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NNAAJJBBLLIIŻŻSSZZEE    RREEKKOOLLEEKKCCJJEE 
 

 

dla młodzieży żeńskiej 
 

44--1111..0077..22001111  SSŁŁOOPPNNIICCEE  
  

Dokładne informacje i zgłoszenia: 

  

s. Izabela 

tel. kom 663211664; gg 22617349 

www.wspomozycielki.pl 

 

 

dla młodzieży żeńskiej i męskiej 

 

1188--2255..0077..22001111  SSUULLEEJJÓÓWWEEKK    
 

 

Dokładne informacje i zgłoszenia: 

  

s. Anna P. 

tel.: 022/ 487 86 08  lub kom. 698 230 430 

gg: 7479325; e-mail: mdpcanna@wp.pl 

www.wspomozycielki.pl 

 
Adres: 

Sulejówek k. Warszawy, ul. Poprzeczna 1 (dom Sióstr Wspomożycielek); 

Słopnice Dolne 40 (dom Sióstr Wspomożycielek – stara plebania) 
 

Dojazd: 

- do Sulejówka - pociągiem podmiejskim (Koleje Mazow. lub Szybka Kolej Miejska) z Warszawy Wsch.  

w kierunku: Siedlce, Mińsk Maz., Sulejówek Miłosna.  

- do Słopnic – busem lub PKS-em z Krakowa 
 

Rozpoczęcie: godz. 17.00; zakończenie: ok. godz. 14  
 

Opłata - ofiara dobrowolna 
 

Weź ze sobą: Pismo św., różaniec, notatnik, śpiwór, buty na zmianę, odp. ubranie do chodzenia po górach; 

 instrument muzyczny (jeżeli umiesz na nim grać). 
 

Zaproś swoje koleżanki lub kolegów - będzie Ci raźniej:))   

http://www.wspomozycielki.pl/
http://www.wspomozycielki.pl/


DDOO  PPRRZZYYJJAACCIIÓÓŁŁ......  
 

Wielki Tydzień 
 

Czy będzie on wielki tylko       

z nazwy, czy naprawdę wprowadzi 

nas w WIELKĄ TAJEMNICĘ 

naszej wiary będzie zależało 

głównie od nas samych – od tego 

czy pozwolimy Panu Bogu na 

działanie łaski w naszych serach 

przez sakramentalną posługę Ko-

ścioła…; czy zmierzymy się na 

tyle z wymagającym rytmem dnia, 

aby wygospodarować czas na po-

głębioną refleksję nad znaczeniem 

tych dni; czy skierujemy nasze 

kroki do kościoła nie tylko na 

Mszę rezurekcyjną, ale na nabo-

żeństwa całego Triduum Paschalnego (od czwartku do sobotniej liturgii)…  

Może warto zadać sobie kilka pytań, które zmusiłyby nas do zatrzymania się nad kwestią dziękczynie-

nia… Czy dziękowaliśmy Panu Jezusowi – tak z serca – za Kościół i sakrament kapłaństwa? Szczególnie 

teraz, gdy tak wiele złych słów pada pod adresem księży…, czy zastanawialiśmy się na tym – jak pisał św. 

Jan Maria      Vianney – że wszystko, co najlepsze Bóg daje nam przez Kościół i posługę kapłanów? Przez 

chrzest włącza nas w grono odkupionych Jezusową Krwią; w Eucharystii karmi Chlebem Życia; przez 

bierzmowanie udziela darów Ducha Świętego; przez spowiedź nieustannie obdarowuje przebaczeniem; po-

twierdza wybór powołania przez sakrament kapłaństwa i małżeństwa; wzmacnia w cierpieniu i wprowadza 

w wieczność w sakramencie chorych… Nikt nam tego nie da, gdy zabraknie kapłanów… Kto nas wyspo-

wiada?, kto nakarmi Ciałem Pańskim? kto przeleje Chrystusową krew na ołtarzu Eucharystii? 

Czy całowaliśmy kiedyś Krzyż ze świadomością, że jest przede wszystkim znakiem naszego odkupie-

nia?; że naprawdę jest to Drzewo, na którym zawisło moje Zbawienie; że Ten przybity do krzyża umarł za-

miast mnie i wciąż umiera, gdy grzech śmiertelny rani moją duszę?… że gdyby nie Ukrzyżowany piekło już 

dawno by nas pochłonęło…? 

