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SSzzcczzęęśścciiee  bbyycciiaa  cchhrrzzeeśścciijjaanniinneemm  

 
„Świat kocha dusze jasne, jednostki, które noszą święto w swych oczach oraz słońce ze sobą.    
Pozostają radosnymi bez względu na to, co mogłoby się zdarzyć. Mają cudowną moc przemiany 
wody powszedniego życia w najdoskonalsze wino. Ich obecność jest środkiem wzmacniającym, 
który dodaje sił, ułatwia dźwiganie naszych ciężarów”. (Narden) 
 
Przytoczona wyżej pochwała ludzi radosnych, pogodnych, szczęśliwych, którzy swą obecnością 
działają na innych podobnie jak letnie ciepło na pola i lasy może posłużyć nam za mały spraw-
dzian autentyzmu naszego chrześcijaństwa. Jeśli chrześcijaństwo jest dla nas furą przykazań, któ-
re trzeba zachowywać lub ciężkim wozem, który trzeba ciągnąć, to chyba gdzieś minęliśmy się     
z tym co stanowi istotę życia każdego chrześcijanina.  
 
Czy ktoś z nas analizując i odnosząc słowa Nardena  do swojego chrześcijańskiego życia mógłby 
w kilku zdaniach odpowiedzieć  na pytanie „Co to znaczy, że jesteś chrześcijaninem?” Spróbujmy 
krótko scharakteryzować nasz sposób życia i udzielić odpowiedzi na to pytanie, które sami po-
winniśmy stawiać sobie każdego dnia.  
 
Jestem chrześcijaninem to znaczy noszę w sobie Słońce – Jezusa Chrystusa. On jest Drogą, która 
prowadzi mnie do Ojca, Prawdą, która mnie wyzwala i Życiem, które napełnia mnie radością. 
Święto, które noszę w oczach to nadzieja na życie wieczne obiecane mi przez Zbawiciela. Radość 
zaś, której nie odbierze mi nikt i nic to świadomość mojej godności bycia Dzieckiem Bożym.     
Jestem chrześcijaninem to znaczy pozwalam działać Duchowi Świętemu we mnie gdyż dzięki   
Jego łasce woda mojego powszedniego życia zamienia się w doskonałe wino to znaczy moje co-
dzienne uczynki wykonywane  z miłości mają sens wieczny, ofiarowane Bogu stają się darem dla 
innych. Jestem chrześcijaninem to znaczy jestem szczęśliwy bo istnieje Ktoś, kto nigdy nie prze-
stanie mnie kochać takiego jakim jestem. 



 
Chrześcijaństwo to nie tylko relacja „ja” i „Bóg”, nie można pominąć jego wymiaru wspólnotowe-
go, jakim jest Kościół, nazywany często Ludem Bożym, Ciałem Chrystusa czy też Świątynią     
Ducha świętego. Ten żywy organizm, tworzą bracia i siostry żyjący na ziemi, wyznający wiarę     
w Jedynego Boga, określani mianem Kościoła pielgrzymującego, święci w niebie nazywani       
Kościołem chwalebnym oraz dusze pozostające w stanie oczyszczenia – Kościół oczyszczający. 
Zachodzi między nimi pewna wymiana dóbr duchowych: święci modlą się za nas gdy przyzy-
wamy ich wstawiennictwa, gdy modlimy się za zmarłych poddanych oczyszczeniu oni wyprasza-
ją dla nas łaski u Boga. Jesteśmy przekonani o tym, iż nasi przyjaciele z nieba i z czyśćca są bliżej 
Boga niż my żyjący jeszcze na ziemi. Stąd prosty wniosek: im więcej przyjaciół z „tamtej strony” 
tym bliżej Boga, tym więcej szczęścia. 
 
Chrześcijaństwo tym różni się od innych religii, że w innych religiach człowiek szuka Boga            
a w chrześcijaństwie Bóg jest tym, który jako pierwszy szuka człowieka. Czy można nie cieszyć się 
z faktu, iż Bóg szuka mnie nieustannie, szuka ścieżek do mojego serca a jednocześnie daje mi wol-
ność i pozostaje delikatny w pukaniu do mojej duszy? Czy można nie chcieć być w gronie tych, 
którzy wspólnie celebrując liturgię odkrywają dar obecności Pana ze swoim ludem?  
 
Podczas liturgii chrześcijanie kontemplują miłość Boga szukającą grzesznika, która objawiła się     
w Jezusie Chrystusie. Cóż piękniejszego może być owocem tej kontemplacji niż odwzajemnienie 
tej miłości względem Boga i drugiego człowieka nazwane przykazaniem miłości Boga i bliźniego? 
Jeżeli bliźnim jest ten, kto jest w potrzebie to nie mogę spocząć na laurach dopóki nie udzielę mu 
pomocy. Jeśli okryłem nagiego, nakarmiłem głodnego i odwiedziłem chorego to znaczy, że zoba-
czyłem w nim cierpiącego Chrystusa, ale równocześnie pozwoliłem by mój bliźni spotkał Chry-
stusa we mnie. 
 
Jezus swoim życiem pokazał nam jak kochać nieprzyjaciół i zaprosił nas do takiej miłości, która 
choć nie jest prosta ani łatwa swoją pięknością nie może się równać z żadną inną. Ta miłość wy-
maga często rezygnacji z naszego egoizmu, pychy, poczucia wyższości nad innymi. Kto chociaż 
raz doświadczył przekroczenia swojego „ja” na rzecz miłości i podania bratu ręki do zgody nie 
mógł nie doświadczyć prawdziwego szczęścia i radości. To doświadczenie jest zakosztowaniem 
prawdziwej miłości, która jaśnieje na krzyżu. 
 
