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Dlaczego dni
nie b´dà mia∏y zmierzchów?
Dlatego, ˝e S∏oƒcem
b´dzie nie coÊ stworzonego,
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W drodze do Nairobi – cz. III
POS¸ANI PRZEZ CHRYSTUSA, CZ¸ONKOWIE JEDNEGO CIA¸A
„Podobnie jak jedno jest cia∏o, choç sk∏ada si´ z wielu cz∏onków, a wszystkie cz∏onki
cia∏a, mimo i˝ sà liczne, stanowià jedno cia∏o, tak te˝ jest i z Chrystusem.” (1 Kor. 12, 12)
W dniach od 30 lipca do 8 sierpnia 2003 roku odb´dzie si´ w Nairobi w Kenii
XIV Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego.
Poni˝ej kolejne informacje na temat wspólnego zaanga˝owania si´ w jego przygotowanie,
(Biuletyn PROJECTS nr 122 z grudnia 2002 roku).
Aktualne informacje na temat Zgromadzenia i przygotowaƒ mo˝na znaleêç na stronie
internetowej: http://www.cvx-clc.net
Drodzy przyjaciele,
(...) Patrzàc wstecz na nasze ostatnie Zgromadzenie
w 1998 roku, mo˝emy dostrzec jak Duch Bo˝y nas zaprasza∏, rzeczywiÊcie wzmacniajàc swoje pragnienie wobec
nas, abyÊmy znajdowali i wykorzystywali nowe sposoby,
nowe drogi, aby byç bardziej zjednoczeni w jednym ciele,
zachowujàc ÊwiadomoÊç bogactwa zwiàzanego z ró˝norodnoÊcià tego cia∏a. Dla pomocy w modlitwie o t´ ∏ask´
proponujemy medytacj´ w oparciu o temat i wersety biblijne z 14. Zgromadzenia Ogólnego.
B´dziemy si´ modliç, abyÊmy mogli czyniç post´py
z tà samà gorliwoÊcià, którà wyrazi∏ Êwi´ty Pawe∏: „na
mocy danej mi przez Boga ∏aski” (Rz 15,15). Otrzymawszy t´ samà wiar´, b´dziemy w stanie stawiaç kolejne
kroki naprzód, cokolwiek one mogà oznaczaç. O ile tylko
nie zatracimy widzenia Tego, który wzywa nas do pe∏ni
˝ycia: „Ja przyszed∏em po to, aby [owce] mia∏y ˝ycie,
i mia∏y je w obfitoÊci.” (J 10,10)
José Maria Riera
Gilles Michaud
Prezydent
Sekretarz Wykonawczy
Spotkanie z Chrystusem w Ciele
W duchu ignacjaƒskiej powtórki, proponujemy, by
biuletyn PROJECTS 122 pog∏´bi∏ poprzednie doÊwiadczenia modlitewne. PROJECTS 119, 120 i 121 by∏y skierowane do wszystkich cz∏onków W˚Ch z intencjà przygotowania ich do nadchodzàcego 14. Zgromadzenia Ogólnego w Nairobi.
* W biuletynie PROJECTS 119 poinformowaliÊmy
o tematyce, dacie oraz miejscu Zgromadzenia Ogólnego.
* W numerze 120 PROJECTS wszyscy cz∏onkowie
W˚Ch zostali zaproszeni do rozpocz´cia przygotowaƒ do
Zgromadzenia, m.in. poprzez powo∏anie narodowego zespo∏u przygotowawczego, który mia∏by za zadanie rozpoczàç wewnàtrz wspólnoty narodowej proces rozezna2

wania. W tym˝e biuletynie przedstawiono dwa wizerunki – „wizerunek cz∏onka W˚Ch” oraz „wizerunek wspólnoty W˚Ch”.
Spójrzmy na fragment wybrany z „wizerunku wspólnoty W˚Ch”: „Jest ona [W˚Ch] cia∏em apostolskim, które
gromadzi osoby zjednoczone przez Bo˝e wezwanie do prze˝ywania swojego Êwieckiego powo∏ania we wspólnocie zakorzenionej w duchowoÊci Êwi´tego Ignacego. W tym apostolskim ciele, wchodzàc w konkret ka˝dej wspólnoty lokalnej, razem rozeznajemy w jaki szczególny sposób mamy
dzisiaj uczestniczyç w misji Jezusa Chrystusa zgodnie z Jego wolà wobec nas. I tak, wspólnota, formujàc i wspierajàc nas, posy∏a nas do kompetentnej pos∏ugi, wykorzystujàcej wszystkie uzdolnienia dane nam przez Pana.”
* W numerze 121. PROJECTS przedstawiony zosta∏ cel
Zgromadzenia: proÊb´ do Boga o ∏ask´ dojrzewania do
bycia wspólnotà apostolskà. W naszej modlitwie b∏agalnej prosimy Pana, aby przygotowa∏ Êwiatowà W˚Ch do
pe∏nego podj´cia tego wcià˝ ujawniajàcego si´ wezwania, byÊmy stawali si´ „posy∏anymi przez Chrystusa cz∏onkami jednego cia∏a”. Zosta∏o nam przypomniane, ˝e charyzmat ignacjaƒski jest w swej istocie apostolski
(por. ZO 8), zaÊ Jezus powo∏uje nas abyÊmy „towarzyszyli Mu, by móg∏ wys∏aç nas na g∏oszenie nauki” (por. Mk
3,14).
Niektóre wspólnoty narodowe W˚Ch uÊwiadomi∏y nas,
˝e sà ju˝ zaanga˝owane w rozeznawanie, posy∏anie,
wspieranie i wzajemne ocenianie si´ w misji, jako jedno
cia∏o apostolskie. Mo˝emy o nich powiedzieç, ˝e sà jak
ziarenka gorczycy z przypowieÊci ewangelicznej
(Mt 13, 31–32), które choç maleƒkie stanà si´ drzewami. Ujawniajà one dzisiaj charyzmat ignacjaƒski odkrywany wewnàtrz ca∏ego cia∏a W˚Ch.
Miejcie w pami´ci „wizerunek wspólnoty W˚Ch” oraz
owe sugestie podczas modlitwy. To jednak, co proponujemy, nie jest jedynie materia∏em do refleksji. Chcemy
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raczej zaproponowaç poddanie rewizji naszego nastawienia wobec nowego „modo de proceder”, czyli sposobu
funkcjonowania W˚Ch jako cia∏a apostolskiego. Stàd te˝,
poni˝sze punkty mogà nas przygotowaç do otwarcia si´
podczas naszej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy,
abyÊmy mogli poszukiwaç odpowiedzi na to, czego Pan
oczekuje teraz od W˚Ch. Poni˝e punkty sà oparte na Wezwaniu Króla z åwiczeƒ Duchownych (åD 91).
Wezwanie Zmartwychwsta∏ego
Historia: Weêmy fragment z Ewangelii Êw. Jana 20,
19–23 oraz zwi´z∏à histori´ naszej w∏asnej wspólnoty.
W ciàgu tych ostatnich lat dzieliliÊmy z Panem stó∏ Paƒski. Wielokrotnie odczuwaliÊmy radoÊç z obecnoÊci Pana
i zupe∏nie szczerze mo˝emy przypomnieç wiele rzeczy,
które „uczyniliÊmy dla Chrystusa” (åD 53). Dane nam
by∏o przy ró˝nych okazjach odczuwaç obecnoÊç samego
Jezusa ∏amiàcego chleb, „...i dawa∏ uczniom, by podawali im” (Mk 6,41). PoznawaliÊmy, ˝e jesteÊmy narz´dziami w Jego r´kach i s∏ugami na uczcie przygotowanej dla wszystkich.
Jednak, byç mo˝e czasami mieliÊmy poczucie, ˝e
jesteÊmy zamkni´ci w naszym w∏asnym Wieczerniku bez
Pana. CzuliÊmy coÊ w rodzaju parali˝ujàcej obawy, my,
którzy przez wzglàd na powo∏anie (którego centrum jest
Eucharystia), uwa˝aliÊmy siebie za zaproszonych goÊci.
Do tego nawet stopnia, ˝e wydawa∏o nam si´, ˝e skoro
tak wiele razy dzieliliÊmy stó∏ z Jezusem to ju˝ mamy
udzia∏ w Królestwie. A jednoczeÊnie stajemy si´ niespokojni, kiedy przypomnimy sobie ostrzegawczà przypowieÊç o uczcie, którà wyprawi∏ król swojemu synowi:
„Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie
byli jej godni. Idêcie wi´c na rozstajne drogi zaproÊcie na
uczt´ wszystkich, których spotkacie. (...) Przyjacielu, jak˝e tu wszed∏eÊ nie majàc stroju weselnego? (...) Bo wielu
jest powo∏anych, lecz ma∏o wybranych.” (Mt 22, 1–14)
Wprowadzenie pierwsze – ustalenie miejsca: Tutaj
popatrzmy na naszà wspólnot´, tak jakby to by∏o „wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia” (J 20, 19):
ostatnia wieczerza z Jezusem pozostaje Êwie˝ym wspomnieniem, podobnie jak Jego trudna do poj´cia m´ka,
a teraz dotyka nas kryzys idei królestwa, kryzys nadziei.
Wprowadzenie drugie – proÊba o ∏ask´, której
pragn´: „tutaj b´dzie to proÊba do Pana, Boga naszego
o ∏ask´ abyÊmy [W˚Ch] nie byli g∏usi na Jego wo∏anie,
ale gotowi i ochoczy do spe∏nienia Jego najÊwi´tszej
woli.”
Punkt pierwszy – umieszcz´ siebie przed Zmartwychwsta∏ym Panem: „...przyszed∏ Jezus, stanà∏ poÊrodku i rzek∏ do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy pokaza∏ im r´ce i bok." (J 20, 19–20a)
Zmartwychwsta∏y objawia si´ wspólnocie w aktualnych, konkretnych okolicznoÊciach. Zmartwychwsta∏y
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objawia si´ wspólnocie uczniów w jej konkretnej, aktualnej sytuacji, w konkretnych okolicznoÊciach. Dok∏adnie
w momencie, kiedy obawy i l´ki uczniów przes∏oni∏y
w nich samych to oryginalne tworzywo, którym byli w r´kach Pana, i które Pan zamierza∏ kszta∏towaç, urabiaç.
Z tego w∏aÊnie powodu aposto∏owie ciàgle jeszcze widzieli Pana jako Ukrzy˝owanego, a nie Zmartwychwsta∏ego.
Wychodzàc od obecnego stanu w jakim si´ znajduje,
wspólnota musi ulec przemienieniu przez Pana. Aby tak
si´ sta∏o musimy przygotowaç si´ na przyj´cie pos∏ania
pokoju naszego Pana. Tylko prze˝ycie wielkanocne mo˝e
oderwaç nas od nape∏niajàcego l´kiem zamkni´cia w sobie i otworzyç mury naszych wieczerników.
W obecnoÊci Zmartwychwsta∏ego, wspólnota zaczyna
doÊwiadczaç spe∏nionej uczty królewskiej – uczty otwartej dla wszystkich, a zw∏aszcza dla tych wybranych przez
Boga: biednych, chorych, grzesznych...
Punkt drugi – patrzeç jak Król przemawia do
wszystkich, którzy do Niego nale˝à, mówiàc: „«Jak
Ojciec Mnie pos∏a∏ tak i Ja was posy∏am». Po tych s∏owach tchnà∏ na nich i powiedzia∏ im: «Weêmijcie Ducha
Âwi´tego!»” (J 20, 21–22).
Dla uczniów taka misja jest czymÊ nowym. Przed m´kà Jezusa byli rozsy∏ani po dwóch, do pracy apostolskiej
(Mk 6, 7; ¸k 10, 1). Byli przeÊwiadczeni o swoim osobistym powo∏aniu i wype∏nianiu misji (J 1, 35n). A kiedy
powrócili, dzielili si´ swoimi osiàgni´ciami i nadziejami
z Panem (¸k 10, 17).
Teraz zaÊ, wraz ze Zmartwychwsta∏ym, stajà przed
nowym: biorà na siebie odpowiedzialnoÊç za misj´ Jezusa. To od nich zale˝y, czy „odpuszczà, czy zatrzymajà
grzechy”, czy zniszczà, czy nie, machin´ Êmierci. Co
wi´cej, sà pos∏ani jako wspólnota apostolska. Przyjmujà nowà paschalnà rzeczywistoÊç, w której ˝yjà jako Cia∏o Zmartwychwsta∏ego tak, by panowanie Króla sta∏o si´
obecne poÊrodku Êwiata i jego historii.
Jednak nie mog∏oby to si´ wydarzyç bez daru Ducha
Âwi´tego. Misja, którà odebrali jest darem, ∏askà. ¸askà,
która równie˝ nam daje mo˝liwoÊç wype∏nienia pos∏annictwa poprzez obecnoÊç Ducha Âwi´tego. Poniewa˝ misja ta jest misjà Jezusa, musi byç proroczà. Cia∏o apostolskie b´dzie przede wszystkim nosicielem nadziei:
„Duch Paƒski (...) pos∏a∏ mnie abym ubogim niós∏ dobrà
nowin´” (¸k 4, 18)
Punkt trzeci – zastanowiç si´ nad tym, co dobrzy
poddani powinni odpowiedzieç Zmartwychwsta∏emu.
Odpowiedzieç jak Tomasz, „Pan mój i Bóg mój!”
(J 20, 28). Chcemy byç i jesteÊmy wdzi´czni, ˝e to Pan
jest tym, który jest oÊrodkiem naszej wspólnoty. On pok∏ada w nas nadziej´, ˝e b´dziemy nieÊç misj´, którà
otrzyma∏ od Ojca, a˝ zostanie wype∏niona. Jezus pobudza nas, byÊmy, jako Wspólnota ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego
„wyzwolili si´ z mi∏oÊci w∏asnej, swoich pragnieƒ i w∏a3
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snych korzyÊci” (åD 189). Czyni On Wspólnot´ gotowà
do podj´cia nowego, paschalnego wymiaru bycia pos∏anymi jako cia∏o apostolskie.
Przyjmujemy odpowiedzialnoÊç za misj´, a przez to
ju˝ nie ˝yjemy zamkni´ci w naszym w∏asnym wieczerniku. JesteÊmy przygotowani, by ponad wszystko szukaç
Jego woli: poprzez powa˝ne, apostolskie rozeznawanie,
które otwiera na Êwiat, prowadzi do „czucia wraz z KoÊcio∏em” i wspó∏odczuwania z ludêmi na ca∏ym Êwiecie,
„byÊmy (...) pragn´li tylko tego i tylko to wybierali, co
nas [W˚Ch] bardziej prowadzi do celu, dla którego zostaliÊmy stworzeni” w KoÊciele (åD 23).
Przyswajamy sobie owe g∏´bokie zalecenia, znajdujàce si´ w åwiczeniach przed „trzema porami na dokonanie w ka˝dej z nich rozsàdnego i dobrego wyboru”: pragnàc, by wybór „wyda∏ owoce znamienne i bardzo mi∏e
Bogu, naszemu Panu” (åD 174).
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Rozmowa koƒcowa: Ci, którzy bardziej chcà daç dowód swojej mi∏oÊci... „i bardziej chcà s∏u˝yç” powiedzà
„Odwieczny Panie wszystkich rzeczy! Oto przy Twej ∏askawej
pomocy ofiaruj´ si´ w obliczu nieskoƒczonej dobroci Twojej
i przed chwalebnà Matkà Twojà... Chc´ tego i pragn´ i taka jest moja przemyÊlana decyzja... Je˝eli Twój najÊwi´tszy
Majestat zechce Mnie wybraç i przyjàç do takiego rodzaju
˝ycia i stanu” (åD 97, 98).
Addycja piàta: „Po zakoƒczeniu çwiczenia, przez
kwadrans ... b´d´ ... zastanawia∏ si´, jak mi si´ powiod∏o w kontemplacji lub rozmyÊlaniu.” [åD 77]
Wraz z tym numerem PROJECTS, pojawi∏ si´ ju˝ komplet biuletynów poÊwi´conych tematyce Nairobi. ChcielibyÊmy, ˝ebyÊcie jak najszybciej przys∏ali nam refleksj´
waszego Zespo∏u Przygotowawczego. Pomo˝e nam to w
przygotowaniu Zgromadzenia.