 

Z czym kojarzy się nam Wielka Sobota? Z koszyczkiem i pisankami? – oby nie! Czy dziękowałam (em) 

Bogu, że Pan Jezus zstąpił nawet do głęboko-

ści piekielnych, do otchłani śmierci, aby tylko 

wyciągnąć mnie z grobu grzechu, aby dać mi 

życie?… 

 

Nie jest łatwo zagłębić się w paschalną ta-

jemnicę, ale prośmy Ducha Świętego o świa-

tło, prośmy Maryję, aby wypraszała nam po-

trzebne łaski na ten czas, abyśmy jako ludzie 

wiary reprezentowali nieco wyższy poziom 

niż ci, którzy w świątecznych życzeniach nie 

potrafią wykrzesać z siebie nic ponad powta-

rzanie dziwnych zdań z kiczowatych, nie ma-

jących nic wspólnego z Wielkanocą, kartek    

z kurczakami i wiosennymi baziami… 

ZAC 



DDRROOGGAA  ZZRRAANNIIOONNEEJJ  MMIIŁŁOOŚŚCCII    
((oopprraacc..  nnaa  ppooddssttaawwiiee  ffrraaggmmeennttóóww  ssłłóóww  JJeezzuussaa  ddoo  mmiissttyycczzeekk  XXXX  wwiieekkuu))  

 

 
Pieśń: Quo vadis 

 

Znak krzyża. 

 

Tam w Ogrójcu… Oszczerstwa i obelgi, chłosta i korona cierniowa, pragnienie, krzyż… wszystko to 

cisnęło się przed moje oczy wraz z mnogością grzechów, zniewag i zbrodni, które będą popełnione w 

ciągu wszystkich wieków. I nie tylko widziałem je, ale zostałem w nie przyobleczony. Przyodziany 

bezmiarem tej ohydy musiałem stanąć przed obliczem mego Ojca, aby błagać o miłosierdzie. Wtedy 

poczułem na sobie ciężar gniewu obrażonego Boga. Wówczas Ja, Jego Syn ofiarowałem się jako za-

kładnik, aby Go przejednać i ułagodzić Jego sprawiedliwość...  

 

… a ludzie Mnie nie kochają… Dlaczego?... 

 

Stacja I – sąd 

 

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,  

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Od szaleństwa krzyża aż do szaleństwa Eucharystii i pobytu w duszy jako jej pokarm i napój, żebrzę 

miłości, proszę o nią, narzucam się niejako duszy ludzkiej, by Mnie przyjęła za jedyny przedmiot 

swego kochania…  

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają?... a ty?... czy miłujesz Mnie? Proszę, kochaj Mnie… 

 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 

 

Stacja II - krzyż 

 

Ja jestem słońcem, które odkrywa twoją nędzę. Im ona jest większa w twych oczach, tym więcej po-

winna wzrastać twoja czułość i miłość do Mnie. Nie lękaj się! Ogień wydobywający się z mego Serca 

spaja twoją nędzę… Chcę odpocząć w tym sercu pełnym nędzy, to prawda, ale także pełnym            

miłości… 

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają? A ty? Miłujesz mnie? Proszę, przyjmij Mnie… 

 

Stacja III – pierwszy upadek 

 

Ludzie boją się nawet pomyśleć o wyższej doskonałości z powodu swoich upadków, z powodu swoich 

przewinień… Mówią, że nie są godni…, ale dlaczego mi nie zaufają? Ja jestem Miłością i przebacze-

niem. Miłość przebacza i zapomina o wszystkim… 

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają?... a ty? czy miłujesz Mnie? Proszę, ufaj Mi… 

 

Stacja IV - Matka 

 

Matka…, nikt tak jak Ona nie potrafi odtworzyć w duszy ludzkiej moich Boskich rysów, a cała świę-

tość duszy polega na upodobnieniu do Mnie. Najwierniejszym Moim obrazem jest Najświętsza Matka. 



Doznałem od Niej tyle macierzyńskiej miłości, że dla mej Matki Niepokalanej niczego duszom            

odmówić nie mogę… 

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają? Dlaczego nie kochają Matki mojej?  A ty? Miłujesz Mnie?  