Dla pierwszych chrześcijan być chrześcijaninem znaczyło oddać życie dla Jezusa Chrystusa. Dziś 
również w różnych krajach naszego świata rzesza chrześcijan umiera w wyniku prześladowań za 
wiarę. W naszym środowisku, w którym żyjemy nie musimy umierać za wiarę, ale nie możemy 
nie być świadkami Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Jezus bardzo nam zaufał mówiąc, że 
my jesteśmy solą ziemi i światłem świata, to my mamy nadać światu smak miłości, pokoju, rado-
ści i szczęścia, które płyną ze spotkania z Bogiem, który zrobił dla nas coś co bez wiary nie mieści 
się w ludzkich głowach: zaprosił nas do wiecznego życia z sobą.  
 
Jako chrześcijanie nie możemy zaprzestać promieniować na innych światłem Chrystusa, nie mo-
żemy schować tylko dla siebie owoców życia w przyjaźni z Tym, który ukochał nas oddając za nas 
życie. Nie możemy nie świętować cudów jakie Bóg dokonuje w naszym życiu. Nie możemy być 
smutni będąc wybranymi. Nie możemy pozostać obojętni wobec krzywdy bliźniego ponieważ 
jesteśmy przedłużeniem ramion Chrystusa na tej ziemi. 
 

 

 

 

s. Anna P. 



 

 

 

 

 

 

 

Adventus 
 

Adwent z łac. adventus oznacza po prostu „przyjście”. Często słyszymy, że czas adwentu jest ra-

dosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Pojawia się tu jednak pytanie gdzie jeszcze wcisnąć 

radość do pędzącego wiru tego świata? Jeszcze nie rozpoczął się adwent a w naszych miastach już 

dawno błyszczą światełka choinkowe i przez szyby sklepów widać wszystko to co będzie się 

dobrze sprzedawać w czasie poprzedzającym Święta. Na portalach internetowych roi się od 

różnych sposobów przesyłania prezentów, sieci komórkowe również oferują świąteczne niespod-

zianki. Nie w tym świecie jednak należy nam szukać prawdziwego źródła radości, gdyż świat 

doczesny może nam dać jedynie to, co nietrwałe, a przez to rozczarowuje. Jeśli chcemy radośnie 

oczekiwać na przyjście naszego Pana musimy przemienić nasze myślenie, trzeba nam zwrócić 

oczy ku górze, gdzie przebywa Chrystus. To On jest Panem, Panem, który przychodzi i jest już 

blisko. 

 

Skażeni grzechem żyjemy często w przekonaniu, iż panem tej ziemi jest człowiek, to on wymyślił 

różne wynalazki. Czyniąc siebie panami tego życia pozostajemy smutni i nieszczęśliwi. Czas ad-

wentu skłania nas do przewartościowania naszego życia, do zadania sobie pytania, kto jest Pa-

nem? Tylko wybór Jezusa jako Pana daje prawdziwą radość. Dawcą zaś tej radości jest sam Duch 

Święty. Gdy Maryja usłyszała od Anioła, że zostanie Matką Zbawiciela, zadała pytanie: „Jakże się 

to stanie, skoro nie znam męża?” ( Łk 1,34), usłyszała odpowiedź: „Duch Święty zstąpi na Ciebie    

i moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1,35). My również pytamy: kiedy Jezus przyjdzie?, jak się to 

stanie?, co zrobić, by zamieszkał w moim sercu, by narodził się we mnie, w moim życiu codzien-

nym? Dobre przygotowanie do spotkania z Jezusem polega przede wszystkim na współpracy       

z Duchem Świętym i Jego łaską. To On pomaga nam oczyścić świątynię naszego serca, by Bóg 

mógł zamieszkać w niej i obdarować nas darami swojej obecności: pokojem, miłością i trwałym 

szczęściem. 

 



Jeżeli sercem jesteśmy od kogoś daleko i w zasadzie nic nas z tą osobą nie łączy to trudno tu  

mówić o tęsknocie czy radości spotkania. Podobnie jeżeli żyjemy z dala od Pana Boga, bez 

głębszej relacji przyjaźni, bez szczerego pragnienia poznania Go nie przeżyjemy tego co przeżyła 

Maryja nosząc w sercu i pod sercem Pana Jezusa. Być może doświadczamy w tym czasie słabości 

grzechu, może nawet ciężkiego i nie możemy przyjmować Go w komunii świętej to właśnie ad-

went ma stać się świętym czasem powrotu Boga do naszej duszy. Roman Brandstaetter w swoim 

dziele „Pieśń o moim Chrystusie” pisze, że człowiek jest ojczyzną Boga:  

 

„Człowiek pewien, który był ojczyzną Boga,  

Skazał Go na wygnanie. 

Bóg, pochyliwszy smutnie głowę, 

Odszedł bez słowa, 

Ale zawsze tęsknił za powrotem  

Do człowieka, który był Jego ojczyzną”. 

 

Czas adwentu to czas przygotowania naszych serc w taki sposób by Bóg mógł prawdziwie w nich 

zamieszkać. Serca ludzi są własnością Stwórcy, lecz On w swej delikatności może jedynie do nich 

pukać. Otworzą Mu tylko Ci, którzy nie pozwolą na to by pozostał opuszczony, by odszedł smut-

ny ze spuszczoną głową. Tylko wrażliwi na ludzką biedę, także biedę grzechu, ludzie o wielkich 

sercach, którzy przemienili swoje myślenie, oddalili swój egoizm, by zobaczyć Chrystusa obecne-

go w drugim człowieku będą mogli świętować radość spotkania z Nieskończonym, który 

przyszedł, aby odkupić nas wszystkich od grzechu.  

Anna P. 

 

 

 

 

 

 

 

Nie martw się 

Nie martw się 

że się Kościół przewróci 

że znów grzesznik 

dłubie dziurę w niebie 

magistrze, doktorze, głuptasku 

nie martw się o Boga 

ale o siebie 

 

 

Ks. Jan Twardowski 



TTOO  JJUUŻŻ  BBYYŁŁOO……  
 

Spotkanie z młodzieżą oraz czuwanie nocne w Ostrówku 

 

Oto idę, Panie, na Twoje wezwanie; Oto idę na podbój dusz, wsparta Twą łaską, jestem gotowa iść za Tobą, 

Panie, nie tylko na Tabor, ale i na Kalwarię.(Dz 1488) 

 

W dniach 23 – 24.09.2011 w Ostrówku koło Klembowa, Siostry Izabela i Anna P. spotkały się z młodzieżą 

diecezji warszawsko – praskiej. W czasie spotkania Siostry przybliżyły młodym ludziom charyzmat Zgro-

madzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, powiedziały świadectwo powołania oraz 

rozprowadziły broszurki i zaprosiły na rekolekcje. Młodzież bliżej zainteresowana podchodziła indywidual-

nie i zadawała pytania. 

