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Słowo Pary Odpowiedzialnej

KOCHANI PRZYJACIELE,
PARY MAŁśEŃSKIE I DORADCY DUCHOWI

PÓJDŹ ZA MNĄ
Z wielką radością i nadzieją rozpoczynamy nasz kolejny rok formacyjny,
który pragniemy przeŜyć pod hasłem „Pójdź za Mną”. Są to słowa, które
Jezus skierował do celnika Mateusza i są to słowa, które zostały wyryte
na grobie Ojca Henri Caffarela, jako dowód, Ŝe jego Ŝycie było nieustannym podąŜaniem za Jezusem.
Spotkanie Jezusa z Mateuszem to jedna, mała chwila. Jezus szedł, zobaczył celnika, spojrzał na niego i powiedział tylko „Pójdź za Mną” (Mt 9; 913). Jaką moc musiało mieć spojrzenie i słowo Chrystusa, które w tej
jednej chwili tak bardzo zmieniło serce Mateusza. MoŜemy tylko sobie
wyobrazić co przeŜywał w swoim sercu Mateusz, skoro tak szybko, zdecydowanie i z taką ufnością, zostawił wszystko i poszedł za Jezusem, stając się Jego uczniem. To nie była chwila emocji, to było konkretne działanie przez całe jego Ŝycie.
Słowa „Pójdź za Mną” kieruje Jezus do wszystkich ludzi ochrzczonych takŜe do nas małŜonków i kapłanów. Powtarza je często głosem sumienia, wołaniem Kościoła i przykładem innych ludzi. Woła nas, byśmy Ŝyli
według Jego wzoru - w świętości. Czy usłyszeliśmy wezwanie Chrystusa
wybierając Ŝycie w Sakramencie MałŜeństwa, kapłaństwa i Ŝycie we
wspólnocie END? Jaka była i jest nasza odpowiedź? Jeśli uwaŜamy się za
uczniów Chrystusa, to trwajmy nieustannie w Jego nauczaniu, przyjmując radykalne wymogi Ewangelii. Trwajmy bardzo mocno w Jego miłości,
bo tylko On moŜe nas nauczyć miłości „aŜ do końca”. Jeśli to zrozumiemy, wówczas nie ma innej odpowiedzi na tę miłość jak tylko odpowiedź
naszą miłością .
Naszym powołaniem jest dawać czytelne świadectwo o pięknie Chrystusa, o pięknie wiary, o pięknie Kościoła, o pięknie naszej wspólnoty END,
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o pięknie naszych małŜeństw i rodzin chrześcijańskich. Podstawowy nasz
problem jako uczniów Chrystusa, to nasz sposób przeŜywania wiary w
Niego. Czy jesteśmy gotowi wszystko postawić na Chrystusa? Czy On
rzeczywiście stanowi centrum naszego Ŝycia? Mamy nadzieję, Ŝe proponowane tematy formacyjne na spotkania miesięczne w tym roku pomogą
nam wszystkim odpowiedzieć w sposób dojrzały na te pytania.
Kochani !
Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu inauguracji swojego Pontyfikatu powiedział takie słowa: „Nie ma nic piękniejszego jak być dotkniętym i zaskoczonym przez Ewangelię i przez Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego,
jak poznać Go i pobudzać innych do przyjaźni z Nim”. Bóg dał nam wielu
takich ludzi, którzy w szczególny sposób Ŝyli i głosili miłość BoŜą. Dla nas
szczególnym kapłanem, którego Bóg pewnego dnia porwał swoją miłością, a on oddał mu się cały do końca swojego Ŝycia, jest Ojciec Henri
Caffarel, którego nazywamy ZałoŜycielem naszego Ruchu Equipes NotreDame i twórcą "Karty".
Wkrótce będziemy obchodzić 60 rocznicę powstania Karty END. Tego
dnia - 8 grudnia 2007 roku, wszyscy członkowie Ruchu END na całym
świecie złączą się w jednej, wspólnej modlitwie, dziękując Bogu za Ojca
Caffarela i za drogę, którą nam ukazał - małŜeństwo jako droga świętości. W naszym przygotowaniu się na ten dzień niech nie zabraknie modlitwy a takŜe szczególnej refleksji nad Kartą END i osobą Ojca H. Caffarela. Zachęcamy Was do podzielenia się w waszych ekipach na najbliŜszym
spotkaniu osobistymi przemyśleniami: jakie znaczenie ma dla nas Karta
END i osoba ZałoŜyciela.
Ufamy, Ŝe taka wzajemna wymiana myśli ubogaci nas wszystkich. Wiele
cennych artykułów Ojca Caffarela znajduje się w naszych Listach. Zachęcamy do ich przeczytania i do odmawiania w czasie miesięcznych spotkań modlitwy w intencji beatyfikacji Ojca Caffarela.
Trwając z Wami we wspólnej modlitwie Magnificat
- Małgorzata i Joachim
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Courrier de l’équipe responsable internationale
O. Angelo EPIS - Doradca Duchowy ERI

«KARTA EQUIPES NOTRE-DAME» MA 60 LAT
Według Jeana Allemand (jak podaje w swej ksiąŜce „Henri Caffarel: człowiek pochwycony przez Boga”), w 1947 r. kilka powodów skłoniło Ojca
Caffarela i trzy małŜeństwa, które koordynują wspólnotę, do zredagowania «Karty Equipes Notre-Dame». Powodami tymi były: z jednej strony
sukces ekip we Francji i za granicą, ale takŜe troska związana z pewnym
osłabieniem ducha, który oŜywiał małŜeństwa przynaleŜące do Ruchu
oraz coraz bardziej złoŜona rzeczywistość społeczna. Karta, ogłoszona w
liście miesięcznym z listopada 1947 r. i podpisana 8 grudnia tego samego roku, ukazuje się w liście miesięcznym w styczniu 1948 r.
«śyjemy w epoce kontrastów. Z jednej strony triumfują rozwody,
zdrada, wolne związki, neomaltuzjanizm, z drugiej - jest coraz
więcej małŜeństw, które dąŜą do Ŝycia w pełni chrześcijańskiego».
To słowa otwierające Kartę! Ukazują one powody powołania Ruchu: doprowadzić małŜeństwa i rodziny do świętości. CzyŜ nie mamy wraŜenia,
Ŝe te słowa brzmią współcześnie? Analiza społeczeństwa francuskiego
tamtej epoki wydaje się negatywna, ale bardzo klarowna. Przeglądając
«Kartę» zdajemy sobie sprawę, Ŝe jest w niej zawarty wyraźnie sprecyzowany zamiar: «DąŜą one do wypełnienia swoich przyrzeczeń
chrzcielnych».
Francuska szkoła duchowości, która jest bardzo mocno zakorzeniona w
poprzednich wiekach, przykłada wielką wagę do tego, by opierać budowanie Ŝycia chrześcijańskiego na Chrzcie. śyczeniem Ojca Caffarela nie
było ustawianie nowopowstającego Ruchu na czele bitwy przeciw społeczeństwu, ale by ofiarować części tego społeczeństwa drogę do świętości
w małŜeństwie. Słowa Pisma Świętego „świętymi bądźcie”, „bądźcie więc
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wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz ...” nie są tylko poboŜnymi
upomnieniami, ale bardzo dokładnie ukazują cele. Z drugiej strony te cele nie mogą pozostawać tylko prywatnymi; one muszą być ofiarowane
całej ludzkości: «wyraźnym świadectwem wobec ludzi, Ŝe Chrystus
ocalił ich miłość» i więcej: «poprzez kaŜde swoje działanie chcą
współpracować z dziełem Boga i słuŜyć innym ludziom».
Sześćdziesiąt lat upłynęło od zredagowania «Karty Equipes NotreDame»; kaŜda wspólnota na swój sposób będzie świętować tę rocznicę.
Międzynarodowa Ekipa Odpowiedzialna chce skorzystać ze sposobności
by wyrazić głęboką wdzięczność Bogu za wszystkich członków Ruchu i za
tych, którzy przez te wszystkie lata poświęcili się urzeczywistnieniu tej
drogi duchowej.
Podczas spotkania, które odbędzie się w ParyŜu 8 grudnia, ERI chce wyrazić wdzięczność wobec tych, który poświęcili się szlachetnemu dziełu
«uświęcania małŜeństwa według metody Equipes Notre-Dame» i uwaŜnie wsłuchać się w ich słowa, by zaplanować działania na przyszłość i by
podjąć nowe zadania, którymi podzielimy się z wszystkimi członkami
END. Dzisiaj nadal zdarzają się podobne do wcześniejszych problemy, ale
pojawiają się takŜe nowe, które wymagają od nas zajęcia stanowiska.
Nie jesteśmy wezwani by pracować nad nową «Kartą Equipes NotreDame», ale raczej by czerpać z jej siły i intuicji, aby ona nas prowadziła,
byśmy umieli znajdować odpowiedzi adekwatne dla dnia dzisiejszego. Te
odpowiedzi nie potrzebują, to jest pewne, nowej «Karty», ale raczej nowego jej odczytania przez wszystkich członków END. Rozprzestrzenianie
się Equipes Notre-Dame w tak wielu krajach na świecie musi być zawsze
elementem budowania całego Ruchu, który w sposób szczególny stawia
na jakość i świadectwo. W drugiej części «Karta» kładzie oczywisty nacisk na oba filary Ŝycia w teraźniejszej rzeczywistości: pomoc wzajemną i
świadectwo.
Pomocy wzajemnej nie mierzy się tylko solidarnością ekonomiczną; jest
ona przede wszystkim pomocą na drodze wiary. Bycie członkiem ekipy
nie moŜe być w Ŝaden sposób przypadkowe! Bycie w ekipie to przyjęcie
zobowiązania wzajemnego wspierania wiary poprzez modlitwę i poznanie
wzajemne, coraz bardziej zakorzenione i pogłębione w tajemnicy Chry6