Proszę, odpowiedz miłością… 

 

(Pieśń do Maryi) 

 

Stacja V – Szymon 

 

Jeśli was proszę o miłość, nie odmawiajcie mi jej. Tak łatwo jest kochać Tego, który jest samą Miło-

ścią. Jeśli wymagam czegoś, co kosztuje waszą naturę, to daję wam równocześnie łaskę i siłę niezbęd-

ną do przezwyciężenia siebie… 

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają?... a ty?... czy miłujesz Mnie? Proszę, nie odmawiaj Mi… 

 

Stacja VI – Weronika 

 

Nic nie jest małe co pochodzi z miłości. Najmniejszy czyn podjęty z miłości ma wiele zasług i daje Mi 

wiele pociechy! Czekam tylko na miłość i proszę jedynie o miłość… 

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają?... a ty, czy miłujesz Mnie? Proszę, pociesz Mnie… 

 

Stacja VII – drugi upadek 

 

Tyle dusz zapomina o Mnie i tyle innych zajmuje się wieloma błahostkami, a Mnie zostawiają samego 

całymi dniami! Wiele innych znów nie słucha Mego głosu, a przecież Ja mówię do nich bez przerwy, 

ale ich serce jest przywiązane do stworzeń i rzeczy ziemskich…  

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają?... a ty? Miłujesz mnie? Proszę, usłysz Mnie… 

 

Stacja VIII – niewiasty 

 

O gdybyście wiedzieli, wy, tak bardzo przeze Mnie umiłowani, jak łatwo jest pocieszyć, ukryć i dać 

wypoczynek Bogu cierpiącemu! Każdy szept miłości jest dla Mego serca muzyką wieczoru, serdecz-

nym przeżyciem, które przynosi ukojenie po tylu doznanych zawodach, jakich w ciągu jednego tylko 

dnia, a nawet w ciągu jednej godziny doznaję… 

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają?... A ty?... miłujesz Mnie? Proszę, pozwól Mi spocząć w twoim  

sercu…  

 

Stacja IX – trzeci upadek 

 

O grzesznicy, którzy Mi sprawiacie takie cierpienia! Czy ta krew przyniesie wam zbawienie i życie? 

Czy nie będzie dla was przelana na próżno? 

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają?... A ty?... miłujesz Mnie? Proszę, wstań… 

 

Stacja X – obnażenie 

 

Jak wyrazić moją boleść na myśl, że to obnażenie, ta trwoga i konanie i ta krew będą nadaremne dla 

tylu, tylu dusz ludzkich?! 

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają? A ty…, czy miłujesz Mnie? Proszę, swoim czystym życiem i swo-

ją miłością okryj Mnie… 

 



Stacja XI – ukrzyżowanie 

 

Jestem Jezus, a imię to znaczy Zbawiciel. To dlatego moje dłonie zostały poranione gwoźdźmi i przy-

bite do krzyża, na którym umarłem z miłości do was. Moje stopy też noszą ślady ran miłości, a moje 

Serce zostało otwarte włócznią, która przebiła je po mojej śmierci… 

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają?... a ty?... czy miłujesz Mnie?  

Proszę, pozwól Mi spocząć w Tobie… 

 

Stacja XII – śmierć 

 

Cóż mogłem uczynić nad to, co uczyniłem? Wyjąłem niejako z własnej piersi me Serce, umieściłem je 

na zewnątrz, by zwrócić uwagę wszystkich ludzi na ten niezwykły przejaw mej miłości dla nich. A lu-

dzie przechodzą obok mnie zimni i nieczuli. 

Jak mam was przekonać o mojej Miłości? Jeżeli nie przekonała was o niej śmierć moja, to cóż was 

przekona?  

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają? A ty? Czy miłujesz Mnie? Proszę, uwierz Miłości… 

 

Stacja XIII – zdjęcie z krzyża 

 

Połóż Twą skroń na mym Sercu, by zakosztować czułości, jaką cię otaczam. Moje serce wysila się by 

dawać ludziom coraz to nowe dowody miłości. O, gdyby wiedzieli, jak Ja ich kocham, jak pragnę, by 

w moją miłość wierzyli, by Mi odpłacali wzajemnością… 

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają?...a ty? Czy miłujesz Mnie? Proszę, mów do Mnie… 

 

XIV – złożenie do grobu 

 

Mój krzyż jest bramą do prawdziwego życia, a dusza która umie przyjąć go i ukochać w tej postaci,    

w jakiej go jej podaję, wejdzie przez tę bramę do światłości wiekuistej… 

Jako Pan i Król wszechświata, umarły i zmartwychwstały - mam prawo do tego, by być kochanym 

przez ludzi, kochanym przez ciebie…, ale niko-

go nie zmuszam, bo dobrowolny akt miłości ma 

w moich oczach tak wielką wartość, że go przez 

wieczność całą nagradzać będę wiekuistym ak-

tem mej miłości w duszy ludzkiej… 

 

Dlaczego ludzie Mnie nie kochają?  

