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REKOLEKCJE i sesje 2003
W porządku chronologicznym

List nr 1 - Grudzień 2002

Equipes Notre-Dame
Wspólnoty Matki Bożej

31.01 - 02.02. KLUCZBORK - S, D.
„ZGROMADZENI W IMIĘ CHRYSTUSA”
28.02 - 02.03. KLUCZBORK - R, TM.
„WIĘŹ MAŁŻEŃSKA WG DOKUMENTÓW JANA PAWŁA II”
07.03 - 09.03. ZAMEK BIERZGŁOWSKI - R, TM.
„REALIZACJA PRZYSIĘGI MAŁŻEŃSKIEJ PO LATACH”
23.05 - 25.05. ZAMEK BIERZGŁOWSKI - R, TM.
„SZKOŁA MODLITWY” (s. Jadwiga Skudro)
28.06 - 05.07. KLUCZBORK - R, D.
„UCZYNIĆ ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE EUCHARYSTIĄ”
19.07 - 26.07. TENCZYN - R, D.
„ZADANIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W KOŚCIELE I ŚWIECIE”
19.07 - 25.07. ZABORÓWIEC - R, D.
REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY (o. Karol Meissner)
09.08 - 16.08. ZAMEK BIERZGŁOWSKI - R, D.
„PRZEZ MODLITWĘ DO BOGA I LUDZI” (s. Jadwiga Skudro)
16.08 - 22.08. ZABORÓWIEC - R, D.
„MĘŻCZYZNĄ I NIEWIASTĄ STWORZYŁ ICH” (o. Karol Meissner)
———————
Legenda:
S - Sesja, tylko dla małżeństw z END
R - Rekolekcje, dla małżeństw chrześcijańskich
TM - Tylko małżonkowie (bez dzieci)
D - Możliwość przyjazdu z dziećmi (zapewniamy opiekę)
Zgłoszenia poprzez Pary Łącznikowe. Przy rezerwacji decyduje kolejność
wpływu zgłoszenia z zaliczką. Zaliczki: rekolekcje wakacyjne - 100,00 zł od
rodziny, pozostałe rekolekcje i sesje - 50,00 zł. Zaliczki nie podlegają zwrotowi.
Szczegółowe informacje u Par Łącznikowych.
Ekipa Odpowiedzialna Sektora Wydzielonego - Polska

20

List nr 1
Grudzień 2002
1

Equipes Notre-Dame

List nr 1 - Grudzień 2002

Spis treści
Słowo Pary Odpowiedzialnej Sektora
3
Z Listu Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej
4

PIERWSZA
KRAJOWA PIELGRZYMKA
EQUIPES NOTRE-DAME
NA JASNĄ GÓRĘ

List Międzynarodowej Pary Odpowiedzialnej
12
Wizyta u Księdza Biskupa Stefanka
13
Słowo Ojca Karola
14
Świadectwa z rekolekcji
16
Ekipa Odpowiedzialna i Pary Funkcyjne
24
Kalendarium
25
Pielgrzymka do Częstochowy
27
Plan rekolekcji i sesji - 2003
28
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strona internetowa: www.end.win.pl
Para odpowiedzialna: end@end.win.pl
Redakcja Listu - Urszula i Janusz Sklepowicz: list@end.win.pl
List jest pismem do użytku wewnętrznego Wspólnot Matki Bożej END
Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały tłumaczone z j. francuskiego
wykorzystane za zgodą ERI END.

2

W tym dniu chcemy wszyscy pielgrzymować do tronu „Naszej Pani”
aby powierzyć Jej nasze małżeństwa, rodziny, nasz ruch. Bardzo
prosimy o „zarezerwowanie” sobie tego terminu, abyśmy mogli w jak
największej grupie zjawić się na Jasnej Górze.
Chcemy, razem z Maryją, wyśpiewać Bogu nasze „Magnificat” za
sakrament małżeństwa, za nasze rodziny, za łaski, którymi nas obdarza,
za kapłanów - doradców naszych ekip, za wszystkich życzliwych nam
ludzi, za piękny świat i za wiele jeszcze innych „codziennych cudów”,
których doświadczamy.
Maryjo, JESTEM - PAMIĘTAM - CZUWAM !
19
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Zamek Bierzgłowski.
14 WRZEŚNIA 2002
Ogólnopolskie Spotkanie Par Odpowiedzialnych w Poznaniu.

