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osobistych i spo∏ecznych.
Wyjednaj nam ∏ask´ Bo˝ego pokoju i jednoÊci,
byÊmy z rozwagà i ewangelicznà roztropnoÊcià umieli dostrzegaç i oceniaç
sprawy w∏asne i sprawy Narodu w Êwietle Ewangelii Chrystusa.
UproÊ nam odwag´ dzia∏ania, byÊmy nie trwali w bezradnoÊci

16 maja 2002 r.
uroczyste og∏oszenie
Êw. Andrzeja Boboli
Patronem Polski

wobec z∏a, które nie ustaje.
Niech nas nape∏nia Bo˝a radoÊç, gdy zwyci´˝amy albo ponosimy pora˝ki.
Âwi´ty Andrzeju Bobolo, or´duj za nami u Pana.
Amen.
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˚yç misjà we
wspólnocie
Fragment katechezy wyg∏oszonej przez Ew´ Poleszak – prezydenta W˚Ch w Polsce
w czasie warszawskich obchodów Âwiatowego Dnia W˚Ch
rzy Osoby Boskie, widzàc ludzkoÊç rozdartà przez tak
wiele grzechów, postanawiajà poÊwi´ciç si´ ca∏kowicie ludziom, aby ich wybawiç od wszelkiego z∏a
i zniewolenia. Z mi∏oÊci do cz∏owieka S∏owo wcieli∏o si´
i narodzi∏o z Maryi, ubogiej dziewicy z Nazaretu. To poczàtek kontemplacji o wcieleniu i cytat ze wst´pu do Zasad
Ogólnych czyli konstytucji naszej wspólnoty.

T

stajemy przed nowym zadaniami czy wyzwaniami ˝yciowymi, gdy podejmujemy misj´ z Jezusem, to te˝ odczuwamy l´k przed tym, co nas przerasta... Ale gdy si´ modlimy, gdy szukamy Êwiat∏a, to Bóg mówi do ka˝dego
„Nie bój si´... zaufaj...”
wiastowanie to poczàtek misji Maryi i Józefa, misji,
której pozostali wierni przez ca∏e ˝ycie. Ka˝dy z
nas z pewnoÊcià mia∏ swoje zwiastowanie i stawa∏
przed wezwaniem do zaanga˝owania si´ z Jezusem
w Jego misj´. W tym miejscu mog´ postawiç sobie pytania: Czy i w jaki sposób podejmuj´ mojà ˝yciowà misj´,
do której wzywa mnie Bóg i czy potrafi´ rezygnowaç ze
swojej w∏asnej wizji ˝ycia? Czy moja wspólnota wzrasta
w dawaniu odpowiedzi na wezwania kierowane do niej
przez Boga?

Z

tegorocznym liÊcie na Âwiatowy Dzieƒ W˚Ch czytamy m.in. Byç wspólnotà w misji, znaczy ˝yç misjà we wspólnocie. To nie jest gra s∏ów, to jest cel,
do którego powinna zmierzaç wspólnota – ˝yç misjà we
wspólnocie!
Zale˝noÊç mi´dzy misjà a wspólnotà wyra˝a istot´
i charakterystyczny rys naszej ignacjaƒskiej to˝samoÊci.
Z doÊwiadczenia wiemy, ˝e nie jest ∏atwo ˝yç misjà we
wspólnocie. Ale to w∏aÊnie z pomocà wspólnoty rozpoznajemy misj´, którà Bóg nam powierza i poprzez wspólnot´
jà realizujemy.
Jest to misja wcielania Boga w naszà rzeczywistoÊç. To
we wspólnocie i jako wspólnota odkrywamy kierowane do
nas – cz∏onków W˚Ch – wezwania. SpoÊród wielu wezwaƒ
podejmujemy tylko niektóre i nadajemy im konkretnà form´ realizacji. Ten proces rozpoznawania wezwaƒ, które sà
skierowane w∏aÊnie do nas, wymaga od nas pokory w akceptowaniu naszych ograniczeƒ, naszych s∏aboÊci, naszych l´ków...

W

ziÊ popatrzmy na moment, jaki Bóg wybra∏ na Wcielenie Swego Syna w naszà ziemskà rzeczywistoÊç!
Z Ewangelii wiemy, ˝e Bo˝y Pos∏aniec przyszed∏ do
Maryi w czasie, gdy ju˝ by∏a po Êlubie z Józefem, ale jeszcze nie zamieszkali razem.
Gdy Bóg wprowadza Maryj´ i Józefa w misj´ zbawiania Êwiata i stawia przed nimi tak trudne zadania, to mówi: „Nie bój si´ Maryjo”... „Nie bój si´ Józefie”... Gdy my

D
2

a˝dy z nas nosi w sercu w∏asne wyobra˝enia na temat wspólnoty, jaka powinna byç, jak powinni si´ zachowywaç jej cz∏onkowie. Tymczasem rzeczywistoÊç jest daleka od naszych wyobra˝eƒ. Czy nie dlatego
Bóg wcieli∏ si´ i wcià˝ na nowo wciela w takà w∏aÊnie rzeczywistoÊç? Jest te˝ wÊród nas w naszych wspólnotach.
Pragnie tylko jednego, aby Mu zaufaç i aby ufaç sobie nawzajem. Wzywa nas te˝ do wytrwania na drodze naszego
powo∏ania do W˚Ch i oczekuje naszej wiernoÊci.

K

Ewa Poleszak
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Czy kochasz
Mnie wi´cej?
gdy spo˝yli Êniadanie, rzek∏ Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy mi∏ujesz Mnie wi´cej
ani˝eli ci?”.Odpowiedzia∏ Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, ˝e
Ci´ kocham”.Rzek∏ do niego: „PaÊ baranki moje”.
I znowu, po raz drugi, powiedzia∏ do niego: „Szymonie,
synu Jana, czy mi∏ujesz mnie?”. Odpar∏ Mu: „Tak, Panie,
Ty wiesz, ˝e Ci´ kocham„. Rzek∏ do niego: „PaÊ owce
moje”.
Powiedzia∏ mu po raz trzeci : „Szymonie, Synu Jana,
czy kochasz Mnie?”. I rzek∏ do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, ˝e Ci´ kocham”. Rzek∏ do niego
Jezus: „PaÊ owce moje. Zaprawd´, zaprawd´ powiadam
ci: Gdy by∏eÊ m∏odszy, opasywa∏eÊ si´ sam i chodzi∏eÊ,
gdzie chcia∏eÊ. Ale, gdy si´ zestarzejesz, wyciàgniesz
r´ce swoje, a inny ci´ opasze i poprowadzi, dokàd
nie chcesz.”
J 21, 15–19.

A

To wezwanie mamy te˝ us∏yszeç w swoim sercu. 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. Bóg zawsze wie, w jakim
kierunku powinniÊmy podà˝aç, dla cz∏owieka ten
kierunek jest nieznany. 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.
To szcz´Êcie odnosi si´ do ka˝dego z nas jak te˝ do
ka˝dej wspólnoty. ˚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.
Jezus trzy razy pyta Piotra o mi∏oÊç. Stawia bardzo
wa˝ne pytanie. Takie pytanie w swoim ˝yciu stawiamy
osobie, z którà chcemy zwiàzaç si´ na dobre i z∏e, takie
pytanie stawiamy osobie, którà kochamy.
I dzisiaj Jezus pyta ka˝dego z nas – mo˝e ju˝ kolejny
raz – Ma∏gorzato, Piotrze, Ewo ... czy mi∏ujesz Mnie wi´cej,
ani˝eli ci? Pyta mnie, poniewa˝ mnie kocha, pyta mnie, poniewa˝ kocha ludzi, do których chce mnie pos∏aç.
Spróbujmy uÊwiadomiç sobie obecnoÊç Jezusa, który jest tutaj z nami naprawd´.
Potrwajmy przed Nim z tymi wszystkimi, do których
nas pragnie pos∏aç. Ws∏uchajmy si´ w pytanie – czy mi∏ujesz Mnie wi´cej? I dajmy odpowiedê, którà mo˝e nosimy
ju˝ od dawna, w sercu – odpowiedê, która jest odbiciem
mi∏oÊci Boga.

C

ezus zasiewa ziarna swojego s∏owa w moim sercu. To
s∏owo porusza moje serce w kierunku pragnienia
Jezusa. Obecnie odczytujemy, ˝e Jezus wzywa nas, byÊmy us∏yszeli, co jest Jego pragnieniem wobec ca∏ej
Wspólnoty Krajowej. Na seminarium w Mielnie Jezus zasia∏ w nas ziarno misji – cztery obszary zaanga˝owania,
jako bardzo pilne na ten najbli˝szy czas – rodzin´, m∏odzie˝, formacj´ liderów i formacj´ we wspólnocie.

J

Krystyna Seremak
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„Pszczó∏ka”
Z ¸odzi
Z ma¸gorzatà koty¡skà
ze wSpólnoty „Fiat” w ¸odzi
rozmawia Marek Kwiatkowski
Marek Kwiatkowski: Co mnie sk∏oni∏o do przeprowadzenia wywiadu z Tobà? Przede wszystkim stowarzyszenie, które wraz z innymi stworzy∏aÊ i w którym
dzia∏asz (przypomnijmy, ˝e jest to Katolickie Stowarzyszenie Przyjació∏ Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym). Wydaje si´ ono obecnie na tle dzia∏alnoÊci naszych wspólnot „pionierskim dzie∏em”. Jako cz∏onkowie W˚Ch powo∏aliÊcie w∏asne stowarzyszenie na
d∏ugo, zanim zacz´to myÊleç powa˝nie o osobowoÊci
prawnej dla wspólnoty... ale mo˝e sama powiedz
o poczàtkach.
Ma∏gorzata Kotyƒska: Nasze stowarzyszenie powsta∏o ju˝ w 1994 roku. Ja sama pierwszy kontakt z osobami upoÊledzonymi mia∏am w 8 klasie szko∏y podstawowej. Pojecha∏am odwiedziç mojà ulubionà katechetk´, siostr´ zakonnà s∏u˝ebniczk´, która pracowa∏a w ¸odzi w domu opieki. By∏o tam wielu ludzi w ró˝nym wieku
z g∏´bokim upoÊledzeniem. Pami´tam, ˝e moja rodzina
by∏a spi´ta, wszyscy byli wystraszeni tymi ludêmi, natomiast dla mnie kontakt z nimi nie stanowi∏ ˝adnego problemu. By∏o to dla mnie wa˝ne i pozytywne wydarzenie.
Nie wystraszy∏am si´, nie by∏am za˝enowana, wr´cz podoba∏o mi si´ to.
Gdy by∏am w liceum, wtedy ju˝ zna∏am GoÊk´ Sosiƒskà, razem z nià zacz´∏am chodziç do dziewczynki z zespo∏em Downa. By∏ to pierwszy bardziej sta∏y kontakt
z osobà niepe∏nosprawnà. Dziewczynka – te˝ Ma∏gosia
– oprócz zespo∏u Downa mia∏a bardzo powa˝nà wad´
serca. Lekarze dawali jej niewiele szans na dalsze ˝ycie.
W∏aÊciwie ca∏y czas wydawa∏o si´, ˝e mo˝e lada chwila
umrzeç, a ˝yje do dziÊ, jest niewiele m∏odsza ode mnie
i ma si´ Êwietnie, jesteÊmy nadal w kontakcie, w∏aÊciwie
w specyficznej przyjaêni.
Z tego co pami´tam w tamtym okresie, w latach 80tych zacz´∏y w naszym kraju powstawaç wspólnoty
„Wiara i Âwiat∏o”, których dzia∏alnoÊç pokrywa∏a si´
z tym, co robi∏yÊcie... mia∏yÊcie z nimi kontakt?
W czasie studiów w Warszawie mia∏yÊmy kontakty
z tymi wspólnotami. Nie wesz∏yÊmy w nie bardzo mocno... mo˝e dlatego, ˝e nigdy z GoÊkà nie czu∏yÊmy, ˝e
to jest to, o co nam chodzi. Mia∏yÊmy tam przyjació∏,
chodzi∏yÊmy na spotkania, lubi∏yÊmy przebywaç z tymi
ludêmi. Ze wzgl´du na studia na ATK, które w naszym
4

wypadku by∏y bardzo absorbujàce, i zaanga˝owanie w
powstajàcà W˚Ch, nie mia∏yÊmy za wiele czasu na innà dzia∏alnoÊç. Po powrocie do ¸odzi, gdy zwiàza∏yÊmy
si´ z duszpasterstwem akademickim okaza∏o si´, ˝e
dzia∏a ono te˝ jako duszpasterstwo dla ludzi specjalnej
troski. Dok∏adnie pami´tam ten moment, kiedy si´ o
tym dowiedzia∏am, gdzieÊ w okolicach serca poczu∏am
takie ciepe∏ko, ˝e jest to „moje“, ˝e to jest to, w co ja
si´ powinnam zaanga˝owaç, takà spokojnà radoÊç.
I tak si´ zacz´∏o.
Kto prowadzi∏ to duszpasterstwo i czym si´ ono zajmowa∏o?
By∏o to duszpasterstwo powo∏ane przez studentów
przy wspó∏pracy z franciszkanami. M∏odzi ludzie spotykali si´ raz w miesiàcu, a oprócz tego organizowali obozy z ludêmi upoÊledzonymi z ró˝nych rodzin.
Ja z Ma∏gosià Sosiƒskà w ramach tego duszpasterstwa na poczàtku zajmowa∏yÊmy si´ g∏ównie katechezà,
bo do tego by∏yÊmy przygotowane zawodowo. Przygotowywa∏yÊmy do komunii i bierzmowania, zarówno dzieci z rodzin, jak i z domu dziecka. Zacz´∏yÊmy te˝ jeêdziç
na obozy. JakieÊ dwa, trzy lata póêniej przej´∏yÊmy odpowiedzialnoÊç za t´ akcj´.
W mi´dzyczasie do szkó∏ „wesz∏a” katecheza, zacz´∏am uczyç w szkole specjalnej. Przez pewien czas, chyba przez 4 lata, przygotowywa∏am te˝ (razem z kolegà)
doros∏ych do komunii i bierzmowania w OÊrodku Adaptacyjnym dla Osób z UpoÊledzeniem. Nak∏oniliÊmy arcybiskupa, ˝eby udzieli∏ bierzmowania tym osobom.
Bardzo ch´tnie to uczyni∏.
Kiedy powsta∏o stowarzyszenie, w którym dzia∏asz
obecnie?
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W∏aÊnie wtedy zacz´∏a pojawiaç si´ potrzeba powo∏ania stowarzyszenia. Wszystko rozpocz´∏o si´ bardzo
prozaicznie, bo od pieni´dzy. Do tej pory korzystaliÊmy
z konta jezuitów, co by∏o niewygodne dla obydwu stron.
Samo zak∏adanie stowarzyszenia nie by∏o proste, trwa∏o