Przygotowanie do podj´cia decyzji
Propozycja I
MEDYTACJA: Talenty (Mt 25, 14–30)

Propozycja II
MEDYTACJA: Co wybraç? (J 15, 16)

Talent to 26 – 34 kg z∏ota lub srebra. Przeliczony na
denary liczy∏ 5 tysi´cy denarów, czyli 5 tysi´cy dniówek
robotnika niewykwalifikowanego. Wyobraêmy wi´c sobie, co oznacza podwojenie tej kwoty lub przyniesienie
zysku zwielokrotnionego! Talenty to moje uzdolnienia,
ale przede wszystkim ∏aski otrzymane od Boga – przede
wszystkim dla innych ludzi.
ProÊba o ∏ask´: PoproÊmy w tej medytacji o ∏ask´
uÊwiadomienia sobie darów, uzdolnieƒ otrzymanych od
Boga i umiej´tnoÊç pos∏ugiwania nimi zgodnie z wolà
Boga.
1. UÊwiadomienie miejsca: wyobraê sobie scen´
z przeczytanej Ewangelii, a nast´pnie siebie przed Bogiem jako tego, któremu Bóg powierza tak wiele darów
z mi∏oÊci do ciebie i do innych ludzi
2. Moja historia: jak ujawnia∏y si´ te talenty, w jaki sposób s∏u˝y∏em nimi…
3. Dotkni´cie Boga: zatrzymaj si´ nad tym darem,
który przynosi∏ najwi´cej po˝ytku lub który ci´ w jakiÊ
sposób porusza, zatrzymuje…
4. Powierzenie Bogu: ofiaruj ten talent Bogu z proÊbà o dalsze pos∏ugiwanie si´ nim i rozeznanie…
5. Modlitwa: „Ojcze nasz”

I. Przygotowanie do medytacji – dalsze: przypomnienie sobie kryteriów wyboru, postaw i dynamiki rozeznawania oraz ustalenie przedmiotu rozeznania.
1. Ignacjaƒskie kryteria pomocne do dokonywania
wyboru:
– Podstawowe kryterium wyboru („magis”): Sta∏e
niezaspokojone pragnienie dzia∏ania dla „wi´kszej
chwa∏y Boga i wi´kszego po˝ytku dla dusz, czyli na
rzecz powszechnego dobra”.
– Naglàcy charakter: obszary zaniedbane, porzucone
przez innych, gdzie dusze sà bardziej potrzebujàce; obszary bardziej zagro˝one zalewem z∏a; obszary negatywnie nastawione do Koscio∏a.
– Powszechny charakter oddzia∏ywania: braç pod
uwag´ mo˝liwoÊç szerszego zasi´gu oddzia∏ywania, tak
w∏asnego, jak i poprzez tych, do których docieramy, aby
przekazywali dalej.
– JakoÊç i trwa∏oÊç oddzia∏ywania: wybieraç raczej te
prace, które sprzyjajà wi´kszemu dobru, co do jakosci
i trwa∏oÊci wp∏ywu.
2. Postawy z jakimi powinno si´ podejmowaç rozeznawanie:
– Obiektywne ocenianie rzeczywistych potrzeb
i – w tym kontekÊcie – po˝ytku wynikajàcego z naszego
dzia∏ania.
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– Oczyszczenie motywacji: nie troszczyç si´ o ich oddêwiek zewn´trzny, tj. uznanie i ocen´ wÊród ludzi.
Podejmowane prace i dzie∏a mogà byç podejmowane z pokorà i niepozorne. Mogà byç spektakularne i budzàce
podziw. Wa˝ne, aby nie popaÊç w niebezpieczeƒstwo zaspokajania przede wszystkim w∏asnych potrzeb, ani te˝
nie dzia∏aç dla w∏asnej chwa∏y, a tym samym nie pogrà˝aç si´ w pysze i upodobaniu w sobie.
– Trzeêwa ocena naszych mo˝liwoÊci: braç pod uwag´
talenty i predyspozycje, jakimi dysponujemy tak, aby zadania, jakie przed sobà stawiamy, by∏y mo˝liwe do realizacji.
3. Uwagi dotyczàce dynamiki rozeznania:
– UÊwiadomienie sobie ogólnego celu powo∏ania
(baza): coraz pe∏niejsza s∏u˝ba Chrystusowi w KoÊciele,
w W˚Ch w ∏àcznoÊci z innymi.
– Trzy etapy rozeznania: modlitwa (modlitwa o Êwiat∏o Ducha Âwi´tego; refleksja; rozeznanie g∏´bokich odczuç); oczywistoÊç do wydania opinii (po naradzeniu
si´ z innymi, zasi´gni´ciu opinii u osób kompetentnych,
posiadajàcych szczególne dary, by wychwyciç oczywistoÊç); wysi∏ek, by szukaç potwierdzenia na ka˝dym etapie (np. g∏´boki pokój u osoby i cz∏onków wspólnoty).
– Podj´cie decyzji
– Dzia∏anie
– Rewizja
Tabela I: (Gdybym np. podjà∏ proponowanà funkcj´,
zadanie, to co by∏oby plusem, a co minusem tej decyzji):
Podejmuj´ zadanie:
Co jest zyskiem? ( + )
Co jest stratà? ( – )
..................
..................
..................
..................
..................
..................
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Tabela II: (gdybym nie podjà∏ tego zadanie to jakie
sà pozytywne, a jakie negatywne strony tej decyzji?):
Pozostaj´ na tym samym miejscu:
Plusy pozostania ( + )
Minusy pozostania ( – )
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
II. Przygotowanie do medytacji – bli˝sze: Przeczytam tekst z Pisma Âwi´tego (2 razy) i potrwam z nim
chwil´ przed Bogiem. UÊwiadomi´ sobie mi∏oÊç Boga do
mnie…
III. Medytacja:
ProÊba: Prosz´ Pana Boga, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny by∏y skierowane w sposób czysty
ku wi´kszej czci i chwale Jego Boskiego Majestatu.
RozmyÊlanie: Rozwa˝´ przed Bogiem to, co
umieÊci∏em w tabeli I i zapytam Boga jak On to widzi…
Zwróc´ uwag´ na to, co mnie porusza, dotyka, zatrzymuje… To Bóg dzia∏a we mnie przez poruszenia… Co to
dla mnie znaczy?
Nast´pnie uczyni´ tak samo z wynikami tabeli II.
Ofiaruj´ Bogu owoce mojej modlitwy…
IV. Rozmowa koƒcowa (jakby przyjaciel rozmawia∏
z przyjacielem): z Matkà Bo˝à (i modlitwa „ZdrowaÊ Mario”); z Jezusem (i modlitwa „Duszo Chrystusowa”);
z Bogiem Ojcem (i modlitwa „Ojcze nasz”)

