.
Wyjechali z naszà m∏odzie˝à na lipcowe spotkanie w Êw.
Lipce. Rozmawia∏am z nimi. Sà to ludzie bardzo interesujàcy. Nie tylko ja, ale i moje dzieci, byliÊmy zaskoczeni, ˝e
nie majà kompleksów, ˝e sà bardzo otwarci, ˝e nie sà
skoncentrowani na sobie. A jak im pomóc? Niestety nie
byli tymi przedstawicielami, z którymi mo˝na by∏oby na
ten temat porozmawiaç. Musia∏by przyjechaç ktoÊ, kto
prowadzi, skupia to Êrodowisko i mo˝e wyraziç jego pragnienia. JeÊli chodzi∏oby o takà pomoc, aby umo˝liwiç im
przyjazd tutaj np. na nauk´, poznania duchowoÊci naszych wspólnot, pomieszkania z nami, myÊl´, ˝e nie by∏oby ˝adnego problemu. Natomiast du˝à trudnoÊcià by∏by dla kogokolwiek z nas wyjazd tam.
Drugi problem, ci ludzie nie znajà j´zyka polskiego.
Gdy mówimy o sprawach codziennych, to jeszcze si´ jakoÊ porozumiemy, kiedy natomiast chcielibyÊmy rozmawiaç o sprawach duchowoÊci, wymagajàcych specjalistycznego j´zyka, zaczynajà si´ trudnoÊci. Po kontaktach
z nimi zacz´∏am si´ na serio zastanawiaç, czy nie poprawiç znajomoÊci j´zyka rosyjskiego, oni mówià tylko po
rosyjsku.
Czy masz swoje osobiste odczucie, w którà stron´ jako wspólnota powinniÊmy iÊç?
Uwa˝am, ˝e W˚Ch powinna te˝ okreÊliç swojà misj´.
Obracanie si´ ca∏y czas w sferze abstrakcji lub ma∏o konkretnej rzeczywistoÊci niczemu nie s∏u˝y. Te dzia∏alnoÊci
które wspólnoty ju˝ prowadzà lokalnie powinny jak najbardziej byç kontynuowane, ale W˚Ch ca∏y czas jeszcze
nie jest Êwiadoma, jakimi zasobami intelektualnymi i duchowymi dysponuje. Jestem przekonana, ˝e z ca∏ym potencja∏em jaki ma, z tym wszystkim, co Bóg w te osoby
w∏o˝y∏, W˚Ch mo˝e wp∏ywaç praktycznie na wszystko, co
si´ dzieje w kraju, W˚Ch mo˝e wp∏ywaç na prace
i sposób myÊlenia w parlamencie, W˚Ch mo˝e oddzia∏ywaç na ró˝ne korporacje, fundacje i stowarzyszenia, mo˝e mieç wp∏yw na przyk∏ad na przygotowanie kraju do
wejÊcia do Unii. Mo˝emy wchodziç wsz´dzie tam, gdzie
mogà wejÊç Êwieccy, aby przemieniaç mentalnoÊç, uczyç
dialogu i komunikacji. We wspólnotach czasem nie zdajemy sobie sprawy, ˝e prowadzàc dialog z innymi ludêmi
wp∏ywamy tak˝e na zmian´ sposobu ich myÊlenia, mo˝emy wspó∏uczestniczyç w kreowaniu nowej rzeczywistoÊci.
A co ciebie niepokoi we wspólnocie?
Pewne braki w rozwoju ˝ycia duchowego. Rozwój ˝ycia dochodzi do pewnego etapu, na którym nast´puje
spowolnienie, najcz´Êciej jest to etap I tygodnia åwiczeƒ.
To zatrzymanie jest jednoczeÊnie zatrzymaniem w rozwoju naszych osobistych i wspólnotowych relacji, jest te˝
8
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zatrzymaniem w rozwoju misji. Realizacja misji dokonuje
si´ zawsze w Êwiecie relacji, którym towarzyszy odwaga
i jednoczeÊnie ryzyko zranienia. MyÊl´, ˝e na dzieƒ dzisiejszy trzeba nam dobrych formatorów, którzy zdà˝yli
przejÊç kolejne etapy ˝ycia duchownego, ludzi dojrza∏ych
oraz kierowników duchowych.
Co lubisz robiç w rodzinie, gdzie wyje˝d˝acie na wakacje?
Lubi´ swój dom, lubi´ gdy ró˝ni ludzie przychodzà do
mnie, by sobie pogadaç, ale t´skni´ te˝ czasem do samotnoÊci. Zauwa˝am, ˝e coraz bardziej jej potrzebuj´.
Praca zawodowa jakà ostatnio z m´˝em wykonuj´,
nie sprzyja urlopom (a mo˝e nie umiemy sobie z tym poradziç), tym niemniej prawie wszystkie wiosenne i letnie
soboty i niedziele sp´dzamy na wsi w mojej rodzinnej
wiosce nad Narwià, gdzie mamy dom. Czas staramy si´
sp´dzaç aktywnie, cz´sto jeêdzimy na rowerach, (problemem jest znacznie lepsza kondycja fizyczna mego m´˝a). Lubi´ te˝ piesze w´drówki.
Jaka lektura ci´ pasjonuje ostatnio?
Wiesz, ja teraz nie mam czasu na czytanie beletrystyki, czytam raczej lektur´ „fachowà” czyli du˝o z duchowoÊci oraz zwiàzanà z moimi studiami, z politologii, myÊli
filozoficznej i politycznej. Z czasopism Tygodnik Powszechny, regularnie czytam te˝ Wi´ê i Znak…
No w∏aÊnie to mnie zadziwia, popatrz, czytasz Tygodnik Powszechny, Wi´ê i Znak, a z drugiej strony
wspó∏pracujesz z ludêmi z Ligi Rodzin Polskich, o których wiadomo ˝e majà poglàdy raczej odmienne…
Oni te˝ wiedzà, ˝e nie mamy wspólnych poglàdów,
ale to nam nie przeszkadza ze sobà pracowaç i szanowaç si´. W praktyce lokalnej ró˝nice te nie sà a˝ tak istotne. Dla mnie najwa˝niejsze jest nie baç si´ tego, kim jestem. Wiesz, jeszcze dwa lata temu nie powiedzia∏abym
ci, ˝e pracuj´ w sklepie. Brak ukoƒczonych studiów to
tak˝e by∏ mój kompleks.
I jeszcze na koniec jakie jest twoje marzenie ˝ycia
Moim marzeniem jest poprowadziç biuro poselskie
lub senatorskie w Bia∏ymstoku.
Dzi´kuj´ ci Elu za rozmow´ i oczywiÊcie ˝ycz´, aby to
marzenie jak najszybciej si´ spe∏ni∏o.

Drodzy Czytelnicy!
W zwiàzku z bardzo ˝ywà reakcjà ze strony
kilku osób, jakà wywo∏a∏ poprzedni mój
wywiad, pragnà∏bym zaprosiç Was
do wypowiadania swoich opinii w sposób
otwarty na ∏amach naszego biuletynu zamiast
w tzw. kuluarach czy mi´dzy sobà.
Od wielu lat potrzebujemy przecie˝ we
wspólnocie jawnoÊci i wzajemnego zaufania.
Zapraszam zatem do polemik i wolnej
wymiany myÊli. Oczekujemy na wszelkie,
nawet jednozdaniowe uwagi.
Marek Kwiatkowski
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Cele i zadania W˚CH
w Polsce w roku 2002
Opracowanie przygotowane na podstawie rozeznania podj´tego w czterech obszarach
priorytetowych i zatwierdzone przez Rad´ G∏ównà W˚Ch na spotkaniu 25.11.2001
RODZINA – osoba odpowiedzialna za ten obszar
dzia∏alnoÊci wspólnoty: Piotr Micha∏owski

M¸ODZIE˚ – osoba odpowiedzialna za ten obszar dzia∏alnoÊci wspólnoty: Ewa Poleszak

Cele:
1) Formowanie rodzin W˚Ch, aby uÊwiadomi∏y sobie wielkà wartoÊç rodziny ˝yjàcej na co dzieƒ z Bogiem
i potrafi∏y t´ wartoÊç przekazywaç innym rodzinom
Zadania:
– zebranie i uporzàdkowanie materia∏ów formacyjnych z tej
dziedziny oraz propagujàcych ró˝ne formy spotkaƒ dla
rodzin
– kontynuacja wakacyjnych form pracy na rzecz rodzin
(wakacje z Bogiem i rekolekcje wakacyjne dla rodzin)
– spotkania wspólnot lokalnych z ca∏ymi rodzinami
– szko∏a dla rodziców

Cele:
1) Pomoc m∏odym w drodze do Boga
Zadania:
– modlitwa za m∏odzie˝
– rekolekcje szkolne (opracowanie programu)
– rekolekcje akademickie w ˝yciu codziennym (Lublin)
– wspó∏praca przy „Jezuickich Dniach M∏odzie˝y“
– „Wakacje m∏odych z Bogiem“
– organizowanie wspólnot na poziomach:
* studencka W˚Ch (trwa 5 lat – W˚Ch Lublin)
* szko∏a Êrednia
* ró˝ne formy wspólnotowe (grupy dyskusyjne)
– tworzenie sieci wymiany inicjatyw i doÊwiadczeƒ

2) pomoc w formacji innym rodzinom poprzez zapraszanie
na spotkania rodzinne rodzin spoza W˚Ch

FORMACJA W W˚CH
Cele:
1) Przymierze – Osoba odpowiedzialna za ten obszar dzia∏alnoÊci wspólnoty – Krystyna Seremak wraz z osobami
wymienionymi poni˝ej
Zadania:
– zebranie istniejàcych oraz przygotowanie nowych materia∏ów formacyjnych
– powtarzanie cykliczne (np. raz na rok) rekolekcji czy innej formy spotkaƒ dla osób ˝yjàcych Przymierzem
– skupienia np. 2-dniowe dla osób przygotowujàcych si´
do podj´cia bàdê rewizji Przymierza (W˚Ch Toruƒ) (odp.
Grzegorz Gabor)
2) Formacja przez dzia∏anie apostolskie – odpowiedzialny
Jan So∏daczuk wraz z osobami wymienionymi poni˝ej
Zadania:
– rekolekcje dla osób zaanga˝owanych
– zebranie materia∏ów formacyjnych
– wypracowanie metodyczne spotkaƒ dotyczàcych zaanga˝owaƒ (np. praca zawodowa) – Joanna Toczko
– konspekty spotkaƒ dotyczàcych misji wspólnoty
– Joanna Wójtowicz
– dzielenie si´ naszà duchowoÊcià przez rekolekcje i dni
skupienia dla innych wspólnot i osób.
G∏ównym Êrodkiem, który powinniÊmy wykorzystywaç jest
rozeznawanie.

2) Pomoc w przyj´ciu i podj´ciu daru ˝ycia
i cz∏owieczeƒstwa
Zadania:
– kszta∏cenie i formacja nauczycieli i wychowawców (pedagogika ignacjaƒska)
– integracja Êrodowiska pedagogicznego
– wyjazdy rekreacyjne z m∏odzie˝à

FORMACJA LIDERÓW
Cel: Formowanie i kszta∏cenie liderów dla ˝ycia spo∏ecznego, dla KoÊcio∏a, dla W˚Ch
Zadania:
– powo∏anie szko∏y liderów
– opracowanie koncepcji dzia∏ania i formu∏y szko∏y liderów
– inwentaryzacja zasobów
– „uwra˝liwienie cz∏onków W˚Ch na lidera“
– okreÊlenie na nowo ról odpowiedzialnych W˚Ch
– stworzenie bazy danych (zasoby kadrowe W˚Ch dla
szko∏y liderów)
Jako W˚Ch w Polsce jesteÊmy wezwani do formacji liderów, ale w chwili obecnej nie jesteÊmy w stanie powo∏aç szko∏y liderów. W czasie spotkania Rady G∏ównej
zadecydowano, ˝e powinna powstaç komisja ds. stworzenia szko∏y lidera. OdpowiedzialnoÊç za nià powierzono Teresie B∏aszkiewicz , która b´dzie wspó∏pracowaç
z Radà Wykonawczà, a w szczególnoÊci z Janem So∏daczukiem.
9
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Szko∏a liderów
Z Teresà B∏aszkiewicz – pomys∏odawczynià Szko∏y Liderów rozmawia Marek Kwiatkowski
Marek Kwiatkowski: Na spotkaniu ostatniej, listopadowej Rady G∏ównej przedstawi∏aÊ pomys∏ „szko∏y lidera”. Sam pomys∏ wzbudzi∏ bardzo wiele emocji. Czy
mo˝esz go nam tu go krótko przedstawiç?
Teresa B∏aszkiewicz: Podczas Rady G∏ównej odby∏o
si´ krótkie spotkanie RW, gdzie przedstawi∏am mojà wizj´
Szko∏y Formacji Liderów W˚Ch, a mo˝e raczej, jak nazwa∏
to o. Ryszard – Model Formacji W˚Ch? Wywo∏a∏o to dyskusj´, pad∏o wiele pytaƒ, poruszy∏y si´ emocje. Mo˝e to
dobrze, ˝e sprawa ta budzi tak ˝ywy odzew?...
Czytelnicy zadadzà sobie pewnie jeszcze inne
pytanie: dlaczego akurat Przewodniczàca Komisji
Rewizyjnej przedstawia taki projekt? Jak pewnie sobie
przypominasz, RW zaraz po Spotkaniu Jubileuszowym
w Sulejówku, powierzy∏a mi zadanie koordynatora
Szko∏y Animatora W˚Ch... i tak to si´ zacz´∏o. Uzna∏am,
˝e nie jest to dla mnie zbyt trudne zadanie, zarówno ze
wzgl´du na doÊwiadczenia zawodowe, jak i umiej´tnoÊci organizacyjne. Nie koliduje te˝ ono z funkcjà
w Komisji Rewizyjnej. Mog´ powiedzieç nawet, ˝e te
dwie role – jak dotàd – dobrze ze sobà wspó∏grajà.
Przewodniczàca KR bardzo pomaga w myÊleniu koordynatorowi Szko∏y, gdy˝ ma mo˝noÊç oglàdania wielu
spraw z perspektywy krajowej.
Mówi∏aÊ o swoich doÊwiadczeniach zawodowych, jakie to doÊwiadczenia?
Od dziesi´ciu lat kieruj´ pracà zespo∏u szkó∏ w Toruniu. W sk∏ad zespo∏u wchodzà szko∏y zasadnicze i technika, kszta∏cimy oko∏o 700 uczniów, zatrudnionych jest
oko∏o 60 nauczycieli. Szko∏a prowadzi te˝ warsztaty.
Mam wi´c stycznoÊç z dzia∏alnoÊcià gminy, ze sprawami
gospodarki i rynku pracy, wglàd w kondycj´ rodzin
uczniów, wspó∏pracuj´ z wieloma instytucjami.
Mam te˝ za sobà doÊwiadczenie zespo∏owego konstruowania i wdra˝ania w ˝ycie (od 1992 r.) autorskiego
programu szko∏y. Jest to systemowa innowacja obejmujàca wszystkie wa˝ne aspekty ˝ycia szko∏y. Zmiany dotyczà nawet struktury szkó∏, a ich zakres i rodzaj oceniany
jest przez Êrodowisko jako pionierski w odniesieniu do
wdra˝anej reformy edukacji. Wdra˝anie tych zmian by∏o
dla mnie wieloletnim doÊwiadczeniem odpowiedzialnoÊci
za kszta∏t, przebieg i rezultat nowych, nigdzie nie sprawdzonych rozwiàzaƒ oraz „poligonem” organizowania pracy zespo∏owej nauczycieli.
By∏o to te˝ i jest nadal doÊwiadczenie rozpoznawania
wezwaƒ i znaków czasu oraz szukania na nie jak najlepszej odpowiedzi. Poszukiwania te wymaga∏y z kolei ode
mnie ciàg∏ego dokszta∏cania si´ oraz organizowania dokszta∏cania innych. Stàd wzi´∏a poczàtek wspó∏praca
z Centrum Arrupe oraz udzia∏ w zak∏adaniu i organizowaniu pracy stowarzyszeƒ i ich ró˝nych agend.
10