A ty…, miłujesz Mnie?  

Proszę, nie lękaj się Miłości!  

 

XV – zmartwychwstanie 

 

Jeśli pragniesz szczęścia, Ja nim jestem.   Jeśli 

szukasz bogactwa, Ja jestem nieskończonym 

bogactwem. Jeśli pragniesz pokoju, Ja jestem 

Pokojem. Jeśli pragniesz przebaczenia, Ja je-

stem Miłosierdziem i Miłością. Pragnę być Kró-

lem Twojego serca!  

 

A ty?... czego ty pragniesz?...  

 

Pieśń: Chcę płonąć Twą miłością (Vox Eremi) 

 

Oprac. WDC  



TTOO  JJUUŻŻ  BBYYŁŁOO……  
 

Zmiana Sióstr odpowiedzialnych 

W styczniu bieżącego roku, została podjęta decyzja o zmianie Sióstr odpowiedzialnych za Referat Powołań 

oraz za Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Siostra Anna Czajkowska będzie nadal zajmować się 

administracją strony internetowej i redakcją Biuletynu informacyjnego MDPC oraz będzie pisać biografię 

Matki Wandy Olędzkiej - współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. 

Obowiązki referentki powołaniowej oraz odpowiedzialnej za MDPC przejęły s. Izabela Romanik i s. Anna 

Pękowska. Dlatego bardzo prosimy, żeby we wszelkich kwestiach dotyczących spraw i spotkań rekolekcyj-

nych dla młodzieży żeńskiej oraz młodzieży należącej do MDPC kontaktować się z s. Izabelą i z s. Anną P. 

 

22.01 – 22.04 - weryfikacja przynależności do MDPC 

Siostra Anna Cz., przekazując MDPC swojej następczyni, przeprowadziła weryfikację przynależności do 

Dzieła. Ilość członków bardzo „stopniała” w porównaniu do ilości formalnie zapisanych, ale przynajmniej 

wiadomo, że Ci którzy pozostali w MDPC są naprawdę zaangażowani w niesienie pomocy zmarłym cier-

piącym w czyśćcu. Taki też cel przyświecał tej weryfikacji. Nie chodzi nam o wielkie liczby, ale o wielkie 

serca tych, którzy tworzą Dzieło. Do MDPC ponownie zadeklarowało swoją przynależność ponad 100 osób. 

Ponadto prawie tyle samo wyraziło pragnienie przeniesienia do starszej grupy Dzieła, czyli do Apostolstwa 

Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC), którym od początku jego istnienia (ponad 25 lat) zajmuje się         

s. Kinga Szczurek. 

Jeżeli ktoś przez zapomnienie nie zdążył odesłać Karty weryfikacyjnej do 22 kwietnia, może to jeszcze 

uczynić do końca maja 2011, ale już pisząc do s. Anny P. albo kontaktując się z nią telefonicznie. Dane kon-

taktowe s. Anny podane są na stronie internetowej Zgromadzenia w zakładce MDPC: 

www.wspomozycielki.pl 

 

Dni skupienia dla młodzieży żeńskiej 

W dniach 11-13.02.2011 w Sulejówku grupa rekolekcyjna pochylała się nad tematem miłości i cierpienia        

w kontekście rozpoczynającego się okresu Wielkiego Postu. Dni skupienia prowadzili: ks. Piotr Lasota, dok-

torant KUL na wydz. Historii Sztuki, s. Izabela i s. Anna P. 

  

http://www.wspomozycielki.pl/


Spotkania formacyjne Sióstr  

W roku 2011 zostały przewidziane trzy serie spotkań w ramach tzw. formacji ciągłej dla Sióstr. Na pierwsze 

z nich w dniach (4-6 lutego) została zaproszona do Sulejówka s. Hiacynta Popiel, michalitka z Miejsca Pia-

stowego, która zajmuje się formacją w swoim zgromadzeniu, pełniąc funkcję mistrzyni nowicjatu oraz to-

warzyszeniem duchowym w czasie rekolekcji prowadzonych przez Ojców Jezuitów i Salwatorianów. Drugą 

serię poprowadził (18-20 marca) o. Andrzej Baran, kapucyn z Warszawy. Trzecia seria odbędzie się jesie-

nią.  
 

