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Słowo Pary Odpowiedzialnej

KOCHANI PRZYJACIELE,
PARY MAŁśEŃSKIE I DORADCY DUCHOWI
„W chwili powstawania Equipes Notre-Dame nikt nie domyślał się,
czym staną się one w przyszłości. Dzisiaj, po 40 latach ich rozwoju, myślę, Ŝe juŜ w 1939 roku, kiedy po raz pierwszy spotkałem się
z tymi kilkoma parami małŜeńskimi, zaistniało coś, czego nie moŜna nazwać tylko przypadkowym spotkaniem. Tu działała BoŜa
Opatrzność, działał Duch Święty. I dlatego ośmielam się wierzyć,
po tych 40 latach, Ŝe był to moment zaistnienia wielkiego charyzmatu. Nie ma on nic wspólnego ze wzniosłą ideą, szlachetnym
ideałem. Tu chodzi o inspiracje Ducha Świętego. Wówczas Jego natchnienie stało się przyczyną powstania tego dzieła, a potem dalszego jego rozwoju i wypełniania zleconej mu misji”. (Ks. H. Caffarel 1979 r.)
Tak przed prawie trzydziestu laty mówił o ekipach ich ZałoŜyciel.
Dziś, gdy świętujemy jubileusz 60 lecia proklamowania Karty
Equipes Notre-Dame, moŜemy w pełni potwierdzić te słowa. Karta
Equipes Notre-Dame przyjęta 8 grudnia 1947 roku z inicjatywy
księdza Henri Caffarela oraz ówczesnych odpowiedzialnych stanowi rzeczywisty akt załoŜycielski Ruchu, który obrał sobie na patronkę Matkę BoŜą. Karta, choć napisana językiem tamtej epoki,
pozostaje podstawowym i Ŝywotnym dokumentem odniesienia
oraz kamieniem węgielnym Ruchu. Opracowanie tego dokumentu, określiło cele i duchowość Ruchu oraz metody, które, jak pokazało doświadczenie, były pomocne w dąŜeniu do osiągnięcia
tych celów. Ruch od tego czasu zaczął wzrastać i rozprzestrzeniać
się coraz szybciej właśnie dlatego, Ŝe wychodził naprzeciw potrzebom małŜeństw, które poszukiwały zarówno jasnych zasad, jak i
dyscypliny, która pomaga je realizować. Dzisiaj tysiące par małŜeńskich na całym świecie, mówiące róŜnymi językami i pochodzące z róŜnych kultur, inspirowane tym samym ideałem i stosujące te same metody, odkrywają poprzez swoje małŜeństwo bogactwo głębokiej miłości BoŜej.
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Od kilku lat my takŜe naleŜymy do tego pięknego Ruchu. Jest rzeczą normalną, Ŝe skoro otrzymaliśmy juŜ tyle łask, zaczerpnęliśmy z tego skarbca BoŜej miłości i Słowa, odczuwamy nieodpartą
potrzebę podzielenia się swoją radością i nadzieją z innymi małŜeństwami. Zrozumiawszy głębię BoŜej miłości do nas, moŜemy
nadać nowe znaczenie naszemu Ŝyciu oraz wyraźniej dostrzegać i
słyszeć jak wielkie jest pragnienie Boga w nas i wokół nas. Musimy spojrzeć w siebie, by określić nasze pragnienia i musimy spoglądać wokół siebie, by zrozumieć pragnienia naszych bliźnich.
Musimy poszukiwać i odkrywać potrzeby innych. Musimy patrzeć oczyma Boga, będąc pierwszymi, którzy przyjmują Jego
dar (sakramenty). Musimy pozostawać w łączności z Nim
(modlitwa), doświadczać radości przekazywania Jego daru innym
osobom (w naszym przypadku - miłość małŜeńska, będąca odbiciem Jego miłości) oraz czuć się częścią wspólnoty kościelnej powołanej dla całej ludzkości.
"Niechaj kaŜda ekipa będzie pomocą dla wszystkich ekip; Wasza
ekipa będzie otrzymywać od wszystkich ekip, poniewaŜ musimy
zawsze wracać do tej podstawowej zasady: ten kto przychodzi Ŝeby brać, odchodzi z pustymi rękami, kto przychodzi Ŝeby dać, znajduje." (Ks. Caffarel; grudzień 1948 r.)
śycząc Wam Kochani prawdziwej wierności i trwania w nauce naszego Pana a takŜe wierności Karcie END, oddajemy Was w opiekę Matki - Maryi Niepokalanej. Codzienna zaś modlitwa Magnificat niech umacnia jedność wszystkich członków ekip w Polsce
oraz na całym świecie.
W radości świętowania i oczekiwania na Narodzenie BoŜej Dzieciny
- Joachim i Małgorzata.
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O. Angelo EPIS - Doradca Duchowy ERI