„MyÊlenie o sprawie” zacz´∏o si´ wi´c w styczniu....
Celem, który wtedy zosta∏ postawiony, by∏o zorganizowanie wsparcia wszechstronnej formacji osób odpowiedzialnych za wspólnoty w W˚Ch, nie tylko animatorów. DoÊç szybko uÊwiadomi∏am sobie, ˝e nazwa „Szko∏a Formacji Liderów W˚Ch” b´dzie lepiej ukazywaç ten
cel. Nazwa SZKO¸A jest tu u˝ywana w sensie umownym,
dla okreÊlenia pewnego systemu zajmujàcego si´ czymÊ,
co te˝ umownie nazywam SZKOLENIEM. Po seminarium
sierpniowym okaza∏o si´, ˝e jednym z rozeznanych priorytetów W˚Ch w Polsce jest formacja liderów. Praca nad
sposobami realizacji tego priorytetu doprowadzi∏a do pomys∏u powo∏ania SZKO¸Y LIDERA. Rada G∏. zdecydowa∏a, bym koordynowa∏a prac´ zespo∏u ds. opracowania
koncepcji takiej Szko∏y. Warto mo˝e w tym miejscu zaznaczyç, ˝e oczekiwania w stosunku do Szko∏y Formacji
Liderów W˚Ch oraz do Szko∏y Lidera mogà byç ró˝ne,
bo ró˝nie mo˝na te poj´cia rozumieç. Szko∏a Lidera mo˝e byç przez niektórych rozumiana jako apostolat W˚Ch
dla innych.
Na czym polega Twoim zdaniem rewolucyjnoÊç koncepcji takiej szko∏y dla przysz∏ego funkcjonowania
W˚Ch?
Twoje pytanie jest chyba prowokacyjne? Nie myÊl´
o tym w ten sposób, ale na pewno chodzi mi o zmian´,
o zbudowanie systemu. Systemy majà t´ zalet´, ˝e nie
trzeba ciàgle wszystkim „r´cznie sterowaç”, bo zawierajà
mechanizmy samoodnowy i pozwalajà na sprowadzenie
cz´Êci spraw do dzia∏aƒ rutynowych. Ale do rzeczy! Zarys Szko∏y Formacji Liderów W˚Ch, który przedstawi∏am
zawiera dwie zasadnicze cz´Êci: Szko∏´ Modlitwy i Rozeznawania oraz Szko∏´ Liderów W˚Ch. Wyró˝ni∏am modu∏y adresowane do poszczególnych grup odbiorców.
Poziom podstawowy mo˝e byç adresowany do
wszystkich cz∏onków W˚Ch, a w szczególnoÊci do koordynatorów naszych wspólnot. Poziom zaawansowany
kierowany jest przede wszystkim do osób pe∏niàcych
pos∏ug´ animatora lub w inny sposób zaanga˝owanych
w niesienie ludziom pomocy duchowej. Poziomy te sà
skorelowane z indywidualnà drogà åwiczeƒ Duchowych
i powinny prowadziç do postawy rozeznawania urzeczywistnianej w praktyce ˝ycia osobistego i wspólnotowego,
a pog∏´bianej i odnawianej w Szkole Modlitwy i Rozeznawania. Nie oznacza to, ˝e wszystko b´dzie prowadzone
przez W˚Ch – cz´Êç zagadnieƒ mo˝e byç realizowana
we wspó∏pracy np. z Centrum Arrupe lub innymi instytucjami. MyÊl´, ˝e odpowiednio dobrane elementy z tej ca∏oÊci, mog∏yby docelowo tworzyç program Szko∏y Lidera
rozumianej jako nasza misja dla innych.
Widz´ wi´c Szko∏´ Lidera w kontekÊcie Szko∏y Formacji Liderów W˚Ch i przyznam, ˝e nie bardzo sobie wyobra-

NR 56

˝am, jak moglibyÊmy wiarygodnie dzieliç si´ z innymi, skoro nie zbudowaliÊmy jeszcze czegoÊ podobnego dla w∏asnych pilnych potrzeb i nie sprawdziliÊmy tego w praktyce? Chocia˝, czy nie jest te˝ tak, ˝e ka˝dy z nas jest gdzieÊ
liderem? Jak nie we wspólnocie, to w rodzinie. JeÊli nie
w pracy zawodowej, to w ˝yciu spo∏ecznym. Sàdz´, ˝e budowanie Szko∏y Formacji Liderów W˚Ch winno mieç stale
na uwadze Szko∏´ Lidera w sensie naszego apostolatu.
Pierwsza powinna byç jednak, przynajmniej na poczàtku Szko∏a Formacji W˚Ch, chocia˝by dlatego, ˝e na
razie nie wiemy, co posiadamy. Nie znamy zasobów kadrowych W˚Ch, nie mamy na poziomie krajowym danych o tym kto i co móg∏by robiç. Kto potrafi dzieliç si´
doÊwiadczeniami organizacyjnymi czy doÊwiadczeniami
w rozeznawaniu, prowadziç szkolenia, warsztaty, g∏osiç
konferencje itd.? Ci ludzie sà wÊród nas, bo przecie˝ gdyby ich nie by∏o, nie by∏oby ju˝ W˚Ch! Statystyka z Torunia sugeruje, ˝e ok. 25% osób po Przymierzu sta∏ym lub
czasowym nadaje si´ do takiej pracy (w zespole). JeÊli
tak jest, to nieznane mi jeszcze zasoby kadrowe Szko∏y
mo˝na szacowaç na kilkadziesiàt osób! Czy to nie jest
wielki potencja∏, gdyby go zjednoczyç? Jak sprawiç, by
ten potencja∏ kadr rozproszony we wspólnotach w ca∏ej
Polsce ujawni∏ si´ i móg∏ pracowaç dla ca∏ej W˚Ch? To
jest jedno z zadaƒ, które stoi przed zespo∏em ds. opracowania koncepcji Szko∏y.
Kolejne – to m.in. opracowanie szczegó∏owego programu Szko∏y i sposobów jej funkcjonowania. Do tej pory
wszystkie imprezy krajowe, równie˝ pod wzgl´dem merytorycznym, organizowa∏a w zasadzie Rada Wykonawcza.
By∏a to i koniecznoÊç i odpowiedê na oczekiwania wynikajàce z pewnego, nazwijmy to „zaufania spo∏ecznego” wià˝àcego si´ z wyborem do najwy˝szych w∏adz W˚Ch.
Cz∏onkowie Rady stanowili w ten sposób jedynà kadr´
szkolàcà na poziomie krajowym, choç Szko∏y niby nie ma.
W moim przekonaniu jest to dla nich dodatkowe du˝e obcià˝enie nie wynikajàce z ich obowiàzków statutowych.
Uruchomienie Szko∏y Formacji W˚Ch zmieni∏oby przynajmniej proporcje. Wspó∏praca Szko∏y z Radà Wykonawczà
i tak jest niezb´dna, cz∏onkowie Rady nadal, jeÊli zechcà,
b´dà wyst´powaç w roli szkolàcych czy ekspertów, ale
g∏ówny ci´˝ar przygotowania np. sesji czy seminariów
móg∏by byç przesuni´ty w stron´ Szko∏y.
Podam teraz przyk∏ad, który zobrazuje, na czym mogà
polegaç sposoby organizowana pracy Szko∏y we Wspólnocie Krajowej. Ka˝dy w W˚Ch przyzna, ˝e ˝ycie przymierzem to centrum naszej to˝samoÊci. By∏ to te˝ priorytet
pracy na poziomie krajowym w ostatnim roku formacyjnym. Du˝o zosta∏o w tej sprawie zrobione: rekolekcje,
Spotkanie Jubileuszowe i w jego wyniku – za∏àcznik do
Statutu. Mo˝na postawiç pytanie: Jak kontynuowaç tak
dobrze zrobiony „nowy poczàtek”? Jak sprawiç, by temat
nie musia∏ wróciç za jakiÊ czas tylko dlatego, ˝e odkryjemy zaniedbania na tym polu? Przedstawi∏am takie pytania
do rozwa˝enia odpowiedzialnym lokalnym w Toruniu. Rezultatem jest przedstawiony Radzie G∏ównej projekt skupienia poÊwi´conego rewizji i rozeznawaniu Przymierza,
zaadresowany do Wspólnoty W˚Ch w Polsce. Skupienie
mog∏oby byç coroczne, w sta∏ym terminie i mog∏oby sta-
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nowiç element Szko∏y Formacji W˚Ch. Mog∏yby prowadziç je te osoby, które w ciàgu poprzedniego roku sk∏ada∏y Przymierze na sta∏e. WykorzystalibyÊmy w ten sposób,
dla dobra wspólnego, gorliwoÊç i „∏ask´ poczàtku”, ekipa
prowadzàcych odnawia∏aby si´ co roku („∏owienie kadr”
dla Szko∏y!), powsta∏oby „miejsce” dzielenia si´ Przymierzem. KorzyÊci mo˝na zresztà wymieniç wi´cej. Takie
„ustawienie” tematu Przymierza oznacza∏oby te˝, ˝e ka˝dy w W˚Ch b´dzie wiedzia∏, ˝e rzecz si´ odb´dzie (nawet
dla kilku osób) i mo˝e zaplanowaç swój udzia∏, jeÊli nie
w tym, to w kolejnym roku.
W trakcie rozeznania uznaliÊmy, ˝e tym czym Wspólnota Toruƒska mo˝e podzieliç si´ z ca∏à W˚Ch sà nasze
mo˝liwoÊci organizacyjne. PostanowiliÊmy wi´c podjàç
si´ organizacji skupienia w tym roku. Przy okazji tego rozeznania okaza∏o si´ te˝, ˝e gdyby by∏o trzeba, to tak pomyÊlane skupienie moglibyÊmy organizowaç nawet
przez wiele kolejnych lat! Przyk∏ad ten pokazuje, ˝e podejÊcie systemowe pozwala na to, by zadanie wspólnoty
krajowej by∏o realizowane np. przez któràÊ ze wspólnot
lokalnych i to bez poczucia nadmiernego obcià˝enia.
Gdyby w podobny sposób mo˝na by∏o „ustawiç” inne
„dy˝urne tematy”, to czy nie by∏aby to ta rewolucja?
By∏aby to w dziedzinie formacji W˚Ch, porównujàc jà
do wojska, jeÊli dobrze Ci´ rozumiem, sytuacja z jakà
mamy do czynienia w przypadku armii zawodowej w
porównaniu do „pospolitego ruszenia” jakie wyst´powa∏o dotychczas ?
Mo˝e i mo˝na to tak porównaç, choç moim zdaniem,
kadra Szko∏y nie powinna sk∏adaç si´ tylko z osób zawodowo parajàcych si´ szkoleniem innych i pewnie d∏ugo
jeszcze nie b´dzie w niej zatrudniona.
Podsumowujàc, chc´ Ci Marku podzi´kowaç, ˝e postanowi∏eÊ przedstawiç ten „goràcy temat” na ∏amach
„Wspólnoty w Misji”. Mam nadziej´, ˝e mo˝e staç si´ to
„nowym poczàtkiem” dla wspólnego myÊlenia o formacji, o Szkole, a przede wszystkim o tych, którzy mogliby
t´ rzecz wspó∏tworzyç, a pozostajà w cieniu, znani tylko
nielicznym. Mo˝e to jest apel do Ciebie, Czytelniku?

Zapraszam wszystkich, którym drgn´∏o serce
na myÊl o Szkole Formacji Liderów W˚Ch lub
Szkole Lidera w sensie naszej misji – do wspó∏pracy, do myÊlenia o rozwiàzaniach programowych
i organizacyjnych. Prosz´ o kontakt, o g∏os w dyskusji, o pomys∏y, o rozglàdanie si´ w poszukiwaniu
wspó∏pracowników Szko∏y. JeÊli Pan .... nie zbuduje, pró˝no trudzà si´… Prosz´ goràco o modlitw´
w tej intencji. Takà modlitewnà pomoc daje ju˝
sprawie Szko∏y wspólnota Droga z Warszawy.
W rozeznawaniu pomaga wspólnota Pielgrzym
i odpowiedzialni lokalnej W˚Ch z Torunia. MyÊli te˝
o tym czasem kilka innych osób. A ... Ty?
Teresa B∏aszkiewicz
e-mail: tojuzja@poczt.onet.pl
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Wejdê do Królestwa Bo˝ego
Lubelska Szko∏a Lidera
Poni˝ej przedstawiamy relacj´ Joanny Wójtowicz ze wspólnoty lubelskiej na temat jednego ze
spotkaƒ, które mia∏o miejsce 17 listopada 2001 r. w ramach Szko∏y Lidera. Warsztaty poÊwi´cone by∏y
wykorzystaniu metod aktywizujàcych w ramach pracy w ma∏ych grupach. Przedstawiamy tak˝e kilka
z tych metod. Wiecej mo˝na si´ dowiedzieç zwracajàc si´ do Asi Wójtowcz bàdê Sekretariatu.
Na poczàtku by∏o...
Po pierwsze: oczekiwanie. Oczekiwanie to takie coÊ,
czego nie widaç, a gryzie. Wyrasta z ró˝nych pragnieƒ
i wizji, czasami wyglàda jak stwór rodem z obcej planety.
Mianowicie, zachcia∏o si´ „czegoÊ innego”. Nie bardzo
by∏o wiadomo, czego, ale – gryz∏o.
Po drugie: pomys∏. Czyli, ˝e w∏aÊciwie dobrze by∏oby
coÊ zrobiç. Nie bardzo wprawdzie by∏o wiadomo, jak to
COÂ powinno wyglàdaç, potem jednak zacz´∏o nabieraç
konkretnych kszta∏tów. I zacze∏o si´ nazywaç Szko∏a Animatora, czasem Szko∏a Lidera. Has∏o robocze niewàtpliwie, ale o to poniekàd chodzi∏o.
Zacz´∏o gryêç kilka lat temu, gdy podczas robienia
pierwszych kroków w W˚Ch, od razu chcia∏am coÊ zmieniaç. Moje oczekiwania dotyczy∏y przede wszystkim formy spotkaƒ, pomys∏u na wspólne sp´dzenie czasu, które
nie b´dzie si´ zamyka∏o w konferencji, wyk∏adzie, medytacji czy dzieleniu. Sà to naturalnie bardzo dobre formy
pracy – ale nie na tym koniec. Zacz´∏y si´ rodziç pomys∏y.
Po trzecie: eksperyment. Sk∏adam tu niniejszym wyrazy uznania mojej grupie, Reszcie Izraela, która z podziwu
godnà cierpliwoÊcià znios∏a – i to ca∏kiem dobrze!
– ró˝norodne moje idee. Biedacy rysowali, odgrywali, pisali na karteluszkach, kartonach i planszach, udzielali si´
w pantomimach, dramach i innych dziwnych rzeczach. Ku
zdumieniu w∏asnemu stwierdziliÊmy jednak, ˝e jest to
niezwykle po˝yteczne.
Tak oto zrodzi∏a si´ idea wprowadzania metod aktywizujàcych w spotkania grup. Wszystkie przedstawione powy˝ej elementy – oczekiwanie, pomys∏, i eksperyment
– sk∏adajà si´ na znakomity sposób integrowania grupy
i wydobywania z niej najwi´kszych bogactw przy zastosowaniu bardzo prostych „chwytów”. D∏ugo by opowiadaç
o zaletach i po˝ytkach, wielokrotnie przez nas doÊwiadczanych. Znakomita zabawa, wzajemne poznanie i atmosfera
pe∏na akceptacji towarzyszy∏a zg∏´bianiu wa˝nych zagadnieƒ, treÊci; pozwala na prze˝ycie fascynujàcej przygody
z Biblià, sobà samym, drugim cz∏owiekiem, a przede
wszystkim – otwiera na spotkanie z Bogiem.
Takie sà nasze wnioski. Aby to prze˝yç, trzeba jednak
spróbowaç...