ze dwa lata. By∏y zebrania, dyskusje, kto b´dzie szefem
i jaka b´dzie nazwa. My z GoÊkà by∏yÊmy za tym, aby
utrzymaç w nazwie stowarzyszenia okreÊlenie „katolickie“ ze wzgl´du na dotychczasowà dzia∏alnoÊç, bliski
zwiàzek z KoÊcio∏em, zaanga˝owanie duszpasterskie.
Inni obawiali si´, ˝e nazwa ta mo˝e przysporzyç nam
problemów. W koƒcu przekonane, ˝e nie mamy si´ czego wstydziç, przeforsowa∏yÊmy nasz punkt widzenia. Teraz po latach widzimy, ˝e by∏a to dobra decyzja, gdy˝ ta
nazwa wielokrotnie nam pomaga∏a. Nawet ludzie niewierzàcy, czy oboj´tni mieli zwykle zaufanie do KoÊcio∏a i tego co katolickie.
Czyli powo∏anie stowarzyszenia pomog∏o wam?
Tak, bo poza sprawà konta otwiera∏o przed nami wiele mo˝liwoÊci. Zacz´∏y si´ pojawiaç inne pomys∏y, bo jako stowarzyszenie mogliÊmy rozszerzyç dzia∏alnoÊç.
Weêmy na przyk∏ad samo powo∏anie tego oÊrodka. By∏o
ono mo˝liwe dopiero, gdy staliÊmy si´ formalnà organizacjà prawnà.
Czyli macie swój oÊrodek, zbieracie pieniàdze, a na
czym konkretnie polega wasza praca?
Jeêdzimy na wakacje z dzieçmi. KiedyÊ jeêdziliÊmy
tak˝e z ich rodzicami. Ostatnio okaza∏o si´, ˝e lepiej jest
gdy sà same dzieci i opiekunowie. JeêdziliÊmy w najprzeró˝niejsze miejsca, a ostatnio do Bukowiny Tatrzaƒskiej. Mamy tam znajomà gaêdzin´, wyjazdy pomaga
nam te˝ organizowaç od paru lat jeden z radnych. W sumie na taki obóz wyje˝d˝a oko∏o 30 osób. KiedyÊ organizowaliÊmy 2 lub 3 turnusy, ale ostatnio wzgl´dy finansowe i mniejsza liczba opiekunów nam na to nie pozwalajà. Teraz trudniej jest kogoÊ zwerbowaç do pomocy.
Uczestnicy oczywiÊcie pokrywajà cz´Êç kosztów, ale staramy si´ je zminimalizowaç. Ze zdobywaniem pieni´dzy
jest coraz gorzej. Trzeba si´ bardzo nastaraç.
Wróçmy jeszcze do Waszej dzia∏alnoÊci..
Jak ju˝ mówi∏am wyje˝d˝amy na obozy, raz w miesiàcu od lat organizujemy msz´ Êw. dla dzieci, co by∏o za-
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wsze istotnym elementem naszej pracy duszpasterskiej.
KiedyÊ uczestniczy∏o w tych mszach bardzo du˝o dzieci, teraz cz´Êciej chodzà ju˝ do parafii, sytuacja sta∏a si´
bardziej normalna, nie czujà si´, jak kiedyÊ, poza nawiasem. Organizujemy te˝ ró˝ne Êwi´ta, szczególnie „choink´” i Êw. Miko∏aja, a tak˝e ró˝ne inne spotkania, wyjazdy na majówk´, do kina. Ostatnio spotkaƒ jest te˝ nieco
mniej w∏aÊnie ze wzgl´du na brak ludzi. Wi´kszoÊç osób
ze stowarzyszenia – poza Czesiem Brodà, który jest
emerytem – pracuje zawodowo.
Jak d∏ugo dzia∏a wasz oÊrodek?
Nasz OÊrodek istnieje ju˝ od 4 lat. Przechodzi∏ zresztà burzliwe dzieje. Najpierw, po d∏ugich staraniach dostaliÊmy du˝y pi´kny lokal o powierzchni 204m2, organizowaliÊmy tam codzienne zaj´cia i mieliÊmy wiele pomys∏ów na jego dodatkowe wykorzystanie. Dzi´ki ksi´dzu
arcybiskupowi dostaliÊmy spore pieniàdze z fundacji europejskiej na jego odnowienie. Niestety w nast´pstwie
licznych zawirowaƒ we w∏adzach miasta nie uzyskaliÊmy
pieni´dzy, na które mieliÊmy nadziej´ i przez 3 lata bardzo trudno nam go by∏o utrzymaç. W koƒcu SLD dosz∏o
do w∏adzy i zacz´to podwy˝szaç czynsze. W ciàgu roku
czynsz naszego lokalu wzrós∏ o ponad 100%, a to pozbawia∏o nas jakichkolwiek szans na jego utrzymanie
i w zesz∏ym roku musieliÊmy z niego zrezygnowaç.
Ostatnio dyrektor ADM-u zaproponowa∏ nam ponowne
wprowadzenie si´ i obni˝enie czynszu. Okaza∏o si´, ˝e
nie znaleêli ˝adnego najemcy i lokal stoi pusty. Przyk∏ad
ten wskazuje na tutejszy sposób gospodarowania.
Dzi´ki ˝yczliwoÊci proboszcza przeprowadziliÊmy
si´ do jezuitów. Poczàtkowo korzystaliÊmy z pomieszczeƒ sali teatralnej, teraz przygotowuje nam nowe pomieszczenia.

Zaj´cia dla opiekunów prowadzone przez goÊci z Anglii
w oÊrodku „Okno na Êwiat” za∏o˝onym przez
stowarzyszenie, 1999 r.
A jak zdobywacie pieniàdze ?
Troch´ pomaga nam miasto. Tyle lat ju˝ dzia∏amy,
˝e jesteÊmy znani w mieÊcie. Mamy te˝ dobre uk∏ady z
biurem rzecznika osób niepe∏nosprawnych, z Urz´dem
Miasta.
A czy w samorzàdzie macie te˝ jakichÊ „swoich” ludzi?
5
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OczywiÊcie, na przyk∏ad pan radny, o którym ju˝
wspomina∏am zwiàzany z KoÊcio∏em, który nam pomaga. Mamy pieniàdze równie˝ z Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji dzi´ki temu, ˝e zast´pcà dyrektora jest te˝
cz∏owiek zwiàzany dosyç mocno z KoÊcio∏em. Znamy
si´ jeszcze z Rady Ruchów i Stowarzyszeƒ Katolickich.
Dawniej mieliÊmy bardzo wielu sponsorów. Kiedy organizowaliÊmy obóz, wystarczy∏o wziàç ksià˝k´ telefonicznà instytucji, powysy∏aç par´ pism. M∏odzi, zapaleni
ludzie, których wtedy bardzo wielu nap∏ywa∏o do wolontariatu, pisali pisma, cz´sto sami chodzili do firm, insty-

tucji. DziÊ sytuacja jest zupe∏nie inna. Zdobywanie funduszy jest wi´c bardzo trudne.
Ostatnio pomóg∏ nam ju˝ po raz drugi Janek So∏daczuk, za co chcia∏abym mu naprawd´ serdecznie podzi´kowaç. Nie mieliÊmy pieni´dzy na paczki dla dzieci
na Bo˝e Narodzenie i Janek za∏atwi∏ sporà sum´ ok.
1500 z∏. Dla nas to naprawd´ du˝o. W dzisiejszych czasach ludzie dajà pieniàdze tylko, jak kogoÊ znajà.
Mamy na przyk∏ad takiego sta∏ego sponsora, który
wyrós∏ z duszpasterstwa akademickiego, przez jakiÊ
czas by∏ w W˚Ch, teraz ma firm´ i bardzo du˝o nam pomaga. Z Urz´du Miasta dostajemy fundusze na akcje typu „wyjazdy”.
PróbowaliÊmy te˝ innych metod. Trzy lata temu, zorganizowaliÊmy na przyk∏ad aukcj´ obrazów we wspó∏pracy z ∏ódzkimi plastykami. Wymaga∏o to du˝ej pracy.
Honorowy patronat nad aukcjà objà∏ arcybiskup ∏ódzki.
Osoba nam bardzo przyjazna, cz´sto nam pomaga. By∏
obecny na aukcji, kupi∏ obraz. Media bardzo rozpropagowa∏y naszà akcj´, a my poznaliÊmy Êwiat dziennikarsko-artystyczny.
Tu na tym zdj´ciu...to twój wyst´p w teatrze?
To by∏ koncert charytatywny, o którym jeszcze nie
wspomnia∏am. To by∏o tu˝ po mojej chorobie, kiedy to
powoli wraca∏am do Êwiata ˝ywych. By∏a to inicjatywa
m∏odych wolontariuszy. Mi´dzy innymi Bogny Królikiewicz, córki re˝ysera Grzegorza Królikiewicza. By∏a wte6
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dy bardzo zapalona, a dzi´ki ojcu mia∏a ró˝nych znajomych. PostanowiliÊmy zrobiç koncert. Pewne doÊwiadczenie mieliÊmy, bo ju˝ wczeÊniej robiliÊmy mniejszy
koncert w ¸ódzkim Domu Kultury. Bogna „za∏atwi∏a“
g∏ównà gwiazd´, czyli zespó∏ „Varius Manx”, panià El˝biet´ Adamiak i paru mniej znanych artystów, tak˝e niepe∏nosprawnych, pomaga∏ nam te˝ pan Krzysztof Cwynar. Wszystko odbywa∏o si´ w Teatrze Wielkim. Do
ostatniej chwili si´ ba∏am, ˝e to b´dzie jeden wielki niewypa∏... Po∏ow´ biletów rozprowadza∏ teatr w kasach, a
po∏ow´ ja wzi´∏am i sprzedawa∏am z pomocà znajomych. Okaza∏o si´ póêniej, ˝e wi´cej
sprzeda∏am ni˝ teatr.. Pieniàdze za bilety,
po potràceniu op∏at zwiàzanych z wynajmem czy dowozem sprz´tu, wystarczy∏y
na organizacj´ trzech obozów letnich.
Musia∏am podzi´kowaç wszystkim na
scenie Teatru Wielkiego, to jest w∏aÊnie to
zdj´cie, by∏am bardzo przej´ta wr´cz
przera˝ona.
Jakie by∏o wra˝enie z samego koncertu?
Wyst´p zespo∏u „Varius Manx” nie by∏
najciekawszy z ca∏ego koncertu, ale wyst´py artystów niepe∏nosprawnych. Okaza∏o si´, ˝e to by∏y g∏ówne gwiazdy wieczoru. Tutaj zobaczy∏am, ˝e deklarowana
w naszym statucie integracja osób niepe∏nosprawnych ze spo∏eczeƒstwem
dzieje si´ na moich oczach, ˝e dzi´ki temu koncertowi zdrowi spotkali si´ z chorymi, zobaczyli, co chorzy potrafià. Ludzie p∏akali, pytali, kiedy b´dzie nast´pny taki koncert. MieliÊmy zamiar go powtórzyç, ale jest to wielkie przedsi´wzi´cie. Bogna si´
„wykruszy∏a”, bo wysz∏a za mà˝, mniej jest ju˝ wolontariuszy. Potrzeba nam wolontariuszy i to takich m∏odych
ludzi, którzy „pociàgnà” wiele spraw, jak Bogna… Bogna przyczyni∏a si´ do powstania stowarzyszeniowej
strony internetowej. WybraliÊmy jà sekretarzem i zapewnia∏a nam kontakty z mediami. Po tych koncertach
staliÊmy si´ s∏awni. Najpierw to myÊmy szukali mediów,
a potem nas zacz´to szukaç. Wszyscy chcieli si´ umawiaç na wywiady. Pozna∏am wszystkie studia radiowe
w ¸odzi.
Skoro tak ci to dobrze sz∏o, czy nie odczytywa∏aÊ tego jako znaku dla siebie, ˝eby w tym pozostaç, ˝e to
jest w∏aÊciwie twoje miejsce, ˝e jest to dar, który nie
ka˝demu jest dany?
OczywiÊcie, ˝e to by∏ moment wyboru. Musia∏am
zdecydowaç, czy wracam do swego zawodu, czy ciàgn´
to dalej. Z tym, ˝e gdybym wybra∏a to drugie, musia∏abym si´ z czegoÊ utrzymaç, a renta ju˝ mi si´ skoƒczy∏a. Poza tym mia∏am ÊwiadomoÊç, ˝e jednak zosta∏am
przygotowana do czego innego. Widz´ przecie˝, jakie
sà ogromne potrzeby wokó∏, ˝e trzeba nieÊç Êwiat∏o wiary. Przygotowanie zawodowe i motywacja do prcy cz´Êci
katechetów pozostawiajà naprawd´ wiele do ˝yczenia.
Katechetà zostaje si´ dzisiaj czasem po prostu dlatego,
˝e jest praca. Ponadto by∏am przekonana, ˝e pracujàc
na etacie, uda mi si´ pociàgnàç te dwie rzeczy.
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W sumie ilu Was, opiekunów zosta∏o?
Wspólnota pomaga mi coraz bardziej. DuchowoÊç
W tej chwili jest 5 osób w zarzàdzie i 6 wolontariuszy. ignacjaƒska, jak mówi´, zawsze mia∏a na mnie, mojà
KiedyÊ by∏o nawet 20 wolonatariuszy.
prac´, wielki wp∏yw, a moja dzia∏alnoÊç, ta a nie inna, wyIle osób z W˚Ch jest w zarzàdzie?
ros∏a tak˝e z duszpasterstwa ignacjaƒskiego. Co si´ naW tej chwili 3 osoby. Gosia Sosiƒska i Czesio Broda tomiast tyczy wspólnoty, powiem szczerze, ˝e wiele zasà wiceprezesami, a ja jestem prezesem. Czesio jest w le˝y od tego, jaka ona jest.
najstarszej grupie ∏ódzkiej „Rodzina”, bardzo du˝o teraz
Mia∏yÊmy z GoÊkà taki okres, kiedy ca∏y czas by∏ypracuje na rzecz stowarzyszenia.
Êmy w prewspólnotach. By∏ to bardzo m´czàcy okres.
Skoro doszliÊmy do tematyki W˚Ch, to mo˝e tradycyj- Mia∏am wielkà potrzeb´ bycia we w∏asnej wspólnocie,
nie ju˝ powiesz o swojej drodze do W˚Ch.
w której mia∏abym oparcie. W tej chwili jesteÊmy w takiej
W liceum by∏am w Odnowie w Duchu Âwi´tym. Moim wspólnocie. Jest to wspólnota „Fiat“, ma∏a liczebnie, ale
katechetà by∏ Józek Koz∏owski. W∏aÊnie dzi´ki niemu widz´, ˝e staje si´ ona dla mnie realnym wsparciem. Jezwiàza∏am si´ z Odnowà. Póêniej, ju˝ na studiach, poja- Êli mamy w swojej dzia∏alnoÊci jakiÊ problem, to staramy
wi∏o si´ we mnie pragnienie czegoÊ wi´cej. Studia teolo- si´ go wspólnie rozeznawaç, czy poddawaç modlitwie
giczne w Warszawie tak˝e zach´ci∏y mnie do dalszych innych. Ten zwiàzek ze wspólnotà coraz pe∏niej czuj´.
poszukiwaƒ. W∏aÊnie na t´ potrzeb´ „czegoÊ wiecej” tra- Opowiedz jeszcze coÊ o wspólnotach ∏ódzkich
fi∏ o. Adam Schulz z propozycjà W˚Ch. Podesz∏am do
Obecnie sà to cztery grupy: „Fiat”, „Pojednanie”,
tego z du˝ym entuzjazmem, czu∏am, ˝e to jest to. Wtedy „Rodzina”, Emaus”. Dwie sà ma∏e, liczà po ok. 6 osób.
razem z GoÊkà by∏yÊmy na 3 roku studiów.
Troch´ brakuje nam m∏odzie˝y. Jedyna m∏odsza grupa
Z jezuitami jestem zwiàzana od dziecka, to by∏a moja to „Pojednanie”. MyÊlimy o zorganizowaniu rekolekcji
parafia, tu przychodzi∏am na katechez´ nawet przed- ignacjaƒskich, bo doÊwiadczenie wskazuje, ˝e w∏aÊnie
szkolnà, wi´c duchowoÊç ignacjaƒska jest mi bliska „od w wyniku rekolekcji powstawa∏a wi´kszoÊç grup. Chciezawsze”. Poza tym Józek pewne elementy åwiczeƒ libyÊmy je zorganizowaç swoimi si∏ami, ale zdajemy sowprowadza∏ nam ju˝ w Odnowie. Póêniej oczywiÊcie by- bie spraw´, ˝e niezb´dna b´dzie obecnoÊç na nich ja∏y rekolekcje.
kiejÊ „gwiazdy”. MyÊleliÊmy o o. Osuchu bo ostatnio na
O ile podczas studiów w Warszawie czu∏am si´ bar- rachunku sumienia bardzo do nas trafi∏, ale czy to wyjdzo dobrze w W˚Ch, o tyle po
powrocie do ¸odzi przyszed∏
kryzys i by∏am w pewnym zawieszeniu. W ¸odzi by∏a tylko
jedna grupa „Rodzina”, w której my z GoÊkà zupe∏nie si´
nie widzia∏yÊmy. Zwiàza∏yÊmy
si´ z o. Jackiem Pleskaczyƒskim, z duszpasterstwem akademickim i duszpasterstwem
specjalnej troski. Póêniej o.
Jacek zaproponowa∏ za∏o˝enie nowej grupy W˚Ch i zwróci∏ si´ z tym do mnie i GoÊki,
bo my ju˝ wiedzia∏yÊmy, o co
chodzi. I tak jesteÊmy ju˝ w tej
grupie od 9 lat... .
Niesamowite, z tobà przeprowadzam wywiad, a ty ca∏y czas mówisz w liczbie
mnogiej, ca∏y czas odwo∏ujesz si´ lub wspominasz Ma∏- Nieformalne spotkanie wspólnoty ∏ódzkiej
gosi´ Sosiƒskà. S∏ysza∏em,
˝e ju˝ dawno nazywano was pszczó∏kami...
dzie, to jeszcze nie wiemy. Odr´bny problem stanowi kaÂwietnie si´ uzupe∏niamy… ja nie zapami´tuj´ tego dra prowadzàca grup´, która ewentualnie by powsta∏a...
co wiem, ˝e ona zapami´tuje. Ona np. pami´ta daty, na- Jak wszyscy wiemy od roku nasza wspólnota ma ju˝
zwiska, adresy, natomiast ja, gdy gdzieÊ idziemy, wiem, tak˝e osobowoÊç prawnà... jak to jest postrzegane
˝e trafi´… Problem powstaje tylko wtedy, gdy nie jeste- u was.. czy w ogóle jest jakoÊ zauwa˝ane ?
Êmy razem.. To przyjaêƒ, która trwa ju˝ od 20 lat...
Bardziej jesteÊmy naciskani na p∏acenie sk∏adek, kieOprócz swojej pracy zawodowej prowadzisz na spo- dyÊ to by∏o mniej zobowiàzujàce.
sób profesjonalny powa˝nà dzia∏alnoÊç charytatywnà
Teraz animatorom lokalnym jest ∏atwiej. W poprzedw ramach Stowarzyszenia i jednoczeÊnie jesteÊ moc- niej kadencji wszystko spoczywa∏o na barkach koordyno osadzona w W˚Ch. Czy odczuwasz, ˝e wspólnota natora i animatora lokalnego, a reszta to albo chcia∏a si´
ci pomaga?
w coÊ w∏àczyç, albo nie. Teraz jest chyba lepiej, bo wi´k7
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szoÊç decyzji podejmuje Rada Wspólnoty, animatorzy
i koordynatorzy sà bardziej w∏àczani w prac´ ni˝ kiedyÊ.
Jak si´ zapatrujesz na wszelkie dzia∏ania formacyjne
na szczeblu krajowym. Na przyk∏ad seminaria letnie,
rekolekcje, spotkania ogólnopolskie, coÊ ci one dajà?
Ja by∏am ostatni raz na seminarium 2 lata temu.
Bardzo dobrze je odebra∏am. Seminarium podoba∏o
mi si´ tak˝e dlatego, ˝e pozna∏am wielu wartoÊciowych ludzi
z ró˝nych miejsc. Zobaczy∏am
bogactwo W˚Ch. Jedna tylko
rzecz, której mi zawsze brakowa∏o na tych seminariach
i przede wszystkim na spotkaniach Rady G∏ównej, to normalnoÊç w ludzkich relacjach, taki
czas dla siebie. Mo˝e byÊmy raz
poszli razem gdzieÊ do kina, do
teatru, czy mo˝e chocia˝ na Starówk´. Wi´kszoÊç z nas przyje˝d˝a do tej Warszawy raz na jakiÊ
czas, ja na przyk∏ad przyje˝d˝am st´skniona za Warszawà,
bo jednak 7 lat tam sp´dzi∏am.
Przyje˝d˝am i co si´ dzieje? Siedz´ na Narbutta, albo na Rakowieckiej i nigdzie wi´cej.
KiedyÊ z takiego spotkania
musia∏am wróciç wczeÊniej
i spotka∏am w parku innà osob´,
która zwia∏a ze spotkania. Rozmawia∏yÊmy jak to by by∏o dobrze, tak si´ razem przejÊç w t´
pi´knà pogod´, albo gdzieÊ Ma∏gosia z uczennicà
pójÊç na piwo, móc si´ poznaç
bli˝ej.
Tego
mi
brakuje
zawsze,
a na Radzie G∏ównej jest to szczególnie silna potrzeba.
O ile w Odnowie wszystko jest spontaniczne, tak
u nas jest kraƒcowo inaczej. Wszystko musi byç wyliczone, odmierzone. Owszem, trzeba omówiç to, co istotne,
ale musi byç te˝ czas na aktywnoÊç i twórcze pomys∏y
innych ludzi. Nie tak, ˝e jedna grupa nadaje ton, a pozostali grzecznie, albo i niegrzecznie, ale tego nie wyra˝à,
s∏uchajà. JeÊli mam byç szczera to relacji zawsze mi brakowa∏o w W˚Ch.
Chocia˝ mam jeden przyk∏ad pozytywny, chcia∏abym
skorzystaç z okazji i podzi´kowaç waszej grupie „Znak“
za pomoc w okresie, kiedy by∏o mi bardzo trudno, i prosz´ to koniecznie wydrukowaç, tak˝e za pomoc finansowà, która mi by∏a wtedy bardzo potrzebna. MyÊl´, ˝e jest
to przyk∏ad na normalne relacje, bo jak jest tylko „dzieƒ
dobry – do widzenia” to nie ma miejsca na to, aby dostrzec, ˝e jest jakaÊ Gosia w ¸odzi, która ma problem…
Chc´ o tym mówiç tak˝e po to, by wskazaç, ˝e w W˚Ch
sà mo˝liwe normalne relacje.
Na spotkaniu ogólnopolskim jeszcze nie by∏am, ale
osoby mi bliskie ze wspólnot i rodziny, które by∏y sà bardzo zadowolone. Na rekolekcje je˝d˝´ do Gdyni. Mam
nadziej´, ˝e w tym roku nie wypadnie mi ˝aden kurs
i tak˝e tam pojad´.
8
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Czy przypuszczasz ˝e wasza wspólnota ∏ódzka mog∏aby tak˝e w przysz∏oÊci zorganizowaç jakieÊ spotkanie ogólnopolskie.
Dlaczego nie, to fajny pomys∏. Zresztà ju˝ kiedyÊ na
seminarium marzyliÊmy sobie, jak to by∏oby dobrze, gdyby choç raz mog∏a spotkaç si´ wspólnota z miasta X ze
wspólnotà z miasta Y, pójÊç na msz´ Êw, zwiedziç miasto,
porozmawiaç, mo˝e rzeczywiÊcie
coÊ zrobiç razem.
Powiedz nam jeszcze par´ s∏ów
o swojej pracy zawodowej.
Po chorobie i powrocie z renty
ju˝ trzeci rok pracuj´. Praca zawodowa bardzo mnie absorbuje.
W tej chwili jako katecheta ucz´
klasy 1, 4, 5 i 6 w szkole podstawowej. Do pracy wróci∏am po rekolekcjach ignacjaƒskich odbytych w Gdyni. Bycie katechetà
traktuj´ jednak obecnie jako moje
podstawowe powo∏anie.
Dajesz sobie rad´ z dzieçmi?
Niektórzy mówià, ˝e teraz trudniej byç katechetà, bo dzieci sà
rozpuszczone..
Ja wiem, ˝e dzieci bywajà trudne. Mam takie klasy, ale ja lubi´ t´
prac´, lubi´ prac´ z dzieçmi i chyba sympatia jest obopólna, wzajemnie si´ katechizujemy. Niejednokrotnie czuj´, ˝e dzieci pokazujà
mi tyle rzeczy, których inaczej, bez
kontaktu z nimi bym nie zobaczy∏a.
Swoimi pytaniami, uwagami, zachowaniem... Bardzo jestem zadowolona z powrotu do nauki katechezy. Mam jednak te˝
czasem dylematy z tego powodu. Na przyk∏ad w okresie
Wielkiego Postu zach´cam dzieci do udzia∏u w Drodze
Krzy˝owej. Staram si´ te˝ w niej uczestniczyç, skoro zach´cam. JednoczeÊnie sà spotkania stowarzyszenia, na
które w zwiàzku z tym przez ca∏y Wielki Post nie chodz´...
coÊ musz´ wybraç. Dla mnie takie wybory sà bardzo
trudne. Jestem cz∏owiekiem, który bardzo trudno dzieli
serce. Jak si´ w coÊ anga˝uj´ to bez reszty.
Bardzo Ci Ma∏gosiu dzi´kuj´ za mi∏à rozmow´

