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ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE
dla młodzieży żeńskiej
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Temat: Jak kochać, aby być świadkiem…
Adres:
Sulejówek k. Warszawy, ul. Poprzeczna 1
(dom Sióstr Wspomożycielek)
Dojazd:
- do Sulejówka - pociągiem podmiejskim (Koleje Mazowieckie lub Szybka Kolej
Miejska) z Warszawy Wsch. w kierunku: Siedlce, Mińsk Maz., Sulejówek Miłosna.
Rozpoczęcie: godz. 19.00; zakończenie: ok. godz. 14
Opłata - ofiara dobrowolna. Zakopane - info. u s. Anny.
Weź ze sobą: Pismo św., różaniec, notatnik, śpiwór, odpowiednie ubranie i buty do
chodzenia po górach (dotyczy rekolekcji w Zakopanem), buty na zmianę, instrument
muzyczny (jeżeli umiesz na nim grać). Zaproś swoich znajomych - będzie Ci
raźniej:))
Dokładne informacje i zgłoszenia:
s. Anna Czajkowska
ul. Poprzeczna 1, 05-070 Sulejówek
tel.: 022/ 487 86 08 lub kom. 698 230 430; gg: 7479325;
e-mail: mdpcanna@wp.pl; www.wspomozycielki.pl
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DO PRZYJACIÓŁ
NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ
Śpieszmy się kochać Boga…
Znany jest fragment wiersza ks. Jana
Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać
ludzi, bo tak szybko odchodzą”. Można go
nieco sparafrazować, wydobywając z tych
słów prawdę o wiele ważniejszą:
„Śpieszmy się kochać Boga, bo tak szybko
przychodzi”. Szybko, a często nawet nagle
i niespodziewanie, Miłość przyzywa miłość - Bóg upomina się o swoje stworzenie, dla którego
przygotował dom nie ręką ludzką zbudowany, ale wiecznie trwały w niebie (por. 2Kor 5,1).
Życie doczesne, ile by nie trwało, zawsze okazuje się za krótkie…, szczególnie za krótkie, aby
przygotować się na przyjście Pana, aby dojrzeć do pełni miłości, której On dla nas pragnie i od nas
oczekuje. Tylko nielicznym udaje się wytęsknić zjednoczenie z Miłością już tu - na ziemi; udaję się
otworzyć i rozszerzyć serce tak, aby zmieściło się w nim Niebo zanim ciało obumrze i spocznie
w grobie. Tęsknota poprzedzająca mistyczne zjednoczenie jest tak bolesna, że można ją śmiało
nazwać czyśćcem na ziemi.
Doświadczyła tego Sługa Boża siostra Leonia Nastał. W jej Dzienniku czytamy: „Cierpienie
wewnętrzne ustawicznie się wzmaga. Nawet po Komunii św. nie odczuwam ani na chwilę - nawet
promyka radości. Każda chwila wiekiem się staje. Wszystko Jezus zabrał. Zostawił tylko poczucie
win, niegodności i podłości mojej. Czasem zdaje mi się, że cierpię więcej niż dusze czyśćcowe, bo
one mają nadzieję, że cierpienia ich się skończą, a mnie i ta nadzieja odpłynęła z duszy. Pali mnie
ogień tęsknoty za Bogiem i ogień wstydu na widok tego plugastwa, jakie odkrywam w moich
grzechach. Zdaje mi się, że jestem przedmiotem odrzucenia i wstrętu Boga. Ach Boże mój (…)
niech ogień cierpienia pali, aż zniszczy wszystko, co się Tobie nie podoba, by została tylko miłość
ofiarna. (…) Cierpienia duchowe, tęsknota za Panem Jezusem wyrwały mi z duszy strumienie łez
i skargę bolesną. Powiedziałam Panu Jezusowi, że jeżeli ten stan dłużej potrwa, zabije mnie
tęsknota za Nim. Jezus raczył odezwać się. (…) Ja ci łaskę wyświadczam, przeprowadzając cię
przez czyściec cierpienia. (…) Miłość jest bardzo wymagająca, muszę na ziemi wyniszczyć w tobie
wszystko, co mogłoby stanowić materiał ognia czyśćcowego. Wiem, że cierpisz, ale nierównie
więcej cierpiałabyś w czyśćcu. Patrz, moje dziecię, Ja sam chłodzę ogień wkoło ciebie - w sercu go
tylko rozpalam, bo chcę przez ciebie być kochany miłością płomienną. (…) Kto wzbudził w twoim
sercu tę tęsknotę za Bogiem? Kto ci dał te łzy obfite? Niech ci to będzie promykiem nadziei, że
myślę o tobie i o przeprowadzeniu cię do Ojca. W tęsknocie twej do Boga kryje się głównie
cierpienie czyśćca. Dusze cierpiące w czyśćcu trawi ogień poczucia ich niegodności, by stanąć
przed obliczem Bożym, i ogień tęsknoty za swoim Stwórcą”.
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Do każdego człowieka Pan Bóg kieruje zaproszenie do tej niezwykłej zażyłości, udzielając zarazem
wszelkich łask, dzięki którym może on Boga coraz bardziej poznawać, miłować i kroczyć Jego
śladami, oczyszczając i przygotowując serce na spotkanie z Miłością Ojca, o której autor Pieśni nad
pieśniami mówi, że jest potężna jak śmierć, a jej zazdrość nieprzejednana jak Szeol; żar jej to żar
ognia, płomień Pański, którego nawet wielkie wody nie są w stanie ugasić i nie zatopią jej rzeki
(por. Pnp 8,6)
Człowiek może jednak zapomnieć o tej życiodajnej i uszczęśliwiającej więzi z Bogiem, nie
dostrzegać jej, a nawet odrzucać, poszukując innych dróg wiodących do szczęścia, łudząc się, że
takie istnieją.
Może nawet chwilami będzie czuł się szczęśliwy, gdy dostanie się na wymarzoną uczelnię, gdy
zdobędzie dobrą pracę, gdy pokocha drugiego człowieka… Zapewne są to jakieś przejawy
szczęścia, ale jak ono jest kruche - na jak słabym fundamencie zbudowane - okazuje się wtedy, gdy
przyjdą niepowodzenia…
Wystarczy, że np. ciężko zachoruje współmałżonek albo w wypadku zginie ktoś bliski, albo
upragnione i wyczekiwane prze długie lata dziecko urodzi się niepełnosprawne… Wówczas,
w jednej chwili, wali się cały świat… Już nie ma nic na czym można się oprzeć, nie liczą się inne
rzeczywistości - to jedno wydarzenie przesłania wszystko…
Człowiek mocno zakotwiczony w miłości Boga, mimo doświadczanego rozczarowania czy bólu,
odnajdzie jednak grunt pod nogami, dostrzeże inne dobra, nie straci nadziei i potrafi odnaleźć sens
cierpienia… Probierzem prawdziwości doświadczanego szczęścia jest właśnie cierpienie, bo
i prawdziwą miłość „mierzy się” tą samą miarą… Przecież Chrystus z miłości do swojego Ojca
i z miłości do człowieka cierpiał za każdego z nas, zostawiając nam wzór, abyśmy i my w taki
sposób realizowali wezwanie do miłości (por. 2P 2,21).Cdn.
s. Anna Czajkowska WDC
Człowiek jest i zawsze będzie w swoim najgłębszym jestestwie poszukujący.
Tęsknota za utraconym rajem jest wpisana w jego serce.
Ludzie szukają jakiegoś zbawczego portu,
stołu z chlebem i winem, serca i życzliwej dłoni.
Cichej obecności kogoś, która trwa nawet wtedy, gdy zamilkną słowa.
Życie jednak uczy nas,
że ludzie są dla innych tylko przejściowym portem.