Oprac. Krystyna Seremak

WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå!
Anselm Grün,
Sercem i wszystkimi zmys∏ami. Refleksje na ka˝dy dzieƒ roku,
JednoÊç, Kielce 2001
Krótkie, jednostronicowe teksty w uk∏adzie „na ka˝dy dzieƒ roku” benedyktyƒskiego mnicha, Anselma Grüna
wpisujà si´ w szeroki cykl krótkich rozwa˝aƒ religijno-moralnych wydawanych w ostatnich latach. Polskim
mistrzem gatunku jest niewàtpliwie ks. Mieczys∏aw Maliƒski („Modlitwa na ka˝dy dzieƒ”, „ramki” w „Tygodniku
Powszechnym”...), a mistrzem mi´dzynarodowym ojciec Anthony de Mello ze swymi „Minutami nonsensu”,
„Âpiewem ptaka”, „Modlitwami ˝aby”. Ojciec Grün pisze teksty troch´ d∏u˝sze ni˝ ks. Maliƒski i zdecydowanie
„powa˝niejsze” ni˝ ojciec de Mello, w zwiàzku z czym wydajà si´ trudniejsze w odbiorze. Lektura codziennie
jednego tekstu zach´ca (zmusza?) do myÊlenia, choç czasem nie bardzo wiadomo, czy autor daje nam wskazówk´ „idê w prawo”,
czy mo˝e raczej „idê w lewo”. Jako przyk∏ad niech pos∏u˝y cytat z 8 grudnia: Rozumiemy dziÊ bardzo dobrze, jak uzdrawiajàce
znaczenie majà zwierzenia. W∏aÊnie dlatego, ˝e wielu ludzi jest dzisiaj niezdolnych do prawdziwej komunikacji, muszà si´ oni
ponownie nauczyç wyra˝aç siebie, aby w ten sposób doÊwiadczyç uwolnienia od wewn´trznych napi´ç. (...) Jednak równie wa˝ne
jest, gdy o swych problemach umie si´ najpierw zamilczeç zamiast zaraz o nich opowiadaç. Mo˝na bowiem wewn´trzne zdarzenia
i procesy przegadaç. (...)
I takie przeciwstawienia, spojrzenia na problemy z ró˝nych perspektyw sà cz´ste w przemyÊleniach ojca Anselma. Lektura ta
nie przyniesie Wam Êwi´tego spokoju. Przy kolejnych, codziennych lekturach, przychodzi mi do g∏owy taka myÊl: jeÊli ˝ycie
religijne jest odleg∏e od codziennoÊci choçby o milimetr, to coÊ w nim jest nie w porzàdku. Dowód? Cytat z 19 grudnia: Chocia˝
modlitwa przy stole nie jest najwy˝szà formà pobo˝noÊci, a cz´sto co najwy˝ej tylko rutynà, to przecie˝ pozwala odczuç, ˝e jedzenie
jest aktem Êwi´tym i ˝e spo˝ywamy dary z r´ki Boga.

¸ukasz Piskorski
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Kandydaci do Rady Wykonawczej
i Komisji Rewizyjnej W˚Ch w Polsce
B∏aszkiewicz Teresa (1954) – Toruƒ, Pielgrzym
W W˚Ch od 1988 r.; przymierze sta∏e: 3.02.1996
Pe∏nione funkcje i zaanga˝owania apostolskie: Przewodniczàca
Komisji Rewizyjnej, Koordynator zespo∏u ds. koncepcji Szko∏y
Lidera. Zaanga˝owanie si´ w prac´ nad Szko∏à Lidera W˚Ch.
Zadania stojàce przed W˚Ch: budowanie W˚Ch jako wspólnoty rozeznajàcej, na wszystkich poziomach jej struktur; uporzàdkowanie spraw organizacyjnych i procedur, tak by W˚Ch
sta∏a si´ organizacjà bardziej czytelnà dla nas samych i dla
innych; umocnienie wspólnoty lokalnej i roli Rady G∏ównej;
Szko∏a Lidera jako zadanie ca∏ej wspólnoty – dla wspólnoty
i innych; rozwój liczebny wspólnoty, m.in. poprzez dzielenie
si´ duchowoÊcià ignacjaƒskà; dialog i partnerstwo z innymi,
w szczególnoÊci z jezuitami. Podjàç temat: Powo∏anie do
W˚Ch a stan ˝ycia, czyli W˚Ch w Polsce jako wspólnoty osób
samotnych i ma∏˝onków.
Kandyduje na funkcj´: prezydenta, wiceprezydenta ds.
apostolstwa., wiceprezydenta ds. formacji, doradcy.
Bolewska Anna (20.01.1952), Warszawa, Âw. Szczepan
Kandyduje na funkcj´: doradcy.
Bolewski Tadeusz (03.11.1951), Warszawa, Êw. Szczepan
Kandyduje na funkcj´: w Komisji Rewizyjnej.
Chwedkowski Tadeusz (06.06.1951), Kalisz, Agape
Kandyduje na funkcj´: w Komisji Rewizyjnej.
Dybowska Ewa (3.10.1973), Kraków, Viator
Kandyduje na funkcj´: doradcy, w Komisji Rewizyjnej.
Dziedziela Urszula (14.05.1957), Kalisz, Agape
Kandyduje na funkcj´: w Komisji Rewizyjnej.
Dziewierska Anna 23.02.1955, Piotrków Tryb., Bobolanie
Kandyduje na funkcj´: w Komisji Rewizyjnej.
Federowicz Gra˝yna (3.04.1959), Warszawa, Juda Tadeusz
Kandyduje na funkcj´: w Komisji Rewizyjnej
Gleba El˝bieta (20.02.1963), Lublin, Dinozaury
Kandyduje na funkcj´: doradcy.
Gontarczyk Joanna, Warszawa, Âw Szczepan
Kandyduje na funkcj´: w Komisji Rewizyjnej.
Hudzik Krzysztof (9.03.1959), Lublin, Grupa Ma∏˝eƒstw
Kandyduje na funkcj´: doradcy.
J´czmyk Anna (18.05.1963), Radom, Âw. Kazimierz
Kandyduje na funkcj´: doradcy.
Kowalski Jaros∏aw (8.08.1968), Lublin, wspólnota absolwentów
Kandyduje na funkcj´: doradcy, w Komisji Rewizyjnej.
Litwiniak Teresa, Warszawa, Êw. Andrzej Bobola
Przymierze sta∏e: 30.06.1999
Pe∏nione funkcje i zaanga˝owania apostolskie: wspó∏odpowie6

dzialna za wspólnot´ lokalnà. Praca zawodowa, pomoc w åD,
powo∏anie fundacji zwiàzanej z powstaniem „Domu ulgi
w cierpieniu” w Polsce.
Zadania stojàce przed W˚Ch: dzielenie si´ swoim charyzmatem, a przez to bycie bardziej obecnym, zauwa˝alnym w KoÊciele.
Kandyduje na funkcj´: skarbnika, w Komisji Rewizyjnej.
Maciàg Anna (23.07.1965), Piotrków Tryb., Przymierze
Kandyduje na funkcj´: w Komisji Rewizyjnej.
Nawa∏ka Ewa (12,06,1958), Kraków, Viator
Kandyduje na funkcj´: doradcy.
Nowakowski Hubert (08.03.1967), Lublin, wspólnota absolwentów
Kandyduje na funkcj´: doradcy, w Komisji Rewizyjnej.
Pociejewska Anna (05,07,1951), Trójmiasto, Manresa
Kandyduje na funkcj´: doradcy, w Komisji Rewizyjnej.
Rogalska Barbara (19.11.1952), Warszawa, Juda Tadeusz
W W˚Ch od 1985, przymierze sta∏e: 1992
Pe∏nione funkcje i zaanga˝owania apostolskie: wspó∏praca
z Radà Ruchów Katolickich Êrodowiska warszawskiego i z
Ogólnopolskà Radà Ruchów Katolickich, prowadzenie
Biblioteki Parafialnej.
Zadania stojàce przed W˚Ch: troska o budowanie wspólnoty,
szczególnie formowanie animatorów.
Kandyduje na funkcj´: wiceprezydenta ds. apostolstwa, skarbnika, doradcy.
Rychliƒska Barbara (10.08.1978), Szczecin, Sykomora
Kandyduje na funkcj´: doradcy
Seremak Krystyna (23.03.1957r.), Warszawa, Znak
W W˚Ch od 1985r, przymierze sta∏e: 1993
Pe∏nione funkcje i zaanga˝owania apostolskie: animator, wiceprezydent ds. formacji. Praca formacyjna, katecheza m∏odzie˝y, pomoc w åD w domach rekolekcyjnych.
Zadania stojàce przed W˚Ch: podejmowanie inspiracji wspólnoty Êwiatowej, w∏àczenie si´ w proces formacyjny przechodzenia od „wspólnoty aposto∏ów” do „wspólnoty apostolskiej”; budowanie komunii wspólnoty krajowej (dzielenie si´
dorobkiem wspólnot lokalnych i podstawowych); pog∏´bianie
to˝samoÊci W˚Ch – droga przymierza i zobowiàzania dotyczàce stowarzyszenia; podejmowanie powo∏ania i formacji lidera,
animatora, koordynatora; formacja prewspólnot; wspó∏praca
z Towarzystwem Jezusowym.
Kandyduje na funkcj´: wiceprezydenta ds. formacji, doradcy.
Staszewska Bo˝ena (7.01.1962),Piotrków Tryb, Przymierze
Kandyduje na funkcj´: w Komisji Rewizyjnej.
Walter Antoni, (28.10.1946 r.), Trójmiasto, RadoÊç
Kandyduje na funkcj´: doradcy.
Wierszy∏o El˝bieta, Toruƒ
Kandyduje na funkcj´: doradcy, w Komisji Rewizyjnej.
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„Pos∏ani przez Chrystusa – cz∏onkami jednego cia∏a”