stusa. To jest duŜo więcej niŜ Ŝycie w stowarzyszeniu wiernych z innymi
braćmi i siostrami. To nie „wszystko sami”, ale „razem”! Dla Ojca Caffarela świadectwo było czynnikiem budującym wspólnotę pierwszych apostołów. To jest ta miłość braterska!
Pytania i poszukiwanie odpowiedzi są zadaniem wszystkich członków ekipy. Dobór tematów studyjnych i modlitwa są odzwierciedleniem drogi
kaŜdej ekipy. Nie moŜemy zapominać, jak waŜny dla dojrzewania wiary
jest stały wysiłek jej pogłębiania. Trudności wielu ekip, które chciałyby
Ŝyć na co dzień w taki sposób, jak na spotkaniu, nie musi nas skłaniać
do stawiania sobie ograniczeń, ale do szukania środków i moŜliwości najodpowiedniejszych, by wspierać drogę świętości kaŜdego małŜeństwa i
społeczeństwa, w którym Ŝyjemy. Przez dzieło Ojca Caffarela Duch Święty nie ustawił nas przeciw społeczeństwu, ale wezwał nas do głoszenia
dobra w historii naszego świata, by uwierzył on w Boga, który zbawia
świat przez miłość.
Myślę, Ŝe okazywać ludziom «Ŝe Chrystus ocalił ich miłość» i w tym
samym czasie wierzyć w dzieło «zadośćuczynienia za grzechy przeciw małŜeństwu», jest niezbędne w czasach, w których Ŝyjemy i pod
wszystkimi szerokościami geograficznymi, gdzie Ruch jest w trakcie rozwoju. To dzieło wzywa nas wszystkich do wierności Bogu w czasie, w
którym Ŝyjemy, ale takŜe do wierności poprzez drogę, na której się rozpoznajemy. W tym czasie ekspansji Ruchu, kolejne odpowiedzi na prośby
i oczekiwania mogły nadejść tylko wówczas, gdy poszukiwano ich w postawie modlitwy i wspólnotowego rozwaŜania.
Reakcje na wydanie «Karty Equipes Notre-Dame» nie zawsze były przychylne. Pojawiły się róŜne sprzeciwy; na koniec 1948 roku Ojciec Caffarel
zachęcał członków ekip by odpowiedzieli sobie na pytanie: «dlaczego Wy
przystąpiliście do Ruchu ? … Chcemy mieć udział w wielkim dziele przedsięwziętym przez Equipes Notre-Dame, chcemy wprowadzić panowanie
Chrystusa w rodzinach… chcemy sprawić, by świętość nie pozostawała
tylko przywilejem mnichów, chcemy być dobrymi robotnikami i wytrwałymi apostołami Chrystusa». (List miesięczny, grudzień 1948 r.).
Ojciec Angelo Epis s.m.m.
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John i Elanie COGAVIN - ERI
NOWINY ZE STREFY EUROAZJATYCKIEJ

Przez ubiegłe lata rosła świadomość znaczenia misji w naszej Strefie. Super Region Transatlantyku i Oceanii był bardzo aktywny w tej dziedzinie i
do przyjęcia ducha misyjnego pozostały juŜ tylko Indie.

ZNACZENIE MISJI
Podczas 35 lat obecności Equipes Notre-Dame w Indiach obszar ich działania ograniczał się do stanu Kerela. Tymczasem, w ubiegłym roku, ten
mały Region podjął zobowiązanie, by otworzyć się na kilka wielkich miast
w tym olbrzymim kraju. Ich celem było wprowadzenie i ukazanie orędzia
Equipes Notre-Dame.
Byliśmy poproszeni o towarzyszenie kilku członkom END z Kerela podczas ich podróŜy misjonarskich do Alleppey, Bangalore, i Bombaju, na
północ od Delhi i do miasta Ranchi. Przygotowywanie wymagało wysyłania listów do Kardynała, do Arcybiskupów i do Biskupów wszystkich tych
miast, by zawiadomić ich o naszej wizycie i jej pastoralnym charakterze.
Odbyliśmy umówione spotkania z hierarchami, z księŜmi i świeckimi przygotowującymi się do sakramentu małŜeństwa oraz z rodzinami w diecezjach.
Podczas naszego pobytu w kaŜdym miejscu byliśmy przyjmowani przez
wolontariuszy, towarzyszących nam podczas naszej wizyty. Najczęściej
przebywaliśmy w seminariach i gościnność, którą nam okazywano była
bardziej niŜ wspaniała. Nasze spotkania były ustalane z wyprzedzeniem.
Te spotkania dały nam sposobność do przedstawienia Ruchu, jego charyzmatu i jego zasad oraz dawania naszego własnego świadectwa o łaskach, które moŜemy otrzymać przez fakt przynaleŜności do takiego Ruchu. Nasze prezentacje były postrzegane bardzo pozytywnie i ci, z którymi dyskutowaliśmy rozumieli potrzebę takiego wsparcia i takiej moŜliwości rozwoju dla małŜeństwa dzisiaj. Dyskusje dotyczyły równieŜ tego w
jaki sposób pierwsze ekipy mogłyby rozpocząć pracę w tych diecezjach.
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DRZWI SIÊ OTWIERAJ¥
Jak zawsze podczas takich podróŜy doświadczaliśmy siły Ducha Świętego, który otwierał nam drzwi i to szczególnie w miejscach, gdzie wydawało się, Ŝe są mało przygotowane do spotkań. Chcielibyśmy podzielić
się z wami dwiema takimi historiami. W New Delhi mieliśmy tylko dwa
kontakty: ksiądz-ojciec Joseph i George, syn małŜeństwa z ekipy w Kerala. Gdy przybyliśmy, zostaliśmy zaproszeni na kawę, na plebanię. Tam
byliśmy przedstawieni innym księŜom i zaczęliśmy opowiadać o Ruchu.
Podczas tej dyskusji przybył inny ksiądz, ojciec Joe, i przyszedł przywitać
cudzoziemców. Zaproponowaliśmy mu, by pozostał z nami. Kontynuowaliśmy więc prezentację, gdy po minucie ojciec Joe przerwał i mówi:
«Mówicie o Equipes Notre-Dame, prawda?» Byliśmy zdziwieni, a on, by
wyjaśnić swoje słowa, kontynuował: «Byłem doradcą duchowym ekipy w
Anglii, gdy byłem tam w 1990 roku, przez rok, i było to dla mnie cudowne doświadczenie. Mamy rzeczywiście potrzebę tego Ruchu w Delhi, w
tym czasie. Jak moglibyśmy rozpocząć? Mogę pomóc wam, by zaangaŜować małŜonków i księŜy, ale musimy o tym pomówić z biskupem». Słysząc, Ŝe mamy umówione spotkanie z biskupem o godzinie 18, zaproponował, Ŝe będzie nam towarzyszył podczas tego spotkania.

TO NIE PRZYPADEK
Ojciec Joe zrobił plan wprowadzenia ekip w Delhi i dał go biskupowi. Jego informacja o END będzie przekazana wszystkim księŜom diecezji podczas ich dnia skupienia, w Środę Popielcową, a potem zaproponuje kaŜdemu, by zapraszał małŜeństwa na wieczorne spotkania informacyjne
podczas Wielkiego Postu. To pozwoliłoby utworzyć kilka ekip. Nie mogliśmy wyobrazić sobie takiego działania jakie zaplanował ojciec Joe i tego,
Ŝe trafimy na prawdopodobnie jedynego księdza w Indiach (z wyjątkiem
Kerela), który był doradcą duchowym w ekipie. Byliśmy w Delhi dwa dni i
mieliśmy tylko to krótkie spotkanie na plebanii, więc byliśmy zdumieni,
Ŝe on przyszedł właśnie w tym momencie. Niektórzy powiedzieliby
«przypadek!», ale my mówimy raczej, Ŝe to Duch Święty wiedział, Ŝe potrzeba nam pomocy. Ojciec Joe prowadzony przez Ducha Świętego przybył właśnie w tym czasie, w to miejsce. Nasza wiara umocniła się bardzo
dzięki takim wypadkom w czasie naszych podróŜy misjonarskich. Nasza
9

wiara wydawała się wystawiona na próbę, bowiem brak był kontaktów,
na których moŜna by się oprzeć w pracy misyjnej w nowej strefie. Jednak modliliśmy się i za kaŜdym razem znaleźliśmy drzwi otwarte i wiele
sposobności, które pojawiały się przed naszymi oczami. Byliśmy pod
wraŜeniem.
Inna historia pochodzi z Bombaju. Podczas spotkania z Biskupem Agnelo
Gracias dyskutowaliśmy nad strukturą i charyzmatem naszego Ruchu.
Wspomnieliśmy o pani Antoninie Sousa - dzisiaj juŜ wdowie - która wraz
z męŜem Cecilem, wprowadzili Equipes Notre-Dame do Kerala. Biskup
znał ją dobrze i pomyślał, Ŝe ona mogłaby odegrać znamienną rolę we
wprowadzaniu ekip do Bombaju. Jej syn, ojciec Gavin Sousa, powinien
być doradcą duchowym pierwszej ekipy i koordynatorem doradców duchowych przyszłych ekip. Antonina opowiedziała, Ŝe ojciec Gavin miał
tylko 9 miesięcy, gdy w 1970 Cecil i ona brali udział w Międzynarodowym
Zgromadzeniu Equipes Notre-Dame w Rzymie. Potwierdziła, Ŝe wzrastał
w ekipie i Ŝe znał dobrze Ruch. JakiŜ owocny wyjazd na misję do Bombaju.