Ekipa Notre-Dame, Wspólnota Kościoła.
Czas, w którym Ŝyjemy nie jest równią, po której toczy się Ŝycie
człowieka wierzącego: chrześcijanie nie Ŝyją w społeczeństwie wyizolowanym, czy Ŝyczliwej rzeczywistości. Osobista historia
„zanurza” kaŜdego z nich w codzienności społecznej, w której są
powołani do Ŝycia wpisującego się w ciąg tej historii, Ŝycia według
wyznawanych zasad, aŜeby móc odróŜnić to, co jest złem, od tego,
co jest dobrem.
Wiara chrześcijańska jest współcześnie postrzegana w kontekście
nieuporządkowanego Ŝycia wielu kobiet i męŜczyzn, którzy są
przedstawicielami dzisiejszego społeczeństwa, z jednej strony wielokulturowego, ale jednocześnie bardzo zindywidualizowanego. W
naszej epoce mogliśmy obserwować schyłek silnych ideologii, po
których pozostały w społeczeństwach poczucie osamotnienia i porzucenia; istnieje silna potrzeba wprowadzenia nowej kultury,
kultury wzajemnego szacunku i dialogu między cywilizacjami i religiami, bez zapominania o korzeniach chrześcijańskich większej
części świata.
Głównym zadaniem jakie stoi przed Kościołami jest ekumeniczne
działanie w celu zwiększenia roli wzajemnego poczucia szacunku i
braterstwa. Ponadto istotne jest, aby rozpoznać i w sposób właściwy odczytać przekształcenia kulturowe i przenikanie antropologiczne, które są zauwaŜalne.
Nad tymi wyzwaniami "pochylały się" ekipy w Lourdes w 2006 r.
Jesteśmy częścią ekipy po to, by oświecać i umacniać naszą
chrześcijańską praktykę poprzez wspólnotę wiary, nadziei i miłości. W kaŜdej chwili naszego Ŝycia napotykamy nowe pytania, bo5|
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wiem jesteśmy częścią historii i Kościoła i nie Ŝyjemy poza nimi,
ale odpowiadamy na wezwania Ducha Świętego. Jesteśmy członkami ekipy nie przez przypadek, ale dlatego, Ŝe pragniemy świętości. DąŜenie do naśladowania Chrystusa łączy wizję, rozumienie i
poczucie wartości naszej przynaleŜności do ekipy. To jest odpowiedź, zarówno w przeszłości jak i dzisiaj, na potrzebę człowieka,
który chce kochać i być kochany.
Odpowiedź ta, odkryta przez księdza Caffarela a takŜe charyzmat,
który on dał Kościołowi pozostają do dzisiaj bardzo waŜne. Pewien
zakonnik zapytał go kiedyś: «Po czym moŜna rozpoznać, patrząc
na małŜonków, Ŝe zbliŜa się schyłek ich miłości?» Po chwili refleksji odpowiedział: «podjęcie decyzji o rezygnacji z uczynienia czegoś
więcej dla tego, którego się kocha, to jest, jestem o tym przekonywany, nie tylko znak, ale przede wszystkim przyczyna schyłku
miłości». Oczywiście: «uczynić więcej» dla dobra i szczęścia kogoś,
kogo się kocha polega czasami na pobudzaniu go do tego, by on
sam czynił więcej dla naszego wspólnego dobra, a takŜe dla naszego szczęścia. … «prawdziwa miłość nie zna odpoczynku... w
dniu, w którym poweźmiesz decyzję, by nie czynić więcej dla
szczęścia drugiego, oceniając, Ŝe zrobiłeś dla niego dostatecznie
duŜo, w tym dniu skazujesz miłość, moŜe nawet trzeba powiedzieć, ona umiera... Pozostaje poświęcenie, Ŝyczliwość, czułość,
jakaś miłość, ale to juŜ nie jest miłość.» (Henri Caffarel, Na rozdroŜach miłości, Słowo i Milczenie, strony 131/132).
Jak moŜna zrozumieć z tego tekstu a takŜe z innych, ksiądz
Caffarel odsyła nas stale do miłości, do tej miłości, która rozumie,
Ŝe «jest więcej radości z dawania, niŜ brania»; do tej miłości, która
umie odrzucić wszystko co jest takie typowe: współŜycie, płodność, przyjemność... miłość, która często dzisiaj jest postrzegana
jako chora, poniewaŜ ogranicza się właśnie albo do Ŝyczliwości albo do przyjemności albo do dialogu. To nakazuje mi dzisiaj powiedzieć «musimy uzdrowić naszą chorą miłość.»
Musimy odkryć na nowo, odwaŜnie i stanowczo, całe piękno symfonii miłości. W rzeczywistości Ŝycia małŜeńskiego często mówi się
o rodzinie, płodności, problemach małŜeńskich, ale trzeba ośmielić się na więcej: podąŜyć do źródła miłości owoców Ducha Święte|