20 marca- odeszła do Pana s. Zofia Honorata Wlazło  

Urodziła się 27 marca 1934 r. w Rusinowie k. Opoczna. Do Zgromadzenia wstąpiła w 1951 r. Nowicjat 

odbywała w Nowym Mieście, gdzie w 1954 r. złożyła profesję czasową. Po złożeniu profesji przebywała we 

wspólnotach w Kobyłce, Sulejówku, Zakroczymiu, Krynicy Morskiej, Blachowni, Warszawie i Nowym 

Mieście. W zgromadzeniu ukończyła Liceum Ogólnokształcące a później Studium Pedagogiczne. Pracowała 

przez 6 lat w przedszkolu w Warszawie i w Zakroczymiu. Pełniła urząd radnej generalenj a następnie eko-

nomki generalanej.  Była przełożoną wspólnoty zakonnej w Sulejówku, Zakroczymiu, Krynicy Morskiej      

i Blachowni.  

Siostra Zofia była osobą otwartą na otoczenie. Łatwo nawiązywała kontakty z ludźmi i rozmawiała na tema-

ty religijne. Swoim bezpośrednim podejściem, życzliwością, pogodnym usposobieniem zjednywała sobie 

ludzi. Miała dobry kontakt zarówno z osobami starszymi jak i młodszymi a także dziećmi w przedszkolu.  

Ceniła swoje powołanie wspomożycielki i jako przełożona troszczyła się o wspólnotę, ale także były jej 

bliskie sprawy Zgromadzenia. Była pracowita i ofiarnie wypełniała wszystkie swoje obowiązki. 

Ostatnie lata życia spędziła w Nowym Mieście. Tu Jezus Chrystus dał jej w szczególny sposób udział          

w swoim krzyżu. Będąc przykuta do łóżka cierpiała cicho, z poddaniem się woli Bożej.  

Bóg powołał ją do siebie 20 marca w niedzielę rano o godz. 9.10. Dziękujmy Jezusowi za dar życia                

i powołania s. Zofii zanurzając ją poprzez modlitwę w Jego miłosiernej miłości.  

 

1 kwietnia - wizyta w WSD 

Już po raz trzeci Siostry Wspomożycielki zo-

stały zaproszone na spotkanie z klerykami 

Wyższego Seminarium Duchownego w Rze-

szowie. Od ostatniej wizyty minęły trzy lata, 

więc już kilka roczników alumnów, należą-

cych do Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym 

nie miało okazji poznać Zgromadzenia, przy 

którym apostolstwo czyśćcowe istnieje. Zgromadzenie Sióstr 

Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych reprezentowała s. Anna 

Czajkowska. Na auli WSD w pierwszy piątek kwietnia zgroma-

dziła się cała wspólnota seminaryjna na czele z Księdzem Rek-

torem Jacentym Mastejem. Siostra Anna przedstawiła najpierw 

Zgromadzenie, a następnie mówiła o Apostolstwie Pomocy Du-

szom Czyśćcowym, o formach pomocy zmarłym cierpiącym w 

czyśćcu oraz o wdzięczności dusz czyśćcowych za każdy, po-

wodowany miłością do Boga i bliźniego, gest serca.  

Na zakończenie, po wspólnej modlitwie i odśpiewaniu Apelu 

Jasnogórskiego, s. Anna złożyła wpis do Kroniki agendy wspie-

rającej dusze czyśćcowe, wyrażając wdzięczność za zaproszenie 

i za otwartość na charyzmat Sióstr Wspomożycielek.  



WWKKRRÓÓTTCCEE  WWYYDDAARRZZYY  SSIIĘĘ……  
 

Święta w Monachium 

Przełożona Generalna Zgromadzenia wraz ze swoją zastępczynią 18 kwietnia wyjadą do Monachium i spę-

dzą ponad tydzień we wspólnocie naszych Sióstr mieszkających i pracujących w Niemczech. Matka po 

Wielkanocy przeprowadzi także wizytację kanoniczną w tej wspólnocie. 

 

Beatyfikacja Jana Pawła II 

Wiadomo, że w tym roku dzień 1 maja będzie miał wyjątko-

wy charakter i odtąd - już na zawsze – pozostanie w pamięci 

Polaków jako data wyniesienia na ołtarze naszego Papieża 

rodaka.  

Wielką radością dla nas jest fakt, że pięć Sióstr weźmie 

udział w uroczystości beatyfikacyjnej w Rzymie. Siostry do-

łączą do grona młodzieżowej pielgrzymki z parafii Matki 

Kościoła w Sulejówku.  