DUCH ŚWIĘT Y DZIAŁA
Nasze orędzie rozpoczynamy przede wszystkim od apelu do tych, którzy
pragną z wiarą rozpowszechniać Ruch na świecie. Duch Święty będzie z
wami i będzie wam asystował wtedy, kiedy najbardziej będziecie potrzebowali pomocy. Od swego początku Ruch był prowadzony przez Ducha
Świętego i będzie obecny tak długo, jak długo będziemy wierzyć. Módlmy się o wzmocnienie naszej wiary i o większą odwagę, i idźmy ku tym,
którzy są w potrzebie z tym, do czego jesteśmy wezwani stając się
członkiem Equipes Notre-Dame. Equipes Notre-Dame są niezbędne wielu
małŜeństwom a szczególnie młodym w naszych społecznościach.
Mówiąc w 1965 roku o naszym Ruchu, papieŜ Paweł VI opisywał go jako
«uśmiechniętą twarz Kościoła» a w 1976 r. przypomniał nam o naszej
odpowiedzialności, gdy powiedział: «Olbrzymia liczba małŜeństw będzie
wam wdzięczna za pomoc, którą im przynieśliście; liczne małŜeństwa koniecznie potrzebują dzisiaj pomocy».
John and Elaine Cogavin
Para Łącznikowa dla Strefy Eurazji
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José i Maria Berta MOURA SOARES - ERI
EKIPY SATELICKIE

PREZENTACJA
Jesteśmy Tó i José Moura Soares. Jesteśmy małŜeństwem od 44 lat i
mamy trzy córki i troje wnucząt. Jesteśmy na emeryturze i mieszkamy w
Carcavelos, miasteczku w okolicach Lizbony. Nasze córki mieszkają blisko
nas, co daje nam wielkie szczęście Ŝycia z nimi i obserwowania, jak rosną nasze wnuki.
Mówimy często, Ŝe jesteśmy zawsze zakochani w sobie i Ŝe oboje jesteśmy zakochani w Ruchu, do którego naleŜymy od blisko czterdziestu lat.
To w END znaleźliśmy nić przewodnią naszego Ŝycia i ona nas prowadziła, by doświadczyć Ŝycia w łonie Kościoła i w społeczeństwie. W END,
zrozumieliśmy to bardzo wcześnie, angaŜujemy się na drodze, gdzie małŜeństwa dają duŜo z samych siebie i gdzie wielu jest powołanych by słuŜyć. Przyjęliśmy więc z radością wszystko to, co Pan chciał nam ofiarować w Ruchu, odpowiadając na Jego wołanie i oddając się do Jego słuŜby poprzez realizowanie zadań, które były nam powierzane. Wołanie Pana jest tak mocne, Ŝe nie moŜna odmówić. Pewnego razu Pan przypomniał sobie o nas i zawołał do uczestnictwa w ERI, gdzie powierzono
nam koordynację prac Ekip Satelickich. Z radością i ufnością przyjęliśmy
to wyzwanie i chcemy o tym mówić, poniewaŜ wiemy, Ŝe Pan jest z nami
i Ŝe to On będzie prowadził nasze kroki.

WSTĘP
Ekipy Satelickie (ES) powstały na Kolegium w Dickinson (USA) w 2001
roku, jako wypełnienie potrzeby odczuwanej przez ERI, by poszerzyć jej
horyzont. Ekipy Satelickie utworzone z małŜeństw i doradców duchowych
z całego świata, są wyspecjalizowanym wsparciem dla ERI, zdolnym do
refleksji nad tematami i problemami waŜnymi dla Ruchu. Przy tej sposobności utworzono pięć ES. Podjęły one waŜną pracę. Opracowały róŜne dokumenty, które dzisiaj są do dyspozycji członków ekip z całego
świata. Ich praca zakończyła się na Kolegium w Lourdes, we wrześniu
2006 r.
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NOWE EKIPY SATELICKIE
Na tym samym Kolegium w Lourdes, ERI zdecydowało, by kontynuować
pracę przy pomocy nowych ES. Określono kilka tematów i przedstawiono
nową organizację. Te ekipy, które będą utworzone przez ERI i pozostaną
w bezpośredniej z nią łączności, mają na celu pogłębianie tematów i problematyki właściwych dla Ruchu, w celu udoskonalenia duchowego małŜeństw END. Cała ta praca, będzie musiała być realizowana w
«kolegialności», integrując «międzynarodowość» idei i kultur, a zarazem brać pod uwagę rzeczywistość teraźniejszego świata i potrzeby
Ruchu.

ORGANIZACJA
Waga tego zadania zdecydowała o wprowadzeniu nowej organizacji, by
rozróŜnić dwa rodzaje ES: jedne to Ekipy SłuŜby Stałej (Equipes de Service Permanent - ESP) a drugi to Ekipy SłuŜby (Equipes de Service
- ES)
Ekipy SłuŜby Stałej (ESP) mają działać do roku 2012, do daty najbliŜszego Zgromadzenia Międzynarodowego. Będą to dwie ekipy: «ekipa Pedagogiki» i «ekipa Formacji». Te zespoły będą utworzone z czterech
małŜeństw naleŜący do trzech róŜnych Super-Regionów, aŜeby wzmocnić
międzynarodowość idei. Przedmiotem ich pracy będą wybrane tematy zasadnicze dla END. «Ekipa Pedagogiki» będzie pracować w aspekcie
metod Ruchu, pogłębienia i aktualizacji charyzmatu ZałoŜyciela, z
uwzględnieniem współczesnych realiów. «Ekipa Formacji» będzie przygotowywać małŜeństwa do słuŜby dla Ruchu, aby mogły one spełniać swą
misję.

EKIPY TYMCZASOWE (EST)
Ekipy Tymczasowe (EST) są to ekipy, których trwanie jest ograniczone
do czasu niezbędnego dla zrealizowania proponowanego im zadania. Te
grupy robocze tworzą dwa albo trzy małŜeństwa, przede wszystkim z tej
samej Strefy albo z krajów sąsiednich. Muszą one dobrze orientować się
w tematyce, którą mają rozwijać.
Tematy, które te zespoły będą musiały opracować, wybrane na Kolegium
w Lourdes i zaaprobowane przez ERI, są następujące:
- Tematy do refleksji dla "starych" ekip
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- Tematy do refleksji dla młodych małŜeństw
- Skatalogowanie dzieł Ojca Caffarel
ES są ustanawiane i koordynowane przez parę z ERI (nas samych) i
przez doradcę duchowego - Ojca Ricardo Londoño z Kolumbii.

METODA PRACY
KaŜda Ekipa Satelicka jest kierowana przez małŜeństwo, które jest łącznikiem między ekipą i małŜeństwem z ERI odpowiedzialnym za ES, utrzymując częste i regularne kontakty, szczególnie przy pomocy poczty elektronicznej.
Te ES będą utworzone po Kolegium w Durham (które odbyło się w lipcu
tego roku). Projekt utworzenia ES będzie przedstawiony wszystkim odpowiedzialnym Super-Regionów i Regionów bezpośrednio podległych ERI.
W tym celu będzie zorganizowane spotkanie pomiędzy, z jednej strony,
parą odpowiedzialną i doradcą duchowym ES i, z drugiej strony, małŜeństwami koordynującymi róŜne zespoły ES, aŜeby określić główne kierunki
i specyfikę kaŜdej ES i aŜeby rozpocząć pracę.
Po tych informacjach, kaŜda ES zorganizuje się do własnej pracy według
wytycznych wskazanych przez ERI (bezstronność, priorytety, staranność
i terminowość itd.), uŜywając do łączności pomiędzy jej członkami
przede wszystkim poczty internetowej.

OTWARCIE NA RÓśNE KULTURY
Refleksje i utworzone dokumenty będą wynikiem syntezy idei zbieranych
przez te ES. Te idee stanowią ogromne bogactwo dla Ruchu i, co bardzo
istotne, ta praca jest prowadzona w duchu «międzynarodowości» i
«kolegialności». Konieczne jest właściwe rozpoznanie i wzięcie pod uwagę róŜnic istniejących pomiędzy poszczególnymi kulturami. W samej rzeczy, w kaŜdej z kultur, małŜonkowie podejmują refleksję nad sensem ich
Ŝycia, by stać się sprawcami przekształcania świata.
Mamy nadzieję w Panu, Ŝe droga, którą Ekipy Satelickie będą przemierzać, będzie nie tylko drogą ugruntowania, ale takŜe drogą umocnienia
odwagą misjonarską w wierności wobec mistyki END.
Tó i Zé Moura Soares
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Ko l e g i u m E q u i p e s N o t r e Da m e w D u r h a m
W dniach 15 do 22 lipca 2007 roku przeŜywaliśmy międzynarodowe Kolegium z
udziałem par odpowiedzialnych za Regiony i Super Regiony END oraz niektórych
doradców duchowych ekip odpowiedzialnych. Spotkanie było prowadzone przez
Międzynarodową Ekipę Odpowiedzialną - ERI.
Miejscem spotkania był klasztor z XVI wieku, Ushaw College w Durham - środkowa Anglia - połoŜony za miastem, otoczony piękną przyrodą, która dawała klimat wielkiego spokoju i ciszy. Obecnie w tym klasztorze mieści się seminarium
duchowne.
KaŜdy dzień rozpoczynał się wspólną modlitwą, prowadzoną przez poszczególne
Strefy, której tematyka zgłębiała tajemnice Sakramentów: Chrztu, Bierzmowania, MałŜeństwa oraz spotkania z Bogiem w modlitwie. Codzienna Eucharystia,
sprawowana w godzinach południowych, będąca centralnym punktem naszych
spotkań oraz nocna adoracja Najświętszego Sakramentu, dawały nam siłę i
umacniały w podejmowaniu waŜnych decyzji. Wielkim przeŜyciem była dla nas
Eucharystia, którą sprawował Biskup Newcastle – diecezji, na terenie której
znajdował się klasztor. Zostaliśmy poproszeni wtedy o niesienie krzyŜa w czasie
procesji do ołtarza. Pary małŜeńskie z ekip, mieszkające niedaleko Durham przygotowały piękną oprawę liturgiczną i muzyczną tej Eucharystii a później wspólne
spotkanie przy stole.
Myślą przewodnią wszystkich spotkań, konferencji i modlitw były słowa Jezusa
Chrystusa, które skierował do Samarytanki „O gdybyś znała dar BoŜy...” (J,
4,10). Doradca duchowy ERI, O. Angelo Epis w swojej konferencji bardzo dokładnie ukazał wartość spotkania Jezusa z tą kobietą, zapraszając do refleksji
nad miejscem Słowa BoŜego w naszym Ŝyciu.
Maria Carla i Carlo Volpini przedstawili nam w swoim wystąpieniu osobiste przeŜycia związane z posługą w END oraz ukazali znaczenie spojrzenia Jezusa w ich
Ŝyciu. Poruszyli równieŜ sprawę naszej formacji, BoŜego powołania, odczytania
Jego woli, zachęcając nas do spojrzenia na naszą słuŜbę. W innej konferencji
przedstawili projekt tematyki Kolegium na najbliŜsze lata oraz omówili zbliŜającą
się 60-tą rocznicę ogłoszenia Karty END - 8 grudnia 2007 roku. Ma to być czas
wielkiego dziękczynienia Bogu a takŜe czas refleksji nad historią naszego Ruchu
i jego ZałoŜyciela – Ojca Caffarela.
O. Dominik Markovitz OP, postulator procesu beatyfikacyjnego O. Caffarela,
przekazał nam informacje o przebiegu procesu, a w swoim wystąpieniu podzielił
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się wspomnieniami osobistych spotkań z O. Caffarelem. Przypomniał, Ŝe lista
uczestników Stowarzyszenia Przyjaciół O. Caffarela jest ciągle otwarta.
Pary Odpowiedzialne za Strefy END ukazały nam Ŝycie ekip w poszczególnych
krajach. Następnie w swoich Strefach dzieliliśmy się naszymi radościami i problemami oraz poruszaliśmy tematy, które proponowało nam ERI. Te spotkania
są dla nas bardzo cenne, bowiem taka wzajemna wymiana doświadczeń bardzo
nas ubogaca i zachęca do podejmowania nowych inicjatyw. Nasza obecność na
Kolegium była dla nas wielkim przeŜyciem. Poznaliśmy jeszcze bardziej bogactwo naszego Ruchu, a w naszym wystąpieniu mogliśmy przedstawić w jakich
warunkach Ŝyją nasze małŜeństwa, rodziny i jakie są nasze potrzeby. Odczuliśmy równieŜ wielką serdeczność od par, z którymi tam przebywaliśmy, zaś biało
- czerwone goździki, które były ozdobą dekoracji sali spotkań były wymownym
znakiem łączności z tym międzynarodowym Ruchem.
Dziękując Bogu za dar tego międzynarodowego spotkania, przekazujemy Wam
wszystkim serdeczne pozdrowienia od naszych przyjaciół z róŜnych stron świata.
Małgorzata i Joachim

RozwaŜanie nad Słowem BoŜym
Ks. Dariusz Mroczek SCJ – DD ekipy krakowskiej

„Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze
celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za mną” On wstał
i poszedł za Nim” ( Mt 9, 9-13 ).