Drodzy Czytelnicy!
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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Srebrne wesele
Âwiadectwo
ragn´ podzieliç si´ tym, jak Duch Âwi´ty kieruje nami
i sprawia, ˝e mo˝emy bardziej wielbiç Jezusa i Jego
Matk´.
W roku 2001 w Sylwestra obchodziliÊmy z m´˝em 25lecie zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Od dawna zastanawia∏am si´, jak uczciç t´ rocznic´, czu∏am ˝e przede wszystkim powinniÊmy podzi´kowaç Bogu. Nie wiedzia∏am tylko
jeszcze, jak to wszystko zorganizowaç. By∏o wiele propozycji ze strony domowników m.in. przyj´cie dla rodziny w
domu, wycieczka zafundowana przez dzieci. Ja jednak czu∏am, jak Duch Âwi´ty kieruje moimi myÊlami, ˝e powinniÊmy podzi´kowaç poprzez uczestnictwo we Mszy Êwi´tej w
naszej intencji. By∏a to trudna sprawa, gdy˝ mój mà˝ nie
jest gorliwym katolikiem (chodzi do koÊcio∏a tylko w Êwi´ta). Kiedy us∏ysza∏ mojà propozycj´ przestraszy∏ si´ i powiedzia∏: „Mo˝e jeszcze do spowiedzi b´d´ musia∏ iÊç?”.
Dowiedzia∏am si´ o organizowanym przez Wspólnot´
˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego bezalkoholowym balu sylwestrowym. Postanowi∏am nas zapisaç. M´˝a poinformowa∏am o
tym po jakimÊ czasie. Reakcja by∏a taka, jak si´ spodziewa∏am tzn. „pukanie w czo∏o”, a kiedy us∏ysza∏, ˝e b´dzie jeszcze o pó∏nocy Msza Êw. w naszej intencji, komentarzy nie
by∏o. Po d∏ugim namyÊle powiedzia∏, ˝e na zabaw´ pójdzie
tylko dlatego, ˝eby nie robiç mi przykroÊci, ale ju˝ zupe∏nie
nie wyobra˝a∏ sobie, jak mo˝na uczestniczyç o pó∏nocy we
Mszy Êw. zamiast witaç Nowy Rok szampanem.
Wszystkie te bardzo krytyczne uwagi znosi∏am cierpliwie i ufnie powierza∏am codziennie ca∏à t´ sytuacj´ Panu
Jezusowi i Maryi. By∏am zupe∏nie spokojna i wierzy∏am w
pomyÊlne zakoƒczenie. Z∏y duch na wszelkie sposoby
chcia∏ nam jednak przeszkodziç, m.in. okaza∏o si´ w ostatnim tygodniu przed balem, ˝e nie mamy pieni´dzy, aby go
op∏aciç. Jednak˝e wiara i pomoc Ducha Âwi´tego poprzez
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dobrych ludzi pomog∏a pokonaç i t´ trudnoÊç.
W dniu balu mà˝ mia∏ min´ skazaƒca idàcego na Êci´cie
i przyjmowa∏ od rodziny wyrazy wspó∏czucia. Chcia∏o mi
si´ Êmiaç i p∏akaç, kiedy patrzy∏am na jego poÊwi´cenie.
Prosi∏am tylko, ˝eby si´ wstrzyma∏ z opinià na temat takiego sposobu sp´dzania Sylwestra do nast´pnego dnia. Dalej
wszystko potoczy∏o si´ zgodnie z wolà Jezusa.
Ku wielkiemu zdumieniu mojego m´˝a bawiliÊmy si´
wspaniale ca∏à noc. Mà˝ bez sprzeciwu wzià∏ udzia∏ we
Mszy Êw. (ca∏à drog´ z sali balowej do koÊcio∏a niós∏ lampion z zapalonà Êwiecà). W koÊciele, kiedy posadzono nas
na honorowym miejscu, nieoczekiwanie poprosi∏ o spowiedê. Tak Bóg nim pokierowa∏, ˝e nie tylko uczestniczy∏
we Mszy Êw., ale przystàpi∏ do komunii Êw. (po kilku latach). ¸zy radoÊci i dzi´kczynienia same p∏yn´∏y mi z oczu.
Nast´pny dzieƒ po balu by∏ dniem wielkiej radoÊci dla
mojego m´˝a. Najwi´kszym zaskoczeniem dla niego samego by∏o to, ˝e zamiast mieç do mnie pretensje o zmarnowanà noc, on potrafi∏ si´ dzieliç radosnymi prze˝yciami ze
swoim rodzeƒstwem i synami. Bardzo umocniony wróci∏
równie˝ nast´pnego dnia z pracy. Zamiast oÊmieszenia
i kpin, których chyba si´ obawia∏, wi´kszoÊç jego wspó∏pracowników by∏a pe∏na podziwu i pozytywnie ocenia∏a jego
sposób sp´dzenia nocy sylwestrowej.
Wielkie sà Twoje dzie∏a Panie Jezu w naszym codziennym ˝yciu. Bàdê uwielbiony za to, ˝e nas prowadzisz i posy∏asz Swojego Ducha Âwi´tego do nas, zawsze w odpowiednim miejscu i czasie.
Dzi´kuj´ Tobie Maryjo, ˝e wstawiasz si´ i or´dujesz za
nami u Swojego Syna, za to, ˝e nie jest Ci obca ˝adna nasza
troska i pragniesz, abyÊmy mieli swoje ma∏e radoÊci ku
wi´kszej chwale dla Twojego Syna.