Małgorzata i Joachim GRZONKOWIE
Para Odpowiedzialna Sektora Wydzielonego

16 WRZEŚNIA 2002
Spotkanie Pary Odpowiedzialnej z Ks. Biskupem Stanisławem
Stefankiem.
23 WRZEŚNIA 2002
Pielgrzymka rodzin na Jasną Górę, w której uczestniczyły
małżeństwa z ekip. Pierwsze oficjalne powitanie przedstawicieli ruchu
Equipes Notre-Dame ze szczytu jasnogórskiego.
8 - 10 LISTOPADA 2002
Rekolekcje Ekipy Odpowiedzialnej i Par Funkcyjnych w
Kluczborku.
C.D.N.

Ekipa z Wolsztyna przyjęła Kartę E.N.D.
1 września 2002 r. w Lesznie
Po rocznej pracy formacyjnej w oparciu o Przewodnik E.N.D. i
zapoznaniu się z „Kartą” - postanowiliśmy przyjąć obowiązki w niej
zawarte. W niedzielę 1 września udaliśmy się do naszego doradcy
duchowego, ks. Sławomira Ratajczaka z parafii św. Kazimierza w
Lesznie.
Wspólnie z parafianami uczestniczyliśmy w Mszy Świętej.
Bezpośrednio po niej zebraliśmy się w prezbiterium na nabożeństwie.
Rozpoczęliśmy śpiewem „Magnificat”, a następnie podczas
spontanicznej modlitwy małżonkowie wypowiedzieli przyrzeczenie
lojalnego przestrzegania ducha i zasad ruchu E.N.D. ujętych w „Karcie”.
Dzielimy się tą radością i dumą, że możemy już obchodzić święto
E.N.D. w dniu 8 grudnia jako własne. Modlimy się aby jak najwięcej
małżeństw przyjęło „Kartę”
Chwała Panu Bogu!
18

Kochani Przyjaciele, pary małżeńskie i doradcy duchowi
END - Wspólnot Matki Bożej
Z wielką radością kierujemy do Was nasze słowa. Pragniemy
Wam powiedzieć, że czujemy w sercu wielką wdzięczność Bogu za dar
spotkania z Ruchem END. Uważamy, że zetknięcie się z tym Ruchem
jest dla nas wielką łaską, którą należy przyjąć; jest pewną propozycją, z
której powinniśmy skorzystać.
Jesteśmy wszyscy na początku drogi. Dla niektórych z Was jest to
czas poznania tego Ruchu, dla innych czas zachwycania się nim. Jedno
jest, uważamy, ważne – do kroczenia tą drogą zaprasza nas Jezus, abyśmy za Nim podążali. To On każdego dnia udziela nam łaski sakramentu
małżeństwa i pragnie naszego szczęścia, naszej świętości. To dobrze, że
na tej drodze jesteśmy razem. Jesteśmy wezwani, aby sobie pomagać.
Niech serdeczna przyjaźń łączy nasze serca i wspólne pragnienie, abyśmy umieli „pomagać parom małżeńskim w pełnym przeżywaniu ich
sakramentu małżeństwa”.
Dobrze, że w naszym wędrowaniu są z nami kapłani. Jesteśmy im
za to bardzo wdzięczni; bez nich nasz wzrost życia duchowego byłby
bardzo trudny.
Doświadczamy nieustannie Bożej Miłości. Ona zaprasza nas do
wierności Jezusowi. Nasze życie małżeńskie powinno być nacechowane
pragnieniem „miłości i służby”, także w życiu naszych rodzin i ekip.
Program END chce nam w tym pomóc. Korzystajmy dokładnie z
przygotowanych materiałów i dzielmy się refleksjami z innymi. Karta
END niech będzie podstawą w naszym zaangażowaniu; w naszym życiu
niech nie zabraknie modlitwy. Niech spotkanie z Bogiem stanie się naszą
3
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potrzebą życiową, która nas umacnia i utwierdza w przekonaniu, że droga, którą kroczymy jest zgodna z wolą Bożą.
Na tej drodze spotykajmy nieustannie Maryję. To Ona ma pod opieką
wszystkie pary należące do Ruchu END. Razem z Nią śpiewajmy każdego dnia Magnificat dziękując Bogu za dar sakramentu małżeństwa.
Kochani!
Bardzo Wam dziękujemy za Waszą obecność i za Wasze zaangażowanie. Pamiętajmy także o tych, którzy w swoim życiu nie doświadczają miłości. Wszyscy poczujmy się odpowiedzialni za rozwój tego Ruchu w Polsce.
Niech Pan Jezus nam wszystkim błogosławi.
Małgorzata i Joachim