Słysząc te słowa zastanawiam się, dlaczego trzy wyrazy mogą wprawić człowieka w takie zadumanie. Skąd ich siła i moc? Niech tych kilka słów refleksji
nad nimi będzie pomocą w uchwyceniu piękna tego zaproszenia. Pozwólcie,
Ŝe napiszę ją trochę niecodziennym językiem, bo przez niego łatwiej mi będzie wyrazić moje słowa.
JakŜe się nie zachwycić nad słowami skierowanymi do celnika? WszakŜe wypowiedział je Ten, który Ŝycie daje! Gdyby powiedział je Ŝołnierz, nie byłoby
oddźwięku, gdyby powiedział je faryzeusz, celnik uśmiechnąłby się tylko.
Lecz w głosie owym ileŜ ciepła i miłości być musiało, skoro człowiek, który
majątku się dorabiał, który w nim swą nadzieję pokładał, zostawił to wszyst-
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ko. Dlaczego tym słowom zaufałeś Mateuszu ? Wiem, bo człowiek nie moŜe
przejść obojętnie obok Kogoś, kto z taką miłością przemawia! Zaufałeś słowu, które pośród gwaru świata usłyszałeś. Bo chciał Ten, które je wypowiedział, byś to słowo usłyszał. Nie wiedziałeś, co ono dla ciebie znaczy, jakie
się z nim wiąŜą konsekwencje. Lecz jedno spojrzenie, moŜe jeden ciepły
uśmiech i poczułeś w swym sercu to nie dające się opisać uczucie, czy nawet przynaglenie, Ŝe warto mu zaufać i „pójść za Nim”. JakŜe musiałeś być
szczęśliwym, kiedy odkryłeś, Ŝe postąpiłeś dobrze. I ja dzisiaj uczę się od
Ciebie tych kilku rzeczy.
Moje powołanie mogę przeŜywać wiedząc, komu zaufałem. Kiedyś usłyszałem tak jak ty, wezwanie Mistrza: „Pójdź za mną”. Wiem komu zaufałem i
nie będę zawiedziony na wieki. Mistrz kierował do wielu ludzi to wezwanie. A
jednak w nielicznych sercach ono znalazło podatny grunt. Wielu młodych ludzi zaprosił Mistrz tym wezwaniem, lecz niewielu je usłyszało. A moŜe usłyszało, lecz trudności z tym związane ich przeraziły? Bo jak w kaŜdym powołaniu, i tym kapłańskim i tym małŜeńskim, jest wiele trudności. Samo słowo
„pójdź” wiąŜe się z trudem opuszczenia rodziców, rodziny i pójścia w nieznane. Wymaga zaufania słowu Mistrza: „Beze mnie nic uczynić nie moŜecie”.
KaŜdego dnia przekraczam siebie i swoje słabości, by drugiemu człowiekowi
okazać szczyptę miłości, bo na większy dar jakoś brakuje siły. Ale jakŜe
pięknie jest zobaczyć owoc tego trudu, kiedy dziecko powie Ci na dobranoc
„dziękuję Ci mamusiu”, „dobrej nocy tatusiu”. Wtedy niewaŜne jest zmęczenie, wtedy niewaŜne, Ŝe padam juŜ ze zmęczenia, bo ta cząstka miłości, którą dziecko mi przekazało sprawiła, Ŝe powróciły słowa, które stały u początku mojej podróŜy w nieznane.
Zostawiam Wam, Drodzy MałŜonkowie END, do refleksji te trzy pytania:
1. Czy zastanawiałem/am się nad słowami: „Pójdź za mną” jako osobistego
zaproszenia Jezusa do powołania jakim jest małŜeństwo?
2. Czy zwracam uwagę na to, kto te słowa wypowiedział?
3. Czy będę w stanie zastosować je wtedy, gdy trudności realizacji powołania małŜeńskiego będą niepokoić moje serce?
Niech rok naszej pracy, który rozpoczynamy będzie dla nas pomocą w jak
najlepszym odkrywaniu i realizowaniu tego powołania.

Z BoŜym błogosławieństwem - ks. Dariusz
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O. Henri Caffarel
Marzec 1948 r.

KRZYś czy RADOŚĆ?
Wasze pokolenie odnalazło pewne zasadnicze wartości. Pokazują to słowa, które powracają bez przerwy w rozmowach i działaniu: humanizm,
radość, miłość, zrównowaŜenie, rozkwit i tak dalej… I trzymacie się tych
wartości. Przede wszystkim dla Was samych, ale takŜe dla niewierzących, którzy Was otaczają. Macie nadzieję, Ŝe zostaną oni oczarowani
przez te wartości i Ŝe w ten sposób dokona się, jeŜeli nie ich przemiana,
to przynajmniej wzrost ich szacunku dla chrześcijaństwa.
Czy te wartości, o których mówimy, są autentycznie chrześcijańskie - nie
będę się spierał, ale pewna zawiść, nadwraŜliwość, zawłaszczanie, którego wobec tych pojęć niektórzy współcześni dokonują, wydają mi się podejrzane. Ukazałbym inne, niemniej autentyczne wartości chrześcijańskie: wyrzeczenie się, umartwienie, pokuta, krzyŜ.
W ankietach, które wypełniali współcześni chrześcijanie, przeczytałem
taką wypowiedź: «Współcześni święci mniejszą uwagę będą zwracać na
ubóstwo, na uniŜenie się Boga, który stał się człowiekiem, na podniesienie godności człowieka przez wcielenie się Boga … na wysokiej próby
moralność, którą oddadzą na słuŜbę Bogu. Święci jutra będą mniej pokorni, jako kreatorzy tego świata!» Przyznacie, Ŝe to zdanie wydaje się
dobrze ukazywać pełne odrzucenie KrzyŜa. MoŜe powiecie, Ŝe jest to tylko zdanie autora, Ŝe nie powinienem uogólniać? Czy to jest prawda? Czy
rzeczywiście niewielu podpisałoby się pod tym zdaniem?
Jako chrześcijanie musimy jednak pamiętać o słowach Chrystusa: «Jeśli
kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze
krzyŜ swój i niech Mnie naśladuje!» (Łk 9, 23), oraz Świętego Pawła:
«Tak więc, gdy śydzi Ŝądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyŜowanego, który jest zgorszeniem dla śydów, a
głupstwem dla pogan» (1 Kor 1, 22-23).
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Równowaga chrześcijańska jest wyraŜana przez dwumian Świętego Pawła: Śmierć-Zmartwychwstanie. JeŜeli tylko wyłączy się albo nie docenia
jednego z tych dwu elementów, wypacza się duchowość chrześcijańską.
Macie pewnie rację chcąc ukazać niewierzącym pogodne oblicze oraz
moc miłości i wiary. Jednak nie zapominajcie, Ŝe Męka poprzedza Zmartwychwstanie, Ŝe radość jest owocem KrzyŜa. Ten «kto nie nosi swego
krzyŜa, a idzie za Mną...» to ten, kto nie walczy ciągle ze swoim, stale
odradzającym się, egoizmem; kto nie dopuszcza myśli o cierpieniu, obojętnie: małym czy wielkim; kto nie umie ukazać innym miłości promieniującej, poboŜności porywającej.
H. Caffarel

Podczas tego roku formacyjnego będziemy obchodzili 60 – lecie ogłoszenia
„Karty” Equipes Notre-Dame. Jak obawiał się tego ZałoŜyciel, Sługa BoŜy –
H. Caffarel, „Karta” spowodowała odejście wielu małŜeństw, które jej nie rozumiały. Inne, które pozostały i te, które przystąpiły do Ruchu później, powinny Ŝyć według jej wskazań, aby kroczyć drogą duchowości małŜeńskiej
ku Bogu.
W naszym kraju Ruch działa oficjalnie od 5 lat i przez ten czas o „Karcie”
mówi się wszystkim nowowstępującym do ekip małŜeństwom. Czy jednak
rozumiemy znaczenie „Karty” dla nas, dla naszego Ŝycia, dla Ŝycia naszej
ekipy?
Powszechną bolączką Ruchu jest niewypełnianie zadań. Wszyscy o tym wiemy, Ŝe gdy dochodzi do dzielenia się wypełnianiem zadań, to jak refren
moŜna usłyszeć: tego zadania nie zrobiliśmy, tamto zadanie nam nie wyszło,
tego nie umiemy itp. PrzecieŜ zdarza się, Ŝe czasem coś nam nie wychodzi,
choć bardzo chcemy; gorzej, gdy pada deklaracja: tego zadania nie będziemy wykonywać!