 

Rekolekcje Sióstr 

Wieczorem w dniu beatyfikacji Jana Pawła II rozpoczną się 

także coroczne rekolekcje dla Sióstr. Jako prowadzący został 

zaproszony o. Piotr Stasiński OFMCap. Czas całkowitego 

milczenia i modlitwy potrwa do 8 maja. Ze względu na szcze-

gólny dzień rozpoczęcia rekolekcji na pewno nowy Błogosła-

wiony będzie patronował Siostrom i wstawiał się za nimi do 

Pana. Polecamy też Waszej modlitewnej pamięci Siostry reko-

lektantki, aby słowo Boże zasiane w sercach Sióstr stokrotnie za-

owocowało w codziennym podążaniu drogą życia poświęconego Panu Bogu i du-

szom czyść- cowym.  
 

7 maja - Uroczystość Maryi Pośredniczki Łask 

Jak co roku w tym dniu czcimy główną Patronkę naszego Zgromadzenia. Dzięku-

jąc Panu Jezusowi za dar Matki, we wszystkich wspólnotach, Siostry zbierają się 

na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu oraz ponawiają akt profesji za-

konnej.   

 

Wizyta Sióstr z Francji 

Na przełomie maja i czerwca nasze Zgromadzenie odwiedza dwie Siostry Wspo-

możycielki z Francji. Siostra Chantal bywała w Polsce już wiele razy i na bieżąco 

utrzymuje kontakt korespondencyjny z nami dzieląc się ciekawymi informacjami  

z życia i duchowości swojego zgromadzenia. Wspomożycielki francuskie powsta-

ły 30 lat wcześniej niż Wspomożycielki polskie i z ich Ustaw bł. Honorat wiele 

skorzystał w zakresie charyzmatu, pisząc Pierwsze Ustawy dla nas. 

 

Matury 

Maj to miesiąc Maryi, a także czas matur. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy muszą się zmierzyć z tym 

niełatwym egzaminem. Polecajmy ich Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej i bł. Jana Pawła II. 

  



OODD  PPRRZZYYJJAACCIIÓÓŁŁ……  
Młodzież Katolicka w Szwecji 

 

Ale Bóg jest wierny i nie pozwoli żebyście byli kuszeni ponad to, co możecie znieść, lecz wraz z pokusą da 

też wyjście, abyście zdołali przetrwać. 1 Kor 10,13 

 

Chciałabym wam napisać troszkę 

o Polskiej młodzieży katolickiej w 

Szwecji. Trudno jest porównywać 

z polskimi realiami, w tym kraju 

są różne wyznania. Cieszę sie 

ogromnie z tego, że młodzież ka-

tolicka w Szwecji jednak  się nie 

poddaje i żyje na codzień Jezusem 

Chrystusem i pokazuje jaki On 

jest cudowy i wspaniały. Pomimo 

trudności i różnych przeciwności 

stoimy twardo na nogach i wiemy 

czego chcemy i do jakiego celu 

dążymy. Pomocne są bardzo stowarzyszenia dla młodzieży jak np. Polska Unga Katoliker I Sverige       

(PUKiS) czli Polska Młodzież Katolicka w Szwecji, są też podobne grupy skupiające młodych ludzi z in-

nych krajów. Jest nas mało, ale nie poddajemy się, ani nie zniechęcamy - tylko walczymy o to, co 

wartościowe, bo życie jest zbyt piękne, by je marnować, siedziec w domu i się nudzić.  

Cztery razy w roku spotykamy się z polską młodzieżą w różnych miejscach Szwecji na weekend, by 

pobyć razem, poznać nowych ludzi, modlić sie wspólnie, spiewać i wiele innych ciekawych rzeczy. To 

wszystko nas łączy, bo jest nas wtedy dużo. Jestemy razem tylko 2 dni. Może dla kogoś to mało, ale dla nas 

dużo..., Bardzo fajnie jest spotkać polską młodzież z wielu stron tego kraju i zobaczyć jak Jezus w nich żyje. 