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go, którymi są: «miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie» (Ga 5, 22). Jest najwyŜszy czas na «usiądźmy razem», by zastanowić się nad naszą
miłością. Społeczeństwo w potrzebie, Kościół w potrzebie.
Czy nasza miłość naśladuje miłość Chrystusa? Czy czerpie z miłości Ojca? Czy jest dziełem Ducha Świętego? Czy jest świadoma, Ŝe
«Bóg jest miłością?» Hałaśliwa miłość głoszona przez dzisiejszy
świat ukazuje nam twarze i wyobraŜenia, które są częstokroć
zniekształcone, by nie powiedzieć niedorzeczne. To jest naszą misją w Kościele, by być wspólnotą Kościoła, by odkryć na nowo i
ofiarować od nowa miłość uwolnioną od wszystkich jej zniekształceń i jej zboczonego pseudowizerunku.
Bycie wspólnotą Kościoła obliguje nas do Ŝycia Ŝyciem dobrym i
dojrzałym w wymiarze osobistym, poprzez kształtowanie uczuć
macierzyńskich, ojcowskich, rodzinnych i wreszcie poprzez
kształtowanie umiejętności nawiązywania stosunków społecznych
z innymi, co pozwalałoby budować społeczeństwo otwarte ku nadziei. To jest zaproszenie, by znaleźć sposób, jak być wspólnotą
chrześcijańską, która ma swoje miejsce w historii, miejsce znaczące i punkt orientacyjny w rejonach, często nieznanych, gdzie
one Ŝyją. Ekipy mogą być inicjatorami prawdziwych więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych na swoim terenie, wprowadzając
ideę jedności i współpracy.
Jaki sens ma nasze ludzkie Ŝycie? Musimy pamiętać o istnieniu
takich idei, które wymykają się jakiejkolwiek kontroli, a które codziennie niszczą tkankę rodzinną i społeczną, negują godność
człowieka i sens Ŝycia wspólnotowego.
Społeczeństwo zdominowane przez
technikę i racjonalność naukową nie
dopuszcza słabości przejawiającej się
ustawicznie w ułomnościach człowieka, który poprzez upadki, poraŜki,
sukcesy i radości doświadcza swych
ograniczeń i swych cudownych moŜliwości. Nadzieja chrześcijańska obja7|
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wia się przez akceptację godności Ŝycia naznaczonego takimi doświadczeniami i troską o słabszych. Przyjęcie nowonarodzonego
dziecka, opieka nad chorymi, pomoc biednym, gościnność wobec
bezdomnego i cudzoziemca, odwiedzanie więźniów, wspieranie
umierających i ochrona osób w podeszłym wieku są formami pełnej i wzajemnej odpowiedzialności. Chodzi o wizję stylu Ŝycia, który bierze pod uwagę naturę człowieka i jego prawdę.
W jaki sposób dzisiaj rozgłaszać orędzie prawdziwej miłości, która
znajduje swe źródło w Chrystusie i nadaje sens Ŝyciu? Jak je
przekazać nowym pokoleniom? Problem przekazu dotyczy wszystkich poziomów społeczeństwa.
Niestety, jako Kościół nie umiemy często wytrwać w głoszeniu
przesłania, nie z powodu braku właściwej oceny współczesnego
społeczeństwa, ale przede wszystkim z powodu nieumiejętności
odczytania rzeczywistych mechanizmów polityczno-kulturowych i
stosowania metod informacyjnych, które zbyt często powielają banalne i powierzchowne wzorce, wspierające zachowania indywidualistyczne i konsumpcyjne.
W ten sposób Kościół ryzykuje decydując się na uŜywanie niektórych systemów informacji i na obecność osoby duchownej w tych
mediach, bez połoŜenia szczególnego nacisku na dyskusję o wzorcach Ŝycia, które są promowane, rezygnując z tworzenia „kultury
wyŜszej” w bieŜącej problematyce.
Na płaszczyźnie wyborów, jakich dokonują członkowie ekip, naleŜałoby podkreślić potrzebę chrześcijańskiego formowania się, bardziej zakorzenionego w Ewangelii oraz widoczną i ubogacającą
obecność w społeczeństwie.
Trzeba wreszcie nie spłycać naszego zaangaŜowania w ekipie, ale
Ŝyć całą pełnią sił twórczych, by ofiarować je światu, który woła o
miłość, która uleczy rany osobiste i społeczne.
Ojciec Angelo Epis - Doradca Duchowy ERI