18

Nie znamy „Karty”! Nie wiemy do czego ona słuŜy! KaŜde małŜeństwo ją dostało, ale gdzie ona jest? Jak najdroŜszy skarb zakopana w ziemi, czy ukryta
na strychu? A przecieŜ to nasz plan Ŝycia! Kierowca, który chce gdziekolwiek
dojechać nie moŜe jechać z zamkniętymi oczami!
„Karta” jest naszą mapą, naszym planem podróŜy. Zadania są tylko zdarzeniami w drodze. Jeśli modlitwę osobistą porównamy do skrętu w lewo, modlitwę małŜeńską do skrętu w prawo, „usiądźmy razem” do ronda, nasz dar
finansowy do tankowania paliwa, rozwaŜanie tematu do planowania trasy, a
rekolekcje do parkingu, zaś reguła Ŝycia niech będzie ograniczeniem prędkości - to, mimo bardzo wielkiego uproszczenia, będzie nam łatwiej zrozumieć,
o co chodzi w tym Ruchu. Jak moŜna dojechać z gór nad morze, gdy kierowca nie chce skręcać w lewo? Albo zatrzymuje się przed rondem i kończy trasę? Jak dojedzie bez paliwa? A czy nie przyda się czasem odpocząć na parkingu, aby monotonia jazdy (zwykłych, szarych dni), czy teŜ zwykłe fizyczne
zmęczenie nie było powodem wypadku, wypadnięcia z trasy? Nie moŜna teŜ
jechać za szybko, ale po autostradzie warto „docisnąć” - przecieŜ chcemy
dojechać na czas. Zostawiam szukanie porównań kaŜdemu z Was, to dość
wciągające.
Spójrzmy na nasze zadania w ten sposób, ale one nie stanowią istoty Ruchu! Ośmielę się powiedzieć, Ŝe są czymś zwyczajnym, czymś powszechnym, czymś codziennym. Zastanówmy się, czy małŜeństwa, które nie są w
Ruchu, nie modlą się razem, czy nie słuchają „Słowa”, nie uczestniczą w rekolekcjach? CóŜ więcej robimy niŜ inni i po co ten Ruch?
Nie zadania są istotą Ruchu! To, co jest skarbem naszego Ruchu to duchowość małŜeńska: codzienność przeŜywana w bliskości Boga, Ŝycie „dla, z i
przez Chrystusa”. To o tym mówi nam „Karta”. To ona pokazuje nam cel naszej wędrówki. Jeśli rozłoŜymy ją jak mapę, to ujrzymy cel naszej drogi - Boga!
Więcej juŜ nie piszę. Wierzę, Ŝe w tym momencie wszyscy otwieramy
„Kartę” i wczytujemy się w nią na nowo. Ona powie nam więcej o naszym
Ŝyciu - jakie było, jakie jest i jakie moŜe być. Korzystajmy ze Skarbu, który
daje nam Ruch - wiele innych ruchów nie ma takiego przewodnika, takiej
mapy. I dlatego warto ten skarb mieć przy sobie.
„Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6, 21)

Janusz Sklepowicz
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Mt 5:13
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymŜe ją posolić?
Na nic się juŜ nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Jesteście solą… Na początek zastanawiam się: czym jest sól? Po co jej
uŜywam? Czy bez niej mogę się obejść?
To ciekawe, ile róŜnych obrazów przychodzi do głowy, gdy postawi się to
pytanie. Pozostanę przy znaczeniu soli jako przyprawy. Oczywiście, mogę
się bez niej obejść! Czy jednak to, co będę jadł będzie mi smakowało?
Nie chcę się tu zagłębiać w zalety innych form gotowania, które zachowują sole naturalne itp. Generalnie: czy jedzenie pozbawione soli będzie
dobre? OtóŜ myślę, Ŝe, na krótką metę, tak. Będzie zaspokajało głód i
odŜywiało organizm. Więc, po co Jezus namawia mnie, bym był solą? Bo
moje Ŝycie nie ma być „zjadliwe”. Ono ma być „pyszne”. Tak, mam być
czynnikiem, który innym ukaŜe pełny smak Ŝycia, pełnię jego sensu i radości, przeŜywania go w jakimś celu. Jeśli ja umiem być solą, to inni wokół mnie „konsumują Ŝycie” ze smakiem. Czy tak jest? Muszę rozejrzeć
się dookoła i sprawdzić ilu jeszcze „ciamka” papkę Ŝycia, nie bardzo wiedząc po co. A co, jeśli wokół mnie są tylko „ciamkacze”?
I to jest duŜy problem …dla mnie! Jezus mówi: „Na nic się juŜ nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.” Moje chrześcijaństwo
jest jałowe, nie ma smaku. Jak świadczyć o Jezusie, skoro nikt Go we
mnie nie widzi? Gdzie mój smak? Jakie są moje uczynki? Czy warto nazywać się chrześcijaninem jeśli na nic się juŜ nie przydam, a jeszcze mną
wzgardzą? Czy takich uczniów chciał mieć Chrystus? A moŜe ja wolę być
„wielosmakowy”, Ŝeby, w dobie tolerancji, nikomu nie narzucać swojego
smaku? A moŜe mi się - zwyczajnie i po prostu - nie chce być chrześcijaninem? To, po co Ŝyję? śeby mieć samochód, telewizor, wygodne buty?
To takie są moje aspiracje? A co z wiecznością? „…wyrzucenie i podepta-

nie przez ludzi”.
Być solą, to wnosić w Ŝycie innych Jezusa. Być solą, to dąŜyć do pełni Ŝycia. Być solą, to spełniać to, co obiecałem: Bogu, ludziom, sobie. Być solą, to mieć w sobie smak Chrystusa, czuć Go i Ŝyć Nim. A więc być solą to zacząć od siebie. PomóŜ mi Jezu.
- Mateusz 20

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI
Uczestniczyliśmy w rekolekcjach „Droga do świętości wg błogosławionego
małŜeństwa M.L. Qautrocchi”, które odbyły się w Ciechocinku na przełomie
czerwca i lipca tego roku. Rekolekcje prowadził ks. Adam Bajorski. Parą odpowiedzialną byli Mirka i Piotr Napierała. Księdzu pomagali, przedstawiając
historię Ŝycia Marii i Luigiego - Ewa i Grzegorz Łechtańscy z Kościoła Domowego. StaŜ małŜeński uczestników rekolekcji był niepowtarzalny. Tworzyliśmy duŜą, trzypokoleniową rodzinę. Najstarsze pokolenie to cztery małŜeństwa ze staŜem od dwudziestu do ponad trzydziestu lat. KaŜde z małŜeństw
ma czwórkę dzieci, dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Drugie pokolenie to
siedem małŜeństw ze staŜem, który moŜna policzyć na palcach u jednej ręki.
Przyjechali z najmłodszym pokoleniem, które tworzyło trzynaścioro dzieci w
wieku do 3 lat. Były teŜ dzieci jeszcze nie narodzone. Zawiązaliśmy wspólnotę tętniącą Ŝyciem, w której w sposób naturalny podjęliśmy zadania posługiwania.
Na drodze do świętości, którą prowadzący starali się nam ukazać, stanęliśmy
na początku oko w oko z Goliatem - kaŜdy przed swoim własnym Goliatem.
Ksiądz Adam wymienił kilku Goliatów i myślimy, Ŝe kaŜdy mógł odnaleźć
wśród nich co najmniej jednego własnego Goliata. Goliatem, który pokonuje
wielu z nas jest pracoholizm, ukryty za tarczą dąŜenia do zapewnienia godnego bytu naszej rodziny. Zostaliśmy poproszeni o sporządzenia grafu prezentującego rozkład dnia. To bardzo cenny pomysł, który moŜemy włączyć
do rachunku sumienia i dialogu. W przypadku naszego małŜeństwa, ze
względu na pracę Pawła poza miejscem zamieszkania, analiza organizacji
czasu ma szczególne znaczenie.
Ksiądz wskazał na kilka przedsięwzięć, jakie naleŜy podjąć, aby zwycięŜyć z
Goliatem. Mogę zwycięŜyć, bo Bóg jest ze mną! IleŜ juŜ lat słowa Chrystusa:
„Nic beze mnie nie moŜecie uczynić” stają przede mną jako zadanie. Powoli,
na róŜne sposoby Bóg pokazuje mi prawdziwość tych słów, buduje we mnie
ufność w Jego wsparcie. „Ja zaś idę w imię mojego Boga” - obym nigdy nie
naduŜył Twojego zaufania. [Paweł]
Dla mnie bardzo waŜna była konferencja ks. Adama poświęcona dialogowi.
Pomogła mi rozszerzyć i utwierdzić spojrzenie na dialog. Dialog małŜeński
ma miejsce nie tylko wtedy, kiedy zasiadamy i rozmawiamy. MałŜeństwo powinno Ŝyć dialogiem ciągle. Ciągle słuchać sercem współmałŜonka, starać
się go zrozumieć, dzielić się doświadczeniami i przebaczać. MałŜeństwo Qu-
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atrocchi Ŝyło dialogiem. [Helena]
Rekolekcje, w swoim zamierzeniu, miały nam ukazać drogi świętości małŜeństwa Quatrocchi, aby nas samych na te drogi skierować. Myślimy, Ŝe w
odniesieniu do naszego małŜeństwa rekolekcje spełniły swoje zadanie. Skierowały nas na drogi świętości. Jak daleko zajdziemy? Było jednak coś, co
jeszcze wyraźniej wskazało nam na pewien charakterystyczny rys świętości,
który ciągle zaciera się w codziennej pogoni za realizacją głównie naszych,
trzeba to szczerze przyznać, ambicji.
Wśród starszych małŜeństw duŜe kontrowersje wzbudziła decyzja Marii i Luigiego o rezygnacji ze współŜycia po około 20 latach ich małŜeństwa. Po
dość długiej dyskusji uznaliśmy, Ŝe aczkolwiek mieli prawo do takiego wyboru (tym bardziej, Ŝe decyzję tę podjęli po konsultacji u swojego spowiednika), to jednak ten krok w ich wspólnym Ŝyciu nie powinien być podkreślany,
jako waŜny moment w drodze do świętości.
Bardzo piękne świadectwo modlitwy rodzinnej złoŜyli Mirka i Piotr. W kaŜdą
niedzielę razem ze swoimi dorosłymi synami (20 i 30 lat) modlą się. Wypełniają tym samym zadanie naszego Ruchu i, jak nam przypomnieli, podąŜają
drogami, które wskazywał ksiądz Caffarel. Przeprowadził On sondaŜ, który
wskazał na wagę modlitwy rodzinnej nawet wtedy, gdy dzieci są dorastające. Po ich konferencji Marzenka i Michał podzielili się swoimi doświadczeniami z modlitwy rodzinnej. W ich rodzinie modlitwa rodzinna stała się źródłem
nie tylko bezpośredniego kontaktu z Bogiem, ale równieŜ kontaktu pomiędzy
wszystkimi członkami rodziny i rodzajem katechezy. Marzenka zwracała
uwagę na wagę modlitwy spontanicznej, jako osobistej postawy względem
Boga, ale równieŜ drogi do nabywania umiejętności wyraŜania swoich myśli
wobec bliskich osób. Zdajemy sobie sprawę, Ŝe regularna modlitwa rodzinna
kuleje w naszej rodzinie. Czy nie jest za późno? MoŜe nie. Podejmiemy wysiłek, aby w kaŜdą niedzielę wieczorem spędzić wspólnie trochę czasu na modlitwie.
Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji. Dziękujemy Panu Bogu, Ŝe postawił na naszej drodze te wszystkie małŜeństwa,
które spotkaliśmy w Ciechocinku. Dziękujemy za Marię i Luigiego, którzy
wskazują nam drogi świętości.