Z Listu Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej

Ojciec Franciszek FLEISCHMANN
Doradca duchowy Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej

Małżeństwo, znak dla świata
Kochani przyjaciele z Ekip
Nasz list Międzynarodowej
Ekipy Odpowiedzialnej wyraźnie
koncentruje się wokół kwestii sta4

nowiących wspólny temat "Być
małżeństwem chrześcijańskim w
Kościele i w świecie". Nasza uwaga ogniskuje się dzisiaj na małżeństwie, które jest znakiem i

-KalendariumLISTOPAD 2000
Pierwsze spotkania „grupy inicjatywnej”
SIERPIEŃ 2001
W Cichowie odbyła się sesja z światową Parą Odpowiedzialną Gerardem i Marie-Christine de Roberty. Uczestniczyły małżeństwa z 13
diecezji oraz o. Karol Meissner i s. Jadwiga Skudro.
9 WRZEŚNIA 2001
Spotkanie w Domu Bretanii w Poznaniu. Powołanie Tymczasowej
Ekipy Odpowiedzialnej (TEO).
12 - 13 STYCZNIA 2002
Spotkanie opłatkowe Equipes Notre-Dame w Zaborówcu.
Uczestniczyło ok. 110 małżonków oraz o. Karol i s. Jadwiga.
18 LUTEGO 2002
Tymczasowa Ekipa Odpowiedzialna przesłała na ręce Ks. Biskupa
St. Stefanka, Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Rodziny, list
informujący o
rozpoczęciu pracy formacyjnej nad duchowością
małżeńską par małżeńskich, które przystąpiły do END.
01- 05 MAJA 2002
Sesja w Zamku Bierzgłowskim na temat pilotowania nowych
ekip. Gośćmi są Jean-Louis i Priscilla Simonis, Para Odpowiedzialna z
Belgii, członkowie ERI. Dokonano wyboru Pary Odpowiedzialnej
Sektora Wydzielonego Polska. Odpowiedzialność przyjęli Małgosia i
Joachim Grzonkowie z Żor. Tymczasowa Ekipa Odpowiedzialna podjęła
decyzję o samorozwiązaniu.
22 CZERWIEC 2002
Pierwsze spotkanie nowopowołanej Ekipy Odpowiedzialnej
Sektora Wydzielonego Polska.
WAKACJE 2002
Rekolekcje wakacyjne w ośrodkach: Zaborówiec, Tenczyn,
17
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EKIPA ODPOWIEDZIALNA I PARY FUNKCYJNE

Ekipa Odpowiedzialna składa się z pięciu małżeństw.
Poza Parą Odpowiedzialną, Małgorzatą i Joachimem, są w niej:
•
Ola i Stefan Chmielewscy
•
Sławka i Zenon Czerwieńcowie
•
Ala i Andrzej Rowińscy
•
Ula i Janusz Sklepowiczowie
Doradcą duchowym Ekipy jest o. Karol Meissner OSB
Posługi Par Łącznikowych podjęły się małżeństwa:
•
Lucyna i Krzysztof Wysoccy - Poznań
•
Hania i Jerzy Matuszek - Poznań
•
Grażyna i Franciszek Longierowie - Wolsztyn
•
Basia i Witek Magalscy - Warszawa
•
Zofia i Stanisław Skrzyneccy - Wrocław
•
Bernadka i Piotr Dylowie - Rybnik
Parami pilotującymi są:
Teresa i Roman Jarczykowie - Orzesze
Marzena i Michał Mamczarzowie - Warszawa
Mirka i Piotr Napierałowie - Poznań

