
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie Euroteamu  
Monachium, marzec 2011 
 
Po raz drugi spotkaliśmy się w Monachium. Po 
wstępnym spotkaniu, w piątek po południu 
ustaliliśmy porządek obrad i przeszliśmy 
do pierwszego zadania. Czas w sobotę rano 
poświęciliśmy na ocenę dotychczasowej pracy 
naszego zespołu. Pod czujnym i doświadczonym 
kierownictwem Herberta Riegera SJ przyjrzeliśmy 
się głębiej naszej współpracy, co będzie 
z pewnością procentować w przyszłości. Jak 
moŜemy ułatwiać i rozwijać komunikację, zarówno 
w naszym własnym gronie, jaki i pomiędzy nami 
a  wspólnotami krajowymi, oraz pomiędzy 
poszczególnymi wspólnotami krajowymi? W jaki 
sposób bardziej efektywnie docierać z informacją 
do właściwych członków i wspólnot WśCh? W jaki 
sposób Euroteam moŜe wspierać ten proces? 
Na dyskusji powyŜszych zagadnień spędziliśmy 
sobotnie popołudnie. Dalszymi, poruszanymi przez 
nas tematami były planowane spotkanie Asystentów 
Kościelnych 3-6 listopada 2011, finanse oraz kurs 
liderów. 
 
Wspólna poranna modlitwa oraz wieczorna 
Eucharystia uświadamiały nam, jak bardzo 
wszystko pochodzi od NIEGO, prowadząc ku Jego 
miłosierdziu. Nawet nasze bezradne modlitwy 
wznoszone w obliczu straszliwych wydarzeń 
w Japonii. 
 
Koncert z d źwiękami Wielkanocy  
 
W niedzielę wieczór poszliśmy na koncert z Giorą 
Feidmanem. Giora w wyjątkowy sposób sprawia, Ŝe 
jego klarnet przemawia, śpiewa, szlocha i raduje się. 
Jego delikatne dźwięki dotykają głęboko i wybijają 

akordy. "Gram na klarnecie by podzielić się 
z ludźmi swoimi emocjami.” Słuchanie tej muzyki 
przywiodło mi na myśl naszą poranną modlitwę, 
gdzie powiedziano: 
 
"Dary i talenty, które Bóg dał kaŜdemu z nas nie są 
po to, by je zachować dla siebie. Są one darem od 
Boga przeznaczonym, by się dzielić i przemieniać 
naturę innych, tak jak zaczyn w cieście.” 
 
"I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo 
BoŜe? Podobne jest do zaczynu, który pewna 
kobieta wzięła i włoŜyła w trzy miary mąki, aŜ 
wszystko się zakwasiło».” (Łk 13, 20-21). 
 
Pamiętam, jak babcia piekła chleb raz w miesiącu. 
Zakwas czekał przy piecu w glinianym garnku. Na 
wieczór przed dniem pieczenia siała ona mąkę 
do duŜej drewnianej misy, dodawała zaczynu 
z droŜdŜy. Po tym pozostawiało się ciastu czas, aby 
rosło, odpoczywało i zakwaszało się. 
 
Jezus porównuje nas do zaczynu. KaŜdy z nas jest 
jak zaczyn, który powinien być dodany do ciasta 
naszego codziennego Ŝycia. Modlitwa, czytanie 
Pisma Świętego ciągle ukierunkowuje nas 
na TEGO, który pozwala ciastu rosnąć. 
 
Giora Feidman dzieli się swoim talentem 
muzycznym z ludźmi, którzy przychodzą na jego 
koncerty. KaŜdy człowiek ma inny talent, inne 
moŜliwości, inne nuty, inne ciasto potrzebne światu. 
Jezus zaprasza nas, Ŝeby nie trzymać ciasta dla 
siebie, ale by się nim dzielić i je rozdawać, tak jak 
On oddał się nam przez swoją śmierć na krzyŜu, tak 
jak On dzieli się poprzez kaŜde słowo, które 
wypowiada oraz w chlebie i winie podczas 
Eucharystii. 
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Dary i talenty, które Bóg dał 
kaŜdemu z nas nie są po to, 
by je zachować dla siebie. 
Są one darem od Boga 
przeznaczonym, by się dzielić 
i przemieniać naturę innych, tak 
jak zaczyn w cieście. 
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Modlitwa do Boga, który stał si ę dla nas Chlebem śycia 
 
• Jezu, Chlebie śycia, przełamany byśmy mogli być nadzieją 

dla świata. 
• Jezu, Chlebie śycia, przełamany by nasze Ŝycie mogło być 

dla świata Ŝarliwym źródłem miłości. 
• Jezu, Chlebie śycia, przełamany abyśmy uczyli się doceniać 
śmierć w naszym Ŝyciu, jako rzeczywistość przekształcaną 
w studnię mądrości dla świata. 