Do Królestwa na piechot´?
Owocem kilkuletnich obserwacji, prac, dyskusji (goràcych!) i eksperymentów sta∏y si´ mi´dzy innymi warsztaty, skierowane nie tylko do animatorów i koordynatorów W˚Ch, ale tak˝e liderów innych wspólnot. Has∏o
„Wejd´ do Królestwa Bo˝ego...” mia∏o przyciàgaç, zaciekawiaç i postawiç znak zapytania. Reklama dêwignià
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handlu, zatem nie by∏o obaw co do frekwencji. Tylko – co
dalej?
Otó˝ przede wszystkim selekcja: co b´dzie mi potrzebne – jakie treÊci, zagadnienia, pytania – aby na tym materiale pokazaç SPOSOBY prowadzenia spotkaƒ. Zdecydowa∏am si´ podzieliç materia∏ na 3 cz´Êci, ka˝dà skupionà
wokó∏ nieco innego zagadnienia. A potem:

Do dzie∏a...
… czyli do ubierania treÊci w metody, to znaczy w dobrà zabaw´. W∏aÊnie tak: dobrze jest, gdy w trakcie spotkania mo˝na si´ poÊmiaç, potaƒczyç, g∏upio zachowaç.
Pozwala to na stworzenie Êwietnej atmosfery rozluênienia,
sprzyja kontaktom – i to jest dobre. Humor by∏ podstawà
scenek, w których do bram Królestwa pukali kolejno ˚yd,
ateista i buddysta. Przy tej okazji wiele osób uÊwiadomi∏o
sobie samym stereotypy myÊlenia: niech´ç do „innych“,
monopol na zbawienie etc. Wymaga∏o te˝ zaanga˝owania wszystkich osób, ka˝dy znalaz∏ tam miejsce dla siebie
– i to jest dobre.
Pomys∏ zatem powoli urealnia∏ si´. A co z potrzebami?
Zapyta∏am na poczàtku dla upewnienia si´, ˝e oczekiwania sà zbli˝one do moich. Nie wszyscy mieli je sprecyzowane, nikt jednak nie chcia∏ si´ nudziç i nie mia∏ ochoty na d∏ugie i nu˝àce wyk∏ady. Prawie ka˝dy chcia∏ si´
czegoÊ nauczyç, prze˝yç i – dobrze si´ bawiç.
Jeszcze eksperyment. No, zaproponowanie powa˝nym
liderom stworzenie Rady Królestwa i opracowanie apelu
do pozosta∏ych obywateli by∏o doÊwiadczeniem nie lada.
W koƒcu trzeba by∏o odwiesiç na ko∏ku w∏asnà powag´
i stanowisko. I tak oto Êwiat∏o dzienne ujrza∏a traktowana
czasem po macoszemu cnota poczucia humoru. Pozwoli∏a
nabraç dystansu do samych siebie, pozmieniaç troch´ proporcje, rozszerzyç schematy – a przez to wszystko stanàç
mo˝e nieco bli˝ej prawdy?
OczywiÊcie, ca∏y pomys∏, dobór metod, treÊci, stworzenie ca∏ego programu wymaga∏o sporo pracy i wysi∏ku.
Fantazji i odwagi, aby zaproponowaç zmiany, innowacje.
Równie˝ – modlitwy. Uda∏o si´ jednak – mówi´ to z ca∏à
odpowiedzialnoÊcià i skromnoÊcià – bo widzia∏am twarze
pe∏ne zdumienia i szczerego zaskoczenia, burzliwe dyskusje nad kszta∏tem budowanego z cegie∏ek Królestwa, pe∏ne humoru i dowcipu ulotki, wzywajàce biernych obywateli do prze∏amania pasywnoÊci, pods∏uchiwa∏am k∏ótnie
o wielkoÊç drzwi i d∏ugoÊç schodów, podpatrywa∏am kartkowanie stron Pisma Êw.
Zaciera∏am wtedy r´ce z uciechy – po∏kn´li przyn´t´...

Joanna Wójtowicz
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Metody aktywizujàce
Wybór
WPROWADZENIE
Propozycje spotkaƒ w ramach Szko∏y Lidera wychodzà
naprzeciw potrzebom wszystkich osób, które chcà si´ zaanga˝owaç w prac´ animatora lub koordynatora, majà
wiele ch´ci i zapa∏u, ale brakuje im czasem pomys∏u, JAK
TO ZROBIå. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, jakkolwiek niewàtpliwie wymaga pracy oraz uruchomienia
wyobraêni i twórczoÊci, którà ka˝dy na szcz´Êcie otrzyma∏
hojnà r´kà od Boga. Problem w tym, ˝e nie zawsze zdajemy sobie spraw´, ile w ka˝dym drzemie inwencji i pomys∏owoÊci, ile ka˝dy ma tak naprawd´ do powiedzenia
i ubogacenia innych. To jest równie˝ zadanie animatora –
odkopywaç zakurzone czy zapomniane mo˝liwoÊci, pomagaç w wydobywaniu skarbów na Êwiat∏o dzienne. A to jest
naprawd´ frajda – wierzcie mi!

Na poczàtku troch´ teorii...
Warto wiedzieç, co to jest metoda aktywizujàca i do
czego konkretnie mo˝e si´ przydaç.
Metoda to inaczej sposób na rozbudzenie aktywnoÊci,
pobudzenie inteligencji, ale te˝ przede wszystkim wyobraêni, emocji i pomys∏owoÊci. Na zasadzie:
Powiedz mi, a zapomn´. Poka˝ mi, a zapami´tam. Pozwól mi dzia∏aç, a zrozumiem.
Pozwól mi dzia∏aç – a wezm´ to sobie do serca, b´d´ to
twórczo przekszta∏caç, znajd´ zupe∏nie nowe wyjÊcie, satysfakcj´ da mi uruchomienie moich talentów i mo˝liwoÊci.
To równie˝ sposób na przekazywanie inicjatywy grupie:
to poszczególne osoby b´dà nadawa∏y ton i charakter spotkaniom. B´dzie to zresztà bardzo barwny bukiet osobowoÊci i odcieni – co siedem g∏ów, to nie jedna.

* Nie mo˝na prowadziç spotkania TYLKO metodami aktywizujàcymi – potrzebny jest te˝ czas na refleksj´, modlitw´,
dzielenie, konferencj´.
* Animator nie mo˝e staç na pozycji obserwatora – trzeba
uczestniczyç w pracy grupy, inaczej mo˝e powstaç wra˝enie, ˝e jesteÊmy na warsztatach.
* Brak precyzji mo˝e „po∏o˝yç“ pomys∏: konieczne jest dok∏adne ustalenie poleceƒ, jasne sformu∏owanie celu pracy, zadaƒ grupy, upewnienie si´, czy wszyscy wszystko zrozumieli.
* Monotonia i cz´ste powielanie pomys∏ów nie jest wskazane.
* Nie wolno zapominaç o podsumowaniu pracy: mo˝e to
byç krótka konferencja podsumowujàca, wyjaÊniajàca wàtpliwoÊci, z odrobinà teorii lub prezentacja pracy grup; wa˝ne jest zakoƒczenie, „dopi´cie” pracy.
* Pami´taç o czasie – praca nie powinna przeciàgaç si´
w nieskoƒczonoÊç.

KONSPEKT
pierwszego spotkania przygotowanego
na warsztaty „Wejd˝ do Królestwa Bo˝ego”
Pomoce
– Dokumenty KoÊcio∏a: Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje Soboru Watykaƒskiego II (przede wszystkim Konstytucja dogmatyczna
o KoÊciele oraz Dekret o apostolstwie Êwieckich, Pismo
Âwi´te (ST i NT)
– Arkusze szarego papieru, kolorowe kartki ksero, mazaki, kredki, farby i ewentualne inne pomoce plastyczne

Po co to wszystko, czyli o zaletach
* Nawet najbardziej zm´czeni uczestnicy spotkania sà
w stanie coÊ narysowaç, coÊ sobie skojarzyç i zaanga˝owaç si´ choçby szczàtkowo.
* Spotkania sà znacznie bardzie atrakcyjne, barwne.
* Poznane treÊci zapami´tuje si´ du˝o lepiej i dok∏adniej.
* Uczestnicy sami prowadzà spotkanie – to oni znajdujà
rozwiàzania, dzielà si´ w∏asnymi refleksjami, twórczo przekszta∏cajà proponowane zagadnienia.
* Metody aktywizujàce pozwalajà ujawniç tkwiàce w nas
stereotypy, uprzedzenia, przekonania i zmuszajà do weryfikacji ze êród∏ami (Biblia, Vaticanum II, itd.).
* Wp∏ywajà na wi´kszà integracj´ grupy, budowanie przyjaznej atmosfery, a tak˝e na wzmacnianie samoakceptacji,
poznawanie siebie – majà du˝y walor psychologiczny: anga˝ujà bardzo ró˝ne sfery cz∏owieka, odnoszà si´ nie tylko
do niewàtpliwej inteligencji uczestników, ale tak˝e emocji,
przekonaƒ, ró˝norodnych umiej´tnoÊci czy talentów.
* Mo˝na je dowolnie modyfikowaç, ∏àczyç, wybieraç dogodne techniki i elementy zabaw.
* POKAZUJÑ, ˚E TAK˚E SPOTKANIE RELIGIJNE MO˚E
BYå BARDZO DYNAMICZNE, ODWA˚NE, PE¸NE ENERGII; NIE TYLKO POBO˚NE

Pu∏apki i przepaÊcie, czyli czego si´ wystrzegaç
* Metoda nie jest celem samym w sobie – spotkanie musi
byç bardzo dobrze przemyÊlane i metoda/technika precyzyjnie dobrana. Nale˝y unikaç has∏a „jakoÊ to b´dzie“.

PRZEBIEG SPOTKANIA: „DROGA DO
KRÓLESTWA”
1. Na drzwiach do pomieszczenia, w którym b´dà si´
odbywaç warsztaty, wieszamy has∏o spotkania. Zanim si´
wszystko rozpocznie, uczestnicy zapisujà na niewielkich
kartkach wszystkie skojarzenia, uczucia, pomys∏y i oczekiwania z nim zwiàzane, jakie im przysz∏y do g∏owy. Ka˝dy
przykleja je do przygotowanego wczeÊniej kartonu. Na
koƒcu pozwoli to na g∏´bszà weryfikacj´ spotkania, okreÊlenie, co warto jeszcze powtórzyç, przypomnieç, a co ju˝
zosta∏o zrobione.
2. Wst´p prowadzàcego (cele spotkania, zalety i wady
metod aktywizujàcych, ogólne za∏o˝enie spotkania, krótkie
przedstawienie sposobu pracy). Aby pracowaç za pomocà
technik i metod aktywizujàcych, trzeba po prostu samemu
ich skosztowaç.
Ca∏e spotkanie zbudowane jest z ró˝nych metod, pokazujàcych zastosowanie, mo˝liwoÊci i korzyÊci z nich
p∏ynàce.

I. Metoda graficzna:
Wykorzystuje aktywnoÊç wizualnà, pozwala na sprecyzowanie poj´ç, wyobra˝eƒ. Jest dobrym wst´pem do
wszelkich dyskusji. Wykorzystuje elementy „burzy mózgów” – ka˝dy uczestnik mo˝e podzieliç si´ swoim pomys∏em. Uczy wspó∏pracy, umiej´tnoÊci wspólnego rozwiàzywania problemu.
13
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Sposób realizacji: Podzia∏ na 3 grupy: ka˝da z nich ma za
zadanie narysowaç
– DRZWI
– BRAM¢
– SCHODY wiodàce do Królestwa Bo˝ego.
Ka˝da z grup mo˝e wykorzystaç ró˝ne symbole, znaki; rysowaç w dowolny sposób. Praca trwa kilka minut, na
koƒcu prezentacja: dlaczego tak? Co oznaczajà symbole?
Skàd je zaczerpni´to? Prowadzàcy podsumowuje krótko.

* Grupa 2: fragmenty uczt „królewskich” (¸k 15, 11-32,
Mt 14, 13-21, Mk 15, 22-25). Jak mo˝na je odnieÊç do rozumienia Królestwa Bo˝ego? Wypiszcie i opiszcie ich bohaterów, symbolik´.
* Grupa 3: do czego jest podobne królestwo Bo˝e?
Mo˝na wykorzystaç np. Mt 13, Mt 21 lub inne fragmenty,
które WASZYM zdaniem odpowiadajà na to pytanie.
KA˚DA GRUPA: uzupe∏nia w∏asnymi okreÊleniami (liczba dowolna) pionowo napisane has∏o KRÓLESWO BO˚E.

II. Metody filologiczne

III. Drama: pantomima, scenki dramatyczne, dialogi.

1. Co wiemy? czego si´ domyÊlamy? o co chcielibyÊmy zapytaç?
Metoda pomaga bardziej osobiÊcie zaanga˝owaç
si´ w tekst, pozwala na uruchomienie wyobraêni, zmusza do wertowania Pisma.
2. Wyszukiwanie ró˝nych fragmentów wed∏ug
okreÊlonego kryterium
Porównywanie ró˝nych fragmentów Pisma Âwi´tego
pozwala na dostrzeganie komplementarnoÊci S∏owa
Bo˝ego, doszukiwania si´ bogactwa i odpowiedzi na
ró˝ne pytania. Warto zestawiaç ze sobà fragmenty pozornie odleg∏e od siebie, zaskakujàce – daje to po prostu ciekawsze efekty.
3. Metoda uzupe∏niania
Po˝yteczna zw∏aszcza przy utrwalaniu treÊci, tak˝e
pozwala dostrzec ró˝ne aspekty problemu. Uzupe∏niank´ mo˝na stosowaç do wszystkich s∏ów na Êwiecie!!
Wymaga wyobraêni uczestników i aktywnoÊci twórczej.