Tylko czasową przystanią ,
obojętnie jaka by była piękna i pociągająca.
Poszukujemy wszyscy, świadomie albo też i nieświadomie.
Szukamy tego wielkiego prądu,
który by nas przeniósł na inny brzeg, do ostatecznego portu.
Tam, gdzie już na zawsze będziemy bezpieczni.
Do przystani pełnej światła i miłości, którą nazywam Bogiem.
P. Bosmans & F. Werner
5

BLIŻEJ BOGA
KTO SIĘ MODLI, NIE ZGINIE…
Br. Wawrzyniec o życiu duchowym.
Zasady

Wszystko jest możliwe dla tego, kto
wierzy, jeszcze bardziej dla tego,
kto ma nadzieję, jeszcze bardziej
dla tego, kto miłuje, a jeszcze
bardziej dla tego, kto praktykuje te
trzy cnoty i trwa w nich. Wszyscy
ci, którzy zostali ochrzczeni, prawdziwie wierzący, zrobili pierwszy krok na drodze
doskonałości i będą doskonali tak długo, jak długo będą trwać w praktyce
następujących maksym.

Zwracać

zawsze uwagę na Boga i Jego chwałę we wszystkim, co robimy, co
mówimy i czego się podejmujemy. Niech celem, do którego dążymy, będzie bycie
najdoskonalszymi czcicielami Boga w tym życiu, tak jak mamy nadzieję być nimi
przez całą wieczność. Podjąć mocne postanowienie przezwyciężania za łaską Bożą,
wszystkich trudności, jakie napotyka się w życiu duchowym.

Kiedy

rozpoczynamy życie duchowe, trzeba zgłębić, kim jesteśmy, a ujrzymy się
godnymi wszelkiej pogardy, niegodnymi chrześcijańskiego imienia, uciskanymi
przez wszelkiego rodzaju nędze i nieskończoną ilość upadków, które nas
niepokoją i które wprowadzają nierówność w dziedzinie zdrowia, naszych
temperamentów, naszej dyspozycji wewnętrznej i zewnętrznej. Ujrzymy wreszcie,
że jesteśmy ludźmi, których Bóg chce nauczyć pokory przez ogrom cierpień
i trudów, tak wewnątrz, jak i na .

Trzeba

wierzyć niezachwianie, iż to korzystne dla nas, że Bogu miłe jest nasze
poświęcenie się Jemu; że jest czymś normalnym poddawać się dla Jego boskiej
Opatrzności wszelkiego rodzaju stanom, znosić wszelkiego rodzaju trudy, nędze
i pokusy ze względu na miłość do Boga tak długo, jak Jemu się to podoba,
ponieważ bez tego podporządkowania serca i ducha woli Bożej pobożność
i doskonałość nie mogą istnieć.

Dusza

jest tym bardziej zależna od łaski, im bardziej wzdycha za wyższą
doskonałością, a pomoc Boża jest tym bardziej potrzebna w każdej chwili, że bez
łaski nie może ona nic zrobić. Świat, natura i diabeł wspólnie wypowiadają jej
wojnę tak gwałtowną i ciągłą, że - bez tej aktualnej pomocy oraz pokornej
i koniecznej zależności - ćwiczą ją wbrew niej. Wydaje się to twarde dla natury,
lecz łaska upodobała sobie w tym i tu znajduje odpoczynek.
(* Brat Wawrzyniec od Zmartwychwstania, francuski karmelita bosy (1614-1691). Prosty mnich, zajmujący się ciężką
pracą dla klasztoru w kuchni i w warsztacie szewskim, który odkrył, że w każdej czynności może ciszyć się Bożą
obecnością, uświęcając wszystko, co robi, jak w chwili najgłębszej modlitwy.)
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BLIŻEJ KOŚCIOŁA
28 IV – WSPOMNIENIE ŚW. LUDWIKA GRIGNION DE MONTFORT
Pobożność na nasze czasy...
Jedno z największych i najwybitniejszych dzieł
z zakresu duchowości katolickiej zostało napisane
właśnie przez św. Ludwika. Jest ono niewielkich
rozmiarów - z łatwością mieści się w kieszeni czy
w torebce - ale, gdy to niepozornie wyglądające dzieło
zostanie odczytane sercem, potrafi przewrócić nasze
życie „do góry nogami”; potrafi z największego
grzesznika uczynić świętego.
O jakim dziele mowa? Znamy je pod tytułem Traktat
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi
Panny. Według niego swoją miłość do Maryi
kształtowali między innymi polscy święci takiej miary
jak Maksymilian Kolbe, Honorat Koźmiński, czy też
osoby, które niebawem zostaną ogłoszone świętymi jak: Prymas August Hlond; Prymas Tysiąclecia
kardynał Stefan Wyszyński czy Sługa Boży Jan Paweł II.
Św. Ludwik żył we Francji w latach 1673-1716. Urodził się w głęboko religijnej, wielodzietnej
rodzinie (18 dzieci). Z tej rodziny Pan Bóg wybrał sobie aż osiem osób: dwóch kapłanów i sześć
sióstr zakonnych (!).
W 1700 roku, po ukończeniu studiów teologicznych, Ludwik został wyświęcony na kapłana. Po
kilku latach posługi w szpitalu został skierowany do prowadzenia misji ludowych. Ponieważ mówił
językiem bardzo prostym, wyjaśniał podstawowe prawdy wiary, uczył modlitwy na różańcu, jego
nauki były chętnie przyjmowane i skutecznie pomagały ludziom w zbliżaniu się do Boga.
Od papieża Klemensa XI uzyskał przywilej głoszenia kazań na terenie całej Francji. Wygłosił około
200 rekolekcji, a każde z nich trwały pięć tygodni. Żył w skrajnym ubóstwie i wyrzeczeniu.
Osobiście podejmował uczynki pokutne w intencji nawrócenia grzeszników. Założył dwa
zgromadzenia zakonne: Towarzystwo Maryi oraz Zgromadzenie Córek Mądrości Bożej. Zmarł
mając zaledwie 43 lata. Beatyfikował go papież Leon XIII (1888), a kanonizował papież Pius XII
(1947).
Najbardziej znamienną cechą życia duchowego św. Ludwika było całkowite oddanie się w niewolę
miłości Jezusowi Chrystusowi wcielonej Mądrości przez ręce Maryi. Żył wyłącznie dla Jezusa
i pozyskiwania dla Niego grzeszników, czyniąc siebie niewolnikiem Maryi. Jej oddał wszystko, aby
móc całym być dla Chrystusa. Chyba nikt przed Ludwikiem, ani nikt po nim, nie przedstawił z taką
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starannością i głębią na czym ma polegać nabożeństwo do Matki Bożej, aby nie było ono tylko
dewocją czy też obłudą. W Traktacie wymienia aż siedem fałszywych nabożeństw do Maryi, aby
przestrzec przed nimi tych, którzy pragną szczerze i całym sercem powierzyć Jej swoje życie, aby
dzięki temu prawdziwie wielbić, czcić i kochać Boga.
Traktat o prawdziwym nabożeństwie nie jest książką do przeczytania jednym tchem. Trzeba ją
czytać powoli i wiele razy, żeby móc zrozumieć ukryty w niej przekaz. Na pewno XVII wieczny
język nie ułatwia lektury, ale przecież Pismo Święte było redagowane przez autorów żyjących nie
trzy, ale dwadzieścia wieków temu i radzimy sobie z jego rozumieniem. Z pomocą Ducha Świętego
jesteśmy w stanie przebrnąć przez te zewnętrzne przeszkody i dotrzeć do samego serca przekazu
ukrytego i w Biblii, i w piśmiennictwie Świętych.