|

|8

Carlo i Maria Carla Volpini
Para Odpowiedzialna ERI

« O, gdybyś znała dar BoŜy » (J 4, 10)
Dlaczego zastanawiamy się nad tym wersetem Ewangelii Jana?
PoniewaŜ to jest tekst, nad którym małŜeństwa z ERI, wspólnie z
parami odpowiedzialnymi Regionów i Super-Regionów, zastanawiały się podczas prac Kolegium, które odbyło się w lipcu, w Durham, w Wielkiej Brytanii. Jako, Ŝe nie jest moŜliwe, aby dzielić te
dni refleksji i pracy z wszystkimi parami Ruchu, chcemy podzielić
się przynajmniej kilkoma myślami, by poczuć łączność duchową,
choć fizycznie jesteśmy od siebie daleko.
Przede wszystkim powtórnie przeczytajcie ten fragment Ewangelii
i postawcie się tam, nad brzegiem studni; przyszliście szukać wody, nie przygotowywani na spotkanie z Panem: moŜecie być prostymi widzami albo wyobrazić sobie samych siebie w miejscu Samarytanki.
Fragment mówiący o spotkaniu z Samarytanką przy studni Jakuba, w Ewangelii Jana, opiera się na przenośni: zaspokoić pragnienie. Jezus, który ma pragnienie, ale nie ma niczego, czym mógłby
nabrać wodę: jego potrzeba jest jasna. Inne jest pragnienie, które
chciałaby zaspokoić Samarytanka, ale nie potrafi tego dostrzec:
ono nie jest jasne, ona jest grzesznicą...
Słowo Jezusa odwraca to początkowe połoŜenie: « O, gdybyś znała
dar BoŜy i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić
- prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody Ŝywej ».
My, podobnie jak Samarytanka, nie umiemy nazwać wszystkich
naszych pragnień, naszych potrzeb, tego, co jest dla nas naprawdę zasadnicze, Ŝyciowo niezbędne, tak jak woda.
9|
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Uwaga, którą wypowiada Jezus: "gdybyś wiedziała"..., prowokuje
nas, tak jak Samarytankę, by postawić sobie pytanie: jaka jest
samoświadomość naszych potrzeb, co pomoŜe nam pojąć, gdzie
jest źródło, z którego ma czerpać nasze Ŝycie, by nabierało sensu i
piękna.
BoŜy dar jest juŜ dostępny, trzeba
umieć go rozpoznać i ogłaszać,
tak jak robił to Jezus.
Jest to wielkie zadanie głoszenia,
aby świat usłyszał, Ŝe jest kochany przez Boga i Ŝe jest adresatem
największego daru, jaki moŜna
otrzymać: dar Ŝycia samego Boga,
Jego energię, Jego radość, Jego moc.
Potrzeby i pragnienia ludzi, ludzkie tragedie, które kaŜdego dnia
docierają do nas z kaŜdej części świata, wielkie katastrofy, przemoc i wojny, ogrom biedy na obrzeŜach bogactwa i egoizmu
mniejszości. Musimy przede wszystkim rozpoznać i nadać im
imię.
Tylko ten, kto patrzy oczyma Boga moŜe dostrzec ból i potrzeby
cierpiącej ludzkości, tragedię wielu rodzin, ból samotności, porzucenia i współczuć tej męce. Kto nie przyjmuje daru Boga, patrzy
na Ŝycie nie widząc, Ŝyje na powierzchni rzeczywistości.
Przyjęcie daru Boga, Jego miłości, jest warunkiem niezbędnym,
aby otwarły się nasze oczy i by udało się nam dostrzec głód Ŝycia,
który jest wokół nas; zaczynając od naszych rodzin, od potrzeby
czułości i przebaczenia w naszym Ŝyciu małŜeńskim i wobec naszych dzieci, aŜ po potrzebę miłości, której biedni pragną bardziej
niŜ chleba, jak mawiała matka Teresa z Kalkuty.
« Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na
wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku Ŝyciu wiecznemu » . ( J 4, 14)
|
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I tak, znając głębię miłości Boga dla nas, moŜemy nadać nowy
sens naszemu Ŝyciu i w końcu dostrzec i usłyszeć, ile jest w nas i
wokół nas wołania o Boga, ile, często zagłuszanych i pewnie wielokrotnie niewypowiedzianych, próśb o wodę Ŝywą, ile wołania o
miłość.
Spójrzmy w "siebie", by rozpoznać nasze pragnienia, rozejrzyjmy
się, by dostrzec tych, który są nam bliscy, poszukiwać i odkrywać
potrzeby człowieka dzisiaj, patrzeć oczyma Boga przyjmując najpierw Jego dar, być z Nim w komunii, czerpać radość z głoszenia
innym Jego darów (nasza miłość małŜeńska odbiciem Jego miłości), poczuć się posłanym przez wspólnotę Kościoła do pracy dla
dobra całej ludzkości.
Będziemy mogli takŜe sami stawać się źródłem wody Ŝywej, być
posłusznym narzędziem w ręku Boga, aby jego uśmiechem obdarować tego, kto jest samotny, zrozpaczony, opuszczony.
Tego oczekuje od nas Ojciec, Ŝe staniemy się "tragarzami" Jego
czułości, Jego przebaczenia, Jego łaski, Ŝe będziemy kontynuować
Jego dzieło twórcze aŜeby w pełni urzeczywistniać Jego łaskę i Jego miłość.
Podsumowując, są trzy podstawowe elementy tej sceny:
• woda, jako przenośnia pragnienia nie zaspokojonego: jakie są
nasze prawdziwe potrzeby? i jaka woda moŜe zaspokoić nasze
pragnienie?
• studnia jako źródło, z którego moŜemy czerpać: do której studni pójdziemy, by pić?
• spotkanie z Chrystusem, który moŜe przemienić nasze Ŝycie:
czy jesteśmy gotowi zmienić się po spotkaniu z Panem?
"Usiądźmy razem", głęboka refleksja modlitewna, wymiana myśli
z braćmi z naszej ekipy mogą być waŜną pomocą w znalezieniu
naszej odpowiedzi.
Carlo i Maria Carla Volpini