•
•
•

<<namacalnym>> wyrazem miłości Boga w świecie. Czyż nie jest
głównym powołaniem lub nawet
misją małżeństwa chrześcijańskiego, aby dawać świadectwo miłości
Bożej? Czy to jest możliwe?

miłości Wy sami jesteście obrazem Boga, który jest Miłością. To
Wy odkrywacie Boga, który jest w
sobie samym darem wzajemnym,
doskonałym przeistoczeniem w
osobę doskonałą.

Możemy zapytać: jak rozpoznać w dzisiejszym świecie, że
Bóg nas kocha, gdy wielu waha
się i chwieje w wierze? Czy Bóg
jest obecny? Czy jest blisko nas
czy daleko? Czy odczuwamy w
nas Jego działanie?

Obraz Boga? Znak Boga?

W swojej interesującej małej książeczce „15 dni modlitwy z
Henri Caffarel’em” (którą mamy
nadzieję przetłumaczyć na różne
języki) Jean Allemand przytacza
cudowny fragment, w którym nasz
Założyciel, na wzór francuskiego
poety Peguy, ukazuje dialog Boga
w czasie ustanawiania małżeństwa.
Tak więc powiedział Bóg:
<<Wówczas budzi się we mnie
potrzeba odkrycia tego, co we
mnie najlepsze... Ja was stworzyłem małżonkowie „na mój obraz i
na moje podobieństwo”... wreszcie
zjawi się miłość zdolna odkrywać
moją Miłość. Małżeństwo, mój
świadek uprzywilejowany>>.
(Rzym, 5 maja 1970 roku)
Małżonkowie, w Waszej
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Może tak, kiedy wszystko
układa się dobrze, ale kiedy idzie
źle? Co wtedy, gdy miłość osłabnie, kiedy miłość jest chora? Wtedy obraz jest zniekształcony a
znak jest nie do odczytania. Czy
wówczas miłość Boża jest nieobecna?
Pozwolę sobie odpowiedzieć fragmentem liturgii skierowanej ku Bogu, Ojcu Świętemu,
Stwórcy: <<Kiedy [człowiek] tracił Twoją przyjaźń... Ty przybywałeś z pomocą do wszystkich ludzi... Ty tak dalece ukochałeś
świat, że posłałeś nań swego Syna...>> (Modlitwa Eucharystyczna
IV)
I my wiemy, że Twój Syn
stał się do nas podobny. On nie
wahał stać się sługą człowieka. On
przyjął postać sługi cierpiącego o
zniekształconym obliczu. Bliski
wszystkim zranionym w miłości i
życiu nie zaprzestaje ustawicznej
ofiary dla pojednania ludzi z Bogiem. Nawet w cierpieniu, nawet
5
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gdy grzech nas dosięgnie, małżeństwo jest powołane do życia w
związku miłości, który Chrystus
sobą umacnia.
Cokolwiek się zdarzy,
szczęście lub trudne chwile próby,
małżeństwo jest powołane, aby
być wspólnotą wypełnioną braterską obecnością Chrystusa Zbawiciela. Małżeństwo jest tym bardziej znakiem Jego obecności im
bardziej trwa w miłości wiernej,
płodnej, dążącej wspólnie do Bożego tronu.
W dzisiejszym społeczeń-
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stwie, które często błąka się bez
celu, któremu brakuje nadziei,
małżeństwo jest powołane, aby
być świadectwem zawsze ożywiającego źródła miłości, by być drogocennym znakiem obecności Boga. Świadkowie Tego, który powołuje, mają dawać jego życie
tym, których kochają. Mają ich
kochać miłością, którą On nas kocha. To jest możliwe, ponieważ
miłość Boga jest zawsze << nad
tymi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają by pełnić Jego
przykazania >>
(Psalm 103/102, 18)

życia chrześcijańskiego.
Europa dnia dzisiejszego odcina się od źródeł kultury
chrześcijańskiej i naszym zadaniem jest wnieść pokaźny wkład
intelektualny w tę dziedzinę.
Nasuwa to konieczność zadania sobie pytań:
•
czy czytamy, np. dokumenty skierowane do nas przez Ojca
Świętego?
•
czy wiemy, co to jest nauczanie społeczne Kościoła?
Nasze środowisko ma się stać studiującym – trudne to, ale możliwe do
spełnienia.