Zgromadzenie Krajowe W˚Ch
25–27.04.2002
Program
25.04 (piàtek – dzieƒ przyjazdu)
od 17.30 – Recepcja
19.30 – Kolacja
20.30 – Eucharystia
26.04 (sobota)
7.00 – Czas na modlitw´ porannà
8.00 – Âniadanie
9.00 – Uroczysta Eucharystia
10.00 – Cz´Êç I.
1. Sprawozdania z pracy Rady Wykonawczej i Komisji
Rewizyjnej:
– Prezydent w imieniu ust´pujàcej Rady
– Skarbnik
– Komisja Rewizyjna
2. G∏osowanie dotyczàce udzielenia absolutorium
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
4. Zatwierdzenie bud˝etu
5. G∏osowanie nad udzieleniem absolutorium
11.00 – Przerwa na kaw´
11.30 – Cz´Êç II. Ocena przebytej drogi W˚Ch w Polsce
w latach 1999-2003
1. Oceny drogi Wspólnoty w latach 1999-2003
przygotowane przez delegatów
2. Wnioski z pracy osób odpowiedzialnych za W˚Ch
w Polsce
3. Dyskusja: Jakie nasuwajà si´ wnioski, jakie sugestie
na przysz∏oÊç
13.30 – Obiad

15.00 – Cz´Êç III. Zmiany w Statucie W˚Ch
1. G∏osowanie poprawek wprowadzonych do Statutu
przy rejestracji W˚Ch
2. G∏osowanie zaproponowanych zmian w Statucie
ok. 16.30 – Przerwa na kaw´
17.00 – Cz´Êç IV. Wybory nowych w∏adz W˚Ch w Polsce
1. Powo∏anie komisji skrutacyjnej
2. Wybory Rady Wykonawczej W˚Ch
3. Wybory Komisji Rewizyjnej
18.00 - Kolacja
19.00 – Kwadrans modlitwy dzi´kczynnej za wspólnot´
i osoby wybrane do w∏adz W˚Ch
Wprowadzenie do porannej refleksji modlitewnej
Ukonstytuowanie si´ nowych w∏adz W˚Ch
27.04 (niedziela)
Cz´Êç V. Ustalenia zwiàzane z dalszà drogà W˚Ch w Polsce
7.00 – Osobista refleksja modlitewna dotyczàca W˚Ch
8.00 – Âniadanie
9.00 – Perspektywy rozwoju W˚Ch
1. Kierunki rozwoju Wspólnoty: praca nad materia∏em
dotyczàcym dalszej drogi Wspólnoty
2. Refleksja (ewentualne uzupe∏nienia)
3. Zatwierdzenie wytyczonych kierunków rozwoju W˚Ch
ok.10.30 – Przerwa na kaw´
11.00 – Podsumowanie obrad
Informacje i plany na przysz∏oÊç
11.45 – Przerwa
12.00 – Eucharystia i rozes∏anie
13.00 – Obiad koƒczàcy spotkanie

Nowowybrane w∏adze W˚Ch w Polsce
Komisja Rewizyjna

Rada Wykonawcza
Prezydent – Teresa B∏aszkiewicz
Wiceprezydent ds. apostolstwa – Barbara Rogalska
Wiceprezydent ds. formacji – Krystyna Seremak
Skarbnik – Teresa Litwiniak
Doradca – El˝bieta Gleba
Doradca – El˝bieta Wierszy∏o
Doradca – Ewa Dybowska

1.
2.
3.
4.
5.

Tadeusz Bolewski
Jaros∏aw Kowalski
Bo˝ena Staszewska
Hubert Nowakowski
Gra˝yna Federowicz
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Moja przygoda z Taizé
oja przygoda z Taizé rozpocz´∏a si´ w 1999
roku. By∏ to okres, w którym szuka∏am swego
miejsca w KoÊciele, takiego, które nie by∏oby
miejscem spotkaƒ towarzyskich, ale miejscem gdzie
mieszka Bóg. Tak si´ sk∏ada, ˝e wtedy natrafia∏am jedynie na ludzi „niedzielnej wiary”, którzy nie ˝yli nià na
co dzieƒ. Powodowa∏o to roz∏am w moim sercu, coraz
wi´kszy i g∏´bszy.
Z czasem przesta∏am chodziç do koÊcio∏a, który wydawa∏ mi si´ obcy. Nie mog∏am jednak oderwaç si´ od
pragnienia obcowania z Bogiem, coÊ mnie ciàgn´∏o do
koÊcio∏a, jakaÊ si∏a mówi∏a mi: „Idê, spróbuj jeszcze raz,
tam znajdziesz ukojenie, tylko musisz uwierzyç”...
By∏am jednak nieugi´ta, sporadycznie wpada∏am do
swojej ulubionej kaplicy w KoÊciele ojców Franciszkanów w Opolu. Jest tam ogromny
Chrystus na krzy˝u. Ta przejmujàca
postaç Chrystusa, jego twarz, jego
oczy, które na ka˝dego patrzà z ufnoÊcià i g∏´bokà mi∏oÊcià, mimo
bólu. Nieraz poczu∏am si´ cz∏owiekiem ma∏ej wiary w tych oczach.
Bóg nie czeka∏ jednak na mnie
d∏ugo… W koƒcu przyszed∏ dzieƒ,
który wyry∏ w moim sercu s∏owo:
Taizé.
Mówià, ˝e Taizé jest w∏aÊnie
dla ludzi, którzy na nowo uczà si´
wiary, szukajà jej. Niewàtpliwie
jest miejscem, gdzie doÊwiadcza
si´ mi∏oÊci Bo˝ej, dzi´ki któremu cz∏owiek zaczyna dostrzegaç Boga we wszystkich przejawach jego BoskoÊci,
zaczyna widzieç drugiego cz∏owieka.
Ale co najwa˝niejsze, to jest miejsce, z którego czerpie si´ si∏´ wiary i zanosi innym. Nie jest ono samo dla
siebie. Tysiàce ludzi czerpie z Taizé si∏y witalne wiary,
a potem zanosi je do swoich parafii i wzbogaca je swojà szczerà pomocà i zaanga˝owaniem w wierze i pomocy drugim.
Zajmuj´ si´ organizowaniem pielgrzymek zaufania
przez ziemi´ w duchu Taizé od 1999 roku.
Ka˝dego roku przychodzà setki osób, wÊród których
wielu jest takich, jak ja kiedyÊ – szukajàcych Boga.
Co roku w czasie pielgrzymki jesteÊmy goszczeni
przez ludzi ró˝nej narodowoÊci, którzy otwierajà nam
nie tylko drzwi do swoich domów, ale i swoje serca.