Jeżeli ktoś coś sensownego chce robić i wierzy, że mu się to uda, to tak będzie. Zawsze znajdzie się ktoś, 

kto pomoże robić coś dobrego. Kiedy przychodzi czas powrotu do swoich domów, to jest nam przykro się 

roztawać. Czasem jest trudno i sypie sie świat (tak może sie wydawać ) narzekamy, że innym jest łatwiej      

i lepiej, ale to nie jest do końca tak. Mieszkamy w różnych miejscach z różnych powodów, ale ktoś właśnie 

tego chciał. Właśnie to my – tak daleko od Ojczyzny - mamy głosić i pokazywać Jezusa. To nieważne ile 

masz lat czy jesteś duży czy mały. To Ty zostałeś wybrany do misij.  

To jest cudowne poznawać nowych ludzi I spędzać z nimi czas czyniąc dobrze. Czasem zdarza się, że 

ktoś sie zagubi i nie wie dokąd ma iść, co zrobić. Wtedy może liczyć na pomoc. Nigdy nie jesteśmy sami. 

Planujemy wyjazdy, zbiórki, spotkania, zabawy - co kolwiek - aby być razem. We wspolnocie jest siła. 

Jesteśmy jedną wielką rodziną, czasem jest źle, bo ktoś coś powie, drugi się obrazi i tak wiecie..., ale zawsze 

dochodzimy do porozumienia. Można łatwo poznać w kim żyje Jezus…, kto jest z Nim blisko. Z Jezusem 

wszystko można przezwyciężyć – z Nim jest łatwiej. Czasem chciało by sie rzucić wszystko i uciec od prob-

lemów, obowiązków, szkoły - od wszystkiego... no ale po co? Tak prawdę mowiąc to, co nas otacza, nasze 

upadki, cierpienie, smutki to wszystko nas umacnia.  

 

Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żolnierz Chrystusa Jezusa... 

 

Nella  

Jeden dzień rekolekcji 

spędziliśmy w Nowym 

Mieście nad Pilicą, gdzie 

znajduje się Sanktuarium 

bł. Honorata Koźmińskie-

go oraz Dom Pomocy Spo-

łecznej prowadzony przez 

Siostry Wspomożycielki. 



Przekroczyć próg nadziei… z własnym krzyżem trzeba! 

 

Tak mi się marzyło przytulić do kogoś…, przytulić, chociażby  

do siebie…  

Nie mogłam zasnąć. Wierciłam się na wszystkie strony świata. 

Myślałam o minionych dniach, bezsennych nocach…, liczyłam   

„baranki”, … i … pewnie nad ranem zasnęłam, bo pozostał mi        

w pamięci przedziwny sen… Śniłam przepiękne góry, które jakby 

kłaniały się w moją stronę, a ja usiłowałam wejść na najwyższy 

szczyt – bezskutecznie. Miałam wrażenie, że „coś” mnie ściąga na 

dół, „coś” blokuje i uniemożliwia wspinaczkę. Byłam zirytowaną     

tą sytuacją i próbowałam zrzucić z siebie ten niewidzialny ciężar,    

ale nie umiałam się wyzwolić, ani też rozpoznać, co mnie tak     

trzymało… 

 Ostatnie dni przed Wielkanocą, jak zwykle były pełne zajęć. Mi-

mo że miałam mnóstwo spraw do załatwienia, co jakiś czas wracały 

mi senne zjawiska. I dziwne uczucie pojawiało się natychmiast – 

czułam ów ciężar w tym momencie… 

 Miałam wrażenie, że przedzieram się sercem przez mrok. Zresztą wiedziałam już z doświadczenia, że 

żaden człowiek nie ma gotowych ścieżek, lecz musi wyszukiwać pośród tych krętych, wygodnych… tę jedyną 

i właściwą. 

Po południu umówiona byłam z Piotrkiem. Miałam uczucia „podzielone”. Mieliśmy się spotkać w ka-

wiarni, a dziś Wielki Piątek… Piotrek nie widział problemu – przecież nie będziemy tańczyć; coś ty taka 

pobożna?! 

Nie potrafiłam zaprotestować. Ok! Spotkamy się w „Einsteinie” o godz. 15… 

 Jeszcze pół godziny… A jednak! Odruchowo zadzwoniłam do Piotra. Cześć – odwołuję dzisiejsze spotka-

nie… Nie zdążyłam dokończyć, a już usłyszałam, jak Piotr zaklął… 

- Piotr – próbowałam mówić spokojnie – Piotr! Prosiłam cię, abyś zanim coś powiesz, zdezynfekował usta… 

Nie mogę się z Tobą spotkać dziś, ani jutro…  

- Czyli w ogóle – rzucił Piotr – a więc to koniec… 

- Jeżeli tak twierdzisz, to trudno… 

 Nie wiem jak się znalazłam przy kawiarni. Zerknęłam przez szybę – było pusto. Znowu powróciło odczu-

cie ciężaru ze snu… Czułam, że jest on jeszcze większy… 

 Szłam bezwiednie przed siebie… Co z Piotrem? Wydawało mi się, że jesteśmy więcej niż kumplami. Na-

wet planowaliśmy sobie nasze „razem” na dalsze lata, ale… To „ale” ostatnio pojawiało się zbyt często. 