Następnie odbyła się Msza św. z udziałem kapłanów i wszystkich uczestników młodzieżowego spotkania,    

a po niej nastąpiła całonocna adoracja, w której Siostry prosiły Miłosiernego Boga przez wstawiennictwo 

św. Faustyny o dar nowych powołań dla Kościoła św. a szczególnie do naszego Zgromadzenia. 

Rano wszyscy pełni radości ze śpiewem na ustach udali się na uroczystą Eucharystię do Klembowa pod 

przewodnictwem kard. Roberta Saraha przewodniczącego Papieskiej Rady Cor Unum, byłego Sekretarza 

Kongregacji Ewangelizacji Narodów. oraz wielu innych biskupów i kapłanów na czele z abp Henrykiem 

Hoserem. 

Kardynał Sarah przypomniał drogę życiową „sekretarki Bożego Miłosierdzia”, wskazując, że dom ,             

w którym ostatecznie dojrzewało jej powołanie „pomoże młodym ludziom w rozeznawaniu ich powołania. 

Pozwoli im szukać, poznawać i słuchać Boga oraz modlić się do Niego, doświadczać Jego Miłości                 

i Miłosierdzia poprzez osobiste spotkanie z obecnym w tabernakulum Jezusem”. W ten sposób określił 

pielgrzymkowe i formacyjne przeznaczenie domu w Ostrówku, który „jeszcze oddycha obecnością św. 

Faustyny”, który ma zachwycać i pobudzać wszystkich, a zwłaszcza młodych. Tych, którzy poszukują swej 

drogi życiowej, również kapłańskiej i zakonnej – Jezus czeka na was w tym Domu św. Faustyny – 

zakończył kard.Sarah. 

Po Eucharystii wszyscy grupami parafialnymi, modląc się i śpiewając, przemaszerowali procesjonalnie do 

Ostrówka .W Godzinie Miłosierdzia nastąpiło oficjalne poświęcenie Domu św. Faustyny w, którym ostatni 

rok przed wstąpieniem 1 sierpnia 1925 roku do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia mieszkała     

i pracowała Helena Kowalska – św. Faustyna. 

Wspominając czas pobytu w Ostrówku zanotowała: 

Bóg napełnił duszę moją światłem wewnętrznym głębszego poznania Go, jako najwyższego dobra i piękna. 

Poznałam, jak bardzo mnie Bóg miłuje. Przedwieczna jest miłość Jego ku mnie. Było to w czasie nieszporów 

– w prostych słowach, które płynęły z serca, złożyłam Bogu ślub wieczystej czystości. Od tej chwili czułam 

większą zażyłość z Bogiem, Oblubieńcem swoim. Od tej chwili uczyniłam celkę w sercu swoim, gdzie zawsze 

przestawałam z Jezusem.   (Dz.16) 

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny 

 

O Jezu, któryś świętą Faustynę uczynił wielką  

czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego,  

racz za jej wstawiennictwem,  

jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją,  

udzielić mi łaski… o którą Cię proszę.  

Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia,  

ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny 

i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb,  

które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. Amen. 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwałą Ojcu… 

 

Św. Faustyno – módl się za nami  



 

Dni skupienia w Monachium 

 

W dniach 8 – 9 października siostry Kinga i Anna P. gościły na polskiej misji w Monachium, gdzie od pra-

wie 10 lat spotyka się grupa Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym i Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla 

Czyśćca. Siostra Kinga wygłosiła cztery konferencje, których tematem było „Chrześcijańskie przeżywanie 

żałoby”. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem, gdyż śmierć bliskich dotyczy każdego człowieka stą-

pającego po tej ziemi.  

Siostry przywiozły z sobą książeczki i broszurki związane z żałobą i treściami eschatologicznymi, które 

można było nabyć w wolnym czasie. W czasie spotkania była możliwość przystąpienia do spowiedzi św., 

nie brakło też długich chwil, spędzonych na adoracji Najświętszego Sakramentu i oczywiście centrum dnia 

stanowiła Eucharystia, podczas której zabrzmiał piękny śpiew złączonych wokół ołtarza Polaków.  

 

Dziękujemy z serca wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania: siostrze Małgorza-

cie, która mieszka w Monachium i jest opiekunem grupy APDC i MDPC, kapłanom redemptorystom: ks. 

Proboszczowi i ks. Mariuszowi za sprawowanie sakramentów św., braciom franciszkanom za udostępnienie 

sali oraz pani Ani z całą kuchenną załogą, która robiła smakołyki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dni skupienia dla młodzieży żeńskiej w Sulejówku 

 

W dniach od 14 – 16.10.2011 roku w Sulejówku odbyły się rekolekcje powołaniowe, które prowadzili:    

ks. Jarosław Dziedzic – asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji Siedleckiej oraz Siostry 

Wspomożycielki: Izabela – odpowiedzialna za duszpasterstwo powołań i Anna P.- odpowiedzialna za 

Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca. 

W rekolekcjach wzięło udział 13 dziewcząt, szczególnie z okolic Warszawy, pełnych radości                         

i młodzieńczego zapału, pragnących spotkać Boga oraz świadków Jego dobroci i miłości. Tematem naszych 

rozważań rekolekcyjnych było „Powołanie do bycia dla innych”. 