M
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Okazuje si´, ˝e nie wa˝ne jest to, czy jestem Polakiem,
czy Niemcem, czy Rosjaninem, czy Amerykaninem
– wszyscy znajdà jednakowe ciep∏o i przyja˝ƒ u domowników na W´grzech, we W∏oszech, w Hiszpanii, w Niemczech, w Czechach czy – jak w tym roku we Francji. I tak
rzeczywiÊcie si´ sta∏o. W Pary˝u czeka∏o nas ciep∏o i zrozumienie. Cz´sto okazywa∏o si´, ˝e bariery j´zykowe
zatar∏y si´ w∏aÊnie dlatego, ˝e cel, z jakim tam przyjechaliÊmy, a mianowicie prze˝ycie pielgrzymki zaufania,
by∏ o stokroç wa˝niejszy ni˝ problemy j´zykowe czy organizacyjne, dlatego te˝ wymaga∏ od nas prawdziwego
zawierzenia i poddania si´ woli Boskiej – prawdziwej
ufnoÊci.
Jak co roku, tak i tym razem w Pary˝u, pielgrzymka
w duchu Taizé okaza∏a si´ niezwyk∏ym prze˝yciem
duchowym. Nie ma dla mnie pi´kniejszego Sylwestra ni˝ ten sp´dzony w koÊciele, na modlitwach,
na czuwaniu. Wspólne modlitwy
w ró˝nych j´zykach o to samo
– o pokój na ziemi. To jest takie
budujàce uczucie – wiemy, ˝e
gdzieÊ tam ludzie bawià si´
hucznie, mamy te˝ ÊwiadomoÊç,
˝e inni gotujà si´ do wojny,
– a my modlimy si´ za nich
wszystkich, za ca∏y Êwiat – to jest
naprawd´ wspania∏e prze˝ycie, takie duchowe katharsis.
To, co nas ∏àczy jest stokroç
silniejsze od tego, co mog∏by nas dzieliç: jest to wiara.
„...Wspólne trwanie przed Bogiem w modlitwie
i Êpiewach, w chwilach ciszy pomaga zrozumieç, ˝e wiara nie wymaga odpowiedzi na wszystko, ale pozwala iÊç
naprzód mimo pytaƒ i zwàtpieƒ...”
Papie˝ Jan Pawe∏ II odwiedzajàc Taizé 5 paêdziernika
1986 roku powiedzia∏: „...Do Taizé przychodzi si´ jak do
êród∏a. W´drowiec zatrzymuje si´, gasi pragnienie i rusza
w dalszà drog´. (...) Bracia ze wspólnoty Taizé nie chcà
was zatrzymaç. Chcà byÊcie w modlitwie i ciszy napili si´
obiecanej przez Chrystusa wody ˝ywej, zaznali Jego radoÊci, rozpoznali Jego obecnoÊç, odpowiedzieli na Jego
wezwanie, a potem poszli dalej Êwiadczyç o Jego mi∏oÊci, s∏u˝yç (...) w parafiach, miastach i wsiach, w szkolach i uniwersytetach, we wszystkich miejscach...”.
Lidia Alicja Petelnik, Opole
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Bóg moim Ojcem
Âwiadectwo wyg∏oszone podczas rekolekcji adwentowych
prowadzonych przez ∏ódzkà W˚Ch
asze myÊlenie o Bogu, nasz obraz Boga jest cz´sto nie tylko ograniczony, ale tak˝e zafa∏szowany.
Na zniekszta∏cenie obrazu Boga wp∏ywa wiele naszych doÊwiadczeƒ – zw∏aszcza historia ˝ycia, a tak˝e
obawy o siebie, swojà przysz∏oÊç, ludzkie potrzeby, pragnienia. PodÊwiadomie boimy si´, aby Bóg nam nie zabra∏ czegoÊ co jest nam drogie lub te˝ nie za˝àda∏ od
nas zbyt wiele.
Obraz Boga jest nierzadko naznaczony naszymi doÊwiadczeniami ˝yciowymi, wyniesionymi jeszcze z najm∏odszych lat: konfliktami rodzinnymi, niedostatecznym poczuciem bezpieczeƒstwa a tak˝e ograniczonà
i uwarunkowanà ró˝nymi brakami mi∏oÊcià rodziców,
a szczególnie ojca. Wszystko to ma zasadniczy wp∏yw na
kszta∏towanie si´ postawy ograniczonego zaufania do
siebie, do ludzi, do Êwiata. Z tà postawà nieufnoÊci
wchodzimy te˝ w naszà relacj´ z Bogiem.
Aby móc doÊwiadczyç mi∏oÊci Boga i odkryç Jego
prawdziwy obraz, trzeba przekroczyç ograniczenia mi∏oÊci ludzkiej, która jest niedoskona∏a i cz´sto nas rani.
Mi∏oÊç autentyczna zawsze buduje na prawdzie – prawdzie o ludzkiej szlachetnoÊci, dobrej woli, wysi∏ku, trudzie, ofiarnoÊci, ale te˝ s∏aboÊci, nienasyceniu potrzeb
emocjonalnych.
Jedynym skutecznym lekarstwem na zranienia przez
ludzi i przez ˝ycie mo˝e byç doÊwiadczenie mi∏oÊci bezwarunkowej, nieskoƒczonej, a takà mi∏oÊcià kocha tylko
Bóg, który jest inny od naszych wyobra˝eƒ.
Bóg mówi do cz∏owieka i objawia mu si´ na ró˝ne
sposoby – przez akt stwórczy, przez s∏owo, przez proroków, przez Jezusa Chrystusa. To w∏aÊnie cz∏owiek jest
najdoskonalszym dzie∏em Boga, które ukoronowa∏o ca∏e
stworzenie. W pi´knie przyrody, jej ró˝norodnoÊci, Êpiewie ptaków, szumie morza odnajdujemy wcià˝ Êlady
Boga. Wszystko od poczàtku s∏u˝y∏o i s∏u˝y cz∏owiekowi,
którego Bóg wywy˝szy∏ najbardziej, obdarzy∏ rozumem
i wolnoÊcià, stworzy∏ na swój obraz i podobieƒstwo.
Bóg powo∏a∏ mnie z mi∏oÊci przeznaczy∏ do mi∏oÊci.
Moje ˝ycie nie jest przypadkiem. Bóg chcia∏, abym zaistnia∏a. On mnie pierwszà ukocha∏ mi∏oÊcià nieskoƒczonà, odwiecznà; zapragnà∏ mego istnienia i nigdy si´ nie
cofnie. Czuwa nade mnà i nad tobà, towarzyszy nam
w ka˝dej chwili i bardzo Mu na nas zale˝y. Âw. Augustyn
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mówi, ˝e Bóg jest bli˝szy cz∏owiekowi ni˝ cz∏owiek sam
sobie. To kochajàcy Ojciec, a Jego mi∏oÊç jest bezwarunkowa. Nie mówi: „B´d´ ci´ kocha∏, je˝eli…”. On nas
kocha takimi, jakimi jesteÊmy, a nie takimi, jakimi
chcielibyÊmy byç. Bóg nie kocha za coÊ, ale dlatego ˝e
jestem. On jest moim najlepszym, najczulszym Ojcem,
a ja Jego dzieckiem umi∏owanym, zaakceptowanym zanim
zacz´∏am istnieç. Tej mi∏oÊci mog´ zawierzyç do koƒca.
Jestem dla Boga kimÊ jedynym; nie ma dzieci identycznych – nie by∏o, nie ma i nie b´dzie takiej osoby jak
ja – z moimi zdolnoÊciami i ograniczeniami. Moja historia czyni mnie kimÊ zupe∏nie jedynym, wyjàtkowym
i Bóg przyjmuje mojà jedynoÊç, przyjmuje takà, jaka jestem, nie stawia ˝adnych warunków. Jak odpowiem na
t´ mi∏oÊç zale˝y tylko ode mnie – mog´ jà przyjàç lub
odrzuciç, uwa˝ajàc, ˝e nie jest mi potrzebna. Jestem
wyjàtkowym dzieckiem Boga – ja, ale te˝ i ka˝dy cz∏owiek, tak˝e ten, którego nie umiem przyjàç i uwa˝am,
˝e nie powinien byç. On te˝ jest potrzebny, by nie by∏o
˝adnej luki w Bo˝ym planie.
Najpe∏niejszym i najwa˝niejszym znakiem niezwyk∏ej
mi∏oÊci Boga Ojca do nas jest Jego Syn Jezus Chrystus.
To dla nas, dla naszego zbawienia Bóg sta∏ si´ cz∏owiekiem, doÊwiadczy∏ w ˝yciu wszystkiego oprócz grzechu.
Niczego Ojciec Umi∏owany Mu nie oszcz´dzi∏. Jezus ofiarowa∏ swoje ˝ycie za nas, za nasze ocalenie. Jego mi∏oÊç
jest czystym darem, pragnie tylko, abyÊmy si´ otworzyli na przyj´cie tego drogocennego daru, który zapewnia
nam ˝ycie wieczne.
Jezus jest Bogiem ˝ywym, osobowym i bardzo bliskim. Jest obecny w ka˝dym cz∏owieku, jest tu i dziÊ poÊród nas. Objawi∏ nam imi´ Ojca. Mo˝emy Go adorowaç,
modliç si´ przed tabernakulum, gdzie mieszka i czeka na
nas zawsze. Pozosta∏ z nami pod postaciami chleba i wina. W ka˝dej Eucharystii mo˝emy karmiç si´ Bo˝ym S∏owem, przyjmowaç Cia∏o i Krew Paƒskà, czerpaç si∏´,
radoÊç, pokój i szcz´Êcie bez miary. Przed Nim nie musimy udawaç. Mo˝emy byç w pe∏ni sobà, nie musimy si´
broniç, nie musimy byç idealni, nienaganni. On bardzo
pragnie naszej obecnoÊci, mo˝emy mówiç Mu o wszystkim – o radoÊci, o smutku, o bólu, o nadziei. On nas
przyjmuje do koƒca, otacza swojà dobrocià i mówi: „Nie
bój si´, ja jestem. Wystarczy ci mojej ∏aski”.
9
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Zastanówmy si´, jakie wi´zy ∏àczà nas z Bogiem.
Czy sà to wi´zy mi∏oÊci, ufnoÊci, oddania, czy mo˝e
l´ku o siebie, poczucia obowiàzku, poczucia winy? Bliska relacja z Bogiem rodzi pragnienie modlitwy i pobudza do pe∏nienia Jego woli. Da∏ nam tego przyk∏ad
sam Jezus, który modli∏ si´ do Ojca, uczy∏ modlitwy
uczniów i wype∏ni∏ wol´ Ojca do koƒca. Do jakiego Boga ja si´ modl´? Boga ˝ywego, prawdziwego, do Ojca,
który jest w niebie czy mo˝e do bo˝ka naszych obowiàzków, bo˝ka naszych l´ków, bo˝ka zrobionego z naszych nieuporzàdkowanych potrzeb? Czy ja si´ w ogóle modl´?
Odchodzenie od Boga zaczyna si´ od zaniedbywania
modlitwy. Cz∏owiek zabiega o sprawy tego Êwiata i nie
ma czasu dla Boga. Ró˝ne doÊwiadczenia ˝yciowe nie
pozwalajà uwierzyç, ˝e jest On troskliwym Ojcem, który
zna wszystkie nasze potrzeby i potrafi im zaradziç. Czasami cz∏owiek chcia∏by widzieç w Bogu przyjaciela, ale
czuje, ˝e zbyt du˝o wymaga, za du˝o
oczekuje. Nierzadko ulegamy podszeptom szatana, który mówi, ˝e Bóg nie jest
mi∏oÊcià i robi wszystko, aby nas od Boga odciàgnàç.
Wiara mo˝e wzrastaç tylko wtedy, gdy
si´ modlimy. Modlitwa jest tak potrzebna
jak powietrze, aby ˝yç. Gdy nie ma modlitwy, s∏abnie i zanika nasza wiara.
Czy wierzysz, ˝e Bóg jest naszym
Ojcem, ˝e raduje si´ twoim istnieniem?
I nie tylko ci´ stworzy∏, ale nieustannie
troszczy si´ o ciebie?
Czy wierzysz, ˝e by∏eÊ potrzebny Bogu? WÊród milionów ludzi by∏eÊ Mu potrzebny i ty.
Czy wierzysz, ˝e Bóg ma wspania∏y plan wobec twojego ˝ycia, ˝e pragnie, abyÊ by∏ szcz´Êliwy i to nie tylko
w wiecznoÊci, ale ju˝ tu na ziemi, gdzie wszyscy ˝yjemy?
Wiem, ˝e nie jest ∏atwo uwierzyç w nieskoƒczonà
mi∏oÊç Boga, która przerasta wszelkie wyobra˝enia. Ja
sama bardzo d∏ugo nie mog∏am uwierzyç w t´ mi∏oÊç.
Urodzi∏am si´ w rodzinie katolickiej. Chodzi∏am do koÊcio∏a modli∏am si´ i wiedzia∏am, ˝e Bóg jest, ˝e mnie
kocha. Moje trudne doÊwiadczenia z dzieciƒstwa i m∏odoÊci cz´sto pogrà˝a∏y mnie w bólu i smutku.
Gdy mia∏am 6 lat, mój ojciec zginà∏ w wypadku. Mama cz´sto chorowa∏a. I tak z nieco starszym bratem
szybko musieliÊmy dorastaç. Chodzàc do szko∏y podstawowej, oprócz nauki, musia∏am sprzàtaç, praç, gotowaç
i pracowaç w polu, a praca by∏a cz´sto ponad si∏y dziecka. Póêniej te˝ by∏o trudno, pojawi∏y si´ ró˝ne kryzysy,
niech´ç do ˝ycia, do pracy, do ludzi.
10
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Nie umia∏am dzi´kowaç Bogu za dar ˝ycia, bo by∏o
takie trudne i nie mia∏o wi´kszego sensu. Nie umia∏am
zaakceptowaç siebie i historii mego ˝ycia. Patrzàc na
innych, czu∏am si´ bardzo nieszcz´Êliwa i wydawa∏o
mi si´, ˝e tak musi byç, ˝e trzeba dêwigaç swój krzy˝,
aby kiedyÊ otrzymaç nagrod´ za trudy ziemskiego ˝ycia. Bóg by∏, ale gdzieÊ daleko i chocia˝ nie widzia∏am
w Nim surowego, karzàcego Ojca, to jednak nie rozumia∏am i nie czu∏am Jego mi∏oÊci: nie widzia∏am te˝
zbytnio owoców mojej modlitwy. Czasami prosi∏am,
aby zabra∏ mnie ju˝ do swojego nieba. Bóg by∏ w mojej g∏owie, ale nie by∏o Go w sercu.
Przyszed∏ jednak taki dzieƒ, b∏ogos∏awiony dzieƒ,
szcz´Êliwy dzieƒ, który wszystko odmieni∏ i prawda
o Bo˝ej mi∏oÊci pokona∏a najd∏u˝szà drog´ – z umys∏u
do serca. A sta∏o si´ to pewnego zimowego wieczora
1994 r., kiedy goràco si´ modli∏am, proszàc Boga
w swej bezradnoÊci, aby On mnie prowadzi∏ i obieca∏am, ˝e pójd´ za Nim wsz´dzie, gdzie
zechce. Czu∏am, ˝e jest to chwila prze∏omowa, ˝e dzieje si´ coÊ niezwyk∏ego.
I tak by∏o. Mog∏am si´ o tym przekonaç
ju˝ nied∏ugo, kiedy opuÊci∏y mnie dotychczasowe l´ki, a do pracy bieg∏am
jak na skrzyd∏ach, majàc w sercu du˝o
radoÊci, pokoju i zapa∏u. Dwa tygodnie
póêniej by∏o jeszcze inne doÊwiadczenie Bo˝ej mi∏oÊci, kiedy to podczas
modlitwy o uzdrowienie w KoÊciele
oo. Jezuitów na Sienkiewicza w ¸odzi
Jezus dotknà∏ mnie swojà mocà
i uzdrowi∏ z choroby tarczycy, a ju˝
wczeÊniej przygotowywa∏am si´ psychicznie do operacji, bo tak radzi∏ lekarz. Trudno mi
by∏o uwierzyç, ˝e spotka∏a mnie tak wielka ∏aska. Moja wdzi´cznoÊç i radoÊç nie zna∏y granic.
To doÊwiadczenie Bo˝ej mi∏oÊci rozpocz´∏o nowà
ksi´g´ mojego ˝ycia. Najlepszy Ojciec podarowa∏ mi
nowe ˝ycie, nowe oczy, nowe uszy, nowe serce. Zupe∏nie inaczej zacz´∏am patrzeç na siebie, na ludzi,
na Boga. Zachwyci∏am si´ pi´knem otaczajàcego Êwiata, którego nie dostrzega∏am. I tak do dziÊ zadziwiam
si´ tà mi∏oÊcià Boga, który ciàgle obdarza mnie
ró˝nymi darami – radosnymi i trudnymi. Wszystkie sà
potrzebne, abym coraz bardziej upodabnia∏a si´
do Mistrza z Nazaretu. Nigdy wystarczajàco nie podzi´kuj´ Mu za to, co mi uczyni∏ i ciàgle czyni.
Pragn´ te˝ bardzo, aby wszyscy doÊwiadczyli tej
mi∏oÊci i cieszyli si´ szcz´Êciem, które w pe∏ni mo˝e
daç tylko Bóg.
El˝bieta Piasta, ¸ódê
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Po co ˝yjemy
Rekolekcje w ˝yciu codziennym w ¸odzi
czasie Adwentu 2002 roku wspólnota lokalna
w ¸odzi po raz pierwszy podj´∏a si´ zorganizowania i przeprowadzenia otwartych dla osób spoza wspólnoty, rekolekcji ignacjaƒskich w ˝yciu codziennym.
MyÊl ta zrodzi∏a si´ jeszcze w 2001 roku i dojrzewa∏a. Ju˝ na poczàtku paêdziernika 2002 roku zacz´liÊmy
przygotowywaç plan dzia∏ania w gronie osób odpowiedzialnych. Okaza∏o si´ wówczas, jak bardzo przydatne
by∏y treÊci i instrukcje z letniego seminarium W˚Ch
w Mielnie.
Rekolekcje odbywa∏y si´ przy parafii o.o. Jezuitów
w ¸odzi przez cztery kolejne niedziele: 24 listopada oraz
1, 8 i 16 grudnia. Spotkanie rekolekcyjne obejmowa∏o
Eucharysti´, konferencj´, medytacj´ i spotkania w grupach. Na ka˝dym spotkaniu uczestnicy otrzymywali propozycje tekstów do medytacji na ca∏y tydzieƒ. Mieli te˝
mo˝liwoÊç rozmowy w ciàgu tygodnia o swoich doÊwiadczeniach duchowych z wyznaczonymi osobami.
SkupiliÊmy si´ wokó∏ Fundamentu åwiczeƒ Duchowych Êw. Ignacego, a zw∏aszcza wokó∏ tematów: „Bóg
naszym Ojcem”, „Po co ˝yjemy”, „Ku wolnoÊci wyswobodzi∏ nas Chrystus”. Podczas ostatniego spotkania
staraliÊmy si´ zebraç opinie uczestników rekolekcji
w ankietach i zakoƒczyliÊmy naszà wspólnà drog´
dzi´kczynieniem w Eucharystii i adoracji NajÊwi´tszego
Sakramentu oraz Agapà.
Rekolekcjom towarzyszy∏a atmosfera skupienia i radoÊci. To przedsi´wzi´cie pokaza∏o, ˝e ludzie naprawd´
poszukujà pog∏´bienia swojej modlitwy i wiary. Âwiadczy∏a o tym choçby liczba osób uczestniczàcych (waha∏a si´ od 100 do 80 osób).
Szczególnym darem okaza∏a si´ te˝ osoba o. Tadeusza Domerackiego, który „przyszed∏” do parafii o.o.
Jezuitów dos∏ownie w przededniu rekolekcji i jak sam
to okreÊli∏: „wsiad∏ do p´dzàcego pociàgu”. To on w∏aÊnie sta∏ si´ naszym duchowym opiekunem i wsparciem.
Wszyscy uczestnicy zainteresowani duchowoÊcià Êw.
Ignacego i Wspólnotà ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego zostali
zaproszeni na styczniowe spotkanie ∏ódzkiej W˚Ch.
Rekolekcje by∏y cennym czasem dla uczestniczàcych
w nich osób z zewnàtrz (tak wynika z ankiet), ale tak˝e dla nas, pos∏ugujàcych w czasie rekolekcji. By∏a to
naprawd´ nasza wspólna praca. Ka˝dy znalaz∏ miejsce
dla swoich zdolnoÊci, mo˝liwoÊci i pragnieƒ. Zdobyli-
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Êmy doÊwiadczenie, czym jest wspólne apostolstwo
i wspólny cel. Cieszy∏o te˝, ˝e pomimo trudnoÊci i wielu innych obowiàzków, mogliÊmy zrobiç coÊ dla innych.
Nagrodà dla nas by∏a ich radoÊç, zadowolenie i konkretne owoce, a tak˝e wyra˝enie przez wielu ˝alu, ˝e to ju˝
koniec. Na pytanie w ankiecie: „Czy w przysz∏oÊci
chcia∏byÊ uczestniczyç w tego typu rekolekcjach”
– wi´kszoÊç odpowiedzia∏a pozytywnie.
ByliÊmy wi´c Êwiadkami cudu i na naszych oczach
stawa∏y si´ cia∏em s∏owa Êw. Ignacego: „ufaj, jakby
wszystko zale˝a∏o od Boga, a czyƒ tak, jakby wszystko
zale˝a∏o od ciebie.”
Poni˝ej podajemy kilka wypowiedzi-Êwiadectw
uczestników rekolekcji (na podstawie ankiet).
„Na takie rekolekcje czeka∏am. Za to dzi´kuj´, ˝e
by∏y.”
„G∏´boko poczu∏am obecnoÊç Boga mi∏osiernego,
który mnie kocha takà, jaka jestem, z moimi grzechami
i wadami.”
„Sposób prowadzenia godny naÊladowania.”
„Wi´cej si´ prze˝ywa ni˝ na innych rekolekcjach.”
„Rekolekcje by∏y przeprowadzone sprawnie i ka˝dy
przychodzàcy spotyka∏ si´ z troskà i zainteresowaniem
ze strony organizatorów.”
„Dla osoby pracujàcej jest to dobra propozycja.”
„Trudno samemu zmobilizowaç si´ do codziennej
medytacji, a takie rekolekcje bardzo w tym pomagajà.”
Bogu niech b´dà dzieki. AMDG
Ma∏gorzata Sosiƒska