1.
2.

Nowe międzynarodowe ekipy satelickie
Kolegium międzynarodowe
w Houston w lipcu ubiegłego roku zdecydowało o ustanowieniu,
wokół Międzynarodowej Ekipy
Odpowiedzialnej, ekip zajmujących się pracą nad konkretnymi
problemami życia naszego ruchu
ażeby skłonić do większej aktywności członków ekipy i by poddawać propozycje zmian w tematach wybranych przez ERI w porozumieniu z kolegium. Te ekipy,
w liczbie 5, zwrócą uwagę na :
•
Pedagogikę i etykę ekip,
•
Formację,
•
Pogłębianie wiedzy o małżeństwie i duchowości mał6

żeńskiej,
•
Misję ekip w świecie i ekspansję ruchu,
•
Przekazywanie wiadomości.
Cztery pierwsze ekipy są
koordynowane przez Carla i Carlę
Volpini, członków ERI a ekipa
przekazywania wiadomości jest
koordynowana przez Międzynarodowy Sekretariat Generalny.
Każda ekipa jest kierowana przez
małżeństwo odpowiedzialne z
kraju nie reprezentowanego obecnie w zespole międzynarodowym
(Australia, USA, Hiszpania, Portugalia i Francja dla przekazywa-

3.
4.
5.
6.

Prawo kanoniczne w tym względzie stawia nam zadania:
Chrześcijanin ma pełnić misję w stosunku do świata, w którym
żyje.
Wierni są równi co do godności i zadań, współpracują w
budowaniu Ciała Chrystusowego.
Wierni powinni starać się prowadzić życie święte.
Wierni powinni przyczyniać się do dobra Kościoła i wzrostu jego
świętości.
Wierni obowiązani są do popierania sprawiedliwości społecznej
Wierni mają współpracować, czy to indywidualnie czy zrzeszeni
w stowarzyszeniach, aby działać dla poznania Chrystusa.

Nie ma duchowości poza światem. Mamy rozwijać swoją
duchowość w świecie, w którym żyjemy.
Trzeba mieć świadomość, że żyjąc w małżeństwie i dbając o
duchowość małżeńską ostrzej widzimy co jest jego dobrem:
•
dobro współmałżonka i troska o to, by współmałżonkowi pomóc
stawać się lepszym,
•
dobro dzieci: troska o to, by wychować je na wartościowych ludzi.

15
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Słowo Ojca Karola
Ojciec Karol MEISSNER OSB
Doradca duchowy Ekipy Odpowiedzialnej END - Polska

nia wiadomości). Te ekipy składają się z członków różnych super
regionów, co zapewni prawdziwą
międzynarodowość w działaniu.
Wszystkie te ekipy są w

stanie od 23 stycznia, daty spotkania ich odpowiedzialnych, pracować nad zadaniami, które im były
powierzone.

Międzynarodowe Kolegium
Odpowiedzialność i świadectwo
(Ze spotkania par odpowiedzialnych w Poznaniu - wrzesień 2002)

W dzisiejszym społeczeństwie nie jest łatwo świadczyć o
hierarchii wartości, którą przyjęli chrześcijanie. To świadczenie jest
obarczone ogromną odpowiedzialnością, czyli świadomością, że
odpowiada się przed kimś, kogo uznaliśmy w naszych sercach za Pana i
Zbawiciela, za dobrego, ale wymagającego Ojca.
Przed nami stoi zadanie – skoro mamy być odpowiedzialni, to
musimy się zastanowić nad przedmiotem naszej odpowiedzialności.
Zasadniczo mówimy o odpowiedzialności przed:
•
społeczeństwem,
•
historią,
•
swoim własnym sumieniem, które jest sanktuarium potrzebnym i
właściwym do spotkania się z Bogiem, gdzie odkrywamy pojęcie
dobra w nas. Pragnienie bycia lepszym jest w nas – ludziach
naturalne. My sami chcemy być lepsi i chcemy, by nasze dzieci
też były lepsze. Sumienie jest osądem naszych czynów.
Doświadczamy odpowiedzialności za spełnienie naszych zadań
życiowych i powołania.
Duchowość małżeńska, którą w naszym Ruchu mamy
pielęgnować i rozwijać ma nas bardziej otwierać na zadania jakie stawia
nam dzisiejszy świat. Jako środowisko żyjące Chrystusem mamy
przywiązywać wagę do intelektualnego wysiłku w zakresie naszego
14