Ksiądz Jarosław wskazał uczestniczkom rekolekcji na trzy wymiary bycia dla innych: bycie dla Boga, bycie 

dla siebie i bycie dla innych, w kontekście przykazania Miłości Boga i bliźniego. Mówił, że: „Kochać to 

pragnąć dobra dla drugiego, to być gotowym na oddanie życia za drugiego. Nie jest to możliwe bez Chrys-

tusa, który jest Miłością”. 

Kontynuuował dalej, że: miłość szanuje bezwarunkowo unikalną wartość osoby kochanej; miłość uznaje     

i próbuje wypełnić potrzeby osoby kochanej; miłość przebacza i zapomina niepowodzenia osoby kochanej. 

W tak głębokich rozważaniach trwaliśmy, uczestnicząc w Eucharystii, Liturgii Godzin oraz adoracji 

Najświętszego Sakramentu i modlitwie różańcowej. W sobotę procesjonalnie razem z Jezusem obecnym    

w Najświętszym Sakramencie przeszliśmy do kaplicy sióstr na uroczyste Nieszpory. Wieczorem odbyły się 

franciszkańskie radości, które tworzyliśmy, jako cała grupa rekolekcyjna. Każdy wniósł tam wszystko, 

czym sam został obdarowany przez Boga - dla wspólnego dobra na większą chwałę Boga i pożytek ludzi  

W niedzielę przed południem odbyło się dzielenie, podsumowanie i podziękowanie wszystkim, którzy trud-

zili się w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tych rekolekcji. Dziewczęta ułożyły piosenkę dla Księdza - 

specjalnie na tę okazję 

 

Na melodię piosenki pt: „Wśród gór skalistych i pięknych zakochany góral szedł…” 

 

Na siedleckiej polskiej ziemi 

Zakochany Jarek żył,  

Zakochany w Panu Bogu 

Jarek na swej wiosce żył 

Raz napotkał Go Pan Jezus 

Cicho szepcząc słowa te: 

Drogi Jarku pójdźże za mną 

Ja tak bardzo kocham Cię. 

Odpowiedział Jarek słowem 

Słowem fiat Jezu „tak” 

Pragnę służyć Tobie, ludziom 

I zwojować cały świat. 

I nasz Jaruś jest dziś Księdzem 

Tak poważnym w sobie tak 

Księdzem Jarosławem przecież 

Już nie Jaruś, już nie nasz. 

Tak przyjechał tutaj do nas 

Rekolekcje głosić nam 

O miłości opowiada 

Która jest potrzebna nam. 

I choć wiele rzeczy jeszcze 

On nauczyć musi się. 

Na zegarku On się nie zna 

Co spitonga jest to wie. 

Dziękujemy Drogi Księże 

Że uczyłeś tutaj nas 

Że brzdąkałeś na gitarce 

Udając, że umiesz grać  



Rekolekcje zakończyliśmy uroczystą Eucharystią w czasie, której dziękowaliśmy Bogu za dar tych reko-

lekcji i prosiliśmy o duchowe owoce i dar nowych powołań do naszego Zgromadzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pallotyńskie czuwanie młodych w Częstochowie – temat: Słuchaj Izraelu. 

 

W dniach od 22 – 23.10.2011 roku na Jasnej Górze odbyło się Pallotyńskie czuwanie młodych w intencji 

powołań w, którym uczestniczyło 400 młodych ludzi wraz ze swoimi duszpasterzami z całej Polski. W czu-

waniu tym uczestniczyła także s. Izabela będąca w tych dniach na Ogólnopolskiej Kongregacji Odpowied-

zialnych za Powołania. 

Czuwanie rozpoczęliśmy Apelem Jasnogórskim wraz z 4000- tysiącami maturzystów z południowo – 

wschodniej części Polski oraz uczestnikami Kongregacji i innymi pielgrzymami pragnącymi trwać u stóp 

Matki Bożej Jasnogórskiej. Wszyscy pochylaliśmy się nad pierwszym przykazaniem „Słuchaj Izraelu…” 

przy akompaniamentach diakonii muzycznej, która poprzez śpiew pomagała nam trwać przy Bogu i Maryi. 

W czasie konferencji Ksiądz przypomniał młodym, że „słuchanie to ogromna potęga, siła na drodze naszej 

wiary. Bóg działa w wyciszonym sercu. W milczeniu spotykamy się najpierw ze sobą samym dzięki, temu 

robimy miejsce na spotkanie z Bogiem.” 

Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytania: Czy potrafię słuchać Boga? Czy potrafię słuchać ludzi i sie-

bie samego? 

Po konferencji nastąpił moment świadectw osób z trzech stanów życia - kapłana, kobiety – matki oraz sios-

try zakonnej. 

Był to piękny czas, w którym Bóg umocnił wiarę młodego człowieka i pozwolił otworzyć się na Jego 

działanie szczególnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, która odbyła się bezpośrednio po 

świadectwach. Następnie miała miejsce uroczysta Msza św. w, której uczestniczyło wielu Księży Pallo-

tynów, modląc się o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych dla całego Kościoła Świętego. 

Młodzież pełna radości i pięknych pragnień wyjechała do swoich domów, aby na nowo uczyć się słuchać 

Boga i ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WWKKRRÓÓTTCCEE  WWYYDDAARRZZYY  SSIIĘĘ……  
 

Rocznice urodzin w MDPC w miesiącach XII - II 

 

05 grudnia: Marta Głuszyk 

07 grudnia: Aleksandra Pawlik 

10 grudnia: Agnieszka Więch 

11 grudnia: Joanna Pękowska 

12 grudnia: Aleksandra Mach 

15 grudnia: Natalia Księżopolska 

16 grudnia: Dominika Kornecka 

20 grudnia Małgorzata Greszta 

21 grudnia: Paula Rączka 

22 grudnia: Marta Mróz 

23 grudnia Balbina Wardak 

25 grudnia: Ewa Siwek 

26 grudnia Agnieszka Szuter (Pecka) 

27 grudnia: Marta Poświatowska; Ewa Przewoźniak 

30 grudnia: Klaudia Pupka 

 