Wbrew opiniom wielu, bardziej lub mniej uczonych, przeciwników pobożności Maryjnej,
nabożeństwo do Matki Bożej, które propagował św. Ludwik jest jak najbardziej aktualne - a dla nas
współcześnie żyjących katolików - nawet konieczne!, abyśmy nie pogubili się na drodze wiary, w
tak niesprzyjających warunkach, gdy grzech nazywa się miłością; zabójstwo nienarodzonych dzieci
czyni się prawem kobiet; a normą staje się to, co sprzeczne z naturą ludzką.
Tylko Maryja Dziewica, Matka pięknej miłości, Matka wszystkich żyjących, Matka wierna, czysta
i nieskalana może pomóc nam, mimo wszystko, obronić w sobie prawdę zawartą w Jezusowej
Ewangelii i nią żyć. „Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł na świat Jezus Chrystus - pisze św.
Ludwik - i przez Nią też chce On w świecie panować. (…) Najświętsza Panna jest drogą, którą
Jezus się posłużył, by przyjść ku nam. Ona więc też jest drogą, którą mamy się posługiwać, by
dojść do Niego”.
Wiele osób doświadcza trudności i oporów w nabożeństwie do Matki Bożej, gdyż jest ono jawnie
wyśmiewane i kwalifikowane jako właściwe tylko „moherowym beretom”. Pamiętajmy jednak, że
to, co najlepsze ma zawsze najwięcej wrogów i prześmiewców. Warto pokonać te bariery, gdy ceną
jest nasze życie wieczne.
WDC

MAJ – MIESIĄC MARYJNY
Miej wielką, szczerą i nieustającą pobożność
wobec Przenajświętszej Maryi. Gdybyś wiedział,
ile warte jest to oddanie, nie zamieniłbyś go na
żadne złoto świata!
Św. Jan Bosko
Aniołowie w niebie mają Królową, ale my mamy
Matkę i tą Matką jest Maryja.
Św. Bernard
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Łzy Matki…
Chyba nikt nie chciałby być powodem niczyich łez, a tym bardziej łez Matki Bożej! W książce
Wincentego Łaszewskiego Cuda Maryi w życiu Jana Pawła II znajdujemy jeden z rozdziałów,
który nosi tytuł: Dlaczego Maryja płacze? Czy płacze przez nas? Przez kogo, albo nad kim Ona
płacze?
Nie ma w Ewangelii żadnej wzmianki o łzach Maryi. Ewangeliści napisali nam o płaczu Jezusa, ale
o tym czy Maryja płakała np. stojąc obok krzyża, na którym konał Jej umiłowany Syn, nie wiemy.
Możemy się tego jedynie domyślać.
Matkę Bożą płaczącą znajdujemy w relacjach z objawień, które miały miejsce m. in. w La Salette
w 1846 roku oraz w Fatimie w roku 1917. W obu przypadkach powodem Jej łez są ludzie obojętni
na Bożą miłość i łaskę, ludzie trwający w grzechach.
W La Salette Maryja skarży się dzieciom: Melanii i Maksyminowi, że już nie daje rady
powstrzymywać karzącej ręki Syna, która skierowana jest ku światu ze względu na ludzkie grzechy
i bluźnierstwa: „Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię Mojego Syna.
Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej powstrzymywać. Od jak dawna już cierpię
za was. Chcąc, by Mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie Go o to prosić, a wy
sobie nic z tego nie robicie”.
Natomiast w Fatimie Maryja opłakuje konsekwencje tego uporczywego trwania w złu. We
wspomnianej wyżej książce Łaszewski pisze: „Gdy w objawieniach fatimskich Matka Boża płacze,
smutek i łzy, które dzieci widziały na Jej twarzy, miały w sobie jedno tylko źródło. Maryja nie
płakała z powodu naszych cierpień, naszej udręki, brzemienia nieszczęść, choćby największych,
choćby związanych z najokrutniejszymi prześladowaniami, jakie w historii ludzkości rozpętał
szatan. Matka Najświętsza płacze tylko z jednego powodu: ponieważ - jak mówiła w lipcu 1917
roku - «bardzo wiele dusz idzie na wieczne potępienie». Ona płacze dlatego, że wiele Jej dzieci
idzie do piekła. Płacze z powodu tego jednego cierpienia. Ono bowiem nie ma sensu, jest wieczną
przegraną, nie owocuje dobrem, nawróceniem, zmianą życia, zbliżeniem się do Boga. Ono od Boga
odsuwa. Oddala na wieki”.
W dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej - 13 maja - przypada kolejna (29)
rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II i zarazem rocznica wielkiego cudu Maryi, którym było
ocalenie jego życia. Zamach był tak perfekcyjnie zaplanowany, że Ojciec Święty nie miał prawa
przeżyć, a jednak przeżył! i - jak piszą biografowie - dopiero wtedy zaczął zgłębiać przesłanie
objawień fatimskich. Wiedział, że „drugie” życie darowane mu przez Pana Boga dla Kościoła odtąd
już na zawsze będzie związane z Matka Bożą Fatimską. Cud „tańca kuli” sprawił, że pocisk wbrew prawom fizyki - przeszedł przez ciało papieża zygzakiem, omijając wszystkie najważniejsze
organy wewnętrzne. I jak się okazuje wcale nie był to pierwszy przypadek tego typu.
Pięć lat wcześniej w Libanie podczas wojny, gdy atakowano chrześcijańskie osady, wiele razy na
niebie można było obserwować niezwykłe znaki - najczęstszym z nich była tęcza, na której
szczycie widoczna była postać Maryi. Towarzyszyły temu także niezwykłe wydarzenia.
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Jedno z nich opisał Elias Zoghba - katolicki arcybiskup obrządku grecko-melechickiego w Baalbek:
Maryjny cud w Libanie
„Opiszę pewne cudowne wydarzenie. Ludność muzułmańska, zdobywszy koszary wojskowe
w Baalbek w styczniu 1976 roku, zabrała stamtąd, z pomocą bojowników palestyńskich, lekką
i ciężką broń. Nazajutrz ustawiła ciężkie działo ponad dużą osadą maronicką, Deir el Ahmar.
Przebywałem tam wtedy i spędziłem tam noc. Na wioskę zrzucono ponad sto pięćdziesiąt
pocisków, a każdy z nich ważył blisko czterdzieści kilogramów. Było to z pewnością dzieło
specjalistów; pociski były wyrzucane z dużą fachowością. Tymczasem ani jeden mieszkaniec, a jest
ich ponad osiem tysięcy, nie został nawet zadraśnięty. Spędzi liśmy tę straszliwą noc na modlitwie.
Nazajutrz rano wznowiono bombardowania, ale bez skutku. Chrześcijanie z sąsiednich wiosek
myśleli, że Deir el Ahmar legł w gruzach, a tymczasem zaledwie kilka murów zostało naruszonych.
Okoliczni chrześcijanie modlili się. Pewien mnich maronicki, ojciec Boutros Mounsef, znany na
tym terenie ze świętego życia i ducha prorockiego, spędził ową noc w wiosce sąsiadującej z Deir el
Ahmar i widział spadające na nią pociski.
O świcie odprawił Mszę świętą i udał się pieszo do Deir el Ahmar. Później sam opowiedział mi o
tym, co mu się przydarzyło w tej drodze. Otóż, kiedy szedł pieszo do zbombardowanej wioski,
spotkał kobietę, ubraną na czarno od stóp do głów. Pozdrowił ją i zapytał, dokąd idzie o tak
wczesnej porze. Idę do Deir el Ahmar - powiedziała. - A ty, ojcze, dokąd idziesz?. Również do Deir
et Ahmar - odrzekł.