Każdego roku, odpowiedzialni za super regiony oraz regiony, które są bezpośrednio
związane z ekipą międzynarodową
(ERI) spotykają się z członkami
ERI, aby przyjrzeć się rozwojowi
i życiu ruchu w świecie i zastanowić się nad misją ruchu, która jest
służbą par małżeńskich z ruchu dla
małżeństw w Kościele i w świecie.
Tego roku, po raz pierwszy, Kolegium będzie odbywało
się w Australii. Ten młody Super
Region liczy 190 dynamicznych
ekip tkwiących w młodym Kościele, w bardzo zróżnicowanych kręgach religijnych, w których eku-

menizm jest praktykowany na co
dzień.
To dlatego jednym z tematów tego spotkania, a jednocześnie
tematem głównym refleksji będzie
„Duc in Altum” ( Wypłyń na głębię ) z Listu Ojca Świętego Jana
Pawła II - „Novo millenio ineunte”.
W praktyce, Kolegium
END będzie pochylało się nad
praktykowaniem odpowiedzialności w ruchu, przeżywanej jako
służba realizowana w duchu kolegialności ( współodpowiedzialności ).

Nowiny z regionów
We Francji w maju, odbyła
się roczna sesja Ekipy odpowiedzialnej za Frankojęzyczny Region Afryki. Dla odpowiedzialnych z Afryki była to okazja wy-

miany poglądów na temat rozwoju
Ekip na tym rozległym kontynencie, oraz możliwość dzielenia się
radościami i trudnościami, w kontekście politycznym, społecznym i
7
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ludzkim, często niespokojnym,
jakie napotykają pary żyjące w
małżeństwie.
Młody region Afryki stopniowo rozwija się i
napełnia
(naładowuje się) a my musimy ich
zapewnić o naszej modlitwie i braterskiej pomocy. Członkowie Ekipy Odpowiedzialnej pochodzą z
Burkina Faso, z Konga Demokratycznego (para odpowiedzialna nie
mogła otrzymać wizy wyjazdowej), z Kamerunu, z Senegalu.
Odpowiedzialnymi jest para
francuska oraz Doradca duchowy
pochodzący z Afryki Środkowej.

W Polsce podczas spotkania, w którym uczestniczyli Gérard i Marie-Christine de ROBERTY, odpowiedzialni z ERI, grupa
polskich małżeństw, pragnących
pogłębiać duchowość małżeńską
w ramach ruchu laickiego, rozważała utworzenie Equipes NotreDame w Polsce. W tym kraju, istnieje już ruch «Kościół Domowy»
szeroko inspirowany pedagogiką i
Kartą END, ale niedawne przemiany, które dokonano w tym ru-

chu nie odpowiadają temu, czego
chciał jego Założyciel.
Z około 150 osób, które
zebrały się na sesji weekendowej
duża część zadeklarowała chęć
wstąpienia do Ekip.
Pozdrawiamy wszystkich
naszych braci i siostry z Polski,
którzy działają w trudnej sytuacji.
Módlmy się o sukces ich
poczynań. Ich strona internetowa:
www.end.win.pl
***
Sesja formacyjna par pilotujących w Polsce zgromadziła
liczne małżeństwa wokół Jean Louis’a i Priscilli Simonis, odpowiedzialnych za Strefę Europy Środkowej.
To był czas bardzo ważny
dla tego nowego sektora END,
który liczy obecnie około 20 ekip i
rozwija się bardzo dynamicznie.
Potrzeby formacyjne pedagogii
naszego Ruchu są duże, ale członkowie polskich ekip angażują się
całkowicie i nie wahają się poświęcić czas, aby przekazać swoim rodakom wszystko co mają
najlepszego.