Wspólnota ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego w ¸odzi
sk∏ada goràce podzi´kowania
wszystkim tym cz∏onkom narodowej W˚Ch,
którzy w ró˝noraki sposób s∏u˝yli pomocà
w przygotowaniu rekolekcji ignacjaƒskich
w ˝yciu codziennym, a szczególnie
Teresie Litwiniak i Danusi Dworakowskiej
z warszawskiej wspólnoty „Andrzej Bobola”.
Bóg zap∏aç!
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Informacje,proÊby
serdecznoÊci
❖ Bia∏ystok:
W dniach 8-9 marca bia∏ostocka W˚Ch prze˝ywa∏o
spotkanie formacyjne z udzia∏em naszego asystenta
o. R. Friedricha. Podczas tego spotkania 9 osób z∏o˝y∏o
przymierze, w tym 3 osoby po raz pierwszy – Kasia ˚.,
Monika Cz., Beata W. – „to Bóg jest w was sprawcà
i chcenia, i dzia∏ania zgodnie z Jego wolà.” (Flp 2, 13).
Podj´to rownie˝ decyzj´ o przeprowadzeniu wyborów
odpowiedzialnych za wspólnot´ lokalnà. Wybory odb´dà si´
16 maja 2003 r. w dniu Êw. Andrzeja Boboli, patrona W˚Ch.
Wszystkich bia∏ostoczan serdecznie zapraszamy na godz. 19
do mieszkania Ireny R.: Al. Pi∏sudskiego 16 m. 11 i prosimy
o modlitw´ w intencji wyborów.
Informacje ze wspólnot podstawowych:
Magnificat – w grudniu zakoƒczy∏a cykl spotkaƒ
re-wizyjnych; Barbara N. wycofa∏a sie z W˚Ch (jestem sympatykiem i dlatego pisz´ – bn); wspólnota wybra∏a odpowiedzialnych – obecnie koordynatorem jest Jola W., a animatorem
– Hania P. Dzi´kujemy Basi B. i Andrzejowi P. za dotychczasowe pe∏nienie pos∏ugi odpowiedzialnych.
Arka – Ewa P. znalaz∏a swoje miejsce w tej grupie. Podj´∏a
tak˝e funkcj´ animatora.
Barbara Nawrocka
Kartka z notatnika – 14 lutego 2003 r.
JOLKA, TAK WYSZ¸O...
„Spieszmy si´ kochaç ludzi, tak szybko odchodzà...” Ten dobrze znany fragment wiersza ks. J. Twardowskiego od razu
przychodzi na myÊl, gdy na drodze ˝ycia zderzamy si´ ze
Êmiercià.
„Powia∏o wiecznoÊcià...” us∏ysza∏am zaraz po informacji
o nag∏ym odejÊciu brata Joli Winnickiej. Widzia∏am go kilka razy, ale Jol´ znam lata. To jej m∏odszy brat. I pomimo ˝e
jej ból jest tylko jej bólem, ja mog´ byç w pobli˝u, przynajmniej na odleg∏oÊç kabla telefonicznego i poprzez modlitw´.
Jarek nie chorowa∏. Mia∏ prac´, dziewczyn´. Jak mówi Jola:
„zacz´∏o mu si´ uk∏adaç”.
Dzieƒ Êw. Walentego, patrona zakochanych, sp´dza∏ w domu rodzinnym z dziewczynà. èle si´ poczu∏, po∏o˝y∏ si´...
d∏ugotrwa∏a reanimacja – w domu i w szpitalu – tylko na
krótko przywróci∏a akcj´ serca.
Jak to mo˝liwe, ˝e tak nagle, bez uprzedzenia, odchodzi
ktoÊ bliski? Dlaczego w momencie, gdy zaczyna mu si´
uk∏adaç? Gdy bliscy oczekujà powiadomienia o zar´czynach, terminie Êlubu? Dlaczego nie móg∏ cieszyç si´ szcz´Êciem? Kilka dni trwa∏o uporczywe „dlaczego?”. Do mo12