11|
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Maruja i Francisco Nemesio - ERI

śycie Strefy
Cztery Strefy
Metodologia i organizacja Equipes Notre-Dame kształtowały się
stopniowo, aŜeby pomagać małŜonkom w budowaniu i odnawianiu ich własnej duchowości małŜeńskiej: naśladować Chrystusa,
we dwoje, poszukiwać Go kaŜdego dnia coraz bardziej, w taki sposób, aby nasza miłość była odbiciem i znakiem Miłości Boga.
Kiedy liczba ekip zwiększyła się i rozprzestrzeniły się one, najpierw we Francji, potem na kilka krajów Europy i Ameryki, a w
dalszym okresie na kraje innych kontynentów, END stworzyły
struktury, które wspierają jedność i pomoc wzajemną między ekipami:
- na początku to były Sektory i Regiony;
- potem Super-Regiony, Sektory i Regiony związane z ERI;
- a dziś są to Strefy: one łączą między sobą Super-Regiony i Sektory albo Regiony związane z ERI.
Strefy były utworzone podczas Kolegium w Houston w lipcu 2001
r. Są od niedawna, więc nie zostały nawet wspomniane w Przewodniku END (maj 2001 r.). Istnieją cztery strefy :
• Ameryka (Super-Regiony Brazylii, Ameryka Łacińska, Stany
Zjednoczone i Region Kanada)
• Europa
Środkowa
(Super-Regiony Francja-LuksemburgSzwajcaria, Belgia, Regiony niemieckojęzyczne, Polska, Wyspa
Mauritius i Liban)
• Euro-Afryka (Super-Regiony Hiszpania, Włochy, Portugalia i
Afryka francuskojęzyczna oraz Region Syria)
• Euro-Azja (Super-Regiony Oceanii i Transatlantycki, Region Indie i Sektory Filipiny i Korea).
ERI jest w ten sposób w łączności z wszystkimi ekipami Ruchu,
|
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właśnie dzięki strefom. Pomiędzy 6 małŜeństwami tworzącymi
ERI, cztery zajmują się tym zadaniem. Są one powołane jako
“Pary Łącznikowe czy Odpowiedzialne za Strefy”.
Więź pionowa, łącząca górę i dół:
W klimacie przyjaźni i wzajemnego zaufania z Parami Odpowiedzialnymi Super-regionów i Regionów nowo przyłączonych, pary
łącznikowe ERI muszą poznać historię i współczesność Equipes
Notre-Dame w krajach Strefy.
Poznanie historii, ale takŜe współczesności (gospodarka, hodowla,
tradycje, religie) jest niezbędne. Konieczne są takŜe kontakty z odpowiedzialnymi przez telefon, pocztę elektroniczną i Internet
(Skype), ale takŜe bezpośrednia wizyta - o ile to moŜliwe - w ich
domu, albo u innych małŜeństw z ekip. To bardzo waŜne, by znaleźć czas na bezpośrednie spotkanie sam na sam z Parą Odpowiedzialną i ich ekipami. Tylko w ten sposób będziemy mogli dobrze
was poznać, rozpoznać wasze zamiary i potrzeby, osiągnięcia i
trudności i będziemy mogli przyjąć je do siebie i dzielić je z wami.
Naszym zadaniem jest takŜe informowanie Super-Regionów i Regionów Strefy o zamiarach i pracach ERI, co powinno budować
jedność i solidarność w duchu międzynarodowości Ruchu. Po
kaŜdym spotkaniu ERI informujemy naszych podopiecznych i
prosimy o ich współpracę.
Więź pozioma:
Wiele dobra dzieje się w kaŜdym z krajów i dobrze jest, jeśli inni
mogą się tym cieszyć. RównieŜ troskami i kłopotami moŜemy się
dzielić i zanosić w modlitwie z innymi.
Dzielenie się, aktywne uczestnictwo i wspólna modlitwa odpowiedzialnych Super-Regionów i Regionów w łączności z ERI, są dobrem wobec wszystkich; musimy budować przyjaźń i wzajemne
głębokie poznanie tak, abyśmy razem tworzyli małą wspólnotę par
chrześcijańskich, w której prosimy jedni za drugich, dzieląc radości i smutki i nasze posługiwanie.
13|
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Zebrania strefy.
Na ogół są one dwa razy w roku:
• pierwsze, jakiś dzień na koniec Kolegium Międzynarodowego,

zebrania rocznego Odpowiedzialnych Super-regionu z ERI.
• i kolejne, kilka miesięcy później, w czasie weekendu, które