Teresa z Piotrkowa Trybunalskiego

WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå!
Âw. Ludwik Maria Grignion de Montfort,
TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABO˚E¡STWIE DO NAJÂWI¢TSZEJ MARYI PANNY
Na poczàtku tego roku przygotowywa∏am we wspólnocie spotkanie na temat „Traktatu o prawdziwym nabo˝eƒstwie do
NajÊwi´tszej Maryi Panny” Êw. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Ksià˝eczka w niebieskiej ok∏adce z dedykacjà o.Adama
Schulza obecna by∏a na mojej pó∏ce od 1988 roku. Najwyraêniej czeka∏a na odkrycie, no i ...doczeka∏a si´.
Jest oczywiÊcie godna polecenia i to nie tylko dlatego, ˝e sam Ojciec Êwi´ty Jan Pawe∏ II jà czyta∏ jako robotnik Solvayu tak
intensywnie, ˝e ca∏a by∏a poplamiona sodà. Warta jest przeczytania przede wszystkim ze wzgl´du na g∏´bokie Êwiadectwo
Êw. Ludwika, które ukazuje miejsce Matki Bo˝ej w KoÊciele. I choç poczàtkowo zbiera∏am si´ do niej z wielkimi oporami, gdy
tylko zacz´∏am czytaç – poruszy∏a mnie do g∏´bi i w rezultacie o˝ywi∏a mojà duchowoÊç maryjnà.
Oto tylko par´ myÊli zawartych w Traktacie. Ws∏uchajmy si´ w ich przes∏anie: Bóg Ojciec zebra∏ wszystkie wody i nazwa∏ je
morzem. Stworzy∏ On równie˝ zbiornik wszystkich swych ∏ask, który nazwa∏ Maryjà.
Pot´ga jakiej Jej Bóg u˝yczy∏, jest tak wielka, i˝ wydaje si´ jakoby posiada∏a Ona w∏adz´ równà Boskiej, a modlitwy Jej i proÊby majà takà moc u Boga, i˝ uchodzà one za rozkazy przed majestatem Jego, który nie opiera si´ nigdy proÊbie swej Matki umi∏owanej, gdy˝ jest Ona zawsze pokorna i zgodna z wolà Jego...
Najgroêniejszà nieprzyjació∏kà, jakà Bóg przeciwstawi∏ szatanowi, jest Maryja, Jego Êwi´ta Matka... Boi si´ on Jej nie tylko
wi´cej ni˝ wszystkich anio∏ów i ludzi, ale poniekàd wi´cej ni˝ samego Boga
To wystarczy. Po reszt´ niech si´gnie mo˝liwie ka˝dy z cz∏onków W˚Ch – wspólnoty naznaczonej przecie˝ tak mocno maryjnoÊcià. Dodatkowà zaÊ rekomendacjà dla niebieskiej ksià˝eczki niech b´dà s∏owa papie˝a Paw∏a VI: Z Grignionem de Montfort
i przy jego pomocy zachowacie zawsze trzeêwà pobo˝noÊç maryjnà.
Ma∏gosia Sosiƒska – wspólnota „Fiat” w ¸odzi
9

WSPÓLNOTA

W

MISJI

NR 57

Aby przymierze nie
by∏o tylko „literà”
o pragnienie towarzyszy∏o nam przy przygotowywaniu i prze˝ywaniu skupienia dotyczàcego
przymierza ze Wspólnotà ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego, które odby∏o si´ w dniach 4–6 stycznia
2002 r. w Zamku Bierzg∏owskim ko∏o Torunia.
Ca∏e przedsi´wzi´cie wpisuje si´ w rozeznane w sierpniu i przyj´te przez Rad´ G∏ównà W˚Ch w listopadzie
ubieg∏ego roku priorytetowe cele i zadania dla wspólnoty
w Polsce. Przypomnijmy, ˝e jednym z czterech g∏ównych
obszarów naszej troski w najbli˝szym czasie jest formacja
w W˚Ch (obok obszarów dotyczàcych rodziny, m∏odzie˝y i formacji liderów). W obszarze tym sprawa przymierza okaza∏a si´ szczególnie wa˝na. Wskazano te˝ wyraênie, ˝e rewizja i rozeznawanie, jako szczególne narz´dzia
naszego duchowego wzrostu, dotykaç powinny wszystkich aspektów naszego ˝ycia (Normy Ogólne, 9),
naszej formacji, a co za
tym idzie – przymierza,
niezwykle istotnego i charakterystycznego elementu
naszego stylu ˝ycia.
Efekt prac Rady G∏ównej to wyraêne Bo˝e
potwierdzenie kierunku
formacji rozwijanego
w ostatnim czasie we
wspólnocie krajowej.
Wystarczy wspomnieç rekolekcje dotyczàce przymierza w 2000 roku, spotkanie osób po sta∏ym
przymierzu na zakoƒczenie Wielkiego Jubileuszu
w styczniu ubieg∏ego roku, czy Ogólnopolski Zjazd Cz∏onków i Przyjació∏
W˚Ch w Toruniu, gdzie w zwiàzku z rozwa˝aniem istoty wspólnoty aspekt przymierza by∏ wyraênie wskazywany. Przypomnijmy równie˝, ˝e w ostatnim roku uchwalony zosta∏ równie˝ za∏àcznik do Statutu W˚Ch w Polsce
dotyczàcy przymierza.
Decyzje listopadowej Rady G∏ównej potwierdzi∏y pomys∏y pojawiajàce si´ w dyskusjach w naszej toruƒskiej
wspólnocie lokalnej. Dzi´ki temu poczuliÊmy si´ wezwani do w∏àczenia si´ w prace ca∏ej wspólnoty krajowej
i zorganizowania skupienia na temat przymierza. Nie mia∏o to byç kolejne teoretyczne rozwa˝anie „o” przymierzu.
PoczuliÊmy, ˝e nadszed∏ czas na coÊ innego. I tak powsta∏
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pomys∏ zorganizowania miejsca i czasu na konkretne zaj´cie si´ rewizjà swojego w∏asnego przymierza (czasowego
lub sta∏ego), przygotowaniem si´ do podj´cia przymierza
i na dzielenie si´ doÊwiadczeniem ˝ycia przymierzem z innymi cz∏onkami wspólnoty. Jak potwierdzili uczestnicy
spotkania, wa˝ne by∏oby wpisanie na sta∏e do kalendarza
W˚Ch tego rodzaju spotkaƒ, gdzie mo˝na w modlitewnym skupieniu spojrzeç w przesz∏oÊç, aby màdrzej i zgodnie z wolà Bo˝à zaplanowaç przysz∏oÊç.
Wpisanie do kalendarza jest mo˝liwe tylko wtedy, gdy
b´dà osoby, które takie skupienie zorganizujà i poprowadzà. Tote˝ od samego poczàtku przyÊwieca∏a nam myÊl,
aby przygotowaniami i realizacjà nie obcià˝aç jednego
czy dwóch odpowiedzialnych, lecz by roz∏o˝yç to na
wi´kszà liczb´ osób. Ponadto spróbowaliÊmy przygotowaç taki szkielet spotkania,
który w ka˝dym roku móg∏by byç podobnie wykorzystany i wype∏niony, przy
pewnych
ewentualnych
modyfikacjach, odpowiednià treÊcià. Celnym pomys∏em by∏o zaproszenie do
wspó∏pracy organizacyjnej
osób, które w ostatnim roku
podj´∏y przymierze na sta∏e, aby – jak powiedzia∏a
Teresa B∏aszkiewicz odpowiedzialna za budowanie
Szko∏y Formacji – wykorzystaç „∏ask´ poczàtku”.
Niesamowitym doÊwiadczeniem sta∏o si´ to, ˝e
choç na zorganizowanie
skupienia mieliÊmy zaledwie troch´ wi´cej ni˝ miesiàc, a prowadzàcy pochodzili
z ró˝nych wspólnot lokalnych (Warszawa, Trójmiasto,
Toruƒ), umiej´tny podzia∏ zadaƒ sprawi∏, ˝e zdà˝yliÊmy
ze wszystkimi sprawami technicznymi i merytorycznymi.
Ta nowa forma organizacji spotkaƒ na szczeblu krajowym
zaproponowana przez Teres´ ma inne dodatkowe zalety.
Nast´puje sta∏y „dop∏yw Êwie˝ej krwi” w szeregach osób
anga˝ujàcych si´ w ogólnopolskie przedsi´wzi´cia formacyjne, a dla osób podejmujàcych Przymierze na sta∏e jest
to konkretne apostolstwo na rzecz ca∏ej Wspólnoty.
Skupienie, obok indywidualnych medytacji i adoracji
NajÊwi´tszego Sakramentu, zawiera∏o dwa g∏ówne bloki
formacyjne (sobotni przedpo∏udniowy i popo∏udniowy).
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Pierwszy z nich poÊwi´cony by∏ rewizji dotychczasowego
˝ycia przymierzem (ostatniego przymierza czasowego lub
ostatniego okresu przymierza sta∏ego). Drugi blok to
wst´pny, indywidualny etap przygotowania si´ do kolejnego okresu ˝ycia przymierzem, podj´cie próby rozeznania swoich zaanga˝owaƒ wewnàtrz i na zewnàtrz wspólnoty, konkretnych zadaƒ do realizacji w nadchodzàcym
czasie – po to, aby za jakiÊ czas mieç szans´ owocnej oceny swojej pracy, a przez to: aby przymierze z W˚Ch nie
by∏o tylko literà, ale ˝ywym i skutecznym Êrodkiem wzrostu dla uczestnika i wspólnoty.
Krótki czas mi´dzy listopadowà Radà G∏ównà a terminem skupienia, bardzo trudne warunki pogodowe i pewne
opóênienia „na ∏àczach” wp∏yn´∏y na to, ˝e na to nasze
pierwsze spotkanie rozeznajàce przyby∏o niewiele osób
(nie dotar∏o np. kilka osób z odci´tego od Êwiata przez zim´ Piotrkowa Trybunalskiego). Mimo tego byli przedstawiciele Warszawy, Radomia, Trójmiasta, ¸odzi i Torunia.
Obecna by∏a Krysia Seremak (wiceprezydent ds. formacji), która wnios∏a du˝y wk∏ad w przygotowanie cz´Êci
merytorycznej. Odwiedzili nas równie˝: o. Ryszard (asystent krajowy) oraz Janek So∏daczuk (wiceprezydent ds.
apostolstwa).
Na zakoƒczenie skupienia odby∏o si´ podsumowujàce
spotkanie uczestników, na którym dzieliliÊmy si´ refleksjami dotyczàcymi jego przebiegu i przysz∏oÊci. Oto kilka
szczególnie wa˝nych wypowiedzi:
* Skupienie tego typu to dobra pomoc dla przymierza,
które jest przecie˝ centrum ˝ycia wspólnoty.
* Cennym jest fakt, ˝e jest to dzia∏anie oddolne, a nie
kolejna rzecz przygotowana tylko przez sta∏e osoby z Rady Wykonawczej. Stwarza to nowe perspektywy pracy na
poziomie krajowym.
* WykorzystywaliÊmy tu materia∏y, które powinny dotrzeç równie˝ do wspólnot podstawowych, w których stale ˝ywy jest temat przymierza i brakuje jeszcze pe∏nego
zrozumienia jego istoty i szans, jakie niesie dla uczestnika i wspólnoty.
* Wa˝nym owocem jest zrozumienie, ˝e nale˝y mówiç
o powo∏aniu i odpowiedzi Jezusowi na Jego zaproszenie,
a przymierze b´dzie tego naturalnà konsekwencjà.
* Nale˝y zach´caç we wspólnotach podstawowych do
wyjazdów na takie skupienia, gdy˝ w wielu nie ma jeszcze umiej´tnoÊci rozeznawania decyzji i rewizji ˝ycia
przymierzem.
* Mo˝na si´ tu nauczyç planowaç z Panem Bogiem.
* Niezwykle cenne by∏o Êwiadectwo innych: jak inni
przygotowujà si´ do przymierza i ˝yjà przymierzem.
* Tego typu skupienie powtarzajàce si´ ka˝dego roku
to szansa na regularnoÊç i systematycznoÊç przyglàdania
si´ swojemu ˝yciu we wspólnocie.
* Warto zastanowiç si´ nad wpisaniem do kalendarza
wspólnot na ka˝dym poziomie takiego zajmowania si´
przymierzem. Nie nale˝y ˝a∏owaç czasu na spotkania poÊwi´cone poszczególnym osobom, na pomoc w planowaniu zadaƒ i w rewizji.
* Jak widaç, idea, która jest wa˝na, nie zanika. Na temat przymierza coraz wi´cej wiemy, coraz lepiej je rozumiemy i uczymy si´ coraz lepiej i pe∏niej nim ˝yç.
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* Wa˝ne jest dokonywanie rewizji w czasie skupienia. Nic nie zastàpi takiego trwania przed Bogiem
w wyciszeniu.
* Powinna istnieç mo˝liwoÊç wymiany doÊwiadczeƒ
osób na tym samym etapie rozwoju wspólnotowego.
Warto wi´c na kolejnych tego typu spotkaniach o to zadbaç. Jest na przyk∏ad potrzeba zorganizowania takiego
skupienia dla osób, które po raz pierwszy pragnà podjàç
przymierze czasowe.
* Wydaje si´, ˝e ten termin (pierwsza sobota i niedziela roku) jest dobry. Jest to kontynuacja skupienia
w Sulejówku.
* Cz´Êç druga (dotyczàca rozeznania zaanga˝owaƒ)
wymaga wi´cej czasu. Podana jest jednak metoda i bardzo cenne wskazówki. Mo˝na na ich podstawie dokoƒczyç proces rozeznania po wyjeêdzie.
* Rewizja to szansa zmian. Gdzie jest rewizja, tam jest
˝ycie.
* Warto pomyÊleç na przysz∏oÊç o stworzeniu mo˝liwoÊci rozmów indywidualnych uczestników z osobami
bardziej doÊwiadczonymi (po sta∏ym przymierzu).
* Wa˝nym owocem jest dostrze˝enie, ˝e przymierze
jest „z” W˚Ch na ka˝dym jej poziomie.
Pojawiajàca si´ nadzieja na cyklicznoÊç spotkaƒ rewizyjno-rozeznajàcych dotyczàcych przymierza jest
wa˝nym wyzwaniem dla ca∏ej wspólnoty. Decyzje
o miejscu i konkretnym czasie kolejnego skupienia dopiero zapadnà, ale ju˝ dziÊ kierujemy do Ciebie, drogi
Czytelniku, zaproszenie.
Je˝eli:

❑ Brak Ci czasu w codziennym ˝yciu, aby poddaç rewizji ˝ycie przymierzem.

❑ Masz k∏opoty z przygotowaniem planu celów i zadaƒ na nadchodzàcy czas ˝ycia przymierzem.

❑ Nie masz z kim porozmawiaç, jak rozumieç przymierze.

❑ Szukasz potwierdzenia swych zaanga˝owaƒ apostolskich.

❑ Poszukujesz pewnoÊci, czy w W˚Ch mo˝e si´
w pe∏ni realizowaç Twoje ˝ycie chrzeÊcijaƒskie.
To takie spotkanie JEST DLA CIEBIE!

❑ Tu znajdziesz dogodny klimat do stani´cia sam na
sam z Bogiem.

❑ Spotkasz ludzi, którzy ˝yjà tym samym stylem ˝ycia
i tak jak Ty odkrywajà Boga we Wspólnocie ˚ycia
ChrzeÊcijaƒskiego.
❑ Znajdziesz mo˝liwoÊç wymiany doÊwiadczeƒ.
❑ Zobaczysz jak ˝yjà przymierzem inni.
❑ Poddasz swe wybory ignacjaƒskim regu∏om rozeznania, konfrontujàc je z wyzwaniami stajàcymi
przed KoÊcio∏em i wspólnotà.
❑ Znajdziesz czas na wpatrzenie si´ w pe∏ne mi∏oÊci
Oblicze Jezusa Chrystusa i ws∏uchanie si´ w Jego
wezwanie.

Grzegorz Gabor
Animator wspólnoty toruƒskiej
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Uwagi pomocne do
˝ycia przymierzem
I. Przygotowanie celów i zadaƒ
1. Aby przygotowaç swe indywidualne cele na najbli˝szy czas trwania Przymierza, pami´taj o celu, dla
którego jesteÊ stworzony:
Boga, Pana naszego, chwaliç, czciç i Jemu s∏u˝yç,
a przez to zbawiç dusz´ swojà (åD, Fundament.)
oraz o g∏ównym celu wskazywanym przez W˚Ch:
Bardziej naÊladowaç Jezusa Chrystusa i wspó∏pracowaç z Nim w budowaniu Królestwa Bo˝ego (Zasady
Ogólne, 4).
2. Wszelkich wyborów zaanga˝owaƒ dokonuj pos∏ugujàc si´ nast´pujàcymi regu∏ami:
a) „Magis” – dzia∏aç na wi´kszà chwa∏´ Bo˝à i dla
wi´kszego po˝ytku dusz, czyli na rzecz powszechnego
dobra.
b) Naglàcy charakter – zwracaç szczególnà uwag´ na:
– obszary zaniedbane, porzucone przez innych,
gdzie dusze sà bardziej potrzebujàce,
– obszary bardziej zagro˝one zalewem z∏a,
– obszary negatywnie nastawione do KoÊcio∏a.
c) Powszechny charakter – braç pod uwag´ mo˝liwoÊç szerszego zasi´gu oddzia∏ywania, tak w∏asnego,
jak i poprzez tych, do których docieramy, aby przekazywali dalej.
d) JakoÊç i trwa∏oÊç oddzia∏ywania – wybieraç prace,
które sprzyjajà raczej wi´kszemu dobru, co do jakoÊci
i trwa∏oÊci wp∏ywu.
e) Obiektywnie oceniaç rzeczywiste potrzeby i w tym
kontekÊcie po˝ytek z naszego dzia∏ania.
f) Nie troszczyç si´ o zewn´trzny oddêwi´k dzia∏aƒ,
tj. uznanie i ocen´ wÊród ludzi.
g) Uwa˝aç, aby dzia∏anie nie by∏o szukaniem w∏asnej chwa∏y, a tym samym wyrazem pychy i upodobania w sobie.
h) Braç pod uwag´ talenty i predyspozycje, jakimi
dysponujemy, aby stawiane sobie zadania by∏y realne.
3. Pami´taj przede wszystkim o pracy w obszarach
wynikajàcych z dokonanych wyborów podstawowych:
wybór stanu ˝ycia, wybór bycia chrzeÊcijaninem (stàd
troska o ˝ycie duchowe, poznanie Boga i wype∏nianie
przykazaƒ).
4. Przymierze zawierasz ze wspólnotà, zatem
uwzgl´dnij zadania dotyczàce twych relacji we wspólnocie i zaanga˝owania w jej rozwój.
5. Aby ca∏e twoje ˝ycie by∏o wspó∏pracà z Jezusem
Chrystusem:
– wypisz wszystkie role, które pe∏nisz w Êwiecie (rodzina, praca, KoÊció∏, spo∏eczeƒstwo),
12

– ustal, na czym b´dzie polegaç dobre ich pe∏nienie,
– pomyÊl, co zrobisz, aby te pola dzia∏alnoÊci zawiera∏y elementy pracy na rzecz Królestwa Bo˝ego.
6. Aby wziàç udzia∏ w misji KoÊcio∏a, a w tym misji
W˚Ch: wypisz te obszary ˝ycia i problemy w Êwiecie,
które ciebie osobiÊcie poruszajà najbardziej, zapoznaj
si´ z wyzwaniami
7. Pami´taj przede wszystkim o pracy w obszarach
wynikajàcych z dokonanych wyborów podstawowych:
wybór stanu ˝ycia, wybór bycia chrzeÊcijaninem (stàd
troska o ˝ycie duchowe, poznanie Boga i wype∏nianie
przykazaƒ).