mentu, gdy serce nie odpowiedzia∏o zwrotem tak cz´sto
u˝ywanym przez Jarka: „Jolka, TAK WYSZ¸O”.
B´dzie jeszcze ból, t´sknota, ale nad nimi delikatnie unosi
si´ zgoda na to, co jest. Kojàco pobrzmiewa „tak wysz∏o...”
Wieczny odpoczynek racz mu daç Panie...
bn
❖ Piotrków Trybunalski:
W dniu 3 grudnia w KoÊciele KoÊciele oo. Jezuitów
p.w. Franciszka Ksawerego zosta∏a odprawiona uroczysta msza
Êw., której przewodniczy∏ ks. arcybiskup ∏ódzki W∏adys∏aw
Zió∏ek. W wyg∏oszonej homilii nawiàza∏ do dzia∏alnoÊci misyjnej
Êw. Franciszka Ksawerego zach´cajàc wszystkich wiernych
s∏owami: „idêcie i g∏oÊcie” innym Dobrà Nowin´ swoim ˝yciem
zgodnym z Ewangelià.
Z racji obchodów 450 lat od Êmierci patrona koÊcio∏a ojciec
superior Andrzej Lemiesz zorganizowa∏ wystaw´ zdj´ç
i dokumentów zwiàzanych z historià i ˝yciem koÊcio∏a.
Dwie osoby z naszej wspólnoty (Basia i Danusia) pomaga∏y
przy wykonaniu tej wystawy.
25 stycznia br. w KoÊciele oo. Jezuitów rozpocz´∏o si´
10-tygodniowe seminarium odnowy ˝ycia w Duchu Âwi´tym.
W ka˝dà sobot´ przez o. Andrzeja Lemiesza odprawiana jest
Msza Êw. i wyg∏aszana konferencja. Jedna ze wspólnot
podstawowych zaanga˝owa∏a si´ w prowadzenie grup
dzielenia.
10 marca br. rozpocz´∏y si´ 4-tygodniowe rekolekcje w ˝yciu
codziennym, które przygotowa∏y dwie wspólnoty podstawowe
pod kierunkiem asystenta o. Andrzeja Lemiesza SJ, który
co tydzieƒ b´dzie odprawia∏ Eucharysti´ i g∏osi∏ konferencje.
Wspólnota piotrkowska kontynuuje comiesi´czne czuwania
modlitewne przed obrazem Matki Bo˝ej Trybunalskiej.
Czuwania te zosta∏y podj´te w intencji szerzenia kultu
MB Trybunalskiej i koronacji obrazu koranami papieskimi.
Anna Ciesielska
♥ 29 stycznia Sylwia Wydra ze wspólnoty „Przymierze”
w Piotrkowie Tryb. urodzi∏a córeczk´. Ma∏ej Juleczce i jej
rodzicom ˝yczymy Bo˝ego b∏ogos∏awieƒstwa.
♥ Cieszymy si´ wraz z Magdà Witkowskà ze wspólnoty
„Chaire” i jej m´˝em S∏awkiem z narodzin syna – Pawe∏ka.
♥ Cieszymy si´ wraz z Kasià i Jankiem So∏daczukami
ze wspólnoty „Magis” z narodzin syna – Jakuba.
Maleƒstwom i rodzicom ˝yczymy wiele zdrowia
i radoÊci.
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Znajdziesz na stronach WWW

http://www.adonai.pl
Pomoc duchowa
Jest to strona domowa Tomka. Na liczne pytania zaciekawionych
internautów, kto jest twórcà tej strony, autor napisa∏: „... Mam
29 lat... Nie jestem ksi´dzem... Nie skoƒczy∏em równie˝ studiów
teologicznych... Jestem «zwyk∏ym» cz∏owiekiem, który po prostu
cieszy si´ ˝yciem...
Moje motto na dziÊ:
...O Panie pomó˝ mi cz∏owiekiem zawsze byç.
W mi∏oÊci odkryç godnoÊç swà.
Daj bym nie zwàtpi∏ w drugiego cz∏owieka
– prawdziwà wielkoÊç jego mi∏oÊci...”
A jednak wiele osób trafiajàcych na t´ stron´ dziwi si´, ˝e jej autorem jest osoba Êwiecka. Du˝o na niej zagadnieƒ zwiàzanych
z Bogiem, mi∏oÊcià. Pomoc Duchowa – to nazwa tej strony. Na temat zawartoÊci strony autor napisa∏: „JeÊli chodzi o dobór materia∏ów to prezentuj´ na niej treÊci, które sà po prostu bliskie mojemu sercu.”
Strona jest pe∏na radoÊci i pokoju. Wiele tu modlitwy, du˝o poezji. Strona (pod nieco innym adresem) powsta∏a w lipcu 2001
r. i w swoich poczàtkach mia∏a zawieraç tylko informacje na
temat zespo∏u Pomoc Duchowa oraz zmar∏ej tragicznie poetki
Agaty Budzyƒskiej. Strona wcià˝ si´ rozrasta, zmieni∏a te˝ charakter. Coraz wi´cej osób mo˝e znaleêç tu coÊ dla siebie. Ciekawe opowiadania dla ducha, opowiadania rodzinne, bajki dla
dzieci, rozwa˝ania, które mogà pos∏u˝yç do medytacji, teksty do
zamyÊleƒ, sporo humoru, prezentacje do pobrania. Wszystko to

w klimacie mi∏oÊci do
Boga i cz∏owieka.
Na stronie mo˝na znaleêç
te˝ ˝yciorysy Êwi´tych
oraz znanych ludzi, informacje o ró˝nych wydarzeniach historycznych.
Dla Êpiewajàcych i grajàcych s∏owa i akordy
piosenek m.in. Tomka
Kamiƒskiego, Antoniny
Krzysztoƒ, Starego Dobrego Ma∏˝eƒstwa, ks. Aleksandra Nowaka i innych.
W czytelni mo˝na poczytaç niezwyk∏e Êwiadectwa, ciekawe ksià˝ki, dokumenty, kazania. W dziale Poezja mo˝na znaleêç
wiersze m.in.
Adama
Asnyka, Józefa Barana,
Grzegorza Pasierba, Agaty
Budzyƒskiej,
Cypriana
Kamila Norwida, Haliny
PoÊwiatowskiej, Edwarda
Stachury, Jerzego Szymika, Jana Twardowskiego,
Katarzyny Wawrzonowskiej, Adama Ziemianina
i innych. Jako motto strony z poezjà autor zamieÊci∏ nast´pujàce s∏owa:
„JeÊli obok ciebie jest ktoÊ cierpiàcy, p∏acz razem z nim.
Je˝eli jest ktoÊ szcz´Êliwy, Êmiej si´ wraz z nim.
Wszyscy jesteÊmy anio∏ami z jednym skrzyd∏em:
mo˝emy lataç tylko wtedy, gdy obejmujemy drugiego cz∏owieka ...”
Dla ch´tnych mo˝liwoÊç poznania innych osób odwiedzajàcych
stron´. Jako odpowiedê na potrzeby ludzi samotnych poszukujàcych kontaktów z innymi osobami o podobnym systemie wartoÊci
i zainteresowaniach powsta∏o èróde∏ko. Jego zadaniem jest umo˝liwienie poznania si´ poprzez wzajemnà wymian´ informacji na
temat swoich pragnieƒ, oczekiwaƒ i problemów. Na stronie równie˝ mo˝liwoÊç dyskusji na forum oraz wejÊcie na czat.
Na koniec ˝yczenia od autora dla wszystkich odwiedzajàcych stron´:
„Niech ci´ Pan b∏ogos∏awi i strze˝e.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobà,
Niech ci´ obdarzy swà ∏askà.
Niech zwróci ku tobie swe oblicze i
Niech ci´ obdarzy pokojem.”