przebiega na wzór spotkania ekipy podstawowej. Staramy się
spotykać co roku w innym kraju strefy, skoro gościnność zbliŜa
tych, który przyjmują i tych, który są przyjmowani. Podczas
tych spotkań znajdujemy takŜe czas na "świętowanie" i by spotkać się z członkami ekip podstawowych, które przy okazji
przyjmują nas w swoich domach.
Para "Łącznikowa albo Odpowiedzialna Strefy" musi czuwać nad
budowaniem między wszystkimi klimatu wspólnoty, w której nikt
nie rozkazuje, wspierać relacje między odpowiedzialnymi SuperRegionu i Regionów, informować o konkluzjach kaŜdego zebrania
ERI i być łącznikiem między odpowiedzialnymi i ERI, dla wzajemnego poŜytku.
Super-Regiony i Regiony kaŜdej Strefy udzielają sobie wzajemnej
pomocy duchowej i materialnej, praktykując solidarność międzynarodową między ekipami. Jako przykład przytaczamy to, co zdarzyło się w strefie Euro-Afrykańskiej: od 2004 r. ekipy SuperRegionu Włochy i Hiszpania wspomagają przez modlitwę i wsparcie finansowe programy formacyjne Par Odpowiedzialnych Sektora i Regionu oraz pilotujące Super-Regionu Afryki Francuskojęzycznej i Regionu Angoli i Mozambiku.
Wszystkie słuŜby w łonie ERI trwają 6 lat. To jest czas naszej odpowiedzialności za Strefę. Jest to pasjonujące zadanie, które zmusza nas do wysiłku, włącznie z lingwistycznym, by słuchać i by
nas słyszano. Na przykład w strefie Euro-Afrykańskiej uŜywa się
5 języków (język arabski, język hiszpański, język francuski, język
włoski i język portugalski).
Łączność, gościnność i wzajemna pomoc dochodzą do skutku
przez boŜą łaskę, o którą prosimy kaŜdego dnia, aŜeby On powiększył w nas Wiarę, Miłość i Nadzieję i Ŝeby odnowił naszą dyspozy|
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cyjność i nasz entuzjazm w słuŜbie dla Strefy. Otrzymujemy duŜo
więcej i chcemy w tym miejscu podziękować małŜeństwom i księŜom z Kamerunu, których spotkaliśmy na WE formacyjnym w
Douala. IleŜ otrzymaliśmy od tych osób!
Dziękujemy za wszystko!
Maru i Paco
(Para Odpowiedzialna w ERI za Strefę Euro-Afrykańską)

O. Henri Caffarel

Oddajmy się Panu codziennie
Miejsce, jakie w waszym Ŝyciu zajmuje oddanie się Bogu, jest być
moŜe waŜniejsze niŜ prowadzenie wygodnego Ŝycia, gdzie wszystko
jest ustalone z wyprzedzeniem. Jeśli pozwolicie odpocząć waszemu Ŝyciu duchowemu: odpocząć od modlitwy, lektury Słowa BoŜego, odejdziecie od regularnego przystępowania do Sakramentu
Pokuty, Eucharystii, ryzykujecie ich zaniedbanie, bo często brakuje wam czasu, a nieprzewidziane wydarzenia krzyŜują wam plany. Jeśli wasze Ŝycie duchowe polega przede wszystkim na wypełnianiu woli Boga, nie obawiajcie się, gdyŜ wola Boga i rzeczy nieprzewidziane nie spowodują niedostatku w waszym Ŝyciu. Jeśli
nie będziecie zaniedbywać sakramentów i fundamentalnych ćwiczeń duchowych, wasza witalność utrzyma się, wasz pęd w wypełnieniu woli Boga będzie się odnawiał. A kiedy zacznie ich brakować, Bóg pomoŜe wam w ich uzupełnieniu. Wasze Ŝycie duchowe
stanie się realne. Chcę powiedzieć, Ŝe zagości ono nie na marginesie, ale w sercu waszego istnienia, waszych obowiązków rodzinnych i zawodowych.
Uświęcacie się nie pomimo waszej pracy i waszej miłości, ale
przez waszą pracę i miłość. Człowiek kochający Boga to nie ten,
który czeka na moment spokoju, ale korzysta z wszystkich rzeczy,
15|
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wydarzeń; to ten, który zna pokój i radość duszy, wolność dzieci
BoŜych. To ten, kto łatwo znajduje czas na Mszę czy modlitwę.
Takiego Ŝycia, które polega na oddaniu się Bogu nie otrzymuje się
z dnia na dzień. To jest zdobycz. Jeśli chodzi o Ŝycie duchowe to
nie ma zdobyczy bez wysiłku, a nawet bez walki. Wysiłki, które
czasem będą zakłócone przez wydarzenia niezrozumiałe, będą
czasem nie do pogodzenia z wolą Boga. Wysiłki, które będą wymagały stałości i wierności, mogą czasem być powyŜej waszych moŜliwości. Bez wątpienia – trudności nie zabraknie. Ten kto się nie
zniechęca, kto bez przerwy podejmuje walkę, ten odkrywa Boga
jako swojego sprzymierzeńca.
W miarę pogłębiania Ŝycia chrześcijańskiego, zaufanie, oddanie
się Bogu, na którym od początku wam zaleŜy, zajmuje coraz więcej miejsca. Uczycie się dostrzegać małe wydarzenia. Stajecie się
wraŜliwi na znaki obecności boskich interwencji, które czasem
wam umykają. W relacjach z Bogiem, tak jak w relacjach miedzy
ludźmi, są to najczęściej małe, wzruszające wydarzenia. Chrześcijanin kroczący na drodze ku doskonałości, jawi się nam nie tylko
jako reakcja miłości wobec przypadkowego wydarzenia, ale równieŜ jako przejaw głębokiej postawy duchowej.
Prawdziwy chrześcijanin oddaje swoje dobra, swoje Ŝycie dla Boga, a Bóg pozwala człowiekowi widzieć zamysł BoŜej Opatrzności.
Człowiek wie, Ŝe kiedy droga jest zagrodzona trzeba iść inną, tą
która jest dobra. TakŜe niezadowolony z oddania się wydarzeniom
nieprzewidzianym, prosi Boga, aby kierował jego Ŝyciem, bez zwaŜania na jego Ŝyczenia. Obiecuje Bogu Ŝyć zgodnie z Jego wolą, a
Chrystus mówi mu jak Piotrowi: «Gdy byłeś młodszy, opasywałeś
się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie
chcesz» (J 21, 18). «O mój BoŜe, mam tyle zaufania do tego innego,
co do samego siebie.»
Ks. Henri Caffarel
(„Złota Obrączka” Nr 59. Wrzesień – Październik 1954 r.)