Ponieważ znał wszystkich maronitów zamieszkujących te okolice, zastanawiał się, kim może być ta
kobieta. Kim jesteś? - zapytał. - Nie bądź taki ciekawy, jestem Dziewicą Maryją. Ojciec pochylił się
do Jej stóp i zobaczył, że miała bardzo brudne ręce i rękawy. Dlaczego masz takie czarne ręce
i rękawy? - spytał. Odpowiedziała: Bardzo się trudziłam, aby oddalić ogień, jaki tej nocy spadał na
Deir el Ahmar, a teraz będę chroniła wioskę przed pociskami, które znowu spadną na nią tego
ranka. Powiedz mieszkańcom, że nikomu nic się nie stanie, a za trzy dni zapanuje tam spokój. Po
tych słowach Najświętsza Maryja Panna nagle znikła. Jej słowa sprawdziły się. Rzeczywiście, tego
ranka nikogo nie dosięgły bomby, nawet nikt nie został ranny, a trzy dni potem nastąpił w Libanie
rozejm, który trwał przez pewien czas”.
Zachęcam do uważnego wczytania się w przesłanie zawarte w książce W. Łaszewskiego, w której
znajduje się to świadectwo nadzwyczajnej interwencji Boga przez Maryję w Deir el Ahmar. Myślę,
że po lekturze tej niezbyt obszernej pozycji wiele osób lepiej zrozumie jak ważne jest dla świata
fatimskie przesłanie i jak wiele Maryja czyni, aby ocalić nas nie tylko od kul, ale i od codziennych
pocisków zła, które zagrażają naszemu duchowemu życiu.
WDC
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23 V – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Zstąp Duchu! Zstąp!
Wszyscy jesteśmy charyzmatykami i nie musimy
wpisywać się jakiś szczególnych wspólnot, żeby móc się
o tym przekonać. Trzeba tylko uwierzyć, że Pan Bóg
nikomu nie skąpi charyzmatów w Duchu Świętym
i uczynić trochę duchowego wysiłku, żeby je w sobie
odkryć, a potem podjąć i dzielić się nimi na chwałę Bożą.
Czym jest charyzmat? Sięgając do języka greckiego
dowiadujemy się, że słowo charisma oznacza dar, łaskę.
„W sensie ścisłym - czytamy w Słowniku duchowości
katolickiej - chodzi o szczególne dary Ducha Świętego,
udzielane poszczególnym członkom wspólnoty chrześcijańskiej dla wspólnego dobra, zwłaszcza dla
skutecznego głoszenia Ewangelii. (…) Mówiąc o charyzmatach nie należy mieć na uwadze jedynie
zjawisk nadzwyczajnych. Są to raczej szczególne uzdolnienia chrześcijanina, które są wsparte łaską
otrzymaną na chrzcie świętym.”
Stąd św. Paweł zaznaczył w swoich Listach, że charyzmaty są udzielane wszystkim chrześcijanom
i każdy z wierzących ma swój charyzmat (por. 1 Kor 7,7), a św. Piotr zachęcał: „Jako dobrzy
szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli
ktoś ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli ktoś pełni posługę, niech to
czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa”
(1 P 4, 10-11a).
Po Soborze Watykańskim II mówi się też o charyzmatach zgromadzeń zakonnych, które zostały
dane założycielom czy założycielkom przez Ducha Świętego i przekazane do realizacji wspólnotom
zakonnym dla dobra Kościoła. Na tej podstawie wszystkie zakony są charyzmatyczne i wezwane do
wiernego ich realizowania.
Oczywiście mianem charyzmatu określa się także pewne dary nadzwyczajne jak np. uzdrawianie,
proroctwo, mówienie językami… Są one dane nielicznym i zawsze wymagają rozeznania
i potwierdzenia przez Kościół, gdyż samo Pismo św. pokazuje, że można czynić rzeczy niezwykłe
mocą, która niekoniecznie pochodzi od Boga (por. Wj 7,11).
Prośmy więc, aby Duch Święty dał i nam poznać te szczególne dary, którymi mamy służyć innym
zgodnie z wolą Bożą, a o których dotąd nie wiemy. Może dla jednych to będzie umiejętność
pocieszania cierpiących; dal innych rozumienia Słowa Bożego; dla innych charyzmat modlitwy
myślnej czy kontemplacyjnej; dla jeszcze innych inny dar - jest ich naprawdę wiele!
K.
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W KRĘGU WIECZNOŚCI
PIEKŁO W DOŚWIADCZENIU ŚWIĘTYCH
Wizja św. Teresy z Avila
Święta żyła w latach 1515 – 1582. W wieku 20 lat
uciekła z domu i wbrew woli ojca wstąpiła do zakonu
karmelitańskiego w Avila, którego później została
reformatorką. Bóg udzielił jej wiele łask. Była wielką
mistyczką, która opisała szczegółowo swoją relację
z Bogiem w licznych dziełach zaliczanych do klasyki
duchowości. W 1614 roku beatyfikowana, w 1622
kanonizowana, a w 1970 roku została ogłoszona
Doktorem Kościoła.
W dziele Księga mojego życia Święta przybliża doświadczenie piekła, którego męki odczuła na
sobie samej, wiedząc przy tym, że to, co dane jej było zobaczyć i przeżyć w żaden sposób nie da się
opisać słowami:
„Będąc pewnego dnia na modlitwie, w jednym momencie znalazłam się cała w takim stanie – nie
wiedząc jak – że zadawało mi się, iż jestem w piekle. Zrozumiałam, że Pan chciał, abym zobaczyła
miejsce, które demony trzymały tam dla mnie przygotowane, a ja zasłużyłam na nie moimi
grzechami. Trwało to bardzo krótką chwilę, ale choć żyłabym jeszcze wiele lat, niemożliwe wydaje
mi się zapomnienie o tym doświadczeniu.
Wejście tam wydawało mi się czymś na kształt długiego i wąskiego zaułka, czymś na kształt bardzo
ciasnego, niskiego i ciemnego pieca. Podłoże zdawało się być bardzo brudną błotnistą mazią
o cuchnącej woni, z mnóstwem obrzydliwego robactwa. W głębi znajdowało się zagłębienie
zatopione w ścianie, coś na kształt szafy, gdzie widziałam się wciśnięta w wielkiej ciasnocie.
A to wszystko było i tak rozkoszne dla wzroku w porównaniu z tym, co tam odczułam. To, co
powiedziałam nawet w części nie oddaje tego, czego wówczas doświadczyłam.
Tego drugiego, czyli tego, co doświadczyłam, zdaje mi się, że nie zdoła się nawet zacząć przybliżać
słowami, jakim ono jest, ani nie można tego zrozumieć. Ale czułam ogień w duszy, którego nie
mogę zrozumieć, jak może on być tego rodzaju, jaki tam był. Bóle fizyczne nie są tak trudne do
zniesienia – choć znosiłam w tym życiu bardzo ciężkie dolegliwości ciała i, jak mówią lekarze,
największe jakie można przechodzić tu na ziemi (czym było kurczenie się wszystkich nerwów
wtedy, gdy byłam sparaliżowana; nie mówiąc o wielu innych różnego rodzaju bólach, które
miałam, i jeszcze innych, które - jak mówiłam - były spowodowane przez demona), to i tak to
wszystko jest niczym w porównaniu z tym, co tam czułam, oraz ze świadomością, że miały one
trwać bez końca i nigdy nie ustać.