Helena i Paweł Kukołowicz
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Świadectwo z rekolekcji w Bystrej Krakowskiej (4(4 - 10 sierpnia 2007)
Gdy wiosną decydowaliśmy wspólnie z członkami naszej ekipy o wakacyjnych rekolekcjach, naturalną reakcją było to, Ŝe po przebytym wspólnie roku
formacyjnym, chcemy przeŜyć wspólnie rekolekcje, podobnie zresztą jak w
ubiegłym roku. Zachętą do wyboru rekolekcji był przede wszystkim ich temat: Etyka Ŝycia małŜeńskiego. Miejsce, choć oddalone od naszego domu w
Józefowie koło Warszawy, zachęcało – Bystra Krakowska w górach. Trochę
bliŜej do Pana Boga, niŜ z mazowieckich nizin. Wiedzieliśmy, Ŝe pragniemy i
potrzebujemy tych rekolekcji. To nasze kolejne rekolekcje odbywane w
ostatnich latach w okresie letnim, a w ruchu END - drugie.
No i jaka była nasza radość, gdy juŜ wiosną dowiedzieliśmy się, Ŝe prowadzącym rekolekcje będzie ojciec Andrzej Rabij (MSF), znany nam od lat kapłan-przyjaciel, jeszcze nie tak dawno proboszcz parafii p.w. Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze – siedzibie chóru, którego jesteśmy
oboje członkami. Kto poznał ojca Andrzeja, ten wie o czym mówimy, kto Go
pozna - ten się przekona.
Wiedzieliśmy, Ŝe pragniemy i potrzebujemy łączności z Bogiem we wspólnocie małŜeństw. śe potrzebujemy wspólnej modlitwy z małŜeństwami takimi
jak my, dla których sakrament małŜeństwa jest źródłem, mocą i sensem istnienia naszych związków, które ofiarował i zadał nam Pan na całe wspólne
Ŝycie, dla których wiara jest fundamentem Ŝycia.
Dzielenie się doświadczeniami, wspólna modlitwa w grupie małŜeństw i rodzin, otwiera na potrzeby bliźnich. Choć wszyscy jesteśmy grzeszni, i choć
wciąŜ upadamy, to wciąŜ się podnosimy dzięki miłości Boga. Przekonujemy
się jednak, Ŝe podnosimy się takŜe dzięki ludziom podobnym do nas – dzięki
grzesznikom szukającym Boga tak jak my. Nasza wiara przemienia naszą
słabość w siłę, która dźwiga nas samych i bywa wsparciem dla innych. W
tym wyraŜa się oddziaływanie wspólnot kościelnych, zwłaszcza „małych”
wspólnot, takich jak nasze END, bywa, Ŝe niedocenianych we współczesnych
parafiach.
A jednak trudno nie przyznać, Ŝe Ŝycie daje wiele dowodów na to, Ŝe uniwersalne przesłanie wiary - miłość bliźniego, wciąŜ jest wyzwaniem dla naszego egoizmu i sumienia. Wiara w samotności, z boku lub z dala od Kościoła – wspólnoty wierzących, jest kusząca i zwodnicza zarazem, bo sprawia, Ŝe
człowiek nie odkrywa Jezusa Chrystusa w drugim człowieku, nie odkrywa
prawdy o sobie samym w łączności z bliźnimi. Doświadczenie wspólnoty wia-
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ry, jakie za kaŜdym razem jest naszym udziałem w rekolekcjach przekonuje,
Ŝe wiara czy religia rozumiana jako sprawa prywatna jest zaprzeczeniem jej
istoty.
„Najpierw trzeba nawiązać powaŜne relacje z innymi, wiarygodne i wierne,
aŜeby uwolnić się od jałowego krąŜenia wokół siebie samego” pisał Balthasar w Odpowiedzi wiary. Tego oczekiwaliśmy od rekolekcyjnej wspólnoty
END w Bystrej i nie zawiedliśmy się. Owszem, utwierdziliśmy się w przekonaniu, Ŝe spełniło się to, co było przez nas oczekiwane. Byliśmy świadkami
szybko rodzących się więzi pomiędzy małŜeństwami ze Śląska, Poznania, Lublina i Warszawy. Wspólna modlitwa to przyspieszała.
Cykl katechez ojca Andrzeja ujmował Ŝarliwą miłością Kapłana i szlachetną
prostotą, która trafiała prosto do naszych serc. I tylko czasem odczuwaliśmy
Ŝal, Ŝe Pan Bóg tak nierówno obdziela kapłanów charyzmą, dzięki której ojciec Andrzej wciąŜ łowi ludzi... a inni nie. Moc Słowa BoŜego odczuwaliśmy
kaŜdego dnia. Po to właśnie pojechaliśmy do Bystrej, spragnieni tej mocy,
często nieodczuwanej w naszej codzienności. A nadto wspólna Jutrznia,
wspólna Eucharystia, wspólne posiłki, wspólne zadania, wspólne rozwaŜania
i radosne wspólne wieczory.
Świadectwo Romy i Jurka Starczyńskich z Krakowa, naszych świeckich przewodników po trudach i radościach sakramentalnego Ŝycia małŜeńskiego było
imponujące. Dzień po dniu, z niezwykłą starannością i szczerością dzielili się
z nami wszystkimi, osiąganą przez nich przez lata dojrzałością katolickiego
małŜeństwa i rodziny. Dzięki takim świadectwom zyskujemy za darmo niezwykłą rentę z ich dorobku.
Tym, co przeŜyliśmy jednak w sposób szczególny i niezwykły zarazem, nigdy
jeszcze w takiej łączności z Bogiem i naszymi Siostrami i Braćmi w wierze, to
była, w przeddzień zakończenia rekolekcji, wieczorna Eucharystia i modlitwa
wstawiennicza, a po niej całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Duch Święty i Moc Pańska były z nami wszystkimi… Na miejsce naszych rekolekcji wybrano przepiękną okolicę. W górach, jak w Ŝadnym innym miejscu, chyba najpełniej widać cud stwórczej Mocy Boga i Jego Hojność.
Bogu niech będą dzięki! Ojcu Andrzejowi niech będą dzięki! Wszystkim MałŜeństwom uczestniczącym w rekolekcjach w Bystrej Krakowskiej i ich Rodzinom niech będą dzięki!

Maryla i Sławek Legat, Józefów-Michalin
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TO MA S Z KO T SJ

Poddani w miłości
Dziś, bardziej niŜ kiedykolwiek, pouczenie św. Pawła: Ŝony niechaj będą poddane swym męŜom (Ef 5, 22) - wzbudza opór wielu słuchaczy. Nic dziwnego. Nasza wraŜliwość naznaczona jest walką o równouprawnienie kobiet, staraniem się
o zniesienie wszelkich dyskryminacji. Trudno zatem przyjąć bez zastrzeŜeń te
słowa św. Pawła, które z pewnością niejeden mąŜ cytował swojej Ŝonie, by
uzurpować sobie dominację. Niektórzy, próbując ocalić św. Pawła, twierdzą, Ŝe
zalecenie to jest nie tyle częścią jego własnego przesłania, ile elementem współczesnej mu kultury - dziś zdecydowanie anachronicznym. Czy zatem naleŜy to
zalecenie św. Pawła traktować jako nieaktualne, podobnie jak to wzywające niewolników, by byli posłuszni swym panom? A moŜe myśląc w ten sposób, zbyt
łatwo rezygnujemy ze zrozumienia tego, co św. Paweł chciał powiedzieć
o małŜeństwie? Pozostawiając na boku ewentualne uprzedzenia wobec samego
sformułowania „być poddanym”, warto przyjrzeć się szerzej temu, co św. Paweł
pisze o relacjach między chrześcijańskimi małŜonkami.
Poddani w bojaźni Chrystusowej
Zanim św. Paweł nakazał Ŝonom, by były „poddane męŜom”, najpierw wezwał
wszystkich chrześcijan, aby byli sobie wzajemnie poddani (por. Ef 5, 21). Dotyczy to wszystkich wierzących, bez wyjątku, więc takŜe małŜonków: mąŜ i Ŝona
mają być sobie wzajemnie poddani. To wezwanie burzy zasadniczo potoczne
wyobraŜenie o podporządkowaniu. Gdy mówi się bowiem o kimś, Ŝe jest poddanym, zakłada się jednocześnie dominację kogoś innego. Spontanicznie myślimy
o relacjach hierarchicznych, w których ktoś przewodzi i ktoś inny jest mu posłuszny, w których ktoś jest waŜniejszy od innych. Wezwanie do wzajemnego
poddania wydaje się zatem sprzeczne samo w sobie, bo wszyscy, którzy się stosują do wyznaczonego w ten sposób porządku, są jednocześnie poddanymi
i przełoŜonymi. Jedynym zwierzchnikiem chrześcijanina jest Chrystus. Tylko Jemu kaŜdy wierzący jest winny posłuszeństwo, bo to właśnie oznacza tradycyjnie
w Biblii słowo „bojaźń”. MoŜna by zatem powiedzieć, Ŝe wszyscy chrześcijanie są
równi. Nikt nie jest waŜniejszy, nikt nie jest mniej waŜny. KaŜdy ma takie same
prawa. Najlepiej wyraŜa to List do Galatów, mówiąc o nowym porządku: Nie ma

juŜ śyda ani poganina, nie ma juŜ niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma juŜ
męŜczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (3, 28).
Zastanawiające jest jednak to, Ŝe św. Paweł, tak bardzo świadomy równości
wszystkich ludzi w nowym porządku stworzenia przyniesionym przez Chrystusa,
wraca do tradycyjnie współczesnego mu modelu małŜeństwa, wzywając Ŝony,