05 stycznia: Katarzyna Piotrowska 

09 stycznia: Marianna Czajkowska 

10 stycznia Paulina Czajkowska, Elżbieta Piętocha 

11 stycznia: Ewa Piętocha 

13 stycznia: Dominika Kawiorska 

15 stycznia: Monika Gliniecka 

17 stycznia: Agnieszka Filipek 

21 stycznia: Agnieszka Chuda 

29 stycznia: Ilona Adamczyk 

31 stycznia Wojciech Ryndak 

 

05 lutego: Katarzyna Chmielecka (Olejniczak) 

08 lutego: Agata Kohut 

09 lutego: Dorota Dziepak (Pękowska) 

11 lutego Agnieszka Dobrowolska, Paulina Kołodziejczyk 

13 lutego: Aneta Chaim 

14 lutego: Martyna Biadun 

15 lutego Marcin Bała; Bartłomiej Czyż; Agnieszka Furman 

18 lutego: Magdalena Podsiodło 

26 lutego: Aleksandra Fedyk 

28 lutego: Joanna Hołyszko 

 
Kochani Przyjaciele 

 

Z okazji kolejnej rocznicy urodzin życzymy Wam ducha dziękczynienia Panu 
Bogu za lata dotychczasowego życia i nadziei na to, co najlepsze na wszyst-
kie przyszłe dni. Niech Bóg – Miłość nieskończona – prowadzi Was i strzeże.  

 
Z serdeczną pamięcią w modlitwie 

Siostry Wspomożycielki 



„„MMiiłłoossiieerrddzziiee  ii  ssłłuużżbbaa””  

VV  rrookk  nnoowweennnnyy  pprrzzeedd  110000  rroocczznniiccąą  śśmmiieerrccii  bbłł..  HHoonnoorraattaa  KKooźźmmiińńsskkiieeggoo  

  

WW  NNoowwyymm  MMiieeśścciiee  nnaadd  PPiilliiccąą  1166  ggrruuddnniiaa  22001111  rrookkuu  ooddbbęęddąą  ssiięę  uurroocczzyyssttoośśccii  zzwwiiąązzaannee  zz  kkoolleejjnnąą  rroocczznniiccąą  

śśmmiieerrccii  bbłł..  OOjjccaa  HHoonnoorraattaa  oorraazz  wweejjśścciieemm  ww  ppiiąąttyy  rrookk  nnoowweennnnoowwyy  pprrzzeedd  110000  rroocczznniiccąą  śśmmiieerrccii..  KKoolleejjnnyy  rroozz--

ppoocczzyynnaajjąąccyy  ssiięę  rrookk  nnoowweennnnyy  oobbeejjmmuujjee  cczzaass  oodd  1166  XXIIII  22001111  ddoo  1166  XXIIII  22001122  rrookkuu,,  aa  ppaattrroonnuujjąą  mmuu  ddwwaa  

zzggrroommaaddzzeenniiaa  hhoonnoorraacckkiiee::  SSiioossttrryy  FFrraanncciisszzkkaannkkii  oodd  CCiieerrppiiąąccyycchh  oorraazz  SSiioossttrryy  SSłłuuggii  JJeezzuussaa..  ZZaapprraasszzaammyy  

sszzcczzeeggóóllnniiee  cczzłłoonnkkóóww  MMDDPPCC  zz  NNoowweeggoo  MMiiaassttaa,,  aabbyy  wwzziięęllii  ––  ww  mmiiaarręę  mmoożżlliiwwoośśccii  ––  uuddzziiaałł  ww  rroozzppoocczzęęcciiuu  

nnoowweeggoo  rrookkuu  WWiieellkkiieejj  NNoowweennnnyy..  

  

RReekkoolleekkccjjee  ssyyllwweessttrroowwee  MMDDPPCC  2288  XXIIII  22001111  ––  11  II  22001122  

  

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  nnaa  ssyyllwweessttrroowwee  rreekkoolleekkccyyjjnnee  ssppoottkkaanniiee  PPrrzzyyjjaacciióółł  ((  ii  iicchh  pprrzzyyjjaacciióółł    ))..  RReekkoolleekkccjjee  

bbęęddzziiee  ggłłoossiiłł  oo..  AAddaamm  PPiiaasseecckkii  OOFFMMCCaapp,,  kkttóórryy  jjuużż  kkoolleejjnnyy  rraazz  mmaa  zzaammiiaarr  pprrzzyybbyyćć  ddoo  SSuulleejjóówwkkaa  zz  ggrruuppąą  

mmłłooddzziieeżżyy,,  zz  kkttóórrąą  nnaa  ccoo  ddzziieeńń  pprraaccuujjee  ww  SSzzwweeccjjii..    

  

RReekkoolleekkccjjee  ddllaa  mmłłooddzziieeżżyy  żżeeńńsskkiieejj  

  

2200--2233  ssttyycczznniiaa  22001122  rrookkuu  ww  SSuulleejjóówwkkuu  ppllaannoowwaannee  ssąą  rreekkoolleekkccjjee  ddllaa  mmłłooddzziieeżżyy  żżeeńńsskkiieejj  nntt..  „„KKoośścciióółł  nnaasszzyymm  

ddoommeemm””  ––  zzggooddnniiee  zz  tteemmaatteemm  rrookkuu  dduusszzppaasstteerrsskkiieeggoo  22001111//22001122  KKoośścciioołłaa  ww  PPoollssccee..  ZZaapprraasszzaammyy  sseerrddeecczznniiee  

wwsszzyyssttkkiiee  oossoobbyy,,  kkttóórree  pprraaggnnąą  ppooggłłęębbiićć  sswwoojjąą  wwiięęźź  zz  PPaanneemm  JJeezzuusseemm  pprrzzeezz  ppoozznnaawwaanniiee  JJeeggoo  KKoośścciioołłaa  

ZZddjjęęcciiaa  zz  ppoopprrzzeeddnniicchh  rreekkoolleekkccjjii  zznnaajjdduujjąą  ssiięę  ww  GGaalleerriiii  nnaa  nnaasszzeejj  ssttrroonniiee  iinntteerrnneettoowweejj::  

wwwwww..wwssppoommoozzyycciieellkkii..ppll  

  