Ta metoda wymaga „wejÊcia w rol´”. Mimo, ˝e mniej
wi´cej znamy „rol´“, zawsze wymaga ona w∏asnej inwencji; scenka cz´sto jest kontrowersyjna, zazwyczaj bardzo
oryginalna, rzuca nowe Êwiat∏o i jest znakomitym wst´pem
do dyskusji. Zarówno aktorzy, jak i widzowie mogà si´ podzieliç swoimi wra˝eniami, emocjami, odczuciami.
Wymaga fantazji, pomys∏owoÊci. Bardzo mile widziany
jest talent aktorski, wszelkie, nawet proste, rekwizyty.

Szukamy zatem dalej Êladów Królestwa Bo˝ego w Biblii.
Ka˝da z grup otrzymuje 3 ró˝ne fragmenty z Pisma Âw. (jeden lub wi´cej w zale˝noÊci od charakteru pracy):
* Grupa 1: ¸k 14, 15-24 przypowieÊç o uczcie. Opracujcie t´ przypowieÊç wed∏ug nast´pujàcych pytaƒ: co
wiemy? Czego si´ domyÊlamy? O co chcielibyÊmy zapytaç? Mo˝na wykorzystaç odsy∏acze do tekstów paralelnych. Przy ostatnim pytaniu wybierane sà 3 propozycje
o co chcemy zapytaç. Uczestnicy próbujà na nie odpowiedzieç cytatami z Pisma Âwi´tego.

Sposób realizacji: Ka˝da z grup ma za zadanie przygotowanie i odegranie scenki. Do bram Królestwa Bo˝ego puka: BUDDYSTA, ATEISTA I ˚YD. Jak zachowuje si´ sam zainteresowany? Jak puka, podchodzi, czy si´ zastanawia,
czy idzie pewnym krokiem? Drzwi si´ otwierajà czy nie? Ja
reaguje spo∏ecznoÊç Królestwa? Kto go wita, kto si´ odzywa, czy jest mile widziany?
UWAGA: ze scenki nale˝y wyeliminowaç „typowych”
bohaterów – np. Êw. Piotra, który otwiera drzwi, aby uniknàç banalizacji zagadnienia.

PODSUMOWANIE
Prowadzàcy zbiera pokrótce prezentowane metody;
skupiç si´ mo˝na tak˝e na podsumowaniu treÊci, które na
pewno wywo∏ujà wiele pytaƒ, wàtpliwoÊci, refleksji. Mo˝na
swobodniej porozmawiaç, zapraszajàc na wspólnà kaw´.
Konieczne jest zrobienie co najmniej pó∏godzinnej przerwy! Praca by∏a ci´˝ka i wyczerpujàca.

Zebra∏a i opracowa∏a Joanna Wójtowicz

WARTO PRZECZYTAå? WARTO PRZECZYTAå? WARTO PRZECZYTAå? WARTO PRZECZYTAå?
Gabriele Amorth, WYZNANIA EGZORCYSTY
Domy, w których straszy, zemsta z oddali za pomocà k∏ucia lalki szpilkà, – wymys∏ to tylko autorów powieÊci kryminalnych
czy scenarzystów filmów grozy? A mo˝e to rzeczywistoÊç? Napoje mi∏oÊci sporzàdzone przez czarowników czy szamanów, czy
to tylko bajki dla dzieci? Z∏orzeczenia i przekleƒstwa, czy to tylko puste s∏owa bez znaczenia? Czy jeszcze mo˝na wierzyç w gus∏a i zabobony? Noszenie ró˝nego rodzaju metalowych wisiorków, ozdób o symbolice amuletów, czy to tylko nieszkodliwa moda, tak samo jak budzàce naszà ciekawoÊç wieÊci z pogranicza czwartego wymiaru, parapsychologii, czy coÊ w tym jest?
Faktycznie coÊ w tym jest, coÊ, o czym nie wiedzia∏am, a co wyraênie po imieniu nazwa∏, a wpierw w swej siedmioletniej praktyce egzorcysty dok∏adnie rozpozna∏ Gabriele Amorth. W mojej ÊwiadomoÊci zlepek ró˝nych wieÊci, nowinek, którymi jesteÊmy bombardowani poprzez pras´, obraz telewizyjny, opowiadania znajomych, utworzy∏ ca∏kiem pokaêny zbiór
niespójnych pojedynczych elementów uk∏adanki Puzzle. Nijak nie potrafi∏am u∏o˝yç z tego ca∏ego obrazu. Si´gn´∏am po
„Wyznania egzorcysty” z ufnoÊcià, ˝e kap∏an wyznaczony przez biskupa na egzorcyst´ diecezji rzymskiej, który chce si´ podzieliç swoimi przemyÊleniami i doÊwiadczeniami pomo˝e mi posk∏adaç te porozrzucane puzzle. Poszczególne rozdzia∏y,
które czyta∏am porzàdkowa∏y mojà wiedz´ i faktycznie stworzy∏ si´ obraz, do którego pasowa∏y wszystkie elementy. Obraz,
który mnie zaskoczy∏, ale te˝ wiele powiedzia∏, nauczy∏.
Warto si´gnàç po t´ pozycj´, nie jest to czas stracony. Napisana j´zykiem zwi´z∏ym, g∏´bokie przemyÊlenia tego kap∏ana na temat istoty Odkupienia, Matki NajÊwi´tszej, Êwiata dla nas niewidzialnego, Êwiata istot duchowych sà podane zrozumiale, w krótkich lapidarnych zdaniach.
OsobiÊcie jestem pod g∏´bokim wra˝eniem tej ksià˝ki, wracam do niej w swych rozmyÊlaniach. Goràco polecam.

Wanda Lange – sympatyk „RadoÊci” z Gdaƒska
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Wspólne zadania
Z Janem So∏daczukiem – wiceprezydentem W˚Ch do spraw apostolstwa
rozmawia Marek Kwiatkowski
Jest kilka spraw, którymi wspólnota od jakiegoÊ czasu
˝yje, brakuje natomiast czasu, aby przygotowaç i przekazaç informacj´ o nich. MyÊl´, ˝e luk´ t´ wype∏nimy
proszàc o rozmow´ osob´ kompetentnà w tej dziedzinie, naszego koleg´ Janka.

OsobowoÊç prawna W˚Ch
Mija ju˝ prawie rok od momentu, gdy nasza wspólnota
uzyska∏a wreszcie, po 10 latach oczekiwaƒ, osobowoÊç
prawnà. Czy warto by∏o si´ o nià staraç? Jakie sà rzeczywiste korzyÊci takiego stanu ?
Majàc osobowoÊç prawnà mo˝emy zaciàgaç zobowiàzania, mo˝emy podpisywaç umowy, mo˝emy wchodziç
w ró˝nego rodzaju relacje z innymi podmiotami, czy to
z Towarzystwem Jezusowym, do tej pory nasze relacje
z Jezuitami mia∏y charakter nieformalny, czy innymi podmiotami poczàwszy od organizacji prywatnych poprzez organizacje pozarzàdowe, a skoƒczywszy na agendach rzàdowych. Stowarzyszenie, które dzia∏a w KoÊciele mo˝e,
zbierajàc sk∏adki w formie darowizny na swojà dzia∏alnoÊç
statutowà, dawaç darczyƒcom mo˝liwoÊç odpisywania
tych kwot od podatku. W ten sposób mo˝emy nasze sk∏adki finansowaç w pewnej mierze tak˝e ze êróde∏ bud˝etowych. Do tej pory by∏a to nasza zupe∏nie prywatna sprawa.
Kolejna sprawa, to sà ró˝nego rodzaju darowizny, które
mo˝emy ewentualnie otrzymaç na naszà dzia∏alnoÊç od innych podmiotów. Majàc osobowoÊç prawnà mo˝emy przyjàç jakieÊ wartoÊci majàtkowe i tym majàtkiem zarzàdzaç.
Np. na podstawie umowy cywilno-prawnej mo˝emy przejàç opiekà czy zarzàd nad jakimÊ domem. W koƒcu, choç
mo˝e o tym nale˝y mówiç w pierwszej kolejnoÊci, majàc
osobowoÊç prawnà mo˝emy wyst´powaç o fundusze publiczne, np. samorzàdowe, na realizacj´ naszej dzia∏alnoÊci. Wymaga to jednak od nas zmiany sposobu postrzegania naszej wspólnoty i tego co robimy. PowinniÊmy w wi´kszym stopniu myÊleç w kategoriach „projektów” tj. tego, co
konkretnie chcemy osiàgnàç, w jaki sposób, w jakim czasie, jakimi nak∏adami Êrodków materialnych.
Czy ty masz ju˝ jakieÊ w∏asne oczekiwania, wizje wykorzystania tego atutu, jakim jest dla wspólnoty osobowoÊç prawna?
MyÊl´, ˝e to nas przede wszystkim b´dzie dyscyplinowa∏o. Pomo˝e uporzàdkowaç struktur´ organizacyjnà stowarzyszenia. ¸atwiej jest uto˝samiaç si´ z organizacjà, która ma osobowoÊç prawnà, ni˝ z organizacjà, która takowej
nie ma. Oczekiwania, o których mówisz dotyczy∏y przede
wszystkim ró˝nego rodzaju dzie∏, które nie by∏y podejmowane. Dzie∏a takie musia∏y byç wczeÊniej robione w ramach odr´bnie do tego celu powo∏ywanych instytucji i stowarzyszeƒ. Obecnie, nadal jest mo˝liwe, aby tak si´ dzia∏o, ale mo˝emy korzystaç z tego ˝e W˚Ch ma osobowoÊç
prawnà i jako W˚Ch je realizowaç. Przyk∏adem w tym
wzgl´dzie sà stowarzyszenia prowadzone przez cz∏onków
wspólnoty ∏ódzkiej, które majà bardzo konkretne cele sta-

tutowe zwiàzane bàdê z opiekà nad dzieçmi, bàdê osobami niepe∏nosprawnymi intelektualnie. W ówczesnych czasach, aby prowadziç tego rodzaju dzia∏alnoÊç trzeba by∏o
zawiàzaç odr´bne stowarzyszenie do tego celu. W sytuacji
obecnej nie by∏oby ju˝ takiej potrzeby, moglibyÊmy robiç
to jako W˚Ch. Najcz´Êciej do prowadzenia tego typu dzia∏alnoÊci jest wymagana osobowoÊç prawna.
Wszelkiego rodzaju ruchy majà to do siebie, ˝e struktura odpowiedzialnoÊci jest nieokreÊlona, a tym samym trudno jest im wchodziç w kontakt cywilno-prawny z innymi
podmiotami. To nas nie b´dzie ju˝ w tej chwili ogranicza∏o.
Byç mo˝e zak∏adanie odr´bnych stowarzyszeƒ b´dzie
w wielu wypadkach nadal bardziej sensownym rozwiàzaniem ni˝ podejmowanie zadaƒ przez ca∏à W˚Ch jako takà,
ale nie b´dzie to ju˝ wymogiem koniecznym.

OÊrodek rolniczo-turystyczny w Mielnie
Jak wielu z nas ju˝ wie, od po∏owy obecnego roku jako
W˚Ch zacz´liÊmy wykorzystywaç do naszych spotkaƒ
oÊrodek w Mielnie k. Grunwaldu. Czym jednak tak naprawd´ ten oÊrodek jest? Do kogo nale˝y i jakie sà perspektywy zagospodarowania go w przysz∏oÊci?
OÊrodek w Mielnie jest w∏asnoÊcià Towarzystwa Jezusowego. Nie mam ˝adnych podstaw do wypowiadania si´
na temat statusu formalno-prawnego tego oÊrodka, ani
planów z nim wiàzanych przez Jezuitów.
A jak wyglàda perspektywa zagospodarowania tego
przez W˚Ch. Jaka jest sytuacja na dzisiaj, czy podobna
do Miko∏ajewa, ˝e jest to dobro powierzone wspólnocie
i „zobaczymy, co z tego wyjdzie”?
Miko∏ajewo jest ma∏e, ∏atwe do zagospodarowania. Mo˝e tego dokonaç, jedna wspólnota podstawowa przy
wspó∏udziale wspólnoty lokalnej warszawskiej. I to ma
miejsce, miejmy nadziej´, ˝e tam si´ b´dzie sporo dzia∏o.
Natomiast Mielno jest znacznie wi´ksze, wymaga wi´kszych nak∏adów i ca∏y czas nale˝a∏oby si´ zastanawiaç, co
tam mo˝na by robiç.
Ale jest to formalnie powierzone W˚Ch, a przynajmniej
sà oczekiwania, ˝e coÊ tam wspólnota zrobi?
Istnieje mo˝liwoÊç zagospodarowania tego oÊrodka
przez W˚Ch. Powsta∏o ju˝ szereg koncepcji, mniej lub bardziej realnych, ale jak dotàd ˝adna z nich nie zosta∏a wyra˝ona w formie konkretnego przedsi´wzi´cia. Warto przypomnieç, ˝e miejsce jest bardzo atrakcyjne. Jest to stary
majàtek niemiecki z pi´knym parkiem, licznymi jeziorami
w pobli˝u. Sam dworek zosta∏ po wojnie spalony, na jego
miejscu wybudowano obiekt w stylu lat 60, wymagajàcy
wielu nak∏adów, aby doprowadziç go do dobrego stanu. To
co zosta∏o zrobione w lecie, to przystosowanie oÊrodka do
mo˝liwoÊci u˝ytkowania przez osoby, które sà gotowe pogodziç si´ z niskim, jak na obecne czasy, standardem.
W budynku biurowym jest du˝a sala konferencyjna, biblioteka oraz pokoje, w których biurka zastàpiliÊmy ∏ó˝kami.
W piwnicy zosta∏a zrobiona kuchnia i jadalnia. W tym bu15
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dynku brakuje ∏azienek, ale jest ogrzewany i w∏aÊciwie
mo˝na go wykorzystywaç przez ca∏y rok.
W drugim budynku w∏aÊciwie pawilonie by∏y laboratoria
chemiczne, które zosta∏y przerobione na pokoje. Pawilon
nie jest ogrzewany, a wi´c w obecnym stanie te pomieszczenia mo˝na wykorzystywaç w lecie. Wiele teraz zatem
zale˝y od inwencji, co by tam mo˝na zrobiç i jeÊli by∏by
sensowny pomys∏ na to, mo˝na by próbowaç nawet uzyskaç pewne Êrodki od ró˝nych instytucji prowadzàcych
dzia∏alnoÊç charytatywnà i byç mo˝e z Unii Europejskiej,
ale to wymaga u∏o˝enia jakiegoÊ sensownego projektu. Na
razie pomys∏ów jest kilka, ale nie majà one formy projektu.
Wydaje si´ jednak, ˝e skoro ten oÊrodek pe∏ni∏ kiedyÊ
funkcj´ pewnej placówki quasi naukowej z jednej strony
dajàcej prac´, z drugiej strony mimo wszystko w pewien
sposób nobilitujàcej spo∏ecznoÊç lokalnà w odró˝nieniu
od innych tego typu miejscowoÊci w okolicy, to mo˝e nie
by∏oby êle, gdyby to, co by si´ tam dzia∏o w przysz∏oÊci
spe∏nia∏o tak˝e podobnà funkcj´. Nie musi to byç placówka naukowa, ale dobrze by∏oby, gdyby to mog∏o tak˝e oddzia∏ywaç na lokalnà spo∏ecznoÊç, zw∏aszcza jej m∏odà
cz´Êç, spe∏niaç rol´ domu, gdzie mogliby znaleêç jakieÊ
sensowne ksià˝ki czy propozycje zagospodarowania czasu. Zw∏aszcza w zimie, gdy szybko si´ robi ciemno i zimno, a w gospodarstwie te˝ nie ma za bardzo zaj´cia.
W Mielnie jest szko∏a podstawowa. M∏odzie˝ tam przyje˝d˝a i pewien czas sp´dza w szkole.
Dla realizowania jakiegokolwiek przedsi´wzi´cia konieczny jest zespó∏, który by tam zamieszka∏.
Moim prywatnym pomys∏em, jaki mi przyszed∏ do g∏owy, gdy ostatnio zobaczy∏em Mielno, jest stworzenie
parku zabaw i rekreacji dla dzieci. Miejsc takich jest
bardzo niewiele, a Mielno ma przecie˝ pi´kne po∏o˝enie wÊród lasów i jezior i Êwietne usytuowanie przy trasie Warszawa – Gdaƒsk.
Niewàtpliwie ja te˝ tak o tym myÊla∏em, kiedy tam
pierwszy raz pojecha∏em, ˝e mo˝na tam prowadziç dzia∏alnoÊç turystycznà i rekreacyjnà. Niestety wymaga to nak∏adów i tego, aby ktoÊ si´ tym zajmowa∏. Niekoniecznie te
nak∏ady by si´ zwróci∏y. W okolicy jest ju˝ gospodarstwo
agroturystyczne i sporo domków letniskowych osób z Warszawy. We wsi obok jest oÊrodek dla w´dkarzy. Baza noclegowa ju˝ jest. ˚eby zaistnieç w Mielnie, trzeba by w∏o˝yç
w ten dom powa˝ne Êrodki, a nie takie doraêne, wystarczajàce, aby go tylko uruchomiç dla W˚Ch. Je˝eli mamy mo˝liwoÊci u˝ytkowania, to trzeba zebraç potrzebne si∏y i energi´ na to, aby okreÊliç, co w danym miejscu mo˝na by robiç, jak je wykorzystaç. JeÊli byÊmy mieli wystarczajàco
du˝o talentów i woli, aby to zrobiç i potem to dzie∏o prowadziç, to b´dzie wspania∏a sprawa.