Piotr uważał, że powinniśmy już zamieszkać razem i – jak to on mówił – wypróbować siebie pod każdym 

względem. Teraz wszyscy tak robią! Czego się boisz? – Piotr starał się mnie przekonać…  

- Nie wszyscy – powtarzałam, bo chociażby ja tak nie postąpię! Strasznie go to denerwowało; zawsze wtedy 

tracił cierpliwość i… klął… 

- Gośka – idziesz do kościoła? – usłyszałam głos Ani. - Ja?!, do kościoła…, - bo co? – te znaki zapytania sta-

wiałam jąkając się, jakby mnie ktoś przepłoszył… 

- Tak, do kościoła – kontynuowała Ania – dziś Wielki Piątek, a w tym dniu o 15 – tej, w godzinie śmierci 

Chrystusa, przed Najświętszym Sakramentem, można wyprosić wszystko, odmawiając Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia… 



W rezultacie byłyśmy już w przedsionku kościoła… - No wejdź – nalegała Ania. Wejdź, a przekroczysz próg 

nadziei… tyle, że trzeba to zrobić z własnym krzyżem… 

Klęczałam bez ruchu wpatrzona w ogołocony ołtarz i jaśniejącą monstrancję na tle prostej ciemnicy… 

Nie umiałam się skupić. Myśli plątały mi się intensywnie… ten ciężar ze snu… odrzucenie Piotra… i to 

zwątpienie, które jak zwykle jest drogą na łatwiznę… Nie czułam w sobie żadnego świtu. Jest tylko teraz…, 

teraz, teraz. 

- Boże – usłyszałam w sercu własne wołanie – Boże…, my, którzy po cichu popełniamy nasze grzechy i szu-

kamy wciąż wysp wartości, chociaż stale fałszujemy w sobie Twoje Słowo… Żebym tak teraz mogła runąć 

przed Tobą, jak ścięte drzewo i trwać tu ani lękliwie, ani zuchwale… 

 Do konfesjonału nie było kolejki. 

- Zostajesz? – szepnęła Ania. 

- Tak, jeszcze moment… 

Szłyśmy przez jakiś czas w milczeniu…, aż uruchomiłam całe wnętrze serca i wiedziałam, że… prawie uda-

ło mi się przekroczyć próg nadziei… 

 Świąteczna atmosfera „przebiła” wszystkie nasze dzienne sprawy. Piotr milczał… W drugi dzień świąt 

zobaczyłam go z Karoliną. Szli przytuleni. Wyglądali na zakochanych, oczywiście według tzw. współcze-

snych norm, których nie mogłam i nie chciałam przyjąć… 

 Nagle poczułam ulgę. Ciężar, który dźwigałam nawet we śnie, jakby przestał istnieć… 

Brzask Wielkanocnego Poranka miał swoja moc. Już teraz wiedziałam, ze nie ma odwagi bez strachu i nie 

można przekroczyć progu nadziei inaczej…  

 Przekroczyć próg nadziei… z własnym krzyżem trzeba!... 

Katarzyna Borkowska 
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Kochani Przyjaciele 

 
 
Łącząc się z Wami w głębokiej radości przeżywania Paschy Pańskiej, życzymy, aby Życie 

objawiło się każdemu z Was szczególnie w tym, w czym najtrudniej dostrzec Jego blask; aby 

światło nadziei nigdy nie zgasło w Waszych sercach, gdy zagości śmierć grzechu czy cierpie-

nia; aby miłość Zmartwychwstałego Chrystusa rozproszyła każdy cień smutku czy zniechę-

cenia w chwilach doświadczeń; aby w Waszych sercach wciąż rosła wiara, że dla Boga nie ma 

rzeczy niemożliwych, a dla tych, którzy Bogu Żywemu zawierzyli swoje życie nie ma nie-

szczęść, nie ma śmierci – są tylko krzyże… i zmartwychwstania… 
 

Z serdeczną pamięcią i modlitwą 

 

Siostry Wspomożycielki 