oprac. DP

Nieustannie polecamy równie˝ strony:
– Êwiatowej W˚Ch – http://cvc-clc.net
– narodowej W˚Ch – http://www.wzch.org.pl
– domów rekolekcyjnych – http://www.jezuici.pl/dr
– modlitwy codziennej – http://www.jezuici.krakow.pl/sp
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Domy rekolekcyjne zapraszajà
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: 7-11.05.2003; 18-22.08.2003;
3-7.09.2003
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
13–21.05.2003
I, II, III tydzieƒ
3–11.06.2003
I, II, III tydzieƒ
23–31.08.2003
I – IV tydzieƒ
10–18.09.2003
I, II, III 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
5–13.07.2003
I-III Tydzieƒ i synteza
14–22.07.2003
I – IV tydzieƒ
2–10.08.2003
I – IV tydzieƒ
Rekolekcje lipcowe przeznaczone sà przede wszystkim dla
kap∏anów i kleryków, ale mogà w nich braç udzia∏ tak˝e inne
osoby.
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 filiach istnieje mo˝liwoÊç
odprawienia indywidualnie åwiczeƒ Duchowych Êw. Ignacego
Loyoli (rekolekcje oÊmiodniowe) w nast´pujàcych terminach:
Ognisko Rekolekcyjne w Starej Wsi (50 km na po∏udnie
od Rzeszowa): 22-30.04; 5-14.05; 2-10.06; 11-19.06;
20-29.06; 4-13.07; 15-24.07; 4-13.08; 16-22.08;
27.08-5.09;
Ognisko Rekolekcyjne w Bliznem (45 km na po∏udnie
od Rzeszowa): 26.04-4.05; 6-14.05; 20-29.05; 31.05-8.06;
21-30.06; 2-11.07; 13-22.07; 24.07-2.08; 4-12.08;
14-23.08; 28.08-6.09;
Ognisko Rekolekcyjne w Antoniowie (22 km od Stalowej
Woli): 25.04-04.05; 6--14.05; 20-28.05; 30.05-07.06;
21-30.06; 2-11.07; 13-22.07; 24.07-2.08; 4-12.08;
14-23.08; 28.08-6.09;
Centrum Formacji Duchowej (Salwatorianie)
ul. Âw. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. (0-12) 269-2397
www.cfd.salwatorianie.pl
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
28.06. – 6.07.2003
18–26.08. 2003
25.09. – 3.10. 2003
14

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
FUNDAMENT åD: 11–16.07.2003; 26–31.08.2003;
30.09. – 5.10.2003; 2–7.12.2003
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE:
26.04. – 4.05.2003
I, II, IV tydzieƒ i Synteza
1–9.07.2003
I, II tydzieƒ i Synteza
19–27. 07.2003
I, II, III, IV tydzieƒ
1–9. 08.2003
I, II tydzieƒ i Synteza
11–19.08.2003
I, II, III, IV tydzieƒ
13–21.09.2003
I, II, IV tydzieƒ i Synteza
22–30.11.2003
I, II, III tydzieƒ
Ignacjaƒskie Centrum Formacji Duchowej
ul. Tatrzaƒska 35, 81-313 GDYNIA,
tel. (58) 621-05-15 lub 620-69-09, fax (58) 621-03-50
e-mail: icfd@jezuici.pl
FUNDAMENT åD: 12-17.07.2003; 8-13.08.2003
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
19–27.07.2003
I, II tydzieƒ
29.07 – 6.08.2003
II, III i IV tydzieƒ
23–31.08.2003
I tydzieƒ, Synteza
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¢: 14–19.06.2003;
16–21.07.2003
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
9–18 05.2003
II tydzieƒ
10–18.05.2003
I i IV tydzieƒ
6–14.07.2003
I, II tydzieƒ i Synteza
23–31.07.2003
I, II i III tydzieƒ
6–14.08.2003
I, II i IV tydzieƒ
23–31.08.2003
I, II i III tydzieƒ
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: 27.05–1.06.2003; 12–17.08.2003; 26.09 –
1.10.2003; 2–7.12.2003
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE:
26.04 – 4.05.2003
I, II, IV tydzieƒ
13– 21.05.2003
Synteza
2–10.08.2003
I – IV tydzieƒ
20– 28.08.2003
I – IV tydzieƒ
10–18.09.2003
I – IV tydzieƒ
1–15.10.2003
Synteza
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SESJE•SKUPIENIA•KURSY
GDYNIA
Edukacja przez zabaw´ – Centrum Arrupe
30.05 – 01.06.2003
Szkolenie przeznaczone jest dla wychowawców pragnàcych
urozmaiciç godziny wychowawcze, obozy dla dzieci i m∏odzie˝y, szkolne imprezy. Sesj´ poprowadzi p. Bernardeta Lechowicz, pedagog i wyk∏adowca w Wy˝szej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.
Odrodzenie z Maryjà. PrzejÊcie
medytacyjno-kontemplacyjne

19–21.06.2003

Letnia Szko∏a Teologii: teologia êywa 25–29.06.2003
Letnia szko∏a teologii przedstawia wybrane zagadnienia teologii wspó∏czesnej równie˝ osobom nie majàcym wy˝szego
wykszta∏cenia teologicznego. Jej zadaniem jest wprowadzenie osób, które pragnà pog∏´biç zrozumienie swojej wiary
oraz poszukujà odpowiedzi na wa˝ne pytania egzystencjalne.
Szko∏´ poprowadzà jezuici, wyk∏adowcy teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie: o. Grzegorz Bubel
SJ, o. Marek Wójtowicz SJ, o. Marek Blaza SJ, o. Artur Filipowicz SJ.
Rekolekcje: Modlitwa Jezusowa

16-21.08.2003

Rekolekcje m∏odzie˝owe
Szko∏a kontaktu z Bogiem I
06–10.05.2003
CZECHOWICE-DZIEDZICE
Wp∏yw obrazu Boga na ˝ycie osobiste
21–24.08.2003
W proponowanym skupieniu podj´te zostanà mi´dzy innymi
tematy: Kszta∏towanie si´ obrazu Boga w nas. Obrazy Boga
jakie nosimy w sobie. Chrystus prawdziwym obrazem Boga.
Prowadzi: Pan Piotr Bednarczyk, pedagog.
Poznaç siebie
05–07.09. 2003
Sesja prowadzona b´dzie w formie warsztatów dajàcych narz´dzia do poznania w∏asnych uwarunkowaƒ i mechanizmów
obronnych, które utrudniajà rozwój relacji z ludêmi i Bogiem.
Prowadzi: Pani dr Krystyna Kotowa, psycholog i terapeuta.
Bo˝a OpatrznoÊç a ludzki l´k
26–28.09. 2003
Jaka jest relacja pomi´dzy l´kiem a Bo˝à OpatrznoÊcià? Miejsce i funkcja uczuç w ˝yciu cz∏owieka. Dlaczego prze˝ywamy
l´k? Sposoby radzenia sobie z l´kiem (ucieczka – zrozumienie

SESJE•SKUPIENIA•KURSY
– wykorzystanie dla rozwoju). Te i podobne problemy zostanà podj´te podczas skupienia. Prowadzi: Pani Dorota Przygrodzka, psychiatra oraz ekipa Domu Rekolekcyjnego.
KALISZ
Jak udoskonalaç relacje z dzieçmi
22–25.05.2003
Sesja ma form´ warsztatów dla rodziców. W programie m.in.
nast´pujàce tematy: rozpoznawanie, nazywanie i zaakceptowanie uczuç, akceptacja uczuç dziecka, jak jà okazywaç, jak
pomagaç dziecku radziç sobie z w∏asnymi uczuciami; zach´canie dziecka do wspó∏pracy, do samodzielnoÊci; rozwiàzywanie problemów i konfliktów w rodzinie. Sesj´ poprowadzà
psychologowie Aneta P´czak i Jolanta Siwak.
Rekolekcje m∏odzie˝owe
Szko∏a kontaktu z Bogiem I
20–24.06.2003
Szko∏a kontaktu z Bogiem II
24–29.06.2003
STARA WIEÂ
Ró˝aniec kontemplacjà Chrystusa: skupienie
31.05 – 01.06.2003
CZ¢STOCHOWA
Odrodzenie z Maryjà
23–25.05.2003
U stóp Jasnej Góry proponujemy skupienie s∏u˝àce odnowie
modlitwy i ˝ycia na wzór ˝ycia Maryi. Droga modlitwy prowadzi przez medytacje i kontemplacje – do zjednoczenia z Bogiem w ˝yciu codziennym. Prowadzi o. Jacek Bolewski SJ.
Kurs duchowoÊci ignacjaƒskiej
04–07.09.2003
Kurs poprowadzi ekipa Centrum i zaproszeni goÊcie.
EUROPEJSKIE CENTRUM KOMUNIKACJI
I KULTURY (ECCC)
ul. Olecka 30,04-984 Warszawa-Falenica
tel. 22/872-04-41, fax 22/872-02-85
eccc@pro.onet.pl, http://www.eccc.pl
Sesja: Poznaj siebie
19–21.09.2003
Sesja jest prowadzona w formie warsztatów dajàcych narz´dzia do poznania w∏asnych uwarunkowaƒ i mechanizmów
obronnych. Prawdziwe poznanie siebie pozwala przyjàç swoje s∏aboÊci i otworzyç si´ na wspó∏prac´ z ∏askà Bo˝à. Sesj´
poprowadzi Krystyna Kotowa, psycholog i psychoterapeuta.
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
29.06 – 07.07.2003

– Rekolekcje W˚Ch – Zakopane
Blizsze informacje: Krystyna Seremak (k.seremak@wp.pl;
tel.: 22/672-73-09)

30.07 – 08.08.2003 – Zgromadzenie Ogólne W˚Ch – Nairobi, Kenia
Delegatami wspólnoty polskiej sà: Ewa Dybowska,
El˝bieta Gleba i o. Zygfryd Kot SJ.

14-17.08.2003

– Spotkanie Rady Wykonawczej i Rady G∏ównej – Mielno

19-21.09.2003

– Sesja na temat rekolekcji w ciàgu ˝ycia – Gdaƒsk

4-5.10.2003

– Spotkanie dla prewspólnot

INTENCJE II KRUCJATY MODLITWY ZA OJCZYZN¢
Maj 2003

– Za sprawujàcych w∏adz´ w Polsce, aby w swych decyzjach
i dzia∏aniach kierowali si´ troskà o dobro wspólne Rodaków.

Czerwiec 2003 – O podj´cie wysi∏ku budowania jednoÊci Europy w oparciu o wartoÊci
chrzeÊcijaƒskie.

Lipiec 2003

– Za wolontariuszy, którzy pomagajà w ró˝norodnych dzie∏ach charytatywnych, aby poprzez ich Êwiadectwo powi´ksza∏ si´ kràg osób bezinteresownie s∏u˝àcych bliênim.

Sierpieƒ 2003

– O wyzwalanie naszego ˝ycia spo∏ecznego z korupcji.

Wrzesieƒ 2003 – Za nauczycieli i wychowawców, aby oprócz przekazywanej wiedzy, rozwijali w dzieciach i m∏odzie˝y trosk´ o najubo˝szych.

Paêdziernik 2003 – Dzi´kujàc Bogu za 25-lecie pos∏ugi Ojca Âwi´tego módlmy si´
o zdrowie i ∏aski Ducha Âwi´tego na dalszà jego pos∏ug´ KoÊcio∏owi
w Êwiecie i w Polsce.
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