Rada Ruchów Katolickich a polityka
Ostatnio na Radzie G∏ównej wspomina∏eÊ o swoim i paru osób z W˚Ch udziale w pracach RRK. Powiedz co
tam teraz si´ dzieje.
Po II Kongresie Ruchów Katolickich zespó∏ koordynujàcy ogólnopolskà RRK zaproponowa∏, ˝eby kontynuowaç
prace rozpocz´te podczas kongresów tematycznych. Majà byç przeprowadzone w ramach zespo∏ów tematycznych. W listopadzie na spotkaniu ORRK zosta∏o powo∏anych 10 zespo∏ów tematycznych, zgodnych z kongresami
tematycznymi. Ruchy odpowiedzialne za poszczególne
kongresy zosta∏y poproszone o dalsze prowadzenie spraw
16
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w ramach tych zespo∏ów tematycznych. Poniewa˝ ja by∏em odpowiedzialny za przygotowanie kongresu tematycznego dotyczàcego zaanga˝owaƒ spo∏ecznych katolików
w Polsce, zosta∏em poproszony, aby t´ prac´ kontynuowaç. Praca w ramach zespo∏ów tematycznych b´dzie
w pewnym sensie zwiàzana z formacjà liderów. Wydaje si´,
˝e to jest pierwszy krok, jaki mo˝na zrobiç, gdy˝ Êrodowisko ruchów nie jest jeszcze przygotowane, aby bardzo aktywnie w poszczególnych dziedzinach wyst´powaç.
A jak wyglàda obecnie styk dzia∏aƒ Rada Ruchów – polityka, w kontekÊcie choçby najbli˝szych wyborów lokalnych ?
No tak, to jest ten temat, który b´dzie rozpatrywany jako
pierwszy przez zespó∏ zajmujàcy si´ zagadnieniami spo∏ecznymi. Chodzi przy tym nie o to, ˝eby daç wytyczne, jak g∏osowaç w sensie „na kogo”, tylko raczej daç narz´dzia Êrodowiskom lokalnym, w których dzia∏ajà ruchy katolickie, aby
one potrafi∏y w ramach konkretnego swojego Êrodowiska
wybraç najlepszà strategi´ zachowania si´ w tych wyborach.

Co si´ dzieje z Europejskimi projektami
m.in „Uchodêcy i osoby wykorzenione”
S∏ysza∏em, ˝e ju˝ zawiàza∏a si´ jakaÊ grupa osób, która chcia∏aby pomagaç uchodêcom.
W W˚Ch w Europie powsta∏ projekt zaanga˝owania si´
na rzecz osób zmuszonych do emigracji, albo wykorzenionych, mówiàc inaczej pozbawionych swojego miejsca zamieszkania. To jest powa˝ny problem w Europie Zachodniej, zw∏aszcza odczuwalny w tak ma∏ym kraju jak Luxemburg. Gdy tam przyjedzie tysiàc uchodêców powstaje problem, podczas gdy tysiàc azylantów w Polsce w odniesieniu do problemu bezrobocia jest problemem marginalnym.
Tym bardziej, ˝e cz´sto nasi repatrianci z Kazachstanu, gdy
przyje˝d˝ajà, dzielà los osób bezrobotnych, trudno jest im
si´ odnaleêç w tej naszej spo∏ecznoÊci. Niemniej jednak,
myÊl´ problem jest wa˝ny o tyle, ˝ebyÊmy mieli ÊwiadomoÊç, ˝e jako taki w ogóle jest i mo˝e nas w przysz∏oÊci
czekaç, jeÊli b´dziemy si´ stawali krajem coraz bardziej
atrakcyjnym dla osób z innych regionów Êwiata. Tsedale ze
wspólnoty „Droga” zajmuje si´ tym zagadnieniem w pewnym sensie zawodowo, prowadzi badania na ten temat.
Odby∏o si´ spotkanie na Malcie poÊwi´cone temu problemowi i zosta∏ stworzony pewien zaczàtek sieci osób, które
si´ tym zajmujà, które b´dà si´ komunikowa∏y mi´dzy sobà. Zapyta∏em Tsedale, czy nie chcia∏aby si´ w∏àczyç w tà
sieç. Wyrazi∏a zgod´. Ca∏à sieç koordynuje Agnes Rausch
z Luxemburga, która jest jednoczeÊnie sekretarzem zespo∏u europejskiego, i która bardzo aktywnie jest zaanga˝owana w Caritasie w Luxemburgu na rzecz uchodêców. My dopiero b´dziemy w tej dziedzinie „raczkowali”. Mo˝e warto
by∏oby zrobiç jakieÊ spotkania na ten temat we wspólnotach podstawowych, jak na razie ten problem w Polsce wydaje si´ mniej istotny, zajmuje sie tym Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna.
JeÊli chodzi o drugi projekt „m∏odzie˝ i jej formacja” to
my jako W˚Ch te˝ jesteÊmy w to w pewnym sensie zaanga˝owani, okreÊliliÊmy to jako priorytetowy obszar dzia∏ania. Przy czym interesujàcà jest tu forma wolontariatu jako
pewnego rodzaju sposobu na przyciàgni´cie m∏odzie˝y
i jej formacj´ poprzez konkretne zaanga˝owanie. Wydaje
si´, ˝e jest to bardziej skuteczna metoda ni˝ spotkania,
w czasie których podejmuje si´ refleksj´ nad ˝yciem.
Bardzo Ci dzi´kuj´ za rozmow´.
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Wsz´dy pe∏no Ciebie
koƒczy∏o si´ moje roczne stypendium we Francji,
skoƒczy∏ si´ szczególny rok w moim ˝yciu. Nie
przypuszcza∏em, ˝e wydarzy si´ w nim tak wiele,
˝e Bóg „wyprowadza mnie na pustyni´, aby mówiç do mego serca”. Jeszcze jestem oszo∏omiony tym bogactwem, tymi wielkimi rekolekcjami. Trudno by∏oby mi
przelaç na papier te wszystkie rozmowy z Panem, które
doprowadzi∏y mi´dzy innymi do podj´cia Przymierza na
sta∏e. Dzisiaj chc´ Was zabraç w podró˝ do kilku miejsc,
w których znalaz∏em si´ w czasie mojego pobytu za granicà. Wsz´dzie tam pali∏a si´ czerwona lampka, bi∏o tam
dla ludzi rozkochane Jezusowe serce, ukryte w prostym
chlebie.
dziekolwiek jestem, szukam tego Êwiate∏ka. Id´
do niego, bo wskazuje drog´ do êród∏a. I tak
w∏aÊnie w BreÊcie dotar∏em do parafii Êw. Marcina (Saint Martin). Po tym ca∏ym roku czuj´,
˝e ci ludzie stali mi si´ bliscy, chocia˝ prawie nie rozmawialiÊmy ze sobà z powodu moich k∏opotów j´zykowych.
Ale prze˝y∏em z nimi I Komuni´ dzieci, dzieli∏em ich radoÊç z powodu Êwi´ceƒ kap∏aƒskich ksi´dza pochodzàcego z Brestu. ˚eby zrozumieç ich radoÊç z tych wydarzeƒ,
trzeba zobaczyç, jak ma∏o dzieci jest w koÊciele, i jak ma∏o jest m∏odych kap∏anów.
Jednak najbardziej zwiàza∏em si´ z tym miejscem
przez uczestniczenie w mszach Êwi´tych w dni powszednie. Niewielka kruchta pod koÊcio∏em, pó∏ godziny przed
rozpocz´ciem Eucharystii obecne sà trzy lub cztery osoby,
zaczynajà mówiç ró˝aniec. Powoli dochodzà inni wierni.
Uzbiera si´ tak oko∏o pi´tnastu osób. Ale tworzymy
wspólnot´ zebranà wokó∏ Jezusa. To czyƒcie na mojà pamiàtk´. Czynimy… a˝ przyjdzie.

S

G

Bretanii jest wiele koÊcio∏ów. Szare, kamienne – bretoƒskie. By∏em w niektórych
bardzo starych. Jest ma∏e miasteczko Saint
Paul de Leon ze Êredniowiecznà zachowanà
starówkà i a˝ trzema koÊcio∏ami w samym centrum. By∏a to bowiem w dawnych czasach stolica Królestwa Leonu. Tote˝ jeden z koÊcio∏ów jest katedrà, chocia˝ obecnie stolica diecezji znajduje si´ w Quimper. W Êrodku
katedry wilgoç od morza, mrok, a w oknach wspania∏e
witra˝e przedstawiajàce sceny z ˝ycia Êw. Paw∏a (nie
Aposto∏a), który ewangelizowa∏ t´ ziemi´. I ta lampka…
jak serce Matki naszej, KoÊcio∏a, niosàcej w swym ∏onie
Syna Bo˝ego.
Kilka kilometrów dalej znajduje si´ Roscoff, gdzie trzy
dni sp´dzi∏em na konferencji. Miasteczko ma∏e, typowo
nadmorskie i koÊció∏ ma wiele elementów wzi´tych z ˝ycia bretoƒskich rybaków, np. figury u sklepienia Êwiàtyni.
Uczestniczy∏em tutaj w Eucharystii, ∏àczàc si´ w modlitwie z garstkà miejscowych wiernych. Niewielu ich, ale
sà. Jeszcze czerwona lampka w Roscoff ma si´ dla kogo
paliç. Jak latarnia morska dla ich kutrów, tak ta lampka dla
ich dusz. Wskazuje, gdzie przystaƒ i ocalenie.

W

ziesi´ç dni sp´dzi∏em we W∏oszech, gdzie pracowa∏em z dwójkà tamtejszych matematyków.
Florencja! Wspania∏e miasto – i w ciàgu dnia
i wieczorami. WÊród wielu zabytków oczywiÊcie koÊcio∏y, a mi´dzy nimi wielka Êwiàtynia, Duomo.
Wchodzi si´ przez elektronicznà bramk´, która blokuje
si´, gdy we wn´trzu Êwiàtyni jest za du˝o turystów. Gdy ja
wchodzi∏em, by∏o w Êrodku 560 osób. Gwar, choràgiewki
i apaszki przewodników, a tu˝ obok… bije dla tych ludzi
Jezusowe serce, t´skni do nich Chleb na ˝ycie wieczne.
Kl´kam i dzi´kuj´ Mu, ˝e jest i tutaj.
Santa Maria Novella, Êredniowieczny koÊció∏ przy samym dworcu kolejowym. Centrum miasta i… okolica,
gdzie chyba naj∏atwiej spotkaç homoseksualist´, narkomana, czy z∏odzieja. Z placu wchodzi si´ jednak w ciche
wn´trze gotyckiej budowli, gdzie czeka ju˝ Zwyci´zca
Êmierci, piek∏a i szatana. Msza Êwi´ta po w∏osku? Czemu
nie! My mamy jeden j´zyk – mi∏oÊç Bo˝à, która rozlewa
si´ w naszych sercach, ile razy ten Chleb spo˝ywamy i pijemy z tego Kielicha.
Florencja otoczona jest wzgórzami, a na jednym
z nich, na samym szczycie, znajduje si´ klasztor, do którego prawie wcale nie docierajà turyÊci. Roztacza si´ stamtàd wspania∏y widok na wzgórza i doliny Toskanii. Tutaj
przed wiekami kilku bogatych mieszczan z Florencji, porzucajàc swe bogactwa, przyby∏o, aby prowadziç ˝ycie
pustelnicze. Mieszkali w grotach, lecz po pewnym czasie
powsta∏a kaplica, potem koÊció∏. Przychodzili pielgrzymi.
Dzisiaj jest to wspania∏e miejsce na spotkanie z Bogiem,
i zostawienie w dolinach swej prac´, sklepów, interesów.
Oddycha si´ tu pe∏nà piersià powietrzem, spokojem i Bogiem. A Êwi´ci pustelnicy, których cia∏a spoczywajà przed
NajÊwi´tszym Sakramentem, patrzà ju˝ nie na to nik∏e,
czerwone Êwiate∏ko, lecz na swego Pana obleczonego
w Êwiat∏oÊç.