|
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O. Paul-Dominique Marcovits, OP.

Ksiądz Henri Caffarel
Praca postulatora jest ekscytująca. Jestem wspomagany przez vice postulatora, Marie-Christine Genillon, członka Ruchu, bibliotekarkę. Pracujemy razem.
Ja nie znałem Ojca Caffarela osobiście. Marie-Christine Genillon
widziała go tylko raz w czasie dnia modlitwy w Troussures, ale
równieŜ nigdy nie spotkała go osobiście. Tak więc jesteśmy w podobnej sytuacji. Spotykamy się z członkami jego rodziny i osobami, które mu towarzyszyły i są świadkami Ojca Caffarela, z czasów tworzenia ruchu END. Ci ludzie świadczą o osobie Henri
Caffarela jako o tym, który odrodził ich Ŝycie małŜeńskie. Osoby,
które spotkały Ojca Caffarela były głęboko dotknięte przez niego,
przemienione w swojej relacji z Bogiem i z innymi. Powoli odkrywamy, Ŝe w tym celu, aby uświęcić innych, Ojciec Caffarel został
uświęcony przez Boga: on „w głębokości swojego serca” jest dotknięty obecnością Boga. Nie wiem czy Ojciec Caffarel jest święty,
ale dał świętość innym. To jest zadanie postulatora - zademonstrować dzieło Boga w osobie Ojca Caffarela. Jesteśmy na początku naszych odkryć. Jest wiele światełek, które trzeba zebrać razem, ale są teŜ cienie, np. wszyscy wiedzą o problemach z jego
charakterem. I to jest normalne. Mamy pokazać dzieło BoŜe w
jednym z nas, grzeszniku takim, jakimi my sami jesteśmy.
Klucz do jego Ŝycia moŜna odnaleźć w tej pierwotnej łasce. Miłość
Jezusa do niego, Jego miłość do Chrystusa, miłość na zawsze. Ta
łaska pomoŜe mu w przyszłości zrozumieć miłość w małŜeństwie i
pokazać niesamowitą wdzięczność, ta łaska pozwoli mu równieŜ
zrozumieć miłość we wdowieństwie. Ta łaska pozwoli mu słuŜyć
wszystkim tym, którzy przychodzą szukać Boga. Na początku
swojego dorosłego Ŝycia Ojciec Caffarel spotyka osobę: Jezusa
Chrystusa. Przez całe swoje Ŝycie chce tylko słuŜyć Chrystusowi.
Na końcu Ŝycia podsumowuje to umieszczając napis na swoim
17|
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grobie: „Pójdź za Mną”. Jezus na początku i Jezus na końcu,
wszystko się w tym zawiera dla niego i dla nas. I tak moŜemy zrozumieć oczarowanie tych, którzy byli witani przez Ojca Caffarela
w Troussures. Otwiera swoje ramiona i mówi „Witam was i Pan
wita was”. Proste słowa, ale stawiają kaŜdego w obecności Chrystusa! Wstęp został zrobiony. Wielu zostanie przemienionych na
resztę swojego Ŝycia.
Świętość Ojca Caffarela ma swoje źródło w spotkaniu z Chrystusem. Uściślając, pozwoliło ono na urzeczywistnienie dzieła BoŜego. Rzeczywiście wcielił w Ŝycie to, co dał mu Bóg. Nie otrzymał on
mistycznych łask takich jak np. Teresa z Avilla, chociaŜ i ona była
bardzo realistyczną kobietą, ale otrzymał dar rozpoznania w czasie spotkania z daną osobą jaki jest zamysł Boga. To było jego pasją. Jeden ze świadków powiedział: „Miał w zwyczaju podąŜać drogami Ducha Świętego w kaŜdej osobie, która przyszła do niego.
Zawsze widział łaskę Boga we wszystkich dziełach. Starał się zawsze o światło Ducha Świętego, który pokazuje kaŜdemu drogę jaką
powinien kroczyć. Ale Ojciec Caffarel był przede wszystkim
„Prorokiem Miłości”.
Pedagogika zawarta w END - którą wszyscy znamy - jest na usługach miłości BoŜej, wcielonej w miłość męŜczyzny i kobiety. Nikomu przed nim nie udało się rzucić tyle światła na małŜeństwo jako na „drogę ku Świętości”. Nikt nie pokazał tak jak on, jaka jest
ta droga, z jej postępami i trudnościami. Jego liczne prace uczą
nas, Ŝe miłość ludzka jest zakorzeniona w miłości BoŜej. Ojciec
Caffarel został zainspirowany przez Boga. A Bóg przygotowuje
swoje sługi. Equipes Notre-Dame, ale i Ruch Wdów: „Nadzieja i
śycie”, które pomógł zapoczątkować, są nadal Ŝywe i rozwijają się,
poniewaŜ miłość Boga przemieniła te dzieła w skałę. Niektóre
dzieła zanikły, ale to Bóg decyduje, które dzieła będą trwać a które nie. Bóg czyni dobro zarówno przez podtrzymywanie dzieł jak i
przez to, Ŝe niektórym pozwala odejść. Ojciec Caffarel był wdzięczny, wcielił w czyn to, co Bóg pozwolił mu zobaczyć, dostrzec. Oto
kim jest prawdziwy prorok.
Wdzięczności za urzeczywistnienie towarzyszy surowość. Ojciec
Caffarel szukał perfekcji. MoŜemy to rozumieć w następujący sposób: Jeśli spostrzegał, iŜ wola BoŜa podąŜa w pewnym kierunku,
|