25

by były poddane swym męŜom. Na pierwszy rzut oka moŜe się to wydawać
sprzecznością albo brakiem odwagi wyciągnięcia konkretnych wniosków z tak
rewolucyjnego na owe czasy twierdzenia. Skoro w nowym porządku nie ma juŜ
męŜczyzny ani kobiety, czyŜ nie byłoby naturalne stwierdzenie, Ŝe równieŜ
w małŜeństwie nie ma róŜnic pomiędzy męŜem a Ŝoną?
MoŜe właśnie przed takim zbyt szybkim wnioskiem św. Paweł chciał ustrzec
swoich słuchaczy? Owszem, Chrystus zniósł podziały i dyskryminacje na tle rasowym, ze względu na płeć czy status społeczny. Nie zniósł jednak róŜnicy, która sprawia, Ŝe kobieta jest kobietą, a męŜczyzna męŜczyzną, Ŝe małŜeństwo jest
moŜliwe jedynie jako bliskość odmienności. Postulat równości czy równouprawnienia wszystkich ludzi z jednej strony broni przed wyzyskiem i dyskryminacją
jednych przez drugich. Z drugiej jednak strony, niesie z sobą niebezpieczeństwo
rywalizacji, która ostatecznie prowadzi do rozkładu więzi międzyludzkich. Zapewne przed taką wizją - która niestety stała się często dominująca we współczesnej walce o godność kobiety i Ŝony - próbował przestrzec św. Paweł. Jasno
to widać, gdy mówi o róŜnicy darów poszczególnych członków wspólnoty, uŜywając metafory ciała:

Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, [aby stanowić] jedno
Ciało: czy to śydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy teŜ zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne
członki. Jeśliby noga powiedziała: «PoniewaŜ nie jestem ręką, nie naleŜę do ciała» – czy wskutek tego rzeczywiście nie naleŜy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: «PoniewaŜ nie jestem okiem, nie naleŜę do ciała» - czyŜ nie naleŜałoby
do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzieŜ byłby słuch? Lub gdyby całe
było słuchem, gdzieŜ byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył
[róŜne] członki, rozmieszczając kaŜdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym
członkiem, gdzieŜ byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie moŜe więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo
głowa nogom: «Nie potrzebuję was». Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała
te członki, które uchodzą za słabsze. [...] Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało,
Ŝe zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie powstało
rozdwojenia w ciele, lecz Ŝeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki;
podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują
się wszystkie członki (1 Kor 12, 13-22. 24-26).
Kobiecy dar tworzenia więzi
Wzajemne poddanie oznacza zatem nie tyle dominację i hierarchiczny porządek,
ile więź tworzącą jedność wspólnoty uczniów Jezusa. Zupełnie inaczej w takim
razie moŜna zrozumieć nawoływanie św. Pawła, by Ŝony były poddane swym
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męŜom. Nie chodzi tu o posłuszeństwo i podporządkowanie, ale o taki stosunek
do męŜa, który ma na uwadze dobro całego małŜeństwa. Mając zaś w pamięci
przytoczoną wyŜej metaforę ciała, troska o dobro małŜeństwa ma na uwadze
dobro i rozwój obu małŜonków (w szerszym kontekście całej rodziny, czyli takŜe
dzieci) przy jednoczesnym uwzględnieniu ich odmienności.
„Poddanie” Ŝony męŜowi, którego wymaga św. Paweł, moŜe być takŜe zrozumiane jako wskazanie właściwego nowego układu odniesienia powstającego
przy zawarciu małŜeństwa. Dotychczasowe posłuszeństwo, które córka jest winna swoim rodzicom, przestaje być aktualne. W chwili zawarcia małŜeństwa nowym punktem odniesienia staje się mąŜ i wspólnie z nim nowo załoŜona rodzina. Troska o dobro małŜeństwa nie tylko od Ŝony wymaga nabrania odpowiedniego dystansu do rodzinnego domu, w którym wyrosła. RównieŜ mąŜ, by być
głową Ŝony (Ef 5, 23) - jak mówi św. Paweł - musi wyrzec się podporządkowania się swym rodzicom. Wyraźnie przypomina o tym nawiązanie do Księgi Rodzaju: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z Ŝoną swoją, i będą
dwoje jednym ciałem (Ef 5, 31).
Nasza wraŜliwość oczekiwałaby jednak, Ŝe św. Paweł nie tylko Ŝonom będzie zalecał bycie poddanymi, ale równieŜ tego samego będzie wymagał od męŜów.
PrzecieŜ budowanie udanego małŜeństwa nie moŜe być zadaniem tylko jednego
z małŜonków. Tymczasem św. Paweł nic nie mówi o poddaniu męŜów. Tak jakby właśnie od kobiet oczekiwał wnoszenia do małŜeństwa spoiwa, które sprawia, Ŝe jest ono odrębnym organizmem. Być moŜe właśnie to kobieta ma szczególną zdolność do tworzenia więzi i właśnie przez traktowanie męŜa jako swojego nowego punktu odniesienia pomaga mu opuścić własnych rodziców. To dzięki właściwej postawie Ŝony mąŜ dorasta do bycia w pełni głową rodziny.
MąŜ na wzór Chrystusa
Dlaczego jednak św. Paweł twierdzi, Ŝe mąŜ jest głową Ŝony (Ef 5, 23)? MoŜna
by znowu wszystko wytłumaczyć ówczesnymi uwarunkowaniami społecznymi,
według których – przynajmniej z punktu widzenia prawnego - to właśnie mąŜ
reprezentował małŜeństwo. To on miał prawo głosu i reprezentowania rodziny.
Argumentacja św. Pawła nie jest jednak czysto kulturowa czy socjologiczna. Kluczem do zrozumienia całego fragmentu Listu do Efezjan, mówiącego o relacji
między męŜem a Ŝoną, jest porównanie jej do relacji Chrystusa do Kościoła.
Więcej w nim miejsca zajmują polecenia skierowane do męŜów. Do Ŝon - oprócz
początkowego wezwania, by były poddane swym męŜom - św. Paweł zwróci się
jedynie na końcu rozwaŜań o małŜeństwie: Ŝona niechaj ze czcią się odnosi do
swego męŜa (Ef 5, 33). Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe pouczenia i napomnienia
w listach św. Pawła mają zazwyczaj na celu naprawiać błędy i niedomagania
wspólnot, moŜna przypuszczać, Ŝe w czasach Apostoła męŜowie - bardziej niŜ
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Ŝony - mieli trudności we właściwym pojmowaniu swej roli w chrześcijańskim
małŜeństwie.
Streszczając całe nauczanie tego fragmentu, moŜna by powiedzieć, Ŝe męŜczyzna wówczas tylko jest w pełni męŜem, gdy staje się podobny do Chrystusa,
a jego postawa wobec Ŝony podobna do tej, jaką Chrystus zajął wobec Kościoła.
Banalne byłoby stwierdzenie, Ŝe męŜowie powinni kochać swoje Ŝony, jednak
dzięki porównaniu do Chrystusa miłość męŜa do Ŝony zyskuje nową jakość. Polega ona bowiem na oddaniu swojego Ŝycia za Ŝonę (por. Ef 5, 25). Nie wystarczy więc, by mąŜ kochał Ŝonę tylko w takiej mierze, w jakiej on sam korzysta
z tej miłości, w jakiej pozwala mu ona się rozwijać i spełniać. Miłość męŜachrześcijanina spełnia się właśnie w utracie własnego Ŝycia dla Ŝony.
Warto jednak zaznaczyć, Ŝe ta ofiara ma bardzo konkretny cel. św. Paweł jasno
przypomina, Ŝe chodzi w niej o świętość Ŝony. To ona powinna być głównym celem wysiłków i wyrzeczeń męŜa. Robiąc rachunek sumienia, mąŜ-chrześcijanin
powinien się pytać, czy jego Ŝona jest święta, chwalebna i nieskalana. Przypomniany w taki sposób cel ofiarnej miłości męŜa pozwala na wyciągnięcie dwóch
bardzo konkretnych wniosków. Po pierwsze, Ŝona nie moŜe wymagać od męŜa
poświęcenia się dla spełnienia innych celów, choćby takich jak utrata sił
i zdrowia dla zapewnienia dobrobytu. Podobnie teŜ mąŜ, który spala się dla zaspokojenia róŜnych potrzeb Ŝony, nie biorąc pod uwagę jej świętości, nie kocha
jej tak jak Chrystus. Po drugie, miłość męŜa do Ŝony jest procesem jej uświęcania. A znaczy to, Ŝe nie kocha jej, gdy jest święta i doskonała, ale to właśnie jego ofiarna miłość ma niedoskonałą i grzeszną Ŝonę do świętości doprowadzić.
Wówczas on sam upodobni się do Chrystusa. Tym bardziej warto o tym przypominać, gdy powodem rozstań współczesnych małŜonków jest tak często wypominana sobie nawzajem niedoskonałość. W Pawłowej wizji małŜeństwa dostrzeŜenie niedoskonałości Ŝony powinno być nie tyle powodem do czynienia jej wyrzutów, ile dopingiem dla męŜa do udoskonalania swojej miłości.
Oczywiście dobrze naleŜy pojąć, co oznacza tutaj świętość Ŝony. Chrystus wydał
siebie samego, „aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny” (por.
Ef 5, 27). Mało zrozumiałe jest dziś dla nas stwierdzenie, Ŝe mąŜ powinien tak
kochać Ŝonę, by stała się ona „chwalebna”. Nie zdradzimy biblijnego tekstu, tłumacząc ten przymiotnik bardziej zrozumiale jako „godną uznania”, „godną szacunku”, „wspaniałą”, „promieniejącą”. świętość, o którą powinien starać się mąŜ
dla Ŝony, daleka jest od obrazu zaniedbanej męczennicy. Przypomina raczej kobietę piękną i spełnioną.
Trudne przymierze
Mówiąc o chrześcijańskim małŜeństwie, o jego pięknie, o miłości małŜonków, nie
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wolno zapominać o tym, Ŝe jest to droga trudna. Przynajmniej tak trudna jak ta,
którą podjął Chrystus, by uświęcić swój Kościół. TakŜe taki wniosek naleŜy wyciągnąć z porównania, które św. Paweł przytacza, by mówić o relacjach między
małŜonkami. Na nic się zda mówienie o ofiarnej miłości męŜa, o oddanej mu Ŝonie, o wzajemnym poddaniu i byciu jednym ciałem, jeśli zapomni się o tym, Ŝe
cała wizja wytyczona przez św. Pawła zakłada jako ostateczny punkt odniesienia
„bojaźń Chrystusa” (por. Ef 5, 21). Bez wspólnego czerpania ze źródła, którym
jest Bóg i Jego przymierze z ludźmi, bardzo łatwo z Pawłowej wizji chrześcijańskiego małŜeństwa moŜna uczynić utopijną ideologię. Wówczas słowa Apostoła,
nierzadko wyrwane z kontekstu, mogą słuŜyć jako podstawa do wykorzystania
jednego z małŜonków (choćby tłumacząc „poddanie Ŝony” w kategoriach niewolnictwa) lub do usprawiedliwienia niepodejmowania trudów małŜeństwa. Łatwo jest w pełni oddać się męŜowi, który odzwierciedla swoją postawą Chrystusa. Gdy jednak brakuje mu wiele, pokusa rezygnacji z budowania z nim małŜeńskiej więzi jest ogromna. Nie tak rzadko moŜna usłyszeć zrezygnowane głosy:
„Po nim (po niej) nie moŜna się juŜ spodziewać niczego dobrego”; „Gdyby choć
trochę przypominał Chrystusa, to co innego, ale poddać się takiemu człowiekowi
- nie ma mowy!”. A przecieŜ Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (Rz 5, 8). W takim razie stosunek Chrystusa do swojego Kościoła - który
ma być modelem dla chrześcijańskiego małŜeństwa - daleki jest od kontraktu
polegającego na doskonałości obu stron. Przypomina raczej ryzykowną inicjatywę obdarzenia miłością kogoś, kto moŜe odpowiedzieć nawet wrogością. MoŜe
się zdarzyć, Ŝe na małŜeńskiej drodze jedynie wiara w przemieniającą moc Boga
pozwala wytrwać do końca. Zwątpienie zaś w powodzenie małŜeństwa lub moŜliwość przemiany współmałŜonka jest właściwie zwątpieniem w samego Boga.
W pewnych jednak sytuacjach pytania o to, czy Ŝona zawsze i w kaŜdej sytuacji
powinna być poddana męŜowi, czy mąŜ zawsze i w kaŜdym celu powinien oddawać swoje Ŝycie, są jak najbardziej zasadne. Biorąc pod uwagę to, Ŝe chrześcijańskie małŜeństwo jest drogą uświęcenia małŜonków, nieuprawnione stają się
wszelkie roszczenia jednej ze stron, które są w wyraźniej sprzeczności z tym,
czego wymaga Bóg. Oznacza to, Ŝe małŜonkowie nie są dla siebie ostatecznym
punktem odniesienia. Oczekiwania kaŜdej ze stron wymagają mądrego rozeznania, co rzeczywiście pochodzi od Boga i do Niego prowadzi, a co Jemu się sprzeciwia. Zalecenie św. Pawła, by chrześcijanie byli sobie nawzajem poddani - które
wyznacza takŜe wzajemne relacje małŜonków - nie moŜe być jednocześnie wypowiedzeniem posłuszeństwa Bogu.
Tomasz Kot SJ (ur. 1966), redaktor naczelny „Przeglądu Powszechnego”, wykładowca teologii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Ostatnio opublikował: La fede, via della vita;
Lettre de Jacques. Tekst pochodzi z kwartalnika śycie Duchowe, ZIMA 49/2007
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Nie było tych rekolekcji w wykazie rekolekcji END.
Pomysł, aby się odbyły w tej formule skonkretyzował się podczas naszej dorocznej pielgrzymki w maju. Wtedy to, obecne wśród nas pary z Białorusi, poprosiły o pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji.
W efekcie, w dniach 10-12 sierpnia w DzierŜyńsku
(do 1932 roku miasto nazywało się Kojdanów) około 30 km od Mińska - pomogliśmy w przeprowadzeniu rekolekcji na temat: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi". W rekolekcjach uczestniczyło 15 małŜeństw z białoruskich ekip. Gościliśmy (nie pierwszy juŜ raz) w domu zakonnym Misjonarzy Świętej Rodziny, u ks. Krzysztofa
Bukowskiego - Rektora Domu i proboszcza dzierŜyńskiej parafii. Opiekę duchową nad rekolekcjami sprawował ks. Erwin Wieczorek - chyba nie trzeba
znów dodawać, Ŝe oczywiście Misjonarz Świętej Rodziny. Ks. Erwin wygłosił
teŜ konferencję tematyczną. Musimy przyznać, Ŝe przygotowując te rekolekcje i korzystając z tekstów z nimi związanych, mieliśmy wyobraŜenie, o czym
ta konferencja będzie. A jednak zostaliśmy zaskoczeni. Ks. Erwin poprowadził główną myśl nieco innymi drogami, niŜ sugerowały materiały przygotowane do tej konferencji. Była to wspaniała podróŜ przez Ŝycie człowieka, z
uwzględnieniem dylematów, jakie dręczą katolików na Białorusi, która prowadziła w końcu do tych „drzwi serca”, za którymi stoi nasz Pan. Nam konferencja ta pokazała jak bardzo trzeba się strzec pewnego „schematyzmu” w
nastawieniu na to, co za chwilę usłyszymy. Nie moŜna, nawet znając załoŜenia konferencji, przewidywać co się usłyszy, bo moŜna „ogłuchnąć” na słowa, które Pan kieruje właśnie do mnie.
Inne konferencje miały treść zbliŜoną do tych, które głoszone były w Polsce,
choć oczywiście reakcje słuchaczy oraz odmienna sytuacja geopolityczna,
kulturowa, religijna itp. Białorusinów wywoływała między nami pewien rodzaj ubogacającej dyskusji. Dla pewnego przybliŜenia sytuacji chcemy poinformować, Ŝe na Białorusi nie ma dni wolnych od pracy w naszym rozumieniu. W soboty pracuje się normalnie, a w niedziele wszystkie sklepy, banki,
kołchozy i zakłady są czynne do 15 i dopiero wówczas moŜna świętować
niedzielę. Dodatkowo system „24 na 48” rozbija planowanie czasu wspólnego dla rodziny, bowiem czas wolny jednego z małŜonków nie musi się pokrywać z czasem wolnym drugiego i dezorganizuje takŜe niedziele. Niektóre
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z par mogły uczestniczyć w rekolekcjach, bowiem pozamieniały się ze
współpracownikami. Jest to inna rzeczywistość, której nawet ci z nas, którzy
Ŝyli i dorastali w socjalistycznej Polsce nie zawsze są w stanie pojąć. Przypomnimy równieŜ taki fakt, o którym pisaliśmy przed dwoma laty, po naszych
pierwszych rekolekcjach na Białorusi, Ŝe np. w mieście DzierŜyńsk, które ma
około 25 tysięcy mieszkańców, do cerkwi prawosławnej uczęszcza stale w
niedzielę około 50 – 70 wiernych, a do kościoła katolickiego około 200 – 250
osób. Cała reszta mieszkańców DzierŜyńska, tak samo zresztą jak w pozostałej części Białorusi, nie uczestniczy w Ŝadnym Ŝyciu religijnym!
To w takich warunkach Ŝyją nasi bracia i siostry na Białorusi. Nie mają
wsparcia państwa, współpracowników, często nawet takŜe tej dalszej rodziny, a dodatkowo są zwalczani przez Cerkiew, jako „odszczepieńcy”. Stąd
nieco inne spojrzenie na wiarę, nieco więcej heroizmu i wysiłku z ich strony.
PoniewaŜ katolicyzm na Białorusi odradza się dzięki wielkiej pomocy misjonarzy z Polski, decyzją ks. Kardynała Świątka, liturgię sprawuje się w języku
białoruskim lub polskim. To pewnie jest powodem, Ŝe właściwie wszystkie
pojęcia typowo religijne, w „polskim” brzmieniu, były przez słuchających dobrze rozumiane, bo słyszą je w swoich wspólnotach parafialnych.
Dodatkowym wydarzeniem podczas tych rekolekcji było oficjalne powołanie
Pary Odpowiedzialnej Pre-Sektora Białoruś. Podczas Mszy Świętej Para Odpowiedzialna Regionu Polska - za naszym pośrednictwem - powołała do tej
posługi Natalię i Pawła Laszkowiczów (Наталья и Павел ЛЯШКОВІЧ). Doradcą Ekipy Pre-Sektora jest ks. Erwin Wieczorek.
Jeśli chodzi o nasze wraŜenia i przeŜycia, to są one oczywiście subiektywne.
Mamy wraŜenie, Ŝe mimo wielu trudności, na jakie napotykają, ekipy Białoruskie wzrastają i stają się mocniejsze. My widzimy w tym wszystkim, co wydarzyło się przez ostatnie kilka lat, „palec BoŜy”. To Pan, posługując się kapłanami i małŜonkami, pomaga rozpalić i podsyca ten płomień katolicyzmu,
moŜe nieco bardziej pogłębionego, który niesie z sobą ruch END. Praca misjonarzy, którzy odbudowują Kościół Katolicki na Białorusi, stanowi dla Equipes Notre-Dame jakby fundament, na którym moŜna było budować. Oby
END było ruchem pomagającym małŜonkom prowadzić pracę apostolską i
misyjną we własnych rodzinach, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie. To naprawdę wspaniali ludzie, bardzo serdeczni, otwarci, z nieco inną
niŜ nasza, wraŜliwością religijną, ale gotowi na „pójście za Panem”.
I nasz jeszcze apel. Prosimy Was wszystkich, abyście swoimi modlitwami ob-
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jęli takŜe kapłanów pracujących na Białorusi. Za wszystkich kapłanów powinniśmy się modlić, ale za tych ze wschodu chyba w sposób szczególny.
Mieliśmy okazję zobaczyć i poznać, jak trudne jest ich codzienne Ŝycie. Jak
trudno jest zrobić cokolwiek w tamtej rzeczywistości politycznej, społecznej i
gospodarczej, wśród społeczeństwa, w większości obojętnego a czasem
wręcz wrogiego wobec katolików. Jak wielkiej siły ducha wymaga codzienne
„pójście za Chrystusem”. Módlmy się dla nich o siłę wiary i wiarę w siłę BoŜego Słowa.
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