• Jezu, Chlebie śycia, przełamany abyśmy byli posłuszni temu, 
co potrzebuje w nas odosobnienia i odpoczynku. 

• Jezu, Chlebie śycia, przełamany, abyśmy uczyli się cenić to, 
co jest BoŜe w nas. 

• Jezu, Chlebie śycia, przełamany, abyśmy uczyli się cenić, Ŝe 
Ty królujesz nad światem wprost z naszego wnętrza. 

 
śyczymy wszystkim członkom i przyjaciołom W śCh 
głębokiego prze Ŝycia ducha świąt Wielkanocy, by 
stawali si ę chlebem dla innych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wszystkich naszych Wspólnot Krajowych 
Pozdrowienia od Euroteamu 
 
Chcieliśmy skorzystać z okazji i przypomnieć o znaczeniu 
komunikacji, gdyŜ staramy się poprawić sieć komunikacji między 
nami a wspólnotami krajowymi w Europie. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni tym, którzy informują nas o tym, co dzieje się w ich 
wspólnotach, ale jest wiele ze wspólnot krajowych, które się nie 
odzywają! Zachęcamy Was do podzielenia się nowinami, a takŜe 
do rozwaŜenia zaproszenia członków WśCh z innych krajów, 
do uczestnictwa w waszych działaniach, nawet jeśli nie są to wasi 
najbliŜsi sąsiedzi. Istnieje bogactwo dzielenia się tym, kim 
jesteśmy i co posiadamy. 
Dokonaliśmy zmian na naszej stronie internetowej i moŜe ona 
słuŜyć interakcji między wspólnotami w Europie, pod 
warunkiem, Ŝe będziecie informować o tym, co się u was dzieje! 
Prosimy, pamiętajcie o tym! Prosimy równieŜ, aby ten 
New(s)letter, trafiał do członków waszych wspólnot, aby mogli 
oni poczuć, Ŝe naleŜą do szerszej Wspólnoty. 

Dziękujemy za wszystko, co robicie. 
Euroteam 
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Wolfram 
Nichell, nowy 
Eurolink WśCh 
w Niemczech 
 

"Jestem męŜem Rosi i ojcem 
dwojga dorosłych dzieci, syna (21) 
i córki (19).  
Urodziłem się w Mainz i mieszkam 
tam aŜ do dziś. Pracuję jako szef 
grupy programistów w policji, 
w Moguncji. Jestem związany 
z WśCh od wczesnej młodości. 
W 2006 r. zostałem członkiem 
Niemieckiej Rady Wykonawczej. 
Dwa razy prowadziłem wakacje 
WśCh, jako członek 
międzynarodowego zespołu, ostatni 
raz w 2010 w Tannenlohe, 
w Niemczech. Wyniosłem stąd 
bardzo dobre doświadczenia 
kontaktu z członkami WśCh 
z innych krajów. Dlatego teŜ, 
a takŜe chcąc uczyć się od innych 
ich stylu Ŝycia we wspólnocie, 
podjąłem się utrzymywania 
kontaktów z członkami WśCh 
z róŜnych krajów. 
 

„Z czym mam porówna ć królestwo Bo Ŝe? Podobne jest do 
zaczynu, który pewna kobieta wzi ęła i wło Ŝyła w trzy miary 

mąki, aŜ wszystko si ę zakwasiło»."  
(por. Łk 13, 20-21) 

Kalendarium 
 
Celem kalendarium jest 
informowanie Was 
o wydarzeniach, które mają 
miejsce oraz prośba o byście te 
wydarzenia wspierali 
modlitewnie. 
 
Spotkanie Euroteamu: Słowenia, 
30.09-3.10.2011 
 
Spotkanie Asystentów 
Krajowych: Litwa, 
3-6.11.2011 
 
Więcej informacji moŜna znaleźć 
na stronie europejskiej WśCh: 
www.clc-europe.org 