WWaażżnnee  ddaattyy  

  

2222  ii  2233  ssttyycczznniiaa  ssąą  ddnniiaammii  ww  ssppoossóóbb  sszzcczzeeggóóllnnyy  ppoośśwwiięęccoonnyymmii  ppiieerrwwsszzyymm  MMaattkkoomm  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  SSiióóssttrr  

WWssppoommoożżyycciieelleekk  DDuusszz  CCzzyyśśććccoowwyycchh::  WWaannddzziiee  OOllęęddzzkkiieejj  ii  NNaattaalliiii  NNiittoossłłaawwsskkiieejj..  WW  ttyycchh  ddnniiaacchh  wwssppoommii--

nnaammyy  rroocczznniiccee  iicchh  śśmmiieerrccii..  MMaattkkaa  WWaannddaa  ––  wwssppóółłzzaałłoożżyycciieellkkaa  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  zzmmaarrłłaa  2233  ssttyycczznniiaa  11991155  rrookkuu  

ww  LLuubblliinniiee..  MMaattkkaa  NNaattaalliiaa  ––  ppiieerrwwsszzaa  PPrrzzeełłoożżoonnaa  GGeenneerraallnnaa  ooddeesszzłłaa  ddoo  PPaannaa  2222  ssttyycczznniiaa  11990000  rrookkuu  ww  NNoo--

wwyymm  mmiieeśścciiee  nnaadd  PPiilliiccąą..    

WW  22001111  rrookkuu  ZZggrroommaaddzzeenniiee  oobbcchhooddzziiłłoo  115500  rroocczznniiccęę  uurrooddzziinn  MMaattkkii  WWaannddyy  OOllęęddzzkkiieejj..  JJaakkoo  wwoottuumm  ddzziięękk--

cczzyynnnnee  zzaa  ddaarr  jjeejj  żżyycciiaa  ii  ppoowwoołłaanniiaa  ddoo  ssłłuużżbbyy  PPaannuu  BBoogguu  pprrzzeezz  nniieessiieenniiee  ppoommooccyy  dduusszzoomm  cczzyyśśććccoowwyymm  zzoo--

ssttaanniiee  oopprraaccoowwaannaa  ii  wwyyddaannaa  ddrruukkiieemm  ppiieerrwwsszzaa  bbiiooggrraaffiiaa  MMaattkkii  WWaannddyy..  

  

DDzziieeńń  żżyycciiaa  kkoonnsseekkrroowwaanneeggoo  

  

WW  ccaałłyymm  kkoośścciieellee  ŚŚwwiięęttoo  OOffiiaarroowwaanniiaa  PPaańńsskkiieeggoo  ((MMaattkkii  BBoożżeejj  GGrroommnniicczznneejj))  pprrzzyyppaaddaajjąąccee  22  lluutteeggoo  oobbcchhoo--

ddzzoonnee  jjeesstt  jjaakkoo  śśwwiiaattoowwyy  ddzziieeńń  żżyycciiaa  kkoonnsseekkrroowwaanneeggoo..    ZZoossttaałł  oonn  uussttaannoowwiioonnyy  ww  11999977  rrookkuu  pprrzzeezz  PPaappiieeżżaa  

JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII..  OOjjcciieecc  ŚŚwwiięęttyy  ookkrreeśślliiłł  ppoottrróójjnnyy  cceell  uussttaannoowwiieenniiaa  tteeggoo  ddnniiaa::  

--  PPoottrrzzeebbaa  uurroocczzyysstteeggoo  uuwwiieellbbiieenniiaa  PPaannaa  zzaa  ddaarr  żżyycciiaa  kkoonnsseekkrroowwaanneeggoo..  

--  PPoozznnaanniiee  żżyycciiaa  kkoonnsseekkrroowwaanneeggoo  ii  wwzzbbuuddzzeenniiee  sszzaaccuunnkkuu  ddllaa  tteejj  ffoorrmmyy  żżyycciiaa  zzee  ssttrroonnyy  lluudduu  BBoożżeeggoo..  

--  ZZaapprroosszzeenniiee  oossóóbb  kkoonnsseekkrroowwaannyycchh,,  aabbyy  wwssppóóllnniiee  ooddkkrryyćć,,  ww  śśwwiieettllee  wwiiaarryy,,  bbllaasskkii  BBoożżeeggoo  ppiięękknnaa,,  kkttóórree  

pprrzzeezz  DDuucchhaa  ŚŚwwiięętteeggoo  pprroommiieenniiuujjąą  ww  iicchh  ssppoossoobbiiee  żżyycciiaa,,  oorraazz  aabbyy  jjeesszzcczzee  żżyywwiieejj  uuśśwwiiaaddoommiićć  ssoobbiiee  iicchh  nniiee--

zzaassttąąppiioonnąą  mmiissjjęę  ww  KKoośścciieellee  ii  ww  śśwwiieecciiee..  

ZZaacchhęęccaammyy,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  PPrrzzyyjjaacciióółł  ddoo  wwłłąącczzeenniiaa  ssiięę  ww  nnaasszzee  wwssppóóllnnee  ddzziięękkcczzyynniieenniiee  ii  mmooddlliittwwęę  zzaa  oossoobbyy  

kkoonnsseekkrroowwaannee..  

  
  



  

BBoożżee  NNaarrooddzzeenniiee  22001111  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim 

osobom należącym do MDPC pragnę życzyć prawdziwej i głębo-

kiej radości przebywania przy żłóbku Jezusa. Niech Boże Dziecię 

obdaruje Wasze serca pokojem i miłością, byście mogli je      

zanieść potrzebującym na ziemi i w czyśćcu. Życzę aby Maryja 

w tym świętym czasie pozwoliła Wam adorować swojego Syna 

Jej sercem i uczyniła wrażliwymi Wasze młode serca na Jezusa 

obecnego w tych z którymi spotykacie się na co dzień. 