II. Rewizja (cz´Êç indywidualna)
1. Staƒ przed Bogiem ze ÊwiadomoÊcià Jego mi∏ujàcej uwagi. Przypomnij sobie cele podstawowe (I.1). Przeczytaj z uwagà cele i zadania, które sobie postawi∏eÊ.
2. Zbadaj, czy cele osiàgnà∏eÊ lub czy zmierza∏eÊ
w ich kierunku.
3. Przechodzàc od zadania do zadania, pytaj i notuj:
– Czy je zrealizowa∏em/ realizowa∏em?
– JeÊli tak, to jakie owoce przynios∏o (znaczenie, zasi´g, jakoÊç owocu wobec pragnieƒ Chrystusa)?
Czy nale˝y to kontynuowaç?
– JeÊli nie, to dlaczego (szukaj odpowiedzi jak najg∏´biej w wewn´trznych motywacjach, decyzjach
lub zaniedbaniach)?
– Jakie napotka∏eÊ przeszkody, a co ci pomaga∏o
w realizacji?
– Czy zadania, z którymi by∏y k∏opoty powinny byç
kontynuowane?
4. Mo˝e w Êwietle rewizji dostrzegasz zadania bardziej szczegó∏owe, które by∏yby pomocà w realizacji innych zadaƒ? JeÊli okaza∏o si´, ˝e któreÊ z postawionych
przez ciebie zadaƒ jest zbyt ogólne, aby poddaç je rewizji, powinieneÊ je bardziej skonkretyzowaç, np. podzieliç na mniejsze zadania.
5. Zastanów si´, czy w rewidowanym czasie nastàpi∏ twój wzrost duchowy i rozwój twojej wspólnoty.
Czy uto˝samiasz si´ bardziej z jej charyzmatem i czy
patrzàc na miniony okres rozpoznajesz W˚Ch jako
drog´ w KoÊciele, odpowiadajàcà twemu osobistemu
powo∏aniu?
6. Owoce Twej rewizji przedstaw na modlitwie Bogu
i ustal, które z nich poruszysz w rozmowie z kierownikiem duchowym.
7. Przygotuj korekt´ do celów i zadaƒ na podstawie
rewizji i wed∏ug punktu I.
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Rozeznajàca
wspólnota wiary
1. MOST – wizja wspólnoty W˚Ch
Skàd ten obrazek? Dla myÊlenia o koncepcji Szko∏y
Formacji W˚Ch konieczne jest okreÊlenie wizji wspólnoty.
Ten schematyczny rysunek jest w moim zamiarze obrazem
mostu (pomostu) jakim jest wspólnota. Most oznacza te˝
miejsce, wspólnota jest miejscem spotkania, dzielenia si´,
formacji.... Budulcem jesteÊmy my sami oraz struktura, zasady i normy naszej organizacji. Mamy te˝ g∏ówny element

2. Refleksja przy MOÂCIE
Jakie jest zadanie wspólnoty? Jaki jest jej cel? Odpowiadajàc na to pytanie, warto uÊwiadomiç sobie dwa wymiary wspólnoty: z jednej strony cia∏o wspólnoty
– pewna struktura, a z drugiej – jej misja. Tak jak pojedynczy cz∏owiek otrzymuje od Boga powo∏anie, tak równie˝ wspólnota jest powo∏ana przez Boga. Stàd wyp∏ywa
jej misja. Wspólnota nie istnieje sama dla siebie. Ka˝da
wspólnota ma byç wspólnotà dla innych, wspólnotà dla
Boga – ma chwaliç Boga i s∏u˝yç Mu we wszystkim.
Jak wi´c ma ˝yç, co jest dla niej najwa˝niejsze?
Ka˝dy z nas uÊwiadamia sobie na pewno to najwa˝niejsze zadanie – wype∏nianie woli Boga, spe∏nianie Jego
pragnienia. W tym miejscu dochodzimy do serca Boga
i serca cz∏owieka. Mo˝emy te˝ mówiç o sercu wspólnoty,
które ma biç w rytm serca Boga. Jak rozpoznawaç drgnienia serca Boga? Ró˝nie to czynià wspólnoty w KoÊciele

scalajàcy i konstrukcyjny. Jest nim Bóg wcielony we wspólnot´. Ten most (wspólnota), rozpi´ty mi´dzy wiarà i realnym ˝yciem, jest te˝ miejscem rozeznawania utworzonym
po to, byÊmy pomagali sobie wzajemnie „przeprawiaç si´”
mi´dzy wiarà a rzeczywistoÊcià i odkrywaç wcielonego Boga w ka˝dej sferze naszego ˝ycia, we wszystkich rzeczach,
by nasza wiara ros∏a i przenika∏a coraz bardziej naszà codziennoÊç.
Teresa B∏aszkiewicz

– bo ró˝ne sà dary ∏aski, lecz ten sam Duch. Naszej
wspólnocie udzielony zosta∏ dar rozeznawania, ku czemu
nas prowadzi Bóg indywidualnie i wspólnotowo.
Jak korzystamy z tego daru? Czy nie jest to s∏owo,
którego nadu˝ywamy? Cz´sto mówimy: rozeznajemy,
rozeznaliÊmy... Czy naprawd´ wiemy, co mówimy? Ten
szczególny charyzmat jest pewnym procesem – trwajàcym w czasie i powtarzajàcym si´. Zawiera analiz´, ocen´, decyzj´ i czas na potwierdzenie tej decyzji, czas na
sprawdzenie w ˝yciu. Mówià o tym Normy Ogólne nr 9:
Rozeznawanie jest najwa˝niejszym Êrodkiem sta∏ego
wzrostu, zarówno osobistego jak i W˚Ch. Jest ono charakterystycznà dla nas drogà podejmowania decyzji we
wszystkich sprawach ˝ycia oraz metodà podejmowania
decyzji dotyczàcych ˝ycia wspólnoty. I na pewno nikt
z nas nie ma wàtpliwoÊci, ˝e dzieje si´ to w Êwietle S∏owa Bo˝ego, bo jest to rozeznawanie woli Bo˝ej.
13
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Jakie postawy sà potrzebne do rozeznawania? Potrzeba otwartoÊci ka˝dego cz∏onka wspólnoty, jego wiary,
nadziei, mi∏oÊci. Potrzebna jest postawa wolnoÊci, dyspozycyjnoÊci wobec wszystkiego, co odczytamy w wyniku rozeznania. Podejmujemy wol´ Boga niezale˝nie od
naszego nastawienia. Je˝eli wiemy, jaka jest wola Bo˝a,
jesteÊmy odpowiedzialni za to, by wype∏niaç jà ca∏ym sercem i ze wszystkich si∏. Rozeznajemy nie raz na zawsze,
ale na jakiÊ czas. Musimy wiedzieç, co robimy i dlaczego,
jaki jest cel. Podejmujemy pytania, które przychodzà do
nas z zewnàtrz, ale te˝ pytania, które sà w nas.
I dzia∏amy. Nast´pnie dokonujemy refleksji, by coÊ
poprawiç czy coÊ zmieniç. Staramy si´ odpowiedzieç
na pytania – co da∏o nam to zaanga˝owanie, jakie by∏y
postawy, jakie relacje z innymi, jak dzieliliÊmy si´ swoimi dobrami, do czego nas Bóg wzywa∏. JesteÊmy wtedy otwarci na nowe wyzwania, które sà skierowane do
nas osobiÊcie i do naszej wspólnoty.
Formacja i dzia∏anie idà razem. Dar g∏´bokiej modlitwy – to nasz charyzmat dany nam od Boga, dzi´ki temu mamy zdolnoÊç odczytywania woli Bo˝ej – nie tylko
na poziomie rozumu, ale i serca. Po rozeznaniu – znów
g∏´boka modlitwa indywidualna i wspólnotowa, by uzyskaç potwierdzenie (jeÊli sprawa jest wa˝na – nawet
kilka razy). Jest to kontemplatywnoÊç w dzia∏aniu.
Âw. Ignacy uczy∏ si´ przez wiele lat – jak rozpoznawaç
Chrystusa w danej sytuacji i dopiero pod koniec ˝ycia
uzyskiwa∏ t´ wewn´trznà pewnoÊç doÊç szybko.
Rozeznawanie jest wi´c odkrywaniem tajemnicy
Wcielenia w rzeczywistoÊci, w której ˝yjemy. Wspólnota
nie istnieje sama dla siebie. Istnieje ona, by wype∏niaç
wol´ Boga, by spe∏niaç Jego pragnienia. JeÊli wspólno-

ta tego nie czyni, to jej istnienie nie ma sensu. W tym
miejscu nasuwa si´ pytanie – czy moja wspólnota jest
radykalna, czy rozeznaje wol´ Bo˝à i spe∏nia jà?
Czasem czujemy si´ obcià˝eni ró˝nymi sprawami
w swoim ˝yciu. JeÊli tak si´ dzieje jest to czas na rewizj´, by przemodliç, przemyÊleç, jak wyglàda rozeznawanie, które jest przecie˝ szczególnym ∏àcznikiem mi´dzy wiarà a ˝yciem. Bóg, który jest Mi∏oÊcià pragnie, by
w naszym ˝yciu by∏a równowaga mi´dzy wiarà a ˝yciem i daje nam wspólnot´, by pomaga∏a rozeznawaç.
Takie majà byç nasze wspólnoty – rozeznajàce wspólnoty wiary. Jako powo∏ani do wspólnoty, uczymy si´ rozeznawaç we wspólnocie. Tego zresztà, uczy nas Przymierze, które wyra˝a mi∏oÊç Boga do W˚Ch i naszà do
Boga. W∏aÊnie w Przymierzu powierzamy Bogu ca∏e nasze ˝ycie – modlitw´, Eucharysti´, dzia∏ania, prac´. JeÊli wspólnot´ wyobrazimy sobie jako pomost ∏àczàcy
wiar´ i ˝ycie, to Przymierze jest g∏ównym elementem
konstrukcyjnym tego pomostu nadajàcym mu kszta∏t.
JesteÊmy nie tylko wspólnotà, ale istniejemy w spo∏eczeƒstwie jako stowarzyszenie. Ostatni nasz zjazd
Êwiatowy odczyta∏ naszà misj´: „W˚Ch jest listem
Ducha Âwi´tego pisanym do Êwiata” – wzywa nas to do
refleksji – jakim listem jesteÊmy? Ankieta, która by∏a
przeprowadzona latem, pokazuje, ˝e mamy ma∏à ÊwiadomoÊç W˚Ch jako stowarzyszenia – mo˝e dlatego nie
wszyscy majà poczucie wspó∏odpowiedzialnoÊci
i wspó∏tworzenia tego Bo˝ego dzie∏a.
¸àczy si´ to ze s∏owami Papie˝a Jana Paw∏a II z Listu apostolskiego Novo Millennio Ineunte: czyniç KoÊció∏ domem i szko∏à komunii. Wtedy list, którym jesteÊmy b´dzie czytelny.
Krystyna Seremak

WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå!
WSZYSTKO, CO UCZYNILIÂCIE...
Z siostrà Ma∏gorzatà Chmielewskà rozmawia Micha∏ Okoƒski
Wydawnictwo ZNAK 1999
Chcia∏abym dzisiaj poleciç seri´ ksià˝ek ukazujàcych si´ pt. „Rozmowy z ...” w wydawnictwie ZNAK. Ukaza∏y si´ m.in. Rozmowy z: abp. Józefem ˚yciƒskim – Niewidzialne Êwiat∏o, z siostrà Ma∏gorzatà Chmielewskà – Wszystko, co uczyniliÊcie ..., ojcem Leonem Knabitem OSB - Schody do nieba oraz Od poczàtku do koƒca, ks. Józefem Tischnerem – Przekonaç Pana Boga, ojcem Jackiem Salijem OP – Âwi´towanie Pana Boga,
z ks. Wac∏awem Hryniewiczem OMI – Nad przepaÊciami wiary, kardyna∏em Josephem
Ratzingerem - Bóg i Êwiat, Janinà Ochojskà – Niebo to inni, Józefà Henelowà – Bo jestem z Wilna ... Ka˝da z tych ksià˝ek jest inna, wszystkie ciekawe, poruszajàce wiele problemów wiary i KoÊcio∏a.
Ogromne wra˝enie wywar∏a na mnie jedna z pierwszych ksià˝ek z tej serii: „Wszystko, co uczyniliÊcie... z siostrà Ma∏gorzatà Chmielewskà rozmawia Micha∏ Okoƒski”.
Siostra Ma∏gorzata Chmielewska, polska prze∏o˝ona Wspólnoty Chleb ˚ycia jest opiekunkà bezdomnych. W ksià˝ce daje Êwiadectwo ˝ycia i wiary poÊród ludzi, którym si´ nie
u∏o˝y∏o w ˝yciu, zb∏àdzili, stracili sens.
Ksià˝ka poruszajàca, bo bardzo dotyka ludzkiej n´dzy. Pokazuje, ˝e ∏atwiej wspó∏czuç,
litowaç si´, mówiç o biedzie, o wiele trudniej jest znosiç upokorzenie, smród, wyzwiska, w∏asnà niemoc.
Siostra przypomina swoim ˝yciem, ˝e Ewangelii nie mo˝na si´ nauczyç, jeÊli si´ nià nie ˝yje. Sprawy beznadziejne
przedstawiane przez siostr´ stajà si´ dowodem jej wiary, ˝e nadzieja jest w Chrystusie.
Gdy wpatruj´ si´ w tytu∏ ksià˝ki Wszystko, co uczyniliÊcie..., dopowiadam w myÊlach dalsze s∏owa wypowiedziane przez
Jezusa: „Wszystko, co uczyniliÊcie jednemu z braci moich najmniejszych, mnieÊcie uczynili ..” Przy tych s∏owach zamyÊlam
si´, bo pojawia si´ te˝ pytanie Êw. Ignacego: Co uczyni∏em, co czyni´, co chc´ uczyniç dla Chrystusa?.....
Goràco polecam.
Danuta Piskorska, „Sykomora” – Szczecin
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Lider dla W˚Ch
Seminarium szkoleniowe dla koordynatorów i animatorów wspólnot
10–15 sierpieƒ 2002, Mielno k. Grunwaldu
I. Zarys i intencje programu:
❑ W ostatnich latach seminaria W˚Ch by∏y prowadzone w formie rozeznania, a ich celem by∏o odczytanie
odpowiedzi na kierowane do nas wezwania Boga. Wymaga∏o to od uczestników przede wszystkim aktywnego w∏àczenia si´ w proces refleksji.
❑ Seminarium proponowane w tym roku, zgodnie
z przyj´tymi za∏o˝eniami, ma mieç raczej charakter
szkoleniowy, odnoszàcy si´ do metod wykszta∏conych
na podstawie duchowoÊci ignacjaƒskiej, a w szczególnoÊci do ignacjaƒskiego modelu pedagogii, propagowanego przez jezuitów na ca∏ym Êwiecie pod nazwà
Integralny Model Pedagogii.
❑ Seminarium jest przewidziane przede wszystkim
dla koordynatorów i animatorów wspólnot podstawowych, ale....
❑ Seminarium jest te˝ otwarte dla cz∏onków W˚Ch,
którzy przygotowujà si´ do podj´cia takiej roli lub sà odpowiedzialni za prowadzenie innych grup lub dzie∏.
❑ Zasadniczym celem seminarium jest umo˝liwienie
uczestnikom poznania konkretnych instrumentów oraz
metod pomocnych zarówno w pracy z grupà, tworzeniu
jej programów formacji i dzia∏ania, jak równie˝ s∏u˝àcych w∏asnemu rozwojowi lidera, jako osoby odpowiedzialnej za prowadzenie grupy.
❑ W rezultacie chodzi o nasz rozwój, jako liderów
i jako wspólnoty chrzeÊcijan, majàcy na celu wzrastanie w jakoÊci Êwiadectwa jakie dajemy, poprzez
nasz styl ˝ycia i ró˝norodne zaanga˝owania.