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A to jest i tak niczym w porównaniu z konaniem duszy: ucisk, zduszenie, smutek tak mocno
odczuwalny i z tak rozpaczliwym, i przygnębiającym poczuciem niezadowolenia, że nie wiem, jak
to oddać w słowach. Albowiem powiedzenie, że jest to nieustanne wyrywanie się duszy, to za mało,
gdyż wtedy wydaje się, że to ktoś inny odbiera nam życie; a tutaj to sama dusza jest tą, która
rozdziera samą siebie. (…) Nie wiem, jak miałabym opisać to, że tamten ogień wewnętrzny i tamto
uczucie beznadziejności przewyższa tak przeogromne katusze i bóle. Nie widziałam, kto mi je
zadawał, ale czułam, że się spalam i rozpadam na drobne kawałki, jak mi się zdaje. A powtarzam,
że najgorszy był tamten ogień i to wewnętrzne uczucie beznadziejności.
Gdy przebywa się w tym tak cuchnącym miejscu, tak całkowicie bez możności oczekiwania znikąd
pociechy, nie ma tam możliwości, aby usiąść lub się położyć, nie na to miejsca, pomimo, że
wciśnięto mnie w to coś, jak dziura wyżłobiona w ścianie. Albowiem te ściany o przerażającym
wyglądzie napierają na siebie i wszystko zdaję się zduszać. Nie ma światła, a jedynie
najciemniejsze ciemności, które ogarniają wszystko. Ale nie rozumiem, jak to możliwe, że pomimo
tego, że nie ma światła, widzi się wszystko, czego widok ma sprawiać udrękę . (…)
Odtąd wszystko wydaje się łatwe w porównaniu z jedną taką chwilą, w której miałoby się
wycierpieć to, czego ja tam, w tej wizji piekła boleśnie doświadczyłam”.
Po tej wizji Teresa była bardzo przerażona, ale przyjęła to doświadczenie jako łaskę Bożą, dzięki
której zobaczyła od czego uratowało ją miłosierdzie Boże. Stwierdziła nawet, że był to jeden
z największych darów, które Pan jej uczynił.
Odtąd sama postanowiła prowadzić życie o wiele doskonalsze, a ponadto niezmiernie bolała nad
tymi duszami, którym groziło potępienie, zapewniając, że dla wybawienia choćby jednej z nich od
tych najcięższych katuszy, z największą chęcią zniosłaby wielokrotnie swoją własną śmierć.
ZAC
CZYŚCIEC
Nie jest celem ludzkiego życia
Święty Ojciec Pio zapewniał, że w celebrowanych przez niego
Mszach świętych uczestniczy więcej zmarłych oczekujących
pomocy niż osób żyjących, a wiemy, że do Świętego przybywały
tysiące ludzi. Także świętej Teresie z Avila Bóg udzielił łaski
widzenia wielu zmarłych oraz poznawania stanu ich duszy po
śmierci. Wyznaje ona w Księdze życia, że spośród tej licznej grupy
tylko trzy uniknęły wejścia do czyśćca. Czy oznacza to, że niebo
zaraz po śmierci może być udziałem tylko nielicznych osób?
Bardzo możliwe…
Gdyby naprawdę ktoś u kresu swego życia był już w pełni przygotowany na uszczęśliwiające
spotkanie z Bogiem, to na jego pogrzebie wszyscy wołaliby: „Święty! Natychmiast!” - tak, jak
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w 2005 roku na Placu Św. Piotra w Rzymie miało to miejsce po śmierci papieża Jana Pawła II.
Zazwyczaj jednak, gdy żegnamy kogoś bliskiego myślimy o tym, aby nie tyle natychmiast go
kanonizować, ale raczej niezwłocznie zamówić w jego intencji Mszę św., prosić znajomych
o modlitwę i samemu gorąco polecać zmarłego Bożemu miłosierdziu, bo przeczuwamy, że tego
właśnie potrzebuje on po ziemskim życiu, w którym nie brakowało błędów i potknięć.
Nie bądźmy jednak fałszywie pokorni twierdząc, że naszym szczęściem będzie, gdy po śmierci
dostaniemy się przynajmniej do czyśćca. Z całych sił pragnijmy nieba (!), bo tylko nieba pragnie
dla nas Bóg.
Czyściec nie może być celem naszych nadziei na życie wieczne! W tym stanie przecież dusza jest
od Boga oddalona i wskutek tego doświadcza dotkliwego cierpienia. Lepiej przyzywajmy gorliwie
Bożego miłosierdzia i mobilizujmy siły potrzebne do uczynienia wszystkiego, co możliwe, aby tu
na ziemi odpokutować za grzechy i po śmierci doświadczyć uszczęśliwiającego spocznienia
w Sercu miłującego Boga. Cdn.
s. Katarzyna WDC
JAK POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM?
Zadośćuczynienie
Słowo zadośćuczynienie określa
rzeczywistość, która - niestety - dla
wielu chrześcijan jest nie zawsze
wystarczająco jasna, a przecież jest
jednym z warunków dobrej
spowiedzi.
Młodzież
licealna
pytana w czasie katechez o te
warunki potrafi je bezbłędnie
wymienić, ale z wyjaśnieniem o co
w nich chodzi jest już gorzej, szczególnie zaś, gdy dotyczy to zadośćuczynienia Bogu i bliźniemu.
Dlatego spróbujemy przybliżyć kwestię zadośćuczynienia, gdyż ma ono bardzo wielkie znaczenie
dla naszego osobistego życia duchowego oraz pełni istotną rolę w zrozumieniu konieczności
niesienia pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu.
W Leksykonie duchowości katolickiej zadośćuczynienie definiowane jest jako „naprawa skutków
grzechów w odniesieniu do Boga, bliźniego, ale także grzesznika w stosunku do siebie samego.
Jako wynagrodzenie krzywdy i wyrównanie szkód wyrządzonych innym jest koniecznym
elementem i dopełnieniem prawdziwego nawrócenia”. Dalej jest podkreślone, że „zwyczajna
sprawiedliwość domaga się, by każdy grzech, szczególnie zaś popełniony w wymiarze społecznym
lub w sposób ewidentnie gorszący, doczekał się restytucji i zadośćuczynienia”.
Tymczasem wiele osób myśli, że odprawienie pokuty zadanej przez spowiednika wystarcza, żeby
oczyścić się ze skutków swoich grzechów. Pokuta sakramentalna powinna być wypełniona
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sumiennie i we właściwym czasie, gdyż pozwala to na godne przyjęcie Komunii świętej, ale raczej
rzadko jest ona współmierna do wagi popełnionych złych czynów. Jeżeli np. ktoś skrzywdził
drugiego człowieka, odbierając mu możliwość narodzenia (aborcja), albo odmówił choremu
niezbędnej pomocy lekarskiej (tzw. krypto-eutanazja), to krótka modlitwa w postaci litanii czy
jednej części Różańca to stanowczo za mało, żeby odpokutować za ten grzech, którego
konsekwencje nawet trudno sobie wyobrazić, bowiem dopóki żyjemy na ziemi nie jesteśmy
w stanie przeniknąć zamysłów Boga wobec nas samych, jak i innych ludzi. Weźmy pod uwagę
jeszcze inne grzechy, które są dość powszechnie spotykane, jak różnego rodzaju uzależnienia. Ileż
problemów, z którymi człowiek musi się zmagać w dorosłym życiu, jest konsekwencją np.
pracoholizmu, alkoholizmu, agresji, erotomanii bądź narkomanii jego rodziców…
Jeżeli ktoś w skrusze serca i głębokim żalu, ze szczerym postanowieniem poprawy wyzna Panu
Bogu swoje grzechy, otrzyma od Niego przebaczenie przez posługę kapłana sprawującego
sakrament pojednania. Jednak skutki popełnionego zła, tkwiące w nas samych, jak i w innych
ludziach, nie znikają wraz z odejściem penitenta od konfesjonału. „Ktokolwiek z nas - głosił św.