8 Grudnia 1947 - przyjęcie
„Karty Equipes NotreNotre-Dame”
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Wizyta u Księdza Biskupa Stefanka

W dniu 16 września 2002 roku, Para Odpowiedzialna Małgorzata
i Joachim Grzonkowie wraz z opiekunem duchowym ekipy, do której
należą, Ks. Andrzejem Prybą MSF, spotkali się z Jego Ekscelencją
Księdzem Biskupem Stanisławem Stefankiem, Przewodniczącym Rady
Episkopatu Polski d/s Rodziny.
Podczas spotkania przedstawili Księdzu Biskupowi Ruch,
zapoznali Go z dokumentami zatwierdzającymi Equipes Notre-Dame,
historią jego powstania w Polsce, oraz przedstawili bieżącą sytuację i
zamierzenia wyrażające się w trosce o dobro Kościoła i wszystkich
małżeństw, w łączności z Pasterzami Kościoła.
Ksiądz Biskup okazywał żywe zainteresowanie sprawami Ruchu.

Na koniec spotkania, które przebiegło w atmosferze wzajemnego
szacunku, radości i życzliwości, Ksiądz Biskup udzielił uczestniczącym
w spotkaniu apostolskiego błogosławieństwa.
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List Międzynarodowej Pary Odpowiedzialnej

Gérard i Marie-Christine de ROBERTY
Para światowa Equipes Notre-Dame

Paryż, 10 września 2002

Jak dzisiejsi chrześcijanie
powinni żyć Błogosławieństwami

Małgorzata i Joachim Grzonka

Drodzy Małgorzato i Joachimie
„Chodź za mną”: ten apel Chrystus kieruje do każdego z nas,
do każdego z naszych małżeństw, zapraszając nas, abyśmy jeszcze
bardziej otworzyli się na Jego miłość, świadcząc o Niej tam, gdzie
nas posłał.
A Wy, będąc wiernymi temu powołaniu, przyjęliście ten apel
i podjęliście misję bycia parą odpowiedzialną nowego sektora w
Polsce.
Z wielką radością w imieniu Ruchu Equipes Notre-Dame,
przyjmujemy Was do tej nowej misji. Do Was należy teraz, z pomocą Waszej ekipy, prowadzenie tego nowego sektora i pomaganie
małżeństwom w lepszym poznaniu Ruchu i w lepszym jego przeżywaniu.
W codziennej modlitwie znajdziecie w Bogu potrzebne łaski,
aby najlepiej odpowiedzieć na posługę, która została Wam powierzona.
Możecie liczyć na naszą i całej Ekipy Odpowiedzialnej Międzynarodowej (ERI) modlitwę. Będziemy zawsze gotowi aby Wam
pomóc jeśli będzie taka potrzeba.
Zechciejcie przyjąć, drodzy przyjaciele, wyrazy wiernej przyjaźni.

Gérard i Marie-Christine de Roberty
Małżeństwo odpowiedzialne za Ekipy Notre-Dame
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Czyż poszukiwanie szczęścia nie jest ciągłym pragnieniem człowieka? Odpowiedź na to pytanie przerasta nas, szczególnie gdy musimy
odpowiedzieć na nie naszym życiem.
Pierwsza z odpowiedzi to Słowo Boże:
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją
duszą i całym swoim umysłem.[....] będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego”
(Mt 22, 37-39).
Błogosławieństwa są drugim wskazaniem Chrystusa.
•
•
•
•
•
•
•
•

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem
oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą
nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.”
(Mt 5,3-10).