4. Cele i kierunki rozwoju mojej wspólnoty w perspektywie nast´pnego roku
– wprowadzenie do tworzenia planu pracy (konkretny przyk∏ad)
– praca indywidualna i zespo∏owa
– prezentacja wyników
5. Rola lidera we wzrastaniu Wspólnoty – ocena sytuacji
liderów
– wprowadzenie (co ka˝dy lider wiedzieç
i umieç powinien)
– refleksja indywidualna
– praca w grupach
– podsumowanie wyników pracy w grupach
6. Rozwój lidera Êrodkiem wzrostu grupy - ocena w∏asnej sytuacji w roli lidera - wprowadzenie
– refleksja indywidualna dotyczàca powo∏ania
do roli lidera
– mój plan wzrostu jako lidera dla wspólnoty
7. Rewizja ˝ycia i zaanga˝owaƒ jako Êrodek realizacji
celów wspólnoty i pracy lidera – wprowadzenie:
znaczenie rewizji w planowaniu i realizowaniu przedsi´wzi´ç, w tym:
– rewizja ˝ycia grupy
– rewizja pracy lidera
oraz:
– przeprowadzenie rewizji seminarium na wybranej p∏aszczyênie rozwoju, np. na p∏aszczyênie rozwoju relacji mi´dzy uczestnikami
– przeprowadzenie rewizji pracy prowadzàcych
podczas seminarium
8. Podsumowanie seminarium
Uwaga: Elementem programu b´dzie te˝ dzielenie si´
goÊcia z W˚Ch we Francji dot. tematów poruszanych
podczas naszego seminarium.

II. Program seminarium:
1. Wprowadzenie w seminarium i metod´ pracy
2. Wizja W˚Ch, cel i sens jej istnienia,
– koncepcje modelu wspólnoty/KoÊcio∏a: wprowadzenie, refleksja indywidualna, dyskusja
– przedstawienie celu i sensu Wspólnoty na
podstawie dokumentów W˚Ch
3. Droga w perspektywie celów Wspólnoty, kierunki,
p∏aszczyzny rozwoju – ocena szans i zagro˝eƒ, mocnych i s∏abych stron grupy
– wprowadzenie do metody
– przeprowadzenie oceny, wnioski
– prezentacja wyników prac

III. Informacje
Bli˝szych informacji udzielajà Teresa B∏aszkiewicz,
Krystyna Seremak oraz Jan So∏daczuk.

IV. Zg∏oszenia
Ch´ç uczestnictwa w seminarium nale˝y zg∏osiç
do 30 czerwca do Sekretariatu W˚Ch:
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
e-mail:
sekretatriat@wzch.org.pl
sekretariat.wzch@wp.pl
tel.: 0601380796
Bardzo prosimy o podanie danych do korespondencji oraz macierzystej wspólnoty lokalnej i podstawowej.
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Rekolekcje W˚Ch
1–9 lipiec 2002, Zakopane, Dom Rekolekcyjny „Górka”
z∏onkowie W˚Ch stawiajà mi czasem pytanie:
„Czy mam jechaç na rekolekcje W˚Ch-owskie czy
skorzystaç z jakiejÊ formy rekolekcji w domach rekolekcyjnych”? Aby odpowiedzieç na to pytanie, trzeba
by w∏aÊciwie zapytaç si´ najpierw: co szczególnego jest
w rekolekcjach W˚Ch-owskich, coÊ czego nie znajdzie
si´ w innych formach åwiczeƒ? Prowadzàc w ostatnich
latach rekolekcje dla W˚Ch, próbowa∏em znaleêç ten
specyficzny rys (czy inaczej mówiàc „temat”) rekolekcji
wnoszàcy coÊ istotnego w doÊwiadczenie uczestników,
a odr´bnego od rekolekcji udzielanych „tygodniami”.
W tym roku tematem rekolekcji ma byç duchowoÊç
W˚Ch – pomyÊla∏em wi´c, ˝e napisz´ par´ zdaƒ próbujàc umieÊciç doÊwiadczenie tegorocznych rekolekcji
w ramach wizji ca∏oÊci drogi åwiczeƒ Duchowych.

C

DuchowoÊç ignacjaƒska a duchowoÊç W˚Ch
Podchodzàc do tego zagadnienia stajemy przed koniecznoÊcià rozró˝nienia pomi´dzy duchowoÊcià ignacjaƒskà a duchowoÊcià W˚Ch. Nale˝a∏oby mo˝e jednak najpierw postawiç sobie pytanie: czy istnieje w ogóle coÊ takiego jak duchowoÊç W˚Ch? Wydaje mi si´, ˝e
mo˝na na to pytanie odpowiedzieç pozytywnie.
Istnieje doÊç powszechne przekonanie o rozró˝nieniu pomi´dzy duchowoÊcià ignacjaƒskà, jako opartà na
drodze åwiczeƒ Duchowych i otwartà dla ka˝dego, kto
si´ na tej drodze odnajduje, a duchowoÊcià jezuickà, jako wyrastajàcà zarówno z doÊwiadczenia åwiczeƒ jak
i z podstawowych dokumentów Towarzystwa Jezusowego, zw∏aszcza Konstytucji. Mo˝na by tu powiedzieç,
˝e duchowoÊç jezuicka jest wcieleniem duchowoÊci
ignacjaƒskiej w form´ zakonu na prawie papieskim.
Analogicznie wi´c mo˝na by powiedzieç, ˝e duchowoÊç W˚Ch jest wcieleniem szerszej duchowoÊci ignacjaƒskiej w Stowarzyszenie Wiernych, jakim jest W˚Ch,
które posiada swojà struktur´ i dokumenty zatwierdzone przez Stolic´ Apostolskà.
Dlaczego o tym pisz´ w kontekÊcie pytania o form´
odprawianych rekolekcji? W Êwietle powy˝szego rozró˝nienia, rekolekcje udzielane w Domach Rekolekcyjnych b´dà stara∏y si´ wprowadziç cz∏owieka w doÊwiadczenie szeroko poj´tej duchowoÊci ignacjaƒskiej.
Wiadomo, ˝e w takich rekolekcjach, w ich ró˝norodnych formach, od Wprowadzenia w modlitw´, poprzez
Fundament i kolejne tygodnie åwiczeƒ, a˝ po ró˝ne formy Syntezy, uczestniczà ró˝ni ludzie korzystajàcy z tej
duchowoÊci – ksi´˝a, siostry zakonne, Êwieccy... Natomiast rekolekcje dla cz∏onków W˚Ch b´dà mocno osadzone w duchowoÊci W˚Ch-owskiej, czyli ich zadaniem
b´dzie wcielanie doÊwiadczenia åwiczeƒ w kontekst
doÊwiadczenia specyficznego dla cz∏onków W˚Ch.
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Spojrzenie na mo˝liwà drog´ przechodzenia
åwiczeƒ przez cz∏onków W˚Ch
1. Pierwszym etapem zawsze b´dzie doÊwiadczenie
metody åwiczeƒ, czyli poznanie teoretyczne i praktyczne metod modlitwy polecanych przez Ignacego, doÊwiadczenie milczenia, istoty rozmowy z kierownikiem
duchowym, spotkanie ze Êwiatem poruszeƒ...
Domy rekolekcyjne organizujà rekolekcje Wprowadzenia w modlitw´, W˚Ch proponuje rekolekcje w ciàgu ˝ycia. OsobiÊcie widz´, ˝e ludzie ró˝nie zaczynajà
swoje spotkanie z åwiczeniami – niektórzy po doÊwiadczeniu rekolekcji zamkni´tych chcà ich przed∏u˝enia
poprzez rekolekcje w ciàgu ˝ycia, inni zach´ceni takimi
rekolekcjami pragnà rekolekcji zamkni´tych.
2. DoÊwiadczenie Fundamentu. Ignacy w swoich dyrektoriach poleca∏ zatrzymywanie si´ nad treÊciami Fundamentu poprzez kilka pierwszych dni rekolekcji. Jeszcze kilka lat temu rekolekcje dawane w DR ∏àczy∏y medytacje fundamentu i I tygodnia, ale stopniowo zacz´to
dawac rekolekcje Fundamentu jako osobnà seri´ rekolekcji. Prowadzàcy rekolekcje obserwujà, ˝e dzisiejszy
cz∏owiek doÊwiadcza pogubienia w swoich podstawowych relacjach – do Boga, do Êwiata, do samego siebie
i bardzo takich rekolekcji potrzebuje.
Jakiego natomiast specyficznego doÊwiadczenia
potrzebuje cz∏onek W˚Ch na tym etapie? Na prze∏omie
lat 80-tych i 90-tych kilkakrotnie by∏y dawane rekolekcje
Wprowadzenia w W˚Ch. Wydaje mi si´, ˝e tamto doÊwiadczenie dobrze lokowa∏o si´ na etapie Fundamentu dodajàc jeszcze jeden szczególny wymiar doÊwiadczenia: szczególnà rol´ drugiego cz∏owieka i jego pomoc w moim doÊwiadczeniu Boga i siebie. To doÊwiadczenie dobrze inicjowa∏o istnienie nowej prewspólnoty.
3. DoÊwiadczenie I tygodnia åwiczeƒ – doÊwiadczenie grzechu i zbawienia przynoszonego przez Jezusa
Zbawiciela – jest doÊwiadczeniem bardzo osobistym.
OczywiÊcie wspólnota mo˝e wnieÊç wiele Êwiat∏a w poznanie moich ograniczeƒ i grzechów, zw∏aszcza grzechów i postaw dotyczàcych bliênich. Nie wydaje mi si´
jednak, by na tym etapie potrzebne by∏y jakieÊ szczególne rekolekcje dla W˚Ch.
4. Rekolekcje II tygodnia. Dawane w domach rekolekcyjnych sà prowadzone ku celowi wyra˝onemu
w proÊbie o ∏ask´: ku poznaniu Chrystusa Pana, wzroÊcie mi∏oÊci i naÊladowaniu Go poprzez dobre decyzje
i wybory, czy to stanu ˝ycia, decyzji dotyczàcych podstawowych wyborów, czy wreszcie decyzji rewizji ˝ycia.
Na tym etapie, jako rekolekcje poddajàce szczególny
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wymiar uto˝samienia z Chrystusem widzia∏bym rekolekcje o przymierzu, czyli rekolekcje prowadzàce do rozpoznania powo∏ania i do wyboru W˚Ch, jako szczególnego miejsca realizacji mojego powo∏ania. Rekolekcje te
pomaga∏yby podejmowaç przymierze czasowe, a wraz
z coraz lepiej rozpoznawanym i przyjmowanym stanem
i stylem ˝ycia prowadzi∏yby do z∏o˝enia przymierza sta∏ego.
Innym tematem rekolekcyjnym dla cz∏onków W˚Ch
mog∏yby byç rekolekcje dla animatorów (dla liderów?) –
prowadzàce do rozeznania i przyj´cia zaproszenia Jezusa do pos∏ugi skierowanej do wewnàtrz – do bycia
animatorem (koordynatorem) wspólnoty.
5. Rekolekcje III i IV tygodnia – prowadzàce do zjednoczenie z Chrystusem w wydarzeniach paschalnych.
Rekolekcje te zamykajà doÊwiadczenie åwiczeƒ z ich
celem pe∏nego przylgni´cia do Jezusa, co jednoczeÊnie
– zgodnie z dokumentami W˚Ch – jest warunkiem z∏o˝enia przymierza sta∏ego.
W drodze rozwoju wspólnoty by∏by to etap wspólnoty pos∏ugujàcej – mocno zaanga˝owanej w prowadzenie rozeznanej misji. Na tym etapie widzia∏bym przygotowanie przez W˚Ch rekolekcji dla osób zaanga˝owanych, pomagajàcych w pog∏´bieniu rozumienia swojej
misji i dajacych narz´dzia do lepszego jej pe∏nienia.
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6. Domy rekolekcyjne proponujà jeszcze rekolekcje
koƒczàce doÊwiadczenie åwiczeƒ: Ad amorem lub rekolekcje zbierajàce ca∏oÊç drogi w pewnà syntez´.

Temat i cel tegorocznych rekolekcji W˚Ch
W powy˝szym kontekÊcie stawiam sobie pytanie
o temat i cel tegorocznych rekolekcji: duchowoÊç W˚Ch.
Z jednej strony widz´ je jako lokujàce si´ gdzieÊ pomi´dzy Fundamentem a I tygodniem åwiczeƒ, czyli dajàce pewnà podstaw´ rozumienia doÊwiadczenia
Êw. Ignacego, które to doÊwiadczenie zawar∏ w ksià˝eczce åwiczeƒ. Z drugiej strony mam wra˝enie, ˝e nie
obejdzie si´ bez próby wnikni´cia w ca∏oÊç jego doÊwiadczenia, czyli mo˝e b´dà one bardziej odpowiadaç
swoistej syntezie åwiczeƒ – z próbà zobaczenia tej duchowoÊci w konkrecie formy Stowarzyszenia Wiernych?
Czy to doÊç ambitne zadanie si´ powiedzie? Mam nadziej´, ˝e tak. Serdecznie zapraszam
o. Ryszard Friedrich, SJ

* * * *****
Koszt rekolekcji: 380 z∏
Bli˝szych informacji udziela:
Krystyna Seremak, tel. : (22) 67 27 309
Zg∏oszenia do 10 czerwca do Sekretariatu W˚Ch