Jan Maria Vianney w Kazaniu o zadośćuczynieniu - popełnił grzech, choćby otrzymał już
odpuszczenie, musi pokutować, żeby została mu też darowana kara doczesna”.
Święty Cyprian uważał, że pokuta powinna dorównywać winie, tak jak lekarstwo musi być
odpowiednio dawkowane, żeby wyleczyć człowieka z choroby. Z doświadczenia wiemy, że to
prawda. O ile lekkiego przeziębienia można się pozbyć dzięki zwykłej aspirynie i gorącej herbacie
z sokiem malinowym, to już zapalenie płuc będzie wymagało odpowiedniej dawki antybiotyku
i innych dodatkowych zabiegów leczniczych aplikowanych przez wiele dni.
Stąd w pierwszych wiekach Kościoła nakładano o wiele sroższe pokuty. We wspomnianym wyżej
Kazaniu św. Jana Vianneya czytamy: „Jeśli ktoś bezmyślnie wzywał imienia Boga (co dziś jest
powszechnym zwyczajem nawet u dzieci, które jeszcze pacierza nie znają), to skazywano go na
post o chlebie i wodzie przez siedem dni. Jeśli ktoś udał się po radę do wróżek i osób zajmujących
się czarną magią, musiał pokutować siedem lat. Za ciężką pracę w niedzielę, choćby trwała ona
króciutko, pokutowano trzy dni. Za rozmawianie w czasie Mszy św. skazywano na post o chlebie
i wodzie przez dziesięć dni”.
Święty wymienia jeszcze wiele innych przewinień i nakładanych za nie pokut i konkluduje
następującymi słowami: „Czym są, moi drodzy, dzisiejsze pokuty? A przecież sprawiedliwość Boża
jest taka sama, jak była dawniej. I dzisiaj grzechy są tak samo wstrętne w oczach Bożych, jak były
w dawnych wiekach Kościoła i na taką samą zasługują chłostę. Czy zatem nie powinniśmy się
wstydzić na wspomnienie o dawnych chrześcijanach, którzy odbywali tak ciężkie i długie pokuty,
podczas gdy my nie chcemy w ogóle cierpieć za grzechy?” Cdn.
s. Anna Czajkowska WDC
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TRAGICZNY KWIECIEŃ 2010
Prawie natychmiast po usłyszeniu
informacji o katastrofie samolotu
pod Smoleńskiem i tak długiej liście
ofiar, wśród których były też osoby
niewierzące, deklarujące swoją
niechęć czy też wręcz sprzeciw
wobec wartości chrześcijańskich,
przyszły mi na myśl słowa św.
Franciszka z Asyżu: „Człowiek jest
tylko tym, czym jest w oczach Bożych - niczym więcej”.
Jakimi ich zobaczył Bóg, gdy przekroczyli próg śmierci tak nagle i niespodziewanie? Czy
rozpoznał w nich swoje stworzenia, bo przecież czym jest człowiek jeżeli nie Jego stworzeniem?
Czy dostrzegł w nich podobieństwo do swojego Jedynego Syna i do Siebie, czyniące nas Jego
dziećmi?
A oni… Czy w Tym, który stanął przed nimi rozpoznali miłosiernego Ojca? Czy zdążyli, żyjąc tu
na ziemi, upodobnić się do Niego poprzez czyny, słowa, świadectwo życia? Czy zdołali wytworzyć
w sobie duchowe zmysły - jak je nazywa Orygenes - dzięki którym mogli dostrzec przebaczającą
miłość w sercu Boga; usłyszeć głos Pasterza wołającego swoje owce po imieniu, aby miały życie;
dotknąć Chrystusowych ran, w których jest nasze zdrowie; poczuć woń rajskiego ogrodu, w którym
mamy wieczny odpoczynek?
Kto może odpowiedzieć na te pytania? Zapewne nikt z nas żyjących… Ale oni już to wiedzą, oni
przeszli przez to doświadczenie - jakby przez ogień, bo „każdy ogniem będzie posolony” zapewnia św. Marek Ewangelista (Mk 9,49), a św. Paweł Apostoł dodaje, że trzeba uważać na
jakim fundamencie i z czego wznosimy budowlę swojego życia, gdyż dzieło to będzie poddane
właśnie próbie ognia. Ten którego budowla przetrwa otrzyma nagrodę; ten, którego spłonie,
poniesie kolejną stratę (por. 1Kor 3, 10-17).
Jakże więc ważne jest, abyśmy wspominając tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia, przede wszystkim
pośpieszyli z konkretną pomocą tym, którzy zginęli pod Smoleńskiem: zamówmy Mszę św. (jeżeli
mamy taką możliwość), przyjmujmy często Komunię św. w ich intencji, módlmy się Koronką do
Bożego Miłosierdzia, módlmy się na Różańcu, ofiarujmy dobre uczynki, posty, jałmużny, ufając, że
Miłosierdzie Boże naszymi darami serca utoruje im drogę do nieba.
a.

**************************
KWARTALNA INTENCJA MODLITEWNA MDPC
Za ofiary Katynia z 1940 roku, oraz za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem 2010

**************************
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Z LISTÓW PRZYJACIÓŁ
List do Matki Zuzanny od Sióstr Wspomożycielek z Francji...
Paris, Samedi 17 A vril 2010
Chère Sœur Suzanna,
Nul doute que, au fur et à mesure que le temps s’écoule, on prend davantage connaissance
et conscience du drame avec les conséquences qu’il implique Et la souffrance se fait plus
profonde nécessairement, n’est-ce pas ?..
Aussi je sens le besoin de revenir à vous pour vous dire combien nous restons en
communion avec vous en ces heures qui ressemblent plus à celles d’un Vendredi Saint
qu’à celles de Pâques. Et je pense que vous avez beaucoup à consoler, à soutenir autour de
vous, à apaiser, à montrer le chemin de l’Espérance « envers et contre tout», alors que
vous-même sentez tout cela d’une façon si forte.
Ici, l’événement a eu un retentissement considérable. Les premiers jours, toutes les
émissions à la télé comme à la radio ont été consacrées à la catastrophe, dont l’une de nos
meilleures émissions, («C dans l’air» de Yves Calvi ) où sont invités à chaque fois
d’excellents spécialistes sur les questions abordées (je regrette beaucoup de l’avoir
manquée). On montrait spécialement des foules en prière, et l’union de tout un peuple
dans le partage d’ une même souffrance (même si une telle union ne peut se conserver
longtemps sans qu’apparaissent forcément des clivages).
Bien sûr, le problème principal concerne l’avenir…alors que disparaissent tant de forces
vives aux côtés de membres de l’élite du pays. Et quelle force symbolique à l’appui:
Kattyn, l’anniversaire de la mort de Jean-Paul II, la vigile de fête de la Miséricorde..!
Trilogie lourde de sens. Si lourde qu’il n’y a pas de mots pour l’exprimer. Et voilà qu’elle
s’alourdit encore avec ce nuage volcanique si imprévisible, mais qui risque de vous priver
de la reconnaissance des sommités de ce monde, comme si vous vouliez garder cachée
votre peine et en conserver le secret entre vous et pour vous…
Beaucoup de mes sœurs ont réagi immédiatement, en téléphonant, etc. Encore hier, l’une
s’inquiétait si j’avais pu vous joindre pour témoigner immédiatement de notre peine et de
notre prière. Il en va de même pour Elisabetta qui devait quitter hier le Cameroun mais
qui y est retenue à raison de l’annulation des vols en avion. Hiroko, conseillère générale,
elle, reste coincée au Japon… Bref, tout l’univers semble perturbé, y compris notre cosmos,
et je ne parle pas des attaques directes contre l’Eglise dont la barque est bien secouée par
les flots, à l’image de l’évangile de ce matin (J 6,6-21). Heureusement que nous
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connaissons la suite… C’est sur ce « C’est Moi, soyez sans crainte!» que je vous quitte, non
sans vous redire, au nom d’Elisabetta et de chaque Auxiliatrice, toute notre si fraternelle et
priante affection,
s. Chantal

Droga Siostro Zuzanno!