Błogosławieństwa zapraszają nas, abyśmy odwrócili nadmierną
uwagę od nas samych, od naszego małżeństwa, od otaczającej nas
9
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wspólnoty po to, aby przyjmować szczęście takie jakie jest. Wielką trudnością człowieka jest nie dopuścić do skoncentrowania się na samym
sobie, ale skierować się do Tego, który jest prawdziwym szczęściem i
prawdziwa radością. Chrystus dając Błogosławieństwa pokazuje nam
drogę, którą możemy iść do Niego.
Kiedy czytamy Błogosławieństwa musimy uważać, aby nie zatrzymać się na pierwszym wersecie czy na obietnicy zawartej w drugim.
Słowo „Błogosławieni”, które rozpoczyna każde z Błogosławieństw,
czyż nie jest prowokacją w sytuacji, kiedy widzi się pesymizm, obojętność i otaczający nas wokół niepokój? To staje się trudne do zaakceptowania nawet dla chrześcijanina.
Mieć świadomość tej rzeczywistości naszego życia, to także pytać
o swój ideał życia małżeńskiego, to pytanie o małżeństwo jako o powołanie, to stawianie pytania o szczęście, ale nie jako poszukiwanie odpowiedzi na cuda, ale jako rzeczywistość, którą można żyć.
Człowiek, który szuka pełni, znajduje ją w miłości współmałżonka
i na drodze małżeńskiej, która sprawia, że można być szczęśliwym. Życie w duchu Błogosławieństw pozwala jedynie przejść od wyobrażenia o
szczęściu do rzeczywistej świętości, ponieważ wszystko, co przeżywamy, wypływa z serca.
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„Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną.”
(Mt 19, 21)
Dla każdego z nas, Błogosławieństwa są treścią życia, są tym, kim
jesteśmy, czym żyjemy - naszym szczęściem..., ale i programem, zaproszeniem do nawrócenia, do zmiany kierunku, do dobrych wyborów, by
być szczęśliwym w prawdzie.
Błogosławieństwa są wyrazem szczęścia, które od złudzeń przechodzi do rzeczywistości, od „mieć” lub „wiedzieć” do „Być”.
Jeśli my powiemy sobie „Tak”, to mówimy jednocześnie:
•
•
•
•
•

Błogosławieństwa są kluczem do prawa Chrystusowego!
•

Są one dla tych, którzy są czystego serca, dla ubogich, dla miłosiernych,
dla tych, którzy znoszą nawet niewielkie prześladowania i cierpienia, dla
tych, którzy mają pragnienie sprawiedliwości.
To są wszystkie wartości - owoce Ducha św., które doprowadzają
nas do przeżywania rzeczywistości naszej małżeńskiej wspólnoty: miłości, cierpliwości, dobroci, pokoju, łagodności, pracy nad sobą. To są
owoce Ducha św., ale to są także owoce naszej ludzkiej miłości. Życie
według Błogosławieństw - to konieczność głoszenia tych cnót, ponieważ
one są bardzo ważne i konieczne, aby utrzymać się przy Panu.
Dla tego, który tylko słucha Błogosławieństw, pozostaje jednak
brak zdecydowania i grzeszność, które przeszkadzają nam w uczynieniu
decydującego kroku do przodu.
10

•
•
•

Błogosławieni jesteśmy w odbudowywaniu naszej miłości,
Błogosławieni jesteśmy we wzajemnych naszych czułościach,
Błogosławieni jesteśmy, gdy płaczemy nad naszym egoizmem i
nasza próżnością.
Błogosławieni jesteśmy, mając pragnienie, aby to, w czym się różnimy, mogło nas dopełniać.
Błogosławieni, jeśli jesteśmy w gotowości do pojednania, do przyjęcia błędów drugiego i do wzajemnej pomocy we wzrastaniu w
głębokiej jedności naszych serc.
Błogosławieni jesteśmy, gdy nasze serce jest czyste tym ideałem
szczęścia, którego życzymy sobie i innym, tym którzy narodzą się
na nowo dzięki spotkaniu z nami.
Błogosławieni jesteśmy, jeśli każdego dnia przekazujemy pokój w
rodzinie, niezależnie od naszego wieku.
Błogosławieni jesteśmy, kiedy nasze serce jest skłonne do nawrócenia, aby otworzyć się na pokój.
Błogosławieni jesteśmy w
zdecydowaniu i pewności
naszych wyborów i kiedy
jesteśmy silni naszą wiarą,
żyjąc nadzieją, przepełnieni
nasza miłością.
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