KARTA ZG¸OSZENIA
Rekolekcje W˚Ch (1–9.07.2002 – Zakopane)
Imi´ i Nazwisko ...............................................................................................................................
Adres ...............................................................................................................................................
Tel. ................................................... e-mail ...............................................................................
Wspólnota lokalna ........................................ podstawowa ....................................................
Sta˝ we wspólnocie ....................................................................................................................................
DoÊwiadczenie rekolekcji ignacjaƒskich ......................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Ostatnie rekolekcje ....................................................................................................................................
Oczekiwania odnoÊnie rekolekcji .............................................................................................................
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Informacje,proÊby
Kalisz: wspólnoty Agape i Anagram przy wspó∏pracy z
jezuitami Domu Rekolekcyjnego w Kaliszu przeprowadzi∏y
w okresie od 24.02. do 24.03.2002 r. kolejnà, ju˝ szóstà,
seri´ rekolekcji w ciàgu ˝ycia. Z zaproszenia skorzysta∏o
oko∏o 40 osób, w tym ponad 20 spoza wspólnoty.
Wa˝nym i nowym elementem rekolekcji by∏o nawiàzanie
wspó∏pracy z diecezjalnym „Radiem Rodzina” nadajàcym
na falach Radia Maryja. Organizatorom udost´pniono
anten´ radia do informowania o rekolekcjach oraz do
nadawania materia∏ów do codziennej pracy ze S∏owem
Bo˝ym (przez 4 tygodnie!). Mieli tak˝e mo˝liwoÊç
przybli˝enia s∏uchaczom ogólnych informacji o W˚Ch
i bardziej szczegó∏owego przedstawienia wspólnot
kaliskich.
Kraków: od pa˝dziernika asystentem lokalnym jest
o. Wojciech Zió∏ek; sà tak˝e dwaj nowi asystenci Piotr
i Roman i jeszcze przez pó∏ roku Pawe∏ Szpyrka.
• Ewa Nawa∏ka z∏o˝y∏a przymierze sta∏e w kwietniu
w Lublinie.
Lublin: w dniach 26-28 kwietnia odby∏o si´ w Dàbrowicy
k. Lublina bardzo udane Ogólnopolskie Spotkanie W˚Ch.
Piotrków Trybunalski: W Wielkim PoÊcie w dniach
26.02-23.03.2002 wspólnota lokalna zorganizowa∏a
Rekolekcje w ˝yciu codziennym dla ma∏˝eƒstw i osób
przygotowujàcych si´ do ma∏˝eƒstwa. Uczestniczy∏o ponad
60 osób. Katechezy g∏osi∏ asystent koÊcielny o. Andrzej
Lemiesz SJ, a teksty do medytacji na poszczególne dni
przygotowa∏y osoby ze wspólnoty.
Medytacje w pierwszym tygodniu dotyczy∏y tematu: Bóg
stworzyciel rodziny, w drugim tygodniu – grzechy
i s∏aboÊci w rodzinie, trzeci tydzieƒ poÊwi´cony by∏
trudnoÊciom w wychowaniu, a czwarty – uÊwi´ceniu
w rodzinie i wype∏nianiu woli Bo˝ej w ma∏˝eƒstwie.
Indywidualne kierownictwo duchowe dla wszystkich
ch´tnych uczestników rekolekcji prowadzi O. Andrzej.
• W dniach od 12-13 kwietnia odby∏o si´ skupienie w
Spale, w którym udzia∏ wzi´∏o 26 osób. W sobot´
13 kwietnia osoby z prewspólnoty z∏o˝y∏y po raz pierwszy
przymierze. Kilka osób odnowi∏o przymierze czasowe.
Radom: W paêdzierniku 2001 r. radomska prewspólnota
m∏odzie˝owa przyj´∏a nazw´ „Âwi´ty Kazimierz”.
Do wspólnoty nale˝à osoby studiujàce oraz pracujàce
zawodowo: Ania, Kasia, Julita, Ania, ¸ukasz, Pawe∏,
Grzegorz, S∏awek, Maciek. Wspólnota spotyka si´ raz
na dwa tygodnie. Spotkania majà na celu przygotowanie
do uczestnictwa w rekolekcjach ignacjaƒskich. Osoby
tworzàce wspólnot´ zaanga˝owane sà w pomoc
w Êwietlicy socjoterapeutycznej „Oratorium”, gdzie
opiekujà si´ dzieçmi z rodzin dysfunkcyjnych.
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• Wspólnota lokalna w Radomiu zorganizowa∏a
wielkopostny dzieƒ skupienia, na ktory zaproszone zosta∏y
rodziny zwiàzane w przesz∏oÊci z duszpasterstwem
akademickim prowadzonym przez o. Huberta Czum´.
Medytacj´ w czasie skupienia i jednà z trzech grup
dzielenia prowadzi∏a Krysia Seremak. Z refleksji po
spotkaniu wynik∏a potrzeba wspólnej modlitwy i dzielenia
oraz pog∏´biania wiary. Julita Stani i Ewa Murawska
podj´∏y si´ ustalania programu spotkaƒ dla rodzin.
Wspólnota serdecznie dzi´kuje Krysi za p∏ynàce z serca
s∏owa, wspólnà modlitw´ i pomoc. 7 kwietnia w czasie
wspólnej Eucharystii odby∏o si´ odnowienie przymierza.
Sykomora – Szczecin: w okresie Wielkiego Postu
wspolnota podj´∏a si´ zorganizowania i prowadzenia
„Szko∏y Modlitwy”, która trwa∏a 4 tygodnie.
By∏o to wa˝ne i radosne doÊwiadczenie wspólnego
zaanga˝owania. Wspólnota podj´∏a si´ te˝ ju˝ po raz drugi
przygotowania liturgii Wielkiego Czwartku w koÊciele
parafialnym oo. Jezuitów.
Warszawa: 01–03 marca goÊcili w Warszawie wiceasystent
Êwiatowy W˚Ch o. Fernando Salas oraz sekretarz
wspólnoty europejskiej Igor Bahovec. Celem ich wizyty
by∏o rozpoznanie mo˝liwoÊci wspierania rozwoju wspólnot
W˚Ch w krajach Europy Wschodniej.
• Wspólnota „Droga” z Warszawy od wielu lat prowadzàca
akcj´ pomocy dla Katolików na Wschodzie prosi o
dostarczanie im pocztà wszelkich zb´dnych obrazków
religijnych. Mogà to byç tradycyjne „obrazki Êwi´te”,
ale tak˝e wszelkiego rodzaju kartki imieninowe, widokowe,
tak˝e te zapisane. Tworzy si´ z nich albumy, które
pomagajà w lekcjach katechezy na Bia∏orusi. Wszelkie
obrazki wspólnota prosi o przesy∏anie pocztà na adres:
Halina Górska ul. Kró˝aƒska 10/1B, 2-578 Warszawa
• Klara Górska z Warszawy zbiera kontakty (adresy
i telefony) osób zajmujàcych si´ dzia∏alnoÊcià edukacyjnà
czyli np.nauczycieli. Kontakt: klaragorska@skrzynka.pl
tel:(022)646.12.59
• W sobot´ 23 marca po mszy Êw. o godz. 16-tej (z okazji
dnia W˚Ch), grupa Pielgrzym zorganizowa∏a aukcj´
pamiàtek ceramicznych, plastycznych, Êwiàtecznych
– wykonanych przez dzieci z domu dziecka
z ul. Rakowieckiej. Zebrane pieniàdze dzieci przeznaczà
na obóz letni w Miko∏ajewie.
• 16 maja Êw Andrzej Bobola podczas mszy Êw uroczyÊcie
zostanie og∏oszony patronem Polski. Z tej okazji
przewidziane jest spotkanie o. genera∏a. Petera-Hansa
Kolvenbacha – Êwiatowego asystenta W˚Ch a ze Êwieckimi
wspó∏pracownikami jezuitów. Zaproszeni sà wszyscy
cz∏onkowie W˚Ch.
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SerdecznoÊci
❧ Joannie i Mariuszowi Toporowskim z grupy èród∏o
w Warszawie sk∏adamy gratulacje i uÊciski z okazji
narodzenia 14.03.2002 ich trzeciego dziecka, Gabrysi.
❧ Cieszymy si´ z Jackiem Olchawskim z grupy Ad
Amorem w Krakowie i jego ˝onà, którym urodzi∏ si´ syn
Miko∏aj.
❧ Gratulujemy Renacie Werpachowskiej z grupy Haire
w Warszawie i jej m´˝owi z okazji narodzin ich córeczki
Ewy.
❧ Gratulujemy Wojtkowi i Anicie Koczorowskim ze
wspólnoty Syjon w Toruniu z okazji narodzin 1 maja ich
córeczki Teresy Weroniki.
♥ 6 kwietnia w koÊciele oo. Jezuitów w Piotrkowie
Trybunalskim odby∏ si´ Êlub syna Danusi
i Zygmunta Staniaszków. ˚yczymy b∏ogos∏awieƒstwa
Bo˝ego m∏odej parze – Grzegorzowi i Ilonie.
♥ 6 kwietnia sakramentu ma∏˝eƒstwa udzielili sobie Kasia
Drewnowska z grupy èród∏o i Janek So∏daczuk z grupy
Magis (fot. obok). M∏odej Parze ˝yczymy
b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego na d∏ugie lata.
♥ Wielu z nas pami´ta dziewczyn´ ze studenckich
wspólnot lubelskich, która na spotkaniu Eurolinków
w Falenicy w 2000r tak pi´knie opowiada∏a o swoich
doÊwiadczeniach z pracy w hospicjum dla dzieci. Mamy
radosnà nowin´, otó˝ Emilka Kuêmicz wychodzi za mà˝,
Êlub Emilki i Jacka odb´dzie si´ 29.06.2002 w KoÊciele
Akademickim w Lublinie. ˚yczymy Wam kochani, abyÊcie
˝yli d∏ugo i szcz´Êliwie.

CLC–CVX–CvC–Gcl–CLC–CVX–CvC–Gcl
W dniach 9-16 lutego w Rzymie odby∏o si´ kolejne
spotkanie Âwiatowej Rady Wykonawczej. PoÊwi´cone by∏o
ocenie stanu wspólnoty Êwiatowej oraz przygotowaniom
nast´pnego Zgromadzenia Ogólnego, które odb´dzie si´
od 30 lipca do 8 sierpnia 2003 roku w Nairobi
(Kenia), pod has∏em: „Pos∏ani przez Chrystusa
cz∏onkowie jednego cia∏a”.

S∏oweƒska wspólnota W˚Ch zaprasza na siedmiodniowà
pieszà Pielgrzymk´ do sanktuarium Âw. Ignacego
w Pohorje w dniach 22-27 lipca 2002. Pielgrzymka
wyrusza z 3 ró˝nych miejsc S∏owenii, by wspólnie po kilku
dniach dojÊç do drewnianego koÊció∏ka w Pohorje.
Zapisy: skz@s5.net. Bli˝szych informacji udziela Marjan
Gasperlin: e-mail: marjan.gasperlin@meditrade.si.

Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II powo∏a∏ prezydenta Âwiatowej
W˚Ch – Jose Mari´ Riera do uczestnictwa w Papieskiej
Radzie ds. Âwieckich.

W˚Ch w Chorwacji organizuje dla m∏odych ludzi obóz
z elementami rekolekcji ignacjaƒskich na jednej z wysepek
na Adriatyku. Zaproszeni sà tak˝e cz∏onkowie W˚Ch z
innych krajów. Termin: druga po∏owa lipca – pierwsza
po∏owa sierpnia. Kontakt: Martina Zupanic: e-mail:
martina.zupanic@zg.hinet.hr

W dniach 22-24 lutego w Kamnik (S∏owenia) mia∏o
miejsce siódme spotkanie zespo∏u europejskiego
(Euroteamu). Nast´pne spotkanie odb´dzie si´
17-19 maja w Dublinie.
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Znajdziesz na stronach WWW
http://strony.wp.pl/wp/zbigniew.mielewczyk
Strona jeszcze w budowie, ale ju˝ dziÊ mo˝na si´gnàç po Zeszyty ignacjaƒskie (Rewizja modlitwy, DuchowoÊç Serca Jezusa).
W zeszycie „Rewizja modlitwy” wiele cennych praktycznych wskazówek (m.in. schemat do rewizji mojej
modlitwy).
Tekst wskazuje na pi´ç rzeczy: 1. czas, 2. d∏ugoÊç, 3.
postaw´, 4. obiekt, 5. metod´. [...]
[...] 5. Nie wystarczy stwierdzenie, ˝e modlitwa powiod∏a mi si´ dobrze lub êle. Trzeba ponadto dociekaç przyczyny dobrego lub z∏ego jej wyniku, a˝ do jej znalezienia.
Znalaz∏szy, nale˝y ˝a∏owaç bli˝szych i dalszych przyczyn,
co do których jestem odpowiedzialny, i postanowiç popraw´, albo te˝ dzi´kowaç Bogu za mojà wiernoÊç, przypisujàc to wszystko Jego specjalnej ∏asce i postanowiç
w przysz∏oÊci post´powaç w ten sam sposób.
Mo˝na w pe∏ni potwierdziç, ˝e skutecznoÊç rewizji
modlitwy zale˝y ca∏kowicie od tego punktu: szukania
przyczyny a˝ do jej odnalezienia, aby potem wyraziç ˝al
lub dzi´kowaç. Na niewiele zda∏oby si´ zapewnianie
maksymalnej wydajnoÊci ka˝dej godziny çwiczeƒ,
a wi´c równie˝ pe∏nego owocu ca∏ych çwiczeƒ, podobnie, jak ma∏o efektów przynios∏aby sama tylko kontrola
przebiegu ka˝dej pojedynczej modlitwy ze wzgl´du na
trzy czynniki, o których mowa wy˝ej: pracy w∏asnej, dzia∏ania Boga i mieszania si´ nieprzyjaciela. [...]
Na tej samej stronie mo˝na równie˝ pobraç plakaty
zapowiadajàce rekolekcje i sesje w Ignacjaƒskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni.

http://www.mateusz.pl/duchowosc/msza/msindex.htm
Strona Mateusza pt. „Fascynujàce zaproszenie –
rozwa˝ania o Mszy
Âwi´tej autorstwa
Wojciecha J´drzejewskiego OP”.
We wst´pie autor napisa∏: Je˝eli
pozwolimy sobie
na bezmyÊlnoÊç
i rutyn´ w prze˝ywaniu Mszy Âwi´tej, pozbawimy samych
siebie radoÊci i fascynacji najwi´kszym na tej ziemi – Darem kochajàcego Boga. Sà podobno takie kwiaty, które
nie mogà zakwitnàç, jeÊli by∏yby pozbawione odpowiednich sk∏adników. Podobnie w nas nigdy nie zakwitnie zachwyt nad Bo˝ym Darem, je˝eli przestaniemy piel´gnowaç naszà szukajàcà zrozumienia mi∏oÊç do Eucharystii.
Rozwa˝ania W. J´drzejewskiego to spojrzenie pe∏ne
mi∏oÊci, zachwytu i poezji, przybli˝ajàce znaczenie poszczególnych cz´Êci Mszy Âwi´tej.
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Na pytanie – Co powinno znaczyç nasze „amen” jako odpowiedê na us∏yszane s∏owa, objawiajàce, ˝e sam
Jezus oddaje nam swe Cia∏o? autor odpowiada:
[...] Jezus w Eucharystii biegnie do nas pokonujàc
czas i przestrzeƒ, aby podarowaç swoje ˝ycie, siebie samego. Jest przed ka˝dym z nas niecierpliwy i st´skniony. Jego nieskoƒczenie otwarte serce chowa si´ z dyskrecjà w bia∏ym chlebie, ale bije gwa∏townie z mi∏oÊci do
nas. W momencie przyjmowania komunii powinno nam
si´ udzieliç coÊ z tej szalonej mi∏oÊci Pana. Nie mo˝emy
mówiç „amen”, tak, jak grzecznoÊciowo odpowiadamy
„dzieƒ dobry” sàsiadowi z bloku. Przyjmujemy Boga, tak
bardzo kochajàcego, ˝e w wypowiedzianym „amen” musi zabrzmieç rzeczywiÊcie pe∏nia znaczenia tam ukryta:
zaufanie, powierzenie siebie samego, uznanie w Jezusie
Zbawcy, który za mnie w∏aÊnie wyda∏ swe Cia∏o i przela∏
krew na krzy˝u. Komunia to spotkanie dwu oddajàcych
si´ sobie nawzajem osób: Boga i mojej. Dlatego
w „amen” powinno si´ wyraziç moje zaanga˝owanie, mi∏oÊç i wiara, z jakà przyjmuj´ Jezusa.

http://e.kai.pl/
Nowy magazyn informacyjny
Katolickiej Agencji Informacyjnej,
poÊwi´cony ca∏kowicie tematyce religijnej. Serwis e.kai.pl zainaugurowa∏ dzia∏alnoÊç w grudniu ub.r. Katolicka Agencja Informacyjna istnieje
od 1993 roku
i jest drugà co
do wielkoÊci katolickà agencjà w Europie.
W magazynie ka˝dy czytelnik ma codziennie dost´p
do najÊwie˝szych informacji z ˝ycia KoÊcio∏a, bezpoÊrednio u ich agencyjnego êród∏a. Magazyn to nie tylko
bie˝àce wiadomoÊci, ale tak˝e kilka podserwisów tematycznych oraz biblioteka, do której wprowadzane sà najwa˝niejsze dokumenty KoÊcio∏a.
oprac. DP
Goràco polecamy równie˝ strony:
– narodowej W˚Ch – http://www.wzch.org.pl
– W˚Ch w Krakowie – http://www.jezuici.krakow.pl/wzch
– W˚Ch w Lublinie – http://www.wzch.org.pl/lublin
– domów rekolekcyjnych – http://www.jezuici.pl/dr
– modlitwy codziennej – http://www.jezuici.krakow.pl/sp
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Ignacjaƒskie Centrum Formacji Duchowej zaprasza na