 

Z darem modlitwy 

s. Anna Pękowska  



ŚŚWWIIAADDEECCTTWWOO  PPOOWWOOŁŁAANNIIAA……  
TTaarrggoowwaałłaamm  ssiięę  zz  BBooggiieemm,,  jjaakk  JJoonnaasszz……  

 

Moje życie od najmłodszych lat było bardzo religijne. Rodzice byli bardzo zaangażowani w życie 

chrześcijańskie i to wpajali swoim dzieciom, poprzez czynne uczestnictwo w życiu Kościoła, modlitwę oraz 

czytanie żywotów świętych. Trwając w tak modlitewnym klimacie rodzinnym, mając 5 lat złożyłam Bogu 

ślub czystości na wzór świętych, którzy ukochali Boga nade wszystko oddając Mu się bez reszty. Będąc 

jeszcze dzieckiem miałam wielkie nabożeństwo do Serca Jezusowego. Często zatapiałam się w Nim trwając 

w modlitewnym milczeniu i rozważaniu tajemnic Jego Wielkiej Miłości.  

 

Często uciekałam w ustronne miejsca, aby tylko móc spotkać się z Bogiem. Rozmowy z Panem były dla 

mnie o wiele wieksza radoscią niż zwykłe koleżeńskie spotkania z rówieśnikami. Znajomi często szukali 

mnie, chcąc się ze mną zobaczyć, bo widzieli we mnie wielkiego, choć niskiego wzrostu człowieka. Dla 

mnie wszystko było piękne, bo od Boga pochodziło i do Boga prowadziło. Chłopcy nie mieli odwagi do 

mnie podejść z propozycją bliższej relacji, gdyż wyczuwali we mnie jakąś tajemnicę, której nikt nie potrafił 

odczytać. Tylko jeden znalazł w sobie tyle odwagi, aby podejść do mnie i wyznać mi miłość. Wtedy 

spojrzałam na obraz Serca Jezusowego i zapytałam Go: Czy on mógłby mnie kochać bardziej niż Ty Jezu?  

 

Mając 17 lat ujął mnie swoją postawą i miłością do Boga i ludzi św. Stanisław Kostka. Zapragnęłam go 

naśladować i podejmowałam różnego rodzaju posty i umartwienia, aby tylko móc umrzeć tak jak on mając 

18 lat. Te wszelkie podejmowane przeze mnie zabiegi doprowadziły do faktycznego wyczerpania                  

i osłabnięcia mojego organizmu, który był już w pierwszej fazie gruźlicy. I wtedy po raz pierwszy przyśnił 

mi się Jezus. Był na moście, a ja pod mostem w towarzystwie trupich - ludzkich czaszek. Jezus był tak 

piękny. Triumfował swoją wielkością i zachwycał mnie swoją czystością. Rozmawiałam z Nim. Prosiłam     

o wiele, a On pochylił się nade mną i uśmiechnął serdecznie. Po tym śnie wstałam jak nowo narodzona. On 

mnie uzdrowił. Zrozumiałam wtedy, że z Miłości do Boga muszę dbać o swoje życie i zdrowie.  

 

Wyszłam z choroby i zaczęłam się zastanawiać, czego Bóg pragnie dla mnie. Myśląc kategoriami czysto 

ludzkimi, miałam wszystko, ale Bóg pragnął dla mnie jeszcze więcej. Wystawił mnie na próbę, 

doświadczając moja mamę ciężką chorobą. Powiedziałam Bogu, że jeśli mama wyzdrowieje to pójdę do 

zakonu. I tak się stało, mama wyzdrowiała, a ja nadal targowałam się z Bogiem. Ale Bóg przynaglił mnie 

swoją Miłością i postanowiłam pójść za Jezusem drogą powołania. Od momentu przekroczenia progu za-

konnego czułam się jak u siebie w domu i tak jest do dzisiaj. Podsumowując moje dotychczasowe życie,       

z radością stwierdzam, że jeśli miałabym jeszcze raz wybierać sposób życia to zawsze wybrała bym drogę, 

na której jestem. 

Z serdecznym pozdrowieniem i  modlitwą za wszystkich Młodych Przyjaciół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. Józefa D., czyli s. Józia 

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. 

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. 



KKąącciikk  ppoowwoołłaanniioowwyy  
 

Chodźcie a zobaczycie 

 

Głos powołania dotarł do nich w sposób dziwny i niespodziewany. Byli uczniami Jana Chrzciciela i wraz     

z nim przebywali nad Jordanem, gdy w pobliżu przechodził Jezus. Jan Chrzciciel wskazał Go swoim ucz-

niom: „Oto Baranek Boży”. A oni zostawili swego mistrza i poszli za Jezusem. Nie zrównali się jednak       

z Jezusem. Czuli respekt wobec tajemniczej postaci wskazanej przez Jana. To On pierwszy odezwał się do 

nich, spostrzegając, że idą za Nim: „Czego szukacie?”. A oni odpowiedzieli: „Rabbi, gdzie mieszkasz?”.       

I znów powiedział do nich: „Chodźcie, a zobaczycie”( Por.J1,39). 

 

Ten krótki opis powołania pierwszych uczniów w  Ewangelii według św. Jana z jednej strony przypomina 

opisy powołań ze Starego Testamentu, a z drugiej ukazuje pewne nowe elementy. 

 

Powołanie dociera do uczniów za pośrednictwem Jana Chrzciciela. Pomiędzy Bogiem a człowiekiem staje 

pośrednik, który wskazuje na Boga. Uczniowie ujrzawszy Pana idą za Nim. Jest to podjęcie drogi. Wreszcie 

rozmowa Jezusa z uczniami jest czymś zupełnie nieznanym w Starym Testamencie. Tam Bóg zlecał 

powołanemu konkretną misję. Tutaj Jezus nie wspomina nawet o misji. Misja zostanie przekazana później. 

Pierwszym elementem powołania było uformowanie uczniów. Chrystusowi zależy na tym, by uczniowie 

związali się z Nim. Dopiero później, gdy będą z Nim zjednoczeni, przekaże im misję. Dopiero po trzech 

latach usłyszą: „Idźcie na cały świat…”. 