D

iena – pere∏ka wród miast, jak nasze ma∏e polskie
Tatry wÊród gór. Mo˝na jà przejÊç wzd∏u˝
i wszerz za jednym zamachem, ale ile tu niespodzianek czeka na w´drowca! Kolegom W∏ochom
musia∏em wyt∏umaczyç, ˝e w tym mieÊcie trwa cud eucharystyczny, który mo˝na oglàdaç w∏asnymi oczami! Oni
nie wiedzieli, a ja powraca∏em tam z radoÊcià (bo mia∏em
okazj´ byç tam rok temu), ˝eby oczy nacieszyç Panem.
Ju˝ przesz∏o dwieÊcie lat w bazylice Êw. Franciszka w Sienie wystawione jest Cia∏o Chrystusa, które by∏o wczeÊniej
wykradzione i wyrzucone, i wbrew naturalnym prawom
jest stale Êwie˝ym, pi´knym chlebem… Bóg da∏ znak, ˝e
to On, uni˝ony do postaci pokarmu, z mi∏oÊci do ludzi.
Kl´cz´ i patrz´, a On patrzy na mnie.
Warto troch´ pochodziç po stromych, wàskich uliczkach sieneƒskich, ˝eby na jednej z nich znaleêç si´ przy
domu, w którym ˝y∏a „latajàca Êwi´ta”, stygmatyczka,
Doktor KoÊcio∏a, Katarzyna ze Sieny. OczywiÊcie ten
dom nie wyglàda w Êrodku tak samo jak wtedy. Teraz jest
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jak komiks, pe∏en obrazów z ˝ycia Êwi´tej, poczàwszy od
scen w∏aÊnie z domu rodzinnego, gdy ju˝ jako dziewczynka prze˝ywa∏a niezwyk∏e przygody z Panem Bogiem po∏àczone na przyk∏ad z unoszeniem si´ w powietrzu. Ale
˝eby spojrzeç na Êwi´tà, trzeba pójÊç do koÊcio∏a dominikanów, gdzie znajduje si´ wystawiona na widok publiczny g∏owa Katarzyny.
abior´ Was teraz na chwil´ do Pizy, na plac cudu,
czyli potocznie mówiàc, pod krzywà wie˝´. Ale
my pójdêmy do koÊcio∏a. Zapiera dech w piersiach. Wspania∏y w∏oski Êredniowieczny styl,
umiej´tne po∏àczenie tego, co najpi´kniejsze z KoÊcio∏a
Zachodniego, Wschodniego, a nawet mo˝na znaleêç elementy spotykane w budowlach muzu∏maƒskich. Patrz´
i podziwiam. Mnóstwo ludzi – nie dziwi´ si´ im – i nagle
w bocznej nawie… Êlub. Bardzo ucieszy∏em si´, ˝e koÊció∏ t´tni ˝yciem, tym prawdziwym, sakramentalnym ˝yciem. Podniesienie. Kl´kam. Niektórzy turyÊci tak˝e. Jezus patrzy na swój dom z troskà. Chcia∏by, aby serca tych
wszystkich ludzi by∏y takimi pi´knymi Êwiàtyniami jak ta,
którà podziwiajà. Mo˝e ci dwoje m∏odzi… Za chwil´
przyjmà Moje Cia∏o i b´dà piç Mojà Krew z jednego kielicha. Za nimi, Ojcze, prosz´, aby i oni stanowili w Nas
jedno, aby Êwiat uwierzy∏, ˝eÊ Ty Mnie pos∏a∏.
Obok koÊcio∏a, tak samo jak przy Duomo we Florencji,
stoi wielka rotunda baptysterium, obecnie przykryta kopu∏à. Dawniej jednak, gdy chrztu dokonywano przez zanurzenie, baptysterium nie mia∏o dachu, aby zbieraç w sobie
wod´ deszczowà jako najczystszà, bo spadajàcà z nieba.
Cz´Êç tej wody zostawa∏a w basenie, a reszta wyp∏ywa∏a
przez drzwi na zewnàtrz po pochy∏ej pod∏odze. Po zamkni´ciu rotundy kopu∏à pojawi∏o si´ niesamowite zjawisko - echo, jakiego nie spotka si´ nigdzie wi´cej. Sta∏o si´
ono przyczynà tego, ˝e nie mo˝na by∏o w baptysterium
sprawowaç nabo˝eƒstw. Jeden ze stra˝ników pokaza∏
nam, na czym to zjawisko polega. W absolutnej ciszy zaÊpiewa∏ trzy dêwi´ki – akord – pewnej tonacji. Echo mu
odpowiedzia∏o – jak to echo – najpierw g∏oÊniej, potem ciszej. Po kilku sekundach stra˝nik zrobi∏ to samo, co przedtem, echo te˝. Powtórzy∏ trzeci raz – echo tak˝e. Wtedy
w cichej, wydawa∏oby si´, przestrzeni stra˝nik poda∏ jeszcze jeden ton. I nagle, nie wiadomo skàd, zacz´∏y pojawiaç si´ dêwi´ki, które by∏y niby przebrzmia∏e, zgas∏e.
Zacz´∏o robiç si´ coraz g∏oÊniej, g∏oÊniej… jakby zaczà∏
rozmawiaç t∏um ludzi. W tym momencie stra˝nik wskaza∏
na tabliczk´ na drzwiach i zawo∏a∏: Silenzio! I jak makiem
zasia∏. G∏osy zasn´∏y w murach jak pos∏uszne dzieci. Niesamowite!
Id´ ulicà pe∏nà straganów i ludzi. Przy ulicy ma∏y koÊció∏ek. ˚eby dostaç si´ do niego, musz´ przeciskaç si´
mi´dzy sto∏ami handlarzy. Ale uda∏o si´. Jestem w Êrodku.
Jak tu cicho. Pusto… nie! Nie jest pusto! Tu jest Pan. Jestem poza Nim sam w koÊciele. Patrz´ na kilkanaÊcie kolumn podpierajàcych sklepienie, z których prawie ka˝da
jest inna. Niektóre sztukowane sà z trzech, a nawet czterech ró˝nego pochodzenia kawa∏ków. Widaç, ˝e niektóre
z nich na pewno pami´tajà jeszcze czasy rzymskie. I tak
na gruzach pogaƒstwa wzniesiono Êwiàtynie dla Boga Jedynego, Króla królów. Zamieszka∏ w nich i czeka na cz∏o-
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wieka, na przechodnia, turyst´, zapracowanego cz∏owieka
sukcesu, ma∏˝onka, rodzica, dziecko… nie chce byç sam.
oszliÊmy do mojej najwa˝niejszej podró˝y
w tym roku, do Ziemi Âwi´tej, na konferencj´
w Hajfie. RadoÊç tym wi´ksza, ˝e mog∏em si´
spotkaç z mojà kochanà ˝onà, która lecia∏a tam
z Polski. Kanaan, ziemia mojego Pana i Zbawiciela, dzisiaj zbola∏a od wrogoÊci i walk.
Konferencja obejmowa∏a Êwi´to Bo˝ego Cia∏a i nast´pujàcà po nim niedziel´. OczywiÊcie dniem wolnym by∏a
sobota. Po raz pierwszy prze˝y∏em to, ˝e pragnà∏em
byç na Mszy Êwi´tej, a koÊcio∏a nie mia∏em pod r´kà.
W czwartek o ma∏y w∏os na górze Karmel uczestniczylibyÊmy w Eucharystii przy grocie Eliasza, lecz jakaÊ pielgrzymka nie dojecha∏a, nie by∏o ksi´dza i musieliÊmy si´
zadowoliç indywidualnà modlitwà. W sobot´ zorganizowano nam wycieczk´ po Galilei. DotarliÊmy do miejsca
cudu rozmno˝enia chleba. Stoi tam koÊció∏, a w nim…
brakuje mi tego, czego zawsze szukam – czerwonej lampki. Kilka Êwiec przy ikonach. Panie Jezu, gdzie Twe NajÊwi´tsze Cia∏o, które przepowiada∏eÊ g∏odnemu t∏umowi
mno˝àc dla nich chleb? Szukam, o Panie, Twojego oblicza! Sà drzwi i napis. To tam!… Zamkni´te. Dusza moja
pragnie Boga, Boga ˝ywego: kiedy˝ wi´c przyjd´ i ujrz´
oblicze Bo˝e? Jutro niedziela…
ZdecydowaliÊmy si´ w kilka osób pojechaç w niedziel´ do Jerozolimy. I tu kilka zdaƒ wyjaÊnienia. Wybór ten
nie by∏ taki oczywisty. Otó˝ byli tacy, którzy uwa˝ali, ˝e
mamy mo˝e jedynà w ˝yciu okazj´ zobaczyç te najÊwi´tsze miejsca i z tego powodu mo˝na mieç dyspens´ od pójÊcia na Msz´ Êwi´tà. Trzeba maksymalnie wykorzystaç
czas na zwiedzanie. Zdania by∏y podzielone, pomys∏ów
kilka. W koƒcu ktoÊ zorganizowa∏ przewodnika z samochodem – wyjÊcie idealne. Ale nam tu coÊ nie gra∏o. Brakowa∏o odwiedzin u ˝yjàcego obecnie Jezusa, przyj´cia
Jego Cia∏a. Mog∏em zrezygnowaç. Brak odwagi? Nie powiedzia∏em stanowczo „nie”. Tak si´ jakoÊ samo to
wszystko pouk∏ada∏o. Co z tego ma byç? Próbowa∏em zrozumieç na modlitwie. Poczu∏em, ˝e mamy pojechaç… ale
co dalej? Mo˝e w Jerozolimie si´ gdzieÊ od∏àczymy na
Msz´ Êwi´tà? Czu∏em si´ niedobrze z tym dylematem.
PojechaliÊmy. Przy Wieczerniku byliÊmy za pi´ç dwunasta, a tam tabliczka: Msza Êwi´ta o 12.00. RadoÊç! Dzi´kujemy Ci, Panie! Niestety… tego dnia Mszy Êwi´tej nie
b´dzie – poinformowa∏a pewna mi∏a pani. Potem Bazylika Grobu, Golgota – pusto. Tak bardzo pusto. Mo˝na si´
w∏aÊciwie cieszyç, ˝e nie ma turystów, którzy zrezygnowali z przybycia do Jerozolimy z powodu napi´tej sytuacji
w regionie, bo bez czekania mo˝na wejÊç i pomodliç si´
w pustym Grobie, w jedynym takim miejscu na ziemi,
gdzie nie przychodzi si´ do grobu, bo ktoÊ tam spoczywa,
lecz w∏aÊnie dlatego, ˝e jest on pusty. G∏osimy Êmierç
Twojà, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie
i oczekujemy Twego przyjÊcia w chwale. Ciesz´ si´, ˝e jestem w tym miejscu, ale pojawia si´ myÊl, ˝e jest mi to
niepotrzebne. Ty, Panie Jezu, ˝yjesz dzisiaj, a tu sà tylko
miejsca pami´tajàce Twojà dawnà obecnoÊç. A tu taka
straszna cisza! Nigdzie nie s∏ychaç niedzielnego Gloria,
nigdzie nie widaç kap∏ana wznoszàcego w gór´, nad Êwia-
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tem Twe zmartwychwsta∏e, przemienione Cia∏o. A tyle tu
o∏tarzy!
Bardzo podoba nam si´ nasz izraelski przewodnik. Nie
widzia∏ problemów, gdy byliÊmy przy Wieczerniku, aby
wypytaç o Msz´ Êwi´tà. Na ka˝dym kroku widaç jego szacunek i zrozumienie. Dlatego prosimy go razem z Dorotkà, aby, jeÊli b´dzie taka mo˝liwoÊç, postara∏ si´ wróciç na
dziewi´tnastà do Hajfy i wysadziç nas przy jedynym
tam parafialnym koÊciele. Nie ma sprawy, postaram si´
– brzmi odpowiedê.
Jedziemy autostradà z po∏udnia na pó∏noc. WyjechaliÊmy z korków przy Tel Avivie, lecz wcià˝ sporo samochodów. Na liczniku jednak ponad 120 km/h i myÊl´ sobie, ˝e
ten Izraelita z wi´kszym zrozumieniem podchodzi do naszej ch´ci bycia na Mszy Êwi´tej ni˝ niektórzy nasi koledzy
katolicy. Jak to jest? Prawie dwugodzinna jazda sprzyja
rozmyÊlaniu. Wszyscy wierzymy w Boga, w to, ˝e Jezus
zmartwychwsta∏… a jednak czuj´, ˝e nie myÊlimy tak samo. A mo˝e chodzi o ÊwiadomoÊç, ˝e ten Zmartwychwsta∏y ˝yje i dzia∏a teraz, ˝e jest dziÊ tak samo realny, a nawet
bli˝szy ni˝ wtedy, gdy chodzi∏ po ziemi, ˝e w ka˝dej chwili na Jego s∏owo Êlepy mo˝e odzyskaç wzrok, a chromy
chodziç, ˝e zmieni∏ swà obecnoÊç mi´dzy innymi na eucharystycznà… Mo˝e w∏aÊnie chodzi o wiar´ w ˝ywego
Jezusa w NajÊwi´tszym Sakramencie? Zdà˝ymy…?
19.15 – jesteÊmy! Wychodzimy z samochodu we dwoje. Inni jadà odpoczàç po upalnej pielgrzymce. Chc´ przestàpiç Jego próg z dzi´kczynieniem w sercu mym… wo∏a
we mnie moja dusza. W progu wita nas m´˝czyzna i prowadzi do zat∏oczonego koÊcio∏a, aby pokazaç nam, gdzie
jest jeszcze wolne miejsce. Przed nami biskup, kap∏ani,
siostry zakonne i modlàcy si´ po arabsku wierni. Czy takà
chcia∏eÊ nam zrobiç niespodziank´, Panie? Dzi´kuj´ Ci, bo
prezent jest wspania∏y! JesteÊmy tacy szcz´Êliwi! Dawno
tak mocno nie czu∏em si´ cz´Êcià KoÊcio∏a powszechnego,
jednego Cia∏a Chrystusowego. Razem g∏osimy chwa∏´ Boga. WÊród pieÊni p∏ynà co jakiÊ czas ku niebu kanony z Ta-
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izé, a przy o∏tarzu nast´pca aposto∏ów celebruje Wieczerz´
Paƒskà. Ziemia Kanaan oddycha Bogiem.
– Goràco pragnà∏em spo˝yç t´ Pasch´ z Wami. Bierzcie i jedzcie.
– Panie, nie jestem godzien, abyÊ przyszed∏ do mnie, ale
powiedz tylko s∏owo, a b´dzie uzdrowiona dusza moja.
oje podró˝e to tak˝e trasy Toruƒ – Brest
z przystankiem w Pary˝u, gdzie czekam na
atlantycki TGV. Raz tylko, w styczniu, nocowa∏em w hotelu przy stacji PAN, wi´c mia∏em pó∏ dnia na spacer ulicami Pary˝a. Chodzàc bez grupy mo˝na dotrzeç do bardzo ciekawych, a mniej znanych
miejsc. Trafi∏em do koÊcio∏a Êw. Seweryna (Saint Severin), którego wie˝´ widaç z placu przy katedrze Notre Dame - jest wi´c niedaleko ˝elaznych punktów wycieczkowych. W Êredniowieczu by∏ to koÊció∏ akademicki. Jest
w nim kilka ciekawych i pi´knych elementów, ale mnie,
Polaka, zatrzyma∏ jeden obraz – Matka Boska Ostrobramska, taka bez srebrnej szatki, po prostu obraz, a pod nim
polski napis: O Pani! Na ratunek nam, pospiesz si´. U góry zaÊ polski Orze∏ i litewska Pogoƒ. Patrz´, czytam i myÊl´ o tych tu∏aczach, którzy modlàc si´ tutaj, kierowali swe
westchnienia ku umi∏owanej Ojczyênie. Ile˝ Êladów polskiej obecnoÊci jest w Pary˝u… i ta sama Matka, co Jasnej
broni Cz´stochowy i w Ostrej Êwieci Bramie. Dzisiaj Polonia ma swój w∏asny koÊció∏ w Pary˝u, ot – na rzut kamieniem od placu Concorde, gdzie przyje˝d˝a wiele kursowych autobusów z Polski. Wystarczy dziesi´ç minut na
dojÊcie i ju˝ mo˝na szepnàç swemu Panu: Jestem szcz´Êliwie na miejscu. Dzi´kuj´ Ci, ˝e tu na mnie czeka∏eÊ.
W tym koÊciele nie jest pusto. Przed NajÊwi´tszym Sakramentem p∏ynà do nieba polskie modlitwy, zdrowaÊki.
To ostatni mój przystanek. Bior´ baga˝e i id´ do autobusu. Mój rok we Francji dobieg∏ koƒca.
Chwa∏a Ojcu i Synowi…

M

Grzegorz Gabor

WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå!
åWICZENIA DUCHOWE w ˝yciu codziennym
autor: Gryz∏o W∏adys∏aw SJ (red.)
Wydawnictwo WAM,
Kraków 2001
T. I – UMI¸OWA¸EM CI¢ (23 z∏)
T. II – PRZYJDèCIE DO MNIE (26 z∏)
T. III – W CIERPIENIU I CHWALE (23 z∏)
Przede wszystkim warto mieç dost´p do tych ksià˝ek i korzystaç z nich. Si´gam do nich,
gdy potrzebuj´ pomocy w przygotowaniu rozwa˝ania modlitewnego na spotkanie W˚CH,
si´gam, gdy szukam inspiracji do osobistej medytacji. Traktuj´ jako propozycje rozwa˝aƒ
w poszczególnych okresach liturgicznych.
Zach´cam do korzystania z rozwa˝aƒ zawartych w ksià˝kach równie˝ tych, którzy
zamierzajà uczestniczyç w kolejnych tygodniach åwiczeƒ w domach rekolekcyjnych.
W trzech tomach znajdujà si´ rozwa˝ania wprowadzajàce do medytacji i kontemplacji
w poszczególnych tygodniach åwiczeƒ. Ka˝dy z tomów zawiera rozwa˝ania
uzupe∏niajàce.