Letnià szko∏´ teologii – Teologia ˝ywa
Letnia szko∏a teologii przedstawia wybrane zagadnienia teologii wspó∏czesnej równie˝ osobom nie majàcym
wy˝szego wykszta∏cenia teologicznego. Jej zadaniem jest wprowadzenie osób, które pragnà pog∏´biç zrozumienie swojej wiary oraz poszukujà odpowiedzi na wa˝ne pytania egzystencjalne.
Zaj´cia prowadzone b´dà metodà seminaryjno-warsztatowà, a na zakoƒczenie uczestnicy otrzymajà dyplomy
ukoƒczenia Szko∏y.
Szko∏´ poprowadzà jezuici, wyk∏adowcy teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie:
Ks. dr Artur Filipowicz SJ: Wybranie zagadnienia wspó∏czesnej biomedycyny i bioetyki (m.in. klonowanie cz∏owieka, manipulacje genetyczne, transplantacje, homoseksualizm, transseksualizm).
Ks. dr Tomasz Kot SJ: Teologia w przypowieÊciach Nowego Testamentu.
Ks. dr Dariusz Kowalczyk SJ: Sakrament spowiedzi wczoraj, dziÊ i jutro (m.in. natura i rodzaje grzechów, historia i zasadnoÊç przykazania o dorocznej spowiedzi, ro˝ne formy sakramentalnego i pozasakramentalnego odpuszczenia grzechów, mo˝liwoÊç spowiedzi przez internet?).
Ks. red. Wac∏aw Oszajca SJ: Pos∏uga S∏owa dzisiaj (ambona i media).
Termin: 27 czerwca 2002, godz. 1300 – 1 lipca 2002, godz. 1400
Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ miejsc, niezb´dne jest wczeÊniejsze zg∏oszenie swojego udzia∏u i otrzymanie potwierdzenia o przyj´ciu. Do zg∏oszenia prosimy do∏àczyç podstawowe informacje o sobie i swoim dotychczasowym doÊwiadczeniu modlitewnym.
Zg∏oszenia prosimy kierowaç telefonicznie lub drogà korespondencyjnà na adres:

Ignacjaƒskie Centrum Formacji Duchowe
81-313 Gdynia, ul. Tatrzaƒska 35,
tel. (0-58) 621.05.15; fax.: (0-58) 621.03.50;
e-mail: icfd@jezuici.pl

Ojcowie PasjoniÊci wraz z grupà osób Êwieckich organizujà ju˝ po raz ósmy

WARSZTATY BIBLIJNE
S∏uchanie – g∏oszenie – wiara.
Prorocy i Aposto∏owie: ˝ycie oparte na s∏owie Bo˝ym
W ramach Warsztatów przewidziane sà:
-

konferencje biblijne,
konferencje wprowadzajàce w medytacje nad Pismem Âwi´tym,
szko∏a modlitwy z Pismem Âwi´tym,
turystyka piesza.

Mile widziane rodziny z dzieçmi!
Organizatorzy zapewniajà opiek´ nad dzieçmi w czasie, gdy rodzice sà na zaj´ciach.

Miejsce: Jagniàtków k. Jeleniej Góry (Dom Wypoczynkowy „Borowik”)
Czas trwania: 19-28 sierpnia 2002 r.
Koszt zakwaterowania i wy˝ywienia: 470 z∏ od osoby doros∏ej.
Koszt pobytu dzieci do ustalenia z organizatorami.
Dojazd na koszt w∏asny uczestników.
Zg∏oszenia, wraz z zaadresowanà do siebie kopertà ze znaczkiem, aby otrzymaç dok∏adne informacje, nale˝y
przes∏aç do 15 czerwca pod adresem:

O. Artur Kiliszek C.P.
Aleja Pasjonistów 23
91-149 ¸ódê (tel. 0609 695 467)
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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: 17–21.08.2002; 11–15.09.2002;
4–8.12.2002
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
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 – 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: 11–16.08.2002; 3–8.09.2002;
3–8.12.2002
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE:
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
I
I
I

–
–
–
–

IV tydzieƒ
IV tydzieƒ
IV tydzieƒ
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 kierowników duchowych. Patronat
nad ca∏oÊcià sprawuje o. J. Augustyn SJ.
Dom Rekolekcyjny NMP Wniebowzi´tej
36–201 Stara WieÊ 551
tel: (13) 4342758, 4340091 fax: (13) 4342061
dr-sw@jezuici.krakow.pl
W Domu Rekolekcyjnym zwanym Ogniskiem Rekolekcyjnym w Starej Wsi oraz w jego filii w Bliznem przez ca∏y rok
istnieje mo˝liwoÊç odprawienia åwiczeƒ Duchownych Êw.
Ignacego Loyoli.
Stara WieÊ: 06.07-15.07; 17.07-26.07; 04.08-13.08; 16.0824.08; 28.08-06.09; 08.09-17.09; 19.09-28.09;
30.09-09.10; 12.10-21.10; 23.10-01.11;
Blizne:
28.06-07.07; 09.07-18.07; 20.07-29.07; 02.0811.08; 13.08-22.08; 28.08-06.09; 08.09-17.09;
19.09-28.09; 30.09-09.10;
12.10-21.10;
23.10-01.11;
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Centrum Formacji Duchowej (Salwatorianie)
ul. Âw. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. (0-12) 269-2397
www.cfd.salwatorianie.pl
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
29.06 – 07.07.2002
19–27.08.2002
25.09–3.10.2002

I – IV tydzieƒ
I – IV tydzieƒ
I – IV tydzieƒ

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¢: 23–28.08.2002
FUNDAMENT åD: 23–28.07.2002; 26.11. – 1.12. 2002
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE:
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 i Synteza
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: 30.07 – 04.08.2002; 24–29.09.2002;
12–17.11.2002; 17–22.12.2002
DROGA PIELGRZYMA: 12–17.11.2002
Rekolekcje w oparciu o Autobiografi´ Êw. Ignacego
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
11–19. 07. 2002
20–28. 07. 2002
06 –14. 08. 2002
03–11. 09. 2002
14–22. 09. 2002
19–27. 11. 2002

I tydzieƒ
I, II tydzieƒ
III-IV tydzieƒ i Synteza
II tydzieƒ
I tydzieƒ
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¢: 6–11.07.2002;
27.07. – 1.08.2002
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
13–21. 07. 2002
I, III tydzieƒ
07–15. 08. 2002
II, IV tydzieƒ
07–15. 08. 2002
Synteza – Tajemnica Trójcy Âwi´tej
24.08. – 01.09. 2002
I, II tydzieƒ
02–10.11.2002
I, III tydzieƒ
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SESJE•SKUPIENIA•KURSY
GDYNIA
Letnia Szko∏a Teologii

27.06 – 1.07.02

Przedstawione zostanà wybrane zagadnienia teologii wspó∏czesnej. Zadaniem Szko∏y jest wprowadzenie osób, które pragnà pog∏´biç zrozumienie swojej wiary oraz poszukujà odpowiedzi na wa˝ne pytania egzystencjalne. Szko∏´ poprowadzà
jezuici, kierownictwo naukowe: o. Dariusz Kowalczyk SJ.

SESJE•SKUPIENIA•KURSY
dzieƒ i w czasie wakacji?; Przekroczyç ból opuszczenia i osamotnienia; SamotnoÊç a ludzka przyjaêƒ i mi∏oÊç. W czasie
skupienia b´dzie mo˝liwoÊç korzystania z kierownictwa duchowego. Skupienie poprowadzà: ks. Krzysztof Grzywocz
oraz o. Krzysztof Màdel SJ.

CZECHOWICE-DZIEDZICE
Âwiat ikony

Rekolekcje dla osób starszych

1–06.10.2002

Rekolekcje poprowadzi o. Jan Bartlewicz SJ

Poznanie i akceptacja siebie

9–13.10. 2002

Spojrzenie na problematyk´ poznania i akceptacji siebie z perspektywy duchowoÊci i psychologii. M.in.: obraz siebie i obraz
Pana Boga, Êwiat ludzkich pragnieƒ i ograniczeƒ, potrzeba przekraczania samego siebie na drodze wiary, nadziei i mi∏oÊci, stajàcej si´ drogà przyjaêni z sobà samym i Jezusem.

Odrodzenie z Maryjà

17–20.10.2002

Sesja s∏u˝y odnowie modlitwy i ˝ycia Êladami Maryi. Sesj´
poprowadzi o. Jacek Bolewski SJ.

Komunikacja prowadzàca do spotkania

CZ¢STOCHOWA
Kurs duchowoÊci ignacjaƒskiej:

25–27.10.2002

Skupienie b´dzie próbà przybli˝enia osoby Boga Wcielonego i ukazania zarówno Jego cz∏owieczeƒstwo jak i bóstwa.
Nie tyle chodzi tu jednak o naukowe poznanie, ile o zaproszenie do kontemplacyjnej relacji z Jezusem ˝ywym. Skupienie to jest kontynuacjà cyklu „Poznaç Jezusa oczami
ewangelistów” ukazujàcego osob´ Jezusa w oparciu o
relacje poszczególnych ewangelistów. Skupienie poprowadzi o. Tadeusz Hajduk SJ.

Pójdêcie na miejsce osobne

22–24.11.2002

Skupienie przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnàcych
pog∏´biç swoje ˝ycie modlitwy. WÊród podj´tych zagadnieƒ
proponuje si´ m.in.: Odpoczynek Boga (por. Rdz 2,3); Dlaczego potrzebujemy chwil wytchnienia, spokoju i odpoczynku?;
Jak modliç si´ w naszym zabieganym ˝yciu?; Milczenie i cisza
a g∏´bia i twórczoÊç naszego ˝ycia; Jak odpoczywaç na co

25–27.10.2002

StaroÊç nie musi byç smutnym oczekiwaniem na koniec. Mo˝e
byç czasem spe∏nienia i màdroÊci ˝yciowej. W czasie skupienia
zostanà podj´te nast´pujàce tematy: Cel i sens ˝ycia cz∏owieka. Pi´kno staroÊci. StaroÊç w planach Bo˝ych. Âmierç i ˝ycie
wieczne spe∏nieniem ˝ycia cz∏owieka. Jak przygotowaç si´ na
spotkanie z Panem. Skupienie poprowadzi: pani doktor Anna
Byrczek oraz ekipa Domu Rekolekcyjnego.

KALISZ
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.

Spotkania Ma∏˝eƒskie: dialog we dwoje
12–15.09.2002

Kurs skierowany jest do osób, które uczestniczy∏y w doÊwiadczeniu I-go tygodnia åwiczeƒ Duchowych. Celem kursu jest
przede wszystkim przybli˝enie tematyki w∏aÊciwego prze˝ywania swej grzesznoÊci oraz Bo˝ego mi∏osierdzia. Ca∏oÊç poprowadzi ekipa Centrum i zaproszeni goÊcie.

Osoba JEZUSA u Êw. Marka

Jak prze˝ywaç radoÊç w jesieni ˝ycia?

8–11.11.02

Podstawowym celem sesji jest rozwój zdolnoÊci do s∏uchania
i odpowiadania. Sesja jest skierowana do ka˝dego, kto z racji
swej funkcji wspó∏pracuje lub kieruje innymi, a tak˝e do tych,
którzy w codziennym ˝yciu pragnà udoskonaliç komunikacj´
w rodzinie i z przyjació∏mi.

4–8.09.2002

Cz∏owiek wspó∏czesny jest coraz bardziej cz∏owiekiem obrazu. Czy najpi´kniejsze obrazy kultury chrzeÊcijaƒskiej - ikony
mogà nam pomóc w naszej drodze do Boga?
Skupienie poprowadzi o. Aleksander Jacyniak SJ

27–29. 09.2002

Stwarzajà one okazj´ do odnowienia i pog∏´bienia wspólnoty
ma∏˝eƒskiej z sobà i z Bogiem.

Âwiat ikony – cz´Êç I

22–26.07.2002

W trakcie sesji pojawiajà si´ nast´pujàce tematy: Êwiat, w którym rodzi si´ ikona; spojrzenie porównawcze na chrzeÊcijaƒski Wschód i Zachód; istota ikony, jej teologia i duchowoÊç;
g∏ówne etapy historii ikony; kontemplacja ikony; ikona jako
pomoc w modlitwie; elementy estetyki; etapy tworzenia ikony.
Z tymi tematami przeplatajà si´ próby „odczytania” najwspanialszych ikon chrzeÊcijaƒstwa oraz modlitwa medytacyjna i
kontemplacyjna przed nimi.

Âwiat ikony – cz´Êç II

17–22.08.2002

Sesja wskazana dla osób, które uczestniczy∏y w sesji „Âwiat
ikony – cz. I”. W jej trakcie zostanà podj´te kolejne tematy
zwiàzane z ikonà: Nowogrodzka, pskowska, moskiewska
oraz ukraiƒska szko∏a ikonopisania; ikony Êw. Józefa; pielgrzymki (z pomocà filmów video i przeêroczy) Êladami najpi´kniejszych ikon Êwiata Towarzyszyç temu b´dzie próba
„odczytania” kolejnych ikon po∏àczona z osobistà refleksjà
oraz modlitwà liturgiczna w obrzàdku wschodnim.
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
18.05.2002
– Rada G∏ówna W˚Ch
22.06.– 01.07. – wakacje z Bogiem dla m∏odzie˝y – informacje: Ewa Poleszak
(tel. 22/825.63.08, e-mail:ewa.poleszak@wzch.org.pl)

23.06. – 06.07. – wakacje z Bogiem – Jastarnia (domki kempingowe) – informacje:
Anna i Tadeusz Bolewscy (tel. 22/641.56.41,
e-mail: abolew@sci.psych.uw.edu.pl)

01 – 09.07.
– rekolekcje W˚Ch – Zakopane
30.06. – 13.07. – rekolekcje dla ma∏˝eƒstw z dzieçmi: Szko∏a rodziców bli˝szych
informacji udzielajà Maria i Piotr Micha∏owscy (tel.: 0603 937 729,
e-mail: optimed@infocentrum.com)

15 – 27.07.

– rekolekcje dla ma∏˝eƒstw z dzieçmi: Powo∏ani do ma∏˝eƒstwa –
bli˝szych informacji udzielajà prowadzàcy: Barbara i Zbigniew
Mielewczykowie (tel.: 0604 203 309,
e-mail: zbigniew.mielewczyk@wp.pl)

10 – 15.08.

– seminarium W˚Ch – Mielno. k. Grunwaldu

INTENCJE II KRUCJATY MODLITWY ZA OJCZYZN¢
Maj 2002

– Za bezrobotnych i za zagro˝onych utratà pracy, aby zarówno w∏adze jak i
pracodawcy znaleêli skuteczne rozwiàzania problemu bezrobocia.

Czerwiec 2002 – O wi´kszy zapa∏ ewangelizacyjny wÊród cz∏onków ruchów i stowarzyszeƒ.
Lipiec 2002
– Aby przes∏anie Ojca Âwi´tego by∏o przez nas wprowadzane w ˝ycie.
Sierpieƒ 2002 – Za polskich rolników o obfite plony i o dobry program rozwoju polskiego
rolnictwa, który rozwià˝e trudne problemy na wsi.

Wrzesieƒ 2002 – Za ludzi mediów, aby poprzez Êrodki spo∏ecznej komunikacji przyczyniali
si´ do budowania jednoÊci wÊród Polaków opartej na wspó∏pracy i wzajemnym szacunku.

Paêdziernik 2002 – Za twórców kultury i sztuki w naszej Ojczyênie, aby ich dzie∏a z szacunkiem odnosi∏y si´ do rodzimej kultury i tradycji.

Wspólnota w Misji. Biuletyn Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Kwartalnik. Cena 4 z∏.
Redakcja: Ma∏gorzata Golanowska, Marek Kwiatkowski. Sk∏ad i ∏amanie: Dorota Kulesza.
Adres redakcji: Wspólnota w Misji, 02–532 Warszawa, ul. Rakowiecka 61, tel.: 54 28 890, fax: 848 94 99,
e–mail: sekretariat.wzch@wp.pl
ISSN 1508–1346
24