Nikt nie wątpi, w miarę upływu czasu wzrasta poznanie i świadomość dramatu wraz
z konsekwencjami, które się w nim zawierają. Również cierpienie staje się z pewnością coraz
większe.
Czuję potrzebę spotkania z Wami by wypowiedzieć jak bardzo pozostajemy z Wami zjednoczone
w tym czasie, który bardziej podobny jest do Wielkiego Piątku niż Wielkanocy.
Myślę, że macie okazję by pocieszać, podtrzymywać na duchu tych, którzy są obok Was, wbrew
wszystkiemu ukazywać drogę nadziei podczas gdy same przeżywacie to wszystko w sposób bardzo
mocny.
Tutaj, wydarzenie to miało bardzo duży oddźwięk. Przez pierwsze dni wszystkie emisje telewizyjne
i radiowe były poświęcone katastrofie. W jednej z najlepszych emisji («C dans l’air» de Yves Calvi )
zapraszani byli wybitni specjaliści od lotu (bardzo żałuję, że nie oglądałam tego programu)
Pokazywano w sposób szczególny tłumy modlące się i jedność całego narodu w dzieleniu tego
samego cierpienia (nawet jeżeli ta wielka jedność nie będzie mogła się utrzymać dłużej bez
pojawiania się silnych pęknięć.)
Oczywiście główny problem dotyczy przyszłości, zwłaszcza kiedy zginęło tylu członków elity
kraju. Jakaż symboliczna siła na dowód: Katynia, rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II, wigilia
święta Miłosierdzia Bożego. Trudna trylogia sensu. Tak trudna, że brak słów by ją wyrazić Staje się
jeszcze bardziej ciężka z chmurą wulkaniczną tak zaskakującą, która naraża na niebezpieczeństwo
pozbawienia was wdzięczności przez zwierzchników światowych jak byście chcieli ukryć wasze
cierpienie i zachować je dla siebie...
Wiele z moich sióstr reagowało natychmiast, telefonując itp. Jeszcze wczoraj jedna z nich niepokoiła
się, czy mogłam Wam okazać niezwłocznie nasze współczucie i zapewnienie o naszej modlitwie. Ta
wiadomość dotarła także do Elizabeth, która wczoraj powinna opuścić Kamerun, ale pozostała tam
z racji odwołania lotów. Hikoro, radna generalna jest uziemiona w Japonii. Krótko mówiąc cały
świat zdaje się być zaburzony, wliczając w to nasz kosmos, nie mówię już o bezpośrednich atakach
na Kościół, którego łódź jest wstrząsana przez fale. Obraz tego ukazany jest w dzisiejszej Ewangelii
(J 6,6-21). Na szczęście znamy dalszy ciąg... „To Ja, nie bójcie się”.
Tymi słowami kończę, kierując je do Was w imieniu Elisabety i każdej wspomożycielki.
Z serdecznym i modlitewnym pozdrowieniem.
s. Chantal
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Z ŻYCIA SIÓSTR I MDPC
W SKRÓCIE
Rekolekcje sióstr w Sulejówku
Pierwsza seria rekolekcji zakonnych w tym roku rozpoczęła się nieco wcześniej niż zwykle, bo już
6 lutego (a nie w kwietniu). Głosił je o. Cyprian, bernardyn z Lublina. Czas ciszy, wzmożonej
modlitwy, pogłębiania życia duchowego i odnawiania relacji miłości do Jezusa trwał do 13 lutego.
W czasie porannej Eucharystii na zakończenie rekolekcji, Siostry odnowiły wspólnie akt profesji
zakonnej, dziękując Panu Bogu za dar powołania oraz prosząc o łaski potrzebne do jak
najwierniejszego wypełniania zobowiązań wynikających ze ślubów.
Rekolekcje są czasem wytężonej „pracy” duchowej, dlatego dziękując za modlitewne wsparcie
Przyjaciół, prosimy o nie także w czasie letniej serii (1-8 lipca), które będzie głosił o. Tadeusz
karmelita z Krakowa. Dla Sióstr Juniorystek będą one bezpośrednim przygotowaniem do
ponowienia ślubów na kolejny rok albo do złożenia ślubów wieczystych, a dla pozostałych Sióstr
umocnieniem w wiernym podążaniu drogą rad ewangelicznych. Modlitewnego wsparcia potrzebują
także te Siostry, które pozostając we wspólnotach zastępują swoje współsiostry w obowiązkach
oraz troszczą się, żeby Rekolektantkom stworzyć jak najlepsze warunki do skupienia i modlitwy.
Z góry składamy serdeczne podziękowanie za Waszą pamięć i zapewniamy o modlitewnej
wdzięczności ze strony Sióstr.
Złoty Jubileusz s. Wandy
W tym roku uroczystość św. Józefa była w Zgromadzeniu
podwójnym świętem... Czcząc 19 marca Patrona całego
Kościoła i naszego Zgromadzenia dziękowałyśmy Panu Bogu za
50 lat życia zakonnego s. Wandy. Uroczysta Msza św., w czasie
której Jubilataka ponowiła swoje oddanie Jezusowi w czystości,
ubóstwie i posłuszeństwie, była celebrowana o godz. 16.00
przez o. Franciszka Rożkowskiego OFMCap w kaplicy sióstr
w Nowym Mieście nad Pilicą. Z okazji Jubileuszu przybyły
do Nowego Miasta siostry z różnych wspólnot na czele
z Przełożoną Generalną m. Zuzanną.
Siostra Wanda pochodzi z Nowego Miasta nad Pilicą. Wstąpiła
do zakonu mając 17 lat. W Nowym Mieście odbyła całą
formację podstawową i tutaj złożyła śluby. Nigdy nie była w
innej wspólnocie - przez wiele lat pracowała jako księgowa w Domu Pomocy Społecznej
prowadzonym przez nasze Zgromadzenie. Życzymy złotej Jubilatce kolejnych jubileuszy i - jak
dotąd - radosnego podążania za Panem drogą wspomożycielskiego powołania.
Święta na Łotwie
W tym roku Przełożona Generalna Matka Zuzanna spędziła Wielkanoc u naszych Sióstr na Łotwie.
Planowany dwutygodniowy pobyt niespodziewanie się przedłużył ze względu na wstrzymanie
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lotów w całej Europie wskutek wybuchu wulkanu w Islandii. Dzięki temu Siostry z Łotwy cieszyły
się obecnością Matki o cały tydzień dłużej.
Czas matur i sesji
O tym, że egzaminy po to są, żeby je zdawać i nie trzeba się nimi zbytnio przejmować mówią
zazwyczaj ci, którzy mają to już za sobą. Natomiast dla maturzystów i studentów na pewno nie jest
to rzeczywistość, którą można potraktować sobie tak lekko. Ważne jednak, żeby w tym wszystkim
nie zapomnieć o pomocy „z Góry”, po którą warto sięgnąć, choćby i po to, żeby z większym
pokojem w sercu stawać przed kolejnymi komisjami egzaminacyjnymi, wiedząc, że człowiek
wierzący nigdy nie jest sam:) Życzymy powodzenia i otaczamy Was serdeczną modlitwą w tym
niełatwym czasie.