Danuta Piskorska, Sykomora – Szczecin
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Wydarzy∏o si´…
Bia∏ystok: powsta∏a nowa prewspólnota. Grupa liczy
10 osób, a jej animatorem jest Jacek Czerkacz.
Kalisz: w dniach 21 – 27.01wspólnota uczestniczy∏a
w dniu skupienia w Sadowiu k. Ostrowa Wlkp., który
prowadzil asystent wspólnoty o. Jóêwiak.
• wspólnota organizuje rekolekcje wielkopostne,
które odb´dà si´ w dniach 24.02 – 24.03 w KoÊciele
oo. Jezuitów w Kaliszu
Kraków: 14 – 16.12 ca∏a wspólnota lokalna wyjecha∏a
do Karniowic k/Krakowa na adwentowe dni skupienia.
Lublin: Wspólnota zorganizowa∏a w dniach 17-18.12
spotkanie z przedstawicielami wspólnot z Ukrainy.
W sobot´ odby∏o si´ jednodniowe spotkanie: „Szko∏a
lidera”. W niedziel´ wszyscy uczestniczyli w liturgii
unickiej w cerkwi, a póêniej, w domu Beaty i Marka
Marsza∏ków odby∏o si´ spotkanie:„Kim jest dla mnie
Jezus Chrystus”
• Od grudnia 2001 r. w herbaciarni „U Âwi´toszka”
prowadzonej przez W˚Ch, odbywajà si´ w I niedziel´
miesiàca towarzyskie spotkania cz∏onków i przyjació∏
W˚Ch oraz osób poszukujàcych. Rozpoczynajà si´
bezpoÊrednio po mszy Êw. odprawianej przez asystenta
– o. Toroƒczaka.
• W Wielkim PoÊcie odb´dà si´ rekolekcje ignacjaƒskie
w ˝yciu codziennym dla studentów.
¸ódê: Grupa Ma∏gosi Kotyƒskiej zorganizowa∏a zbieranie
paczek dla dzieci ze Stowarzyszenia Przyjació∏ Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym. Osoby z W˚Ch lub inni
sponsorzy pragnàcy wesprzeç podopiecznych
Stowarzyszenia proszeni sà o kontakt z Ma∏gosià
tel: (042) 636-51-51.
• Wspólnota by∏a na sesji z rachunku sumienia
w Cz´stochowie.
• Ewa Fràczyk ze wspólnoty „Pojednanie” postanowi∏a
wraz z m´˝em za∏o˝yç rodzinny dom dziecka. Od
grudnia 2001 r. mieszkajà w Pogrzebieniu k. Raciborza
razem z pi´ciorgiem dzieci – sierot z prowadzonej przez
nich wczeÊniej Êwietlicy Êrodowiskowej.
Piotrków Trybunalski: 03.12 odby∏y si´ wybory
do w∏adz wspólnoty lokalnej. Animatorem zosta∏a
Halina Dziurzyƒska, koordynatorem Ania Ciesielska,
skarbnikiem Bo˝ena Staszewska.
• wspólnota kontynuuje comiesi´czne czuwanie
w intencji koronacji obrazu Matki Boskiej Trybunalskiej.
• 12.12 odby∏ si´ pogrzeb taty Sylwii Kubickiej.
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Toruƒ: Wspólnota zorganizowa∏a ogólnopolskie
skupienie rozeznajàce dotyczàce Przymierza z W˚Ch,
które odby∏o si´ w dniach 4 – 6.01.2002 w Zamku
Bierzg∏owskim k. Torunia. Niedzielna Eucharystia
po∏àczona by∏a z odnowieniem przymierza.
• Teresa B∏aszkiewicz wystàpi∏a podczas ostatniej Rady
G∏ównej z pomys∏em powo∏ania szko∏y formacji W˚Ch
zwanej „Szko∏à lidera”. Rada powierzy∏a jej kierowanie
specjalnà komisjà ds. jej powstania. Teresa zwraca si´
do wszystkich osób zainteresowanych tematykà
lub choçby chcàcych podzieliç si´ w∏asnymi uwagami
na ten temat o kontakt tel. (056) 655-24-86
lub e-mail’owy: tojuzja@poczta.onet.pl
Trójmiasto: wspólnota uczestniczy∏a 10.11.2001 r.
w dniu skupienia prowadzonym przez s. Maite Pablo
ze zgromadzenia Sióstr Bia∏ych. Tematem spotkania by∏a
praca nad sobà, rozwój wewn´trzny, poznanie siebie.
• Wspólnota poprowadzi∏a w czasie Adwentu rekolekcje
w ˝yciu codziennym.
• 10 lutego odby∏o si´ w Gdaƒsku spotkanie
rewizyjno-jubileuszowe z okazji 10-lecia rekolekcji
w ˝yciu codziennym organizowanych przez W˚Ch
przy wspó∏pracy z Ignacjaƒskim Centrum Formacji
Duchowej w Gdyni.
Warszawa: 15.12 wspólnota „Juda Tadeusz”
przygotowa∏a adwentowy dzieƒ skupienia dla wspólnot
warszawskich.
Sykomora – Szczecin: 26.11 nast´pujàce osoby
z∏o˝y∏y, bàdê odnowi∏y przymierze: Dorota Konopiƒska,
Kinga Sycz, Bogumi∏a Jaêwiecka, Danuta Piskorska,
Irena Bieƒkowska i Agnieszka Pe∏ka. Decyzj´ t´
poprzedzi∏y przygotowania w postaci kilkutygodniowej
serii medytacji i weekendowej sesji z rewizjà
indywidualnà i wspólnotowà ˝ycia przymierzem.
W poprzednim numerze biuletynu podany zosta∏
b∏´dny nr telefonu Agnieszki Pe∏ki. Numer prawid∏owy
to: 609 229801.
Wroc∏aw: Maciej Nowicki podjà∏ si´ nawiàzania
kontaktu ze wspólnotà niemieckà w Dreênie.
Cieszymy si´ wspólnie z Przemkiem i Bo˝enà
Su∏kowskimi z Bia∏egostoku z narodzin synka
– Franciszka.
Kasià i Paw∏em Link z Lublina z narodzin córeczki
– Zofii Katarzyny.
Marià i Jackiem Kolasami z Torunia z narodzin
córeczki – Ewy Teresy.
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Znajdziesz na stronach WWW
http://www.gron.com/
Mi´dzy innymi: Medytacja o Êw. Ignacym (o.
Stanis∏aw Groƒ SJ)
(...) Wszelki czas jest dobry dla uÊwi´cenia cz∏owieka
Ignacemu przysz∏o ˝yç w ciekawych, a zarazem
trudnych czasach, co mobilizowa∏o go do ofiarnych czynów i do walki o osiàgni´cie wyznaczonych sobie idea∏ów. Burzliwy wiek XVI to tak˝e rozdarcie jednoÊci
chrzeÊcijaƒstwa przez wystàpienie Lutra, sk∏ócenie ze
sobà spo∏ecznoÊci religijnych, brak pos∏uszeƒstwa KoÊcio∏owi w du˝ej cz´Êci Europy. Zburzenie wizji ∏adu religijnego i spo∏ecznego, proponowanie nowego stylu,
ofiarowanie jednostce pe∏nej autonomii w wyborze
prawd podanych do wierzenia i zach´canie do gromadzenia wszelkiego rodzaju prze˝yç zmys∏owych, a tak˝e kuszenie dalekimi podró˝ami w nieznane – to
wszystko stanowi∏o najbli˝szy kràg ˝ycia naszego Âwi´tego. PomyÊl o nim, o jego czasach, byÊ nie sàdzi∏, ˝e
tylko ty ˝yjesz w trudnych dziejowych chwilach; byÊ nie
narzeka∏, bo wszelki czas jest dobry do owocnego dzia∏ania ∏aski Boga, tak˝e i ten, w którym ty ˝yjesz. Jak bowiem kiedyÊ zapala∏ on do czynów i ofiar zwyczajnych
ludzi, tak i dzisiaj powinien zrodziç Êwi´tych. Do czasu
nawrócenia Ignacy by∏ cz∏owiekiem oddanym marnoÊciom tego Êwiata. Wierzy∏ mocno, lecz nie ˝y∏ wed∏ug
wiary. By∏ rozmi∏owany w elegancji i w rzemioÊle rycerskim. Uleg∏ ówczesnym modom, tj. prowadzeniu pojedynków, grom hazardowym, mi∏ostkom. Cechowa∏a go
wiernoÊç wobec swojego króla, pana; by∏ bowiem paziem, rycerzem-dworzaninem i legitymowa∏ si´ rycerskim honorem. Mia∏ tak˝e swojà dam´ serca i ˝y∏ pragnieniem zdobycia jej. To by∏ Ignacy sprzed nawrócenia, jak˝e podobny do nas.
Podczas tego rozwa˝ania spójrz na swoje ˝ycie, mo˝e ma ono wyraênà granic´, wytyczonà przez nawrócenie, jak u Ignacego. Mo˝e jest jakoÊ podobne do jego
˝ycia poprzez radykalizm nawrócenia, a zarazem przez
roz∏o˝ony w czasie proces powrotu do Boga. (...)

http://www.jezuici.krakow.pl/dr-czdz/
Na stronie mo˝na zajrzeç do Sanktuarium w Loyoli
(opis i zdj´cia)
„(...) Aby lepiej zrozumieç wp∏yw ducha ignacjaƒskiego na wspó∏czesnà kultur´ przedstawiamy na naszych stronach Sanktuarium w Loyoli, miejscowoÊci
w której urodzi∏ si´, wychowywa∏ oraz prze˝y∏ g∏´bokie
spotkanie z Bogiem Êw. Ignacy. To spotkanie rozbudzi∏o w jego sercu pragnienie kroczenia z Jezusem i naÊladowania Go.
(...) III pi´tro by∏o przeznaczone na pokoje dla dzieci
z rodziny Loyolów oraz dla goÊci. Tutaj w pokoju znajdujàcym si´ w pó∏nocnym skrzydle domu z∏o˝ono ci´˝-

ko rannego Iniga przyniesionego po bitwie z Pampeluny. Tutaj tak˝e oczekiwa∏ go sam Bóg.
Pozbawiony przez lekarzy wszelkiej nadziei, niespodziewanie zaczà∏ wracaç do zdrowia. Âw. Ignacy zawdzi´cza∏ t´ niespodziewanà popraw´ wstawiennictwu
Êw. Piotra. Podczas rekonwalescencji, kiedy oddawa∏
si´ lekturze ksià˝ek o ˝yciu Jezusa Chrystusa i Âwi´tych, pyta∏ samego siebie: “Co uczyni∏em dla Chrystusa? Co czyni´, dla Chrystusa? Co powinienem uczyniç
dla Chrystusa?” Na te pytania hojnie odpowiedzia∏ ofiarujàc si´ Bogu i zmieniajàc radykalnie styl swojego ˝ycia: z ˝ycia Êwiatowego przeszed∏ do bycia uczniem Jezusa, oddajàc si´ ca∏kowicie Jemu w s∏u˝bie KoÊcio∏a.
TAK, które Ignacy wypowiedzia∏ Bogu, wp∏yn´∏o na bieg
historii. (...)
Na tej samej stronie mo˝na równie˝ si´gnàç do tekstów z duchowoÊci ignacjaƒskiej (Ignatiana) m.in.
„DuchowoÊç ignacjaƒska”, Zeszyt specjalny, Co zabraç ze sobà:
• Piet van Breemen, Homo creatus est, t∏umaczenie
wolne O. Józef Augustyn.
• O. Józef Augustyn, O. Krzysztof Osuch, Metoda
medytacji ignacjaƒskiej.
• O. Georges A. Aschenbrenner, Codzienny rachunek sumienia.
„DuchowoÊç ignacjaƒska”, Modlitwa w åwiczeniach
Duchownych:
• O. Józef Augustyn, Przygotowanie do medytacji,
medytacja, refleksja.
• O. Mieczys∏aw Ko˝uch, Zastosowanie zmys∏ów
i uczestnictwo cia∏a w modlitwie.
• O. Mieczys∏aw Bednarz, Ignacjaƒska mistyka.
• O. Krzysztof Osuch, Trzy sposoby modlitwy.
• O. Bronis∏aw Mokrzycki, Specyfika modlitwy chrzeÊcijaƒskiej.
„DuchowoÊç ignacjaƒska”, Rozeznawanie duchów
w åwiczeniach Duchownych:
• O. Bogus∏aw Steczek, Zastosowanie rozeznawania
duchów we wspólnotowym rozeznaniu apostolskim.
• O. Jacek Bolewski, Za∏o˝enia teologiczne regu∏
o rozeznawaniu duchów.
• O. Krzysztof Osuch, Ból i przyjemnoÊç w procesie
rozeznawania duchów.
• O. Józef Augustyn, Rozeznawanie duchowe II.
• O. Krzysztof Dyrek, Rozeznawanie powo∏ania jako
szczególny przypadek rozeznawania duchów.
oprac. DP
Nieustannie polecamy równie˝ strony:
– domów rekolekcyjnych – http://www.jezuici.pl/dr
– narodowej W˚Ch – http://www.wzch.org.pl
– W˚Ch w Lublinie – http://www.wzch.org.pl/lublin
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Dom Rekolekcyjny „Górka”
ul. Ks. Kaszelewskiego 9,
34-500 ZAKOPANE
tel. (18) 206.26.95,
fax (18) 206.26.96
e-mail: dr-gorka@jezuici.krakow.pl
FUNDAMENT åD: 06–10.03.2002; 08–12.05.2002;
17–21.08.2002; 11–15.09.2002;
4–8.12.2002
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
19–27. 02. 2002
12–20. 03. 2002
06–14. 04. 2002
14–22. 05. 2002
04–12. 06. 2002
22–30. 08. 2002
17–25. 09. 2002
11–19. 10. 2002
05–13. 11. 2002
20–28. 11. 2002