 

Czego możemy nauczyć się z opisu powołania pierwszych uczniów? Najpierw tego, że Bóg używa różnych 

sposobów, by powoływać. Nie zawsze bezpośrednio zwraca się do powołanego, często posługuje się drugim 

człowiekiem. Następnie tego, że Bóg wzywając nie czyni człowieka bezwolnym narzędziem, ale zostawia 

miejsce na inicjatywę. Bóg pragnie wykorzystać tkwiące w człowieku talenty. Bogu zależy na tym, by 

pomiędzy Nim a powołanym powstała więź przyjaźni, zaufania. Bóg najpierw kształtuje serce powołanych, 

zaprasza do zamieszkania u siebie, do poznania siebie. To jest pierwsze. Dopiero z miłości i poznania Boga 

wypływa misja. Kto pozna i ukocha Boga, idzie i głosi Jego miłość innym ludziom. 

 

(Ks. Edward Kryściak SP, Powołanie w świetle Biblii, Nr 3 Biblioteczka Młodych Kwartalnika eSPe, 

Kraków 197, s.52.) 

 

List do przyjaciela 

 

Piszę, aby Ci powiedzieć, jak bardzo się troszczę o Ciebie i jak bardzo pragnę, byś lepiej mnie poznał. 

Kiedy obudziłeś się rano, w Twoim oknie zapaliłem najwspanialszy wschód słońca, byś zwrócił na mnie 

uwagę. A Ty się spieszyłeś. 

Później widziałem, jak szedłeś pogrążony w rozmowie z przyjaciółmi. Skąpałem Cię w ciepłym słońcu. Po-

wietrze nasyciłem słodkim zapachem przyrody.  

A Ty się spieszyłeś. Nie widziałeś mnie.  

Wspaniałą tęczą pomalowałem niebo. Wtedy spojrzałeś, a jednak nadal się spieszyłeś. 

Wieczorem na Twoją twarz rzuciłem promień księżyca. 

Posłałem chłodną bryzę, byś odpoczął i pozbył się lęku. 

Patrzyłem, jak spałeś. Wsłuchiwałem się w Twe myśli. 

Ty zaledwie przeczuwałeś, że jestem tak blisko. 

Wybrałem Cię. Chcę Ci powierzyć specjalne zadanie. 

Mam nadzieję, że ze mną porozmawiasz. 

Dlatego przeniosłem Cię przez burzę.  

Inni nie ujrzeli poranka. 

Jestem blisko. Jestem Twym przyjacielem. 

Bardzo Cię kocham. 

 

Twój przyjaciel Jezus 



Szukać i znaleźć Ciebie 

Dobry jesteś, Panie dla duszy, 

Która Ciebie szuka. 

Ale jaki jesteś dla tej, 

Która Cię już znalazła! 

A jednak, rzecz to dziwna, 

Nikt nie może Cię szukać, 

Jeśli Cię już nie znalazł. 

Pozwalasz się znaleźć, 

Żeby Cię znów szukano, 

I chcesz być szukany, 

Ażeby pozwolić się znaleźć. 

 

 Św. Bernard 

 

Pomóż mi Panie, 

Odnaleźć Ciebie w ciszy, 

Stanąć za granicą słów, 

Strząsnąć z siebie pyl codzienności,  

Całe życie odłożyć na potem 

I trwać tak wiedząc,  

Że to Ty stoisz 

Naprzeciw mnie. 

 

Pomóż mi, Panie, 

Odnaleźć siebie w ciszy, 

Ściągnąć maskę pozy, 

Zatrzymać zegar rutyny 

I trwać tak wiedząc, 

Że to ja stoję 

Naprzeciw Ciebie. 

Pomóż mi odnaleźć siebie w Tobie. 

 

Pomóż mi stanąć przed Tobą 

W ciszy uwielbienia. 

 

Anna Dubiel 



 

Oto jestem, Panie 

 

Ty, Panie, włożyłeś w nasze ręce odpowiedzialność za budowę świata i Kościoła.  

Ty powierzyłeś nam głoszenie Ewangelii i czekasz na nas ubogich, cierpiących, we wszystkich, 

którzy do nas są podobni i nas potrzebują.  

Tyle możliwości otwiera się przede mną, a zagłusza mnie tyle fałszywych głosów.  

Jedynie Twój głos jest jak zaproszenie mocne i miłe,  

które nie ujmuje niczego z mojej osobowości, ale ją ubogaca i otwiera.  

Chcę w pełni przeżyć radość i odpowiedzialność za daną Ci odpowiedź.  

Panie Jezu, nie pozwól, aby ludzie, idee albo wydarzenia miały mi przeszkodzić w podjęciu  

decyzji lub wypaczyć mój wybór.  

Uczyń mnie bardziej wspaniałomyślnym i bardziej wolnym w darze.  

Wyzwól moją wolność, abym był w miejscu, do którego mnie wzywasz 

 i abym chciał i mógł oddać się Tobie w moich braciach i siostrach. 

Anonim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stać się żywą latoroślą winnego krzewu 

 

Stańmy się żywą i owocującą latoroślą 

Winnego Krzewu – Jezusa Chrystusa. 

Przyjmujmy Go w naszym życiu. 

Niech przychodzi do nas 

Jako Prawda, abyśmy ją głosili, 

Jako Życie, abyśmy nim żyli, 

Jako Światłość, abyśmy nią płonęli, 

Jako Miłość, abyśmy nią kochali, 

Jako Droga, abyśmy nią szli, 

Jako Radość, abyśmy ją innym dawali, 

Jako Pokój, abyśmy go rozsiewali w świecie, 

Jako Świętość, abyśmy ją składali w ofierze, żeby On, Pan nasz, 

Przyszedł do naszych rodzin, do naszych domów, 

Do wszystkich naszych bliźnich. 

Przyjdź, Panie Jezu! Amen. 

 

 Matka Teresa z Kalkuty  