Ważne daty
7 maja - będziemy świętować uroczystość Maryi Pośredniczki Łask. Jest to główne święto
patronalne naszego Zgromadzenia. Do jego duchowego przeżywania przygotowujemy się, jak do
każdej ważnej uroczystości, postem i modlitwą, czyli 6 maja będzie dla sióstr dniem pokutnym.
Spotkania dla Sióstr Zjednoczonych
Dni skupienia dla postulantek odbędą się w dniach 1-3 maja. Tematyka konferencji formacyjnych
będzie dotyczyć zagadnień z zakresu liturgiki. Natomiast dni skupienia dla kandydatek do Sióstr
Zjednoczonych są planowane w terminie 14-16 maja. Temat spotkania to: Wiara podstawą życia
chrześcijańskiego. Dokładne informacje są dostępne u Siostry Odpowiedzialnej.
Kontakt podany jest na naszej stronie internetowej: www.wspomozycielki.pl Trzeba kliknąć na
zakładkę Siostry Zjednoczone.
Formacja ciągła sióstr
W dniach 21-23 maja w Sulejówku odbędzie się pierwsza seria formacji ciągłej dla sióstr po
ślubach wieczystych. Tematem przewodnim spotkania będą przykłady życia naszych Matek z Matką Bożą na czele. Konferencje o roli Maryi w codziennym życiu osób konsekrowanych
wygłosi o. Aleksy Płatek, bernardyn z Chęcin.
Wakacje z Bogiem w Zakopanem
Serdecznie zapraszamy młodzież żeńską do Zakopanego na rekolekcje w drodze w dniach 23-29
czerwca. Podobnie jak w ubiegłym roku planujemy w duchu św. Franciszka z Asyżu poszukiwać
Boga, kontemplując piękno stworzonego świata. Oprócz wędrówek po górach, każdego dnia
przewidziany jest czas na udział w Eucharystii, na wsłuchiwanie się w Słowo Boże oraz modlitwę
brewiarzową. Szczegółowe informacje u s. Anny (tel. 698 230 430).
Rekolekcje dla MDPC
Wakacyjne spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży żeńskiej i męskiej w tym roku odbędzie się
w Sulejówku w dniach 12-17 lipca. W ramach rekolekcji przewidziany jest jednodniowy wyjazd
w teren. Zapraszamy☺
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POWOŁAŁ MNIE PAN… JESTEM WSPOMOŻYCIELKĄ
Ona pierwsza do mnie podeszła...
O wstąpieniu do Zgromadzenia
zaczęłam myśleć na początku
szkoły
średniej.
Po
jej
ukończeniu
przyszły
różne
wątpliwości. Zadawałam sobie
pytania: czy ja naprawdę mam
powołanie czy tylko tak mi
się wydaje?
W końcu zdecydowałam, że na
razie pójdę do pracy, ale
wkrótce musiałam z niej zrezygnować ze względu na pogarszający się stan
zdrowia mojej mamy. Mieszkaliśmy na wsi i głównie utrzymywaliśmy się
z gospodarstwa. Tato i brat pracowali w polu, a zadaniem mamy było
zajmować się domem i inwentarzem. Gdy nie miała siły musiałam przejąć jej
obowiązki. Jeżeli było to możliwe, to czasami pomogła w kuchni, a ja
wtedy szłam pomagać tacie..
Myśl o zakonie nie opuszczała mnie. Kiedy w kościele na kazaniu ksiądz
mówił o powołaniach, mnie robiło się smutno i chciało mi się płakać. Tak
minęły kolejne dwa lata. Bardzo trudnym doświadczeniem dla całej rodziny
była nagła śmierć taty. Okazało się, że to był wylew. Prowadzenie całego
gospodarstwa spadło na mnie. Pomagał mi brat, wykonując cięższe prace.
Czas płynął, a ja ciągle myślałam co zrobić, żeby mimo wszystko móc pójść
za głosem powołania. Nie wiedziałam jak powiedzieć bliskim o swoich
zamiarach. Moje młodsze siostry pokończyły już szkoły, podjęły pracę,
a ja wciąż byłam w domu. Sprzedałam część inwentarza, żeby było nam lżej.
Któregoś dnia poszłam do księdza proboszcza i powiedziałam, że chcę pójść
do zakonu, ale nie znam żadnego zgromadzenia. Prosiłam, żeby mi udzielił
informacji o zakonach - jakie i gdzie się znajdują? Jednak ksiądz
odpowiedział, że nie ma kontaktu z żadnymi siostrami i nie może mi pomóc.
I znowu minęło sporo czasu, a ja nie wiedziałam gdzie mam się udać.
Dowiedziałam się, że co roku jest organizowana pielgrzymka z Poznania do
Częstochowy. A mój kolega powiedział mi, że na Jasnej Górze jest Ośrodek
Powołań i tam są różne siostry. Zdecydowałam, że się wybiorę na tę
pielgrzymkę. Mama się zgodziła, a moje młodsze siostry zastąpiły mnie
w gospodarstwie.
Na Jasnej Górze w Ośrodku Powołań spotkałam jedną z Sióstr
Wspomożycielek. Ona pierwsza do mnie podeszła. Ja siedziałam w kąciku
i oglądałam albumy. Zaczęłyśmy rozmawiać. Otrzymałam od niej adres do
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wspólnoty w Nowym Mieście nad Pilicą. Po powrocie z pielgrzymki Siostra
zaprosiła mnie do siebie. Pojechałam, mówiąc, że chcę odwiedzić
koleżankę, którą poznałam na pielgrzymce. Wszyscy w domu się dziwili, bo
nigdy nie jeździłam sama tak daleko. Dopytywali o tę koleżankę - chyba
się domyślali, że o coś innego chodzi.
Dwa dni po powrocie z Nowego miasta zmarła moja mama. Było mi bardzo
ciężko w takiej sytuacji powiedzieć swojemu rodzeństwu, że chcę ich
opuścić i wstąpić do zakonu, ale po jakimś czasie odważyłam się. Bardzo
się zdziwili i zaniepokoili, że chcę ich zostawić… Tłumaczyłam im, że jak
teraz nie pójdę do zakonu, to potem już nigdy tego nie zrobię, że nie mam
18 lat, ale już 25 lat. Nie było to dla nich łatwe, ale z czasem zaczęli
godzić się z tą myślą. Nie robili mi już żadnych wyrzutów. Zostałam
z nimi jeszcze na Święta Wielkanocne, a potem wyjechałam do zakonu.
Dziękuję Panu Bogu za dar powołania, za to, że jestem Wspomożycielką. Dla
mnie jest to bardzo ważne, że całe swoje życie poświęcę pomocy zmarłym.
Cieszę się, że trafiłam akurat do tego zgromadzenia, bo jak wstępowałam,
to moi rodzice już nie żyli, a ja chciałam dużo się za nich modlić.
s. Jadwiga O.
Tam, gdzie ludzie się kochają,
tam jest obecny Bóg.
Kto żyje w miłości,
ten się znajduje świadomie lub nieświadomie,
w magnetycznym polu Boga,
który jest miłością.
Bóg jest obecny w każdym człowieku, którego kocham, (…)
W każdym, który idzie ze mną i przy mnie pozostaje,
kiedy zapada wieczór mego życia.
Bóg przygląda się tobie łagodnymi oczyma każdego człowieka,
który potrafi ciebie zrozumieć.
Bóg jest obecny w każdym dobrym słowie,
które cię pociesza i podnosi na duchu.
On jest obecny w ramieniu, które dodaje ci odwagi
i w dłoni, która ci wskazuje drogę. (…)
Tylko tam, gdzie miłość mieszka w sercach ludzi,
mogą oni rozsądnie o Bogu mówić
i wzajemnie się rozumieć.
Miłość, to żaden wynalazek ludzki.
Miłość to wynalazek Boga.
P. Bosmans & F. Werner
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