I, II, III tydzieƒ
I, II, III tydzieƒ
I – IV tydzieƒ
I, II, III tydzieƒ
I, II, III tydzieƒ
I – IV tydzieƒ
I, II, III tydzieƒ
I, II, III tydzieƒ
I, II, III tydzieƒ
Synteza

Centrum DuchowoÊci
ul. Âw. Kingi 74/84, 42-226 CZ¢STOCHOWA
tel. (34) 324.40.19, fax: (34) 324.89.57
e-mail: dr-czest@jezuici.krakow.pl
FUNDAMENT åD: 10–15 01 2002; 5–10.02.2002;
19–24.03.2002; 9–14.05.2002;
11–16.08.2002; 3–8.09.2002;
3–8.12.2002
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE:
19–27.02. 2002
05–13 .03. 2002
09–17. 04. 2002
27.04. – 5.05. 2002
21–29. 05 2002
01–09. 08. 2002
18– 26. 08. 2002
21–29. 09. 2002
01–09.10. 2002
15–23 10. 2002
03–11.11. 2002
10–18.12. 2002
28.12.2002 – 5. 01. 2003

I, II, III tydzieƒ
I, II, III tydzieƒ
I, II, IV tydzieƒ
I, II, IV tydzieƒ
Synteza
I – IV tydzieƒ
I – IV tydzieƒ
I – IV tydzieƒ
I – IV tydzieƒ
Synteza
I – IV tydzieƒ
I – IV tydzieƒ
I – IV tydzieƒ

Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny
ul. Benedyktyƒska 5, 37-500 JAROS¸AW
tel. (16) 621 52 24
e-mail: adr@przemysl.opoka.org.pl
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
06–14. 07. 2002
I-IV tydzieƒ
15–23. 07. 2002
I-IV tydzieƒ
06–14. 08. 2002
I-IV tydzieƒ
Rekolekcje organizujà: ks. F. Rzàsa i ks. M. Pieƒkowski,
przy wspó∏pracy innych doÊwiadczonych kierowników
duchowych.
Patronat nad ca∏oÊcià sprawuje o. J. Augustyn SI.
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Dom Rekolekcyjny Êw. Józefa
ul. Sobieskiego 40, skr. poczt. 72
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
tel. (32) 215-33-67, fax (32) 215-90-60
e-mail: dr-czdz@jezuici.krakow.pl
WPROWADZENIE W MODLITW¢: 26.02. – 3.03.2002;
23–28.08.2002
FUNDAMENT åD: 22–27.01.2002, 23–28.07.2002;
26.11. – 1.12. 2002
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE:
12–20. 03. 2002
I, III tydzieƒ i Synteza-Eucharystia
26. 04 – 04. 05. 2002
I, II, IV tydzieƒ
01–09. 07. 2002
I, II, III tydzieƒ
11–19. 07. 2002
I, II, IV tydzieƒ
01–09. 08. 2002
I, III tydzieƒ i Synteza-Eucharystia
13–21. 08. 2002
I, II, IV tydzieƒ
10–18. 09. 2002
I, II, III tydzieƒ
15–23. 10. 2002
I, III, IV tydzieƒ
03–11. 12. 2002
I, II tydzieƒ i Synteza-Eucharystia
27.12. 2002 – 04.01. 2003
I, II tydzieƒ
Ignacjaƒskie Centrum Formacji Duchowej
ul. Tatrzaƒska 35, 81-313 GDYNIA,
tel. (58) 621-05-15 lub 620-69-09, fax (58) 621-03-50
e-mail: icfd@jezuici.pl
WPROWADZENIE W MODLITW¢: 26-31.08.2002
FUNDAMENT åD: 19–24.03.2002; 30.07 – 04.08.2002;
24–29.09.2002; 12–17.11.2002;
17–22.12.2002
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
1–8. 02. 2002
Synteza åD wg Êw. Jana
05–13. 03. 2002
I, II tydzieƒ
11–19. 07. 2002
I tydzieƒ
20–28. 07. 2002
I, II tydzieƒ
06 –14. 08. 2002
III-IV tydzieƒ i Synteza
03–11. 09. 2002
II tydzieƒ
14–22. 09. 2002
I tydzieƒ
19–27. 11. 2002
I, II tydzieƒ
Dom Rekolekcyjny Ojców Jezuitów
ul. Stawiszyƒska 2, 62-800 KALISZ,
tel. (62) 757-34-46, fax (062) 766-41-36
e-meil: kaliszsj@pro.onet.pl
WPROWADZENIE W MODLITW¢: 12–17.02.2002;
7–12.05.2002;
6–11.07.2002;
27.07. – 1.08.2002
Synteza – Tajemnica Trójcy Âwi´tej: 7–15.08.2002
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
19–27. 02. 2002
16–24. 04. 2002
13–21. 07. 2002
07–15. 08. 2002
24.08. – 01.09. 2002

I, II
I, II, IV
I, III
II, IV
I, II

tydzieƒ
tydzieƒ
tydzieƒ
tydzieƒ
tydzieƒ
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GDYNIA
Duchowy rozwój nauczyciela

26 – 28. 04 .2002

Jak zintegrowaç rozwój intelektualny, emocjonalny i duchowy tak, aby stawaç si´ coraz lepszym wychowawcà przysz∏ych pokoleƒ. Zaproszenie do katechetów i nauczycieli.
Zaj´cia poprowadzà psycholodzy i pedagodzy pracujàcy
z doros∏ymi.

Szukaç i znajdowaç wol´ bo˝à

17 – 21. 04. 2002

Sesja ma na celu pog∏´bienie znajomoÊci procesu i postawy
rozeznawania. Przeznaczona jest dla osób, które przynajmniej raz odprawi∏y rekolekcje ignacjaƒskie.

W poszukiwaniu biblijnych miast
i zaginionej Arki (Centrum Arrupe) 05 – 07.04. 2002
Szkolenie ma zainspirowaç nauczycieli do twórczego wykorzystywania wiedzy z dziedziny archeologii i biblijnej geografii
w prowadzonych zaj´ciach w szkole. Prowadzàcy p. M.
Rompca (archeolog i nauczycielka religii w klasach gimnazjalnych) oraz o. Wojciech ˚mudziƒski SJ (biblista i pedagog).

Czy i jak tobà manipulujà?

01 – 05. 05. 2002

Sesj´ poprowadzi o. Mariusz Plencler SJ, na temat manipulacji w mediach mówi∏ b´dzie red. Maciej I∏owiecki.

CZ¢STOCHOWA
Pogodna jesieƒ ˝ycia z Bogiem
18 – 20. 01. 2002
Sesja ma pomóc zrozumieç, ˝e trzeci wiek ˝ycia to nie czas
"kiedy wszystko si´ skoƒczy∏o" i ˝e jesieƒ ˝ycia te˝ si´ Panu
Bogu uda∏a. Sesj´ poprowadzà Ojcowie z Centrum DuchowoÊci i zaproszeni goÊcie.

Bez mi∏oÊci by∏bym niczym

Kurs skierowany jest do osób, które uczestniczy∏y w doÊwiadczeniu I-go Tygodnia åwiczeƒ Duchowych, szczególnie
do tych którzy pragnà åwiczenia uczyniç narz´dziem swojej
pos∏ugi w KoÊciele. Celem kursu jest nie tylko pomoc w zrozumieniu tego, do czego Êw. Ignacy pragnie doprowadziç rekolektanta w I-szym Tygodniu åwiczeƒ, ale przede wszystkim
przybli˝enie tematyki w∏aÊciwego prze˝ywania swej grzesznoÊci oraz Bo˝ego mi∏osierdzia. Poruszane tematy obejmujà
tak˝e to, co dzisiaj KoÊció∏ oferuje nam na naszej osobistej
drodze nawrócenia. Konferencje b´dà dotyczy∏y tak˝e tego,
co mo˝e nam pomóc w codziennym spotkaniu z Bo˝ym mi∏osierdziem, tzn. rachunku sumienia i sakramentu pojednania. Ca∏oÊç poprowadzi ekipa Centrum i zaproszeni goÊcie.

CZECHOWICE-DZIEDZICE
Uzdrowienie przez S∏owo Bo˝e 19–21. 04. 2002
W skupieniu m.in.: S∏owo jako podr´cznik, okno i lustro. Jak
przyjaêniç si´ z najpi´kniejszym S∏owem. S∏owo, które jest
bogatsze ni˝ myÊlisz. S∏owo, które uzdrawia. Skupienie poprowadzi: ks. dr hab. Roman Pindel, profesor PAT.

KALISZ
Ze Êw. Józefem na prze∏omie tysiàcleci

6–20. 03. 2002

WÊród poruszonych zagadnieƒ m.in.: Âw. Józef – cz∏owiek
prawy, prawoÊç cz∏owieka w Êwietle Pisma Êw., Józefowe
sny; na Êcie˝kach Józefowego pielgrzymowania; praca jako
ukonkretnienie mi∏oÊci.

Spotkania Ma∏˝eƒskie – Dialog we dwoje
1–3. 03 i 27–29. 09. 2002
Stwarzajà one okazj´ do odnowienia i pog∏´bienia wspólnoty ma∏˝eƒskiej z sobà i z Bogiem.

1– 3. 03. 2002

Proponowane zagadnienia, m.in.: Mi∏oÊç Boga a nasza codzienna egzystencja; dynamika ludzkiej mi∏oÊci, przyjaêƒ
miejscem ˝yciowej twórczoÊci i pomocà w odkrywaniu
pi´kna i radoÊci ˝ycia; sakrament pojednania miejscem
uzdrawiania naszych zranieƒ w mi∏oÊci; eucharystia pokarmem w naszym codziennym wzrastaniu w mi∏oÊci Boga
i ludzi. Skupienie poprowadzà o. Józef Augustyn SJ oraz
o. Jakub Ko∏acz SJ

Wspólnota miejscem spotkania z Bogiem
i z drugim cz∏owiekiem
19 – 21. 04. 2002
Sesja przeznaczona jest szczególnie dla animatorów ró˝nych wspólnot i ruchów w KoÊciele, dla odpowiedzialnych za
nie kap∏anów, oraz dla wszystkich osób zainteresowanych
tematem. Prowadzàcy sesj´ spróbujà ukazaç Jezusa jako
twórc´ wspólnoty. Sesj´ poprowadzi o. Tadeusz Hajduk,
oraz grupa animatorów Êwieckich skupionych przy Centrum.

O godnoÊci i wartoÊci cz∏owieka

1–5.05.2002

W sesji m.in. psychologiczne poczucie wartoÊci i godnoÊci,
czynniki u∏atwiajàce i utrudniajàce kszta∏towanie go, umiej´tnoÊç w∏aÊciwego prze˝ywania w∏asnych s∏aboÊci, zakompleksienie i uzale˝nienie od Êrodowiska, godnoÊç syna marnotrawnego.

Jak udoskonalaç relacje z bliênimi

30.05.–2.06.2002

Sesja pomo˝e Ci uÊwiadomiç trudnoÊci, jakie masz w swoim ˝yciu z innymi oraz rozpoczàç proces pozytywnego kreowania siebie i relacji z innymi. Prowadzà: o. T. Sierpiƒski SJ
i o. Z. Wojciechowski SJ

Modlitwa Psalmów

6–12. 07. 2002

Rekolekcje w klimacie modlitwy biblijnej, której sercem jest
modlitwa Psalmów. Wymagany jest uprzedni udzia∏ przynajmniej w rekolekcjach „Wprowadzenie w modlitw´” lub w innych rekolekcjach zamkni´tych.

Kurs duchowoÊci ignacjaƒskiej: 12 – 15. 09. 2002
Mi∏oÊç mi∏osierna odpowiedzià Boga na grzech
cz∏owieka

Opracowanie na podstawie stron internetowych
oraz nades∏anych informacji: Danuta Piskorska
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K a l e n d a r i u m
marzec 2002 – rekolekcje wielkopostne prowadzone przez W˚Ch
26-28.04.2002 – Ogólnopolskie spotkanie cz∏onków i przyjació∏ W˚Ch – Lublin
18-19.05.2002 – Rada G∏ówna W˚Ch
1-9.07.2002
– rekolekcje W˚Ch – Zakopane
30.06. – 13.07. 2002 – rekolekcje dla ma∏˝eƒstw z dzieçmi: Szko∏a rodziców
bli˝szych informacji udzielajà prowadzàcy: Maria i Piotr
Micha∏owscy (tel.: 0603 937 729)
15-27.07. 2002 – rekolekcje dla ma∏˝eƒstw z dzieçmi: Powo∏ani do
ma∏˝eƒstwa – bli˝szych informacji udzielajà prowadzàcy:
Barbara i Zbigniew Mielewczykowie (tel.: 0604 203 309)

11-15.08.2002
lato 2002

– seminarium W˚Ch: rozeznawanie we wspólnocie
– wakacje z Bogiem (dla rodzin, dla m∏odzie˝y)

INTENCJE II KRUCJATY MODLITWY ZA OJCZYZN¢
Marzec 2002

– Za chorych i cierpiàcych, osoby w podesz∏ym wieku, aby otoczone by∏y
nale˝ytà troskà i w∏aÊciwà opiekà.

Kwiecieƒ 2002 – O wi´kszà odpowiedzialnoÊç Polaków za spo∏ecznoÊci lokalne w jakich
˝yjà i wspó∏prac´ z samorzàdami lokalnymi.

Rekolekcje W˚Ch
Temat: duchowoÊç W˚Ch
Prowadzàcy: o. Ryszard Friedrich SJ
Data i miejsce: 1 – 9.07.2002, Zakopane
Chcemy spojrzeç na duchowoÊç W˚Ch jako wyraz
konkretnego „wcielenia” duchowoÊci ignacjaƒskiej
w postaç Stowarzyszenia Wiernych w KoÊciele. Spojrzeç na W˚Ch jako z jednej strony organizacj´, a z drugiej – ruch duchowy, czyli chciany przez Boga, sposób
˝ycia i zaanga˝owania w KoÊciele.

Refleksja i modlitwa b´dzie oparta na bazie doÊwiadczenia Êw. Ignacego i na dokumentach W˚Ch.
Zapraszamy wszystkich cz∏onków W˚Ch!
Rekolekcje to tak˝e mo˝liwoÊç lepszego poznania innych,
wspólnej modlitwy. Jedynym warunkiem uczestnictwa
jest znajomoÊç metody rekolekcji ignacjaƒskich, czyli
doÊwiadczenie przynajmniej rekolekcji Fundamentu.
Zg∏oszenia nale˝y przesy∏aç do Sekretariatu w terminie
do 10.06.2002
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