|18

jak miałby jej nie uszanować co do szczegółu? Bóg jest nieskończenie ustępliwy, przystosowujący się i prosty. Ale jego sługom zabiera to mnóstwo czasu, aby stawać się takimi jak On i czasami
wywołują irytację u tych, z którymi przebywają. Wszyscy wiedzą,
Ŝe Ojciec Caffarel potrafił zmieniać plany spotkania w ostatnim
momencie, poniewaŜ pod wpływem modlitwy miał inny odbiór rzeczywistości. A wszyscy za nim podąŜali. Wszyscy świadkowie
przyznają, Ŝe Ojciec Caffarel był wymagający i czasami autokratyczny. Ale nikt nie mówi o nim jak o guru, jako o kimś, kto by
próbował przyciągnąć uwagę do siebie samego. Nie, on prowadził
do Boga! Chciał, aby ludzie przede wszystkim słuŜyli Bogu. Nigdy
nie mówił sam o sobie, o swoim dzieciństwie. Nie mieszał rzeczy.
UwaŜał, Ŝe sam się nie liczy, apostoł powinien się usunąć w cień i
zostawić miejsce dla Chrystusa. Lubił cytować powiedzenie chińskie: „Uczniu - nie patrz na palec mistrza, który pokazuje ci księŜyc! Patrz na księŜyc!” Zawsze powinniśmy wracać do tego co jest
w centrum, a tam jest Jezus, za którym mamy podąŜać.
To są proste wspomnienia o Ojcu Caffarelu. Wiele moŜna by jeszcze powiedzieć, ale potrzeba na to czasu. Chciałem tylko, aby wasze serca wspólnie odczuły łaskę Equipes Notre-Dame i wdzięczność do ich ZałoŜyciela. Spójrzmy na osobowość Ojca Caffarel.
Pozwólcie, Ŝe zrobię to przez porównanie. Nasze Ŝycie jest naznaczone wieloma interwencjami Boga i wiemy, kiedy Bóg przez swoje
działanie w naszym Ŝyciu uratował nas i moŜemy mu tylko za to
dziękować. Ale dojrzałość przychodzi wtedy, kiedy same podziękowania nam nie wystarczają. Chcemy poznać Tego, któremu
wszystko zawdzięczamy. I pytamy się: „Kim jesteś Panie?” A odpowiedź otwiera nas na wieczność. śycie ze świętymi – w tym wypadku z Ojcem Caffarelem – działa tak samo. Kościół zachęca
nas, byśmy przez otwarcie procesu beatyfikacyjnego próbowali się
dowiedzieć kim jest ten człowiek, to odbicie BoŜej świętości dla
nas. MoŜemy czerpać z tego bogactwa tegoŜ sługi BoŜego, który
jednak był grzesznikiem, tak jak my. A wtedy Ojciec Caffarel stanie się dla nas bardziej Ŝywy i będzie prowadził nas do Boga. I to
jest prawdziwa obecność Ojca Caffarela.
O. Paul-Dominique Marcovits, OP. (postulator procesu beatyfikacyjnego ks.
Henri Caffarela; fragmenty wystąpienia podczas Międzynarodowego
Kolegium END, Durham, 18 lipiec 2007 r.)
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Łk 10:1
« Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu
dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do kaŜdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał »

Zastanowił mnie ten wstęp do wyjaśnienia misji, którą Pan zlecił swym
uczniom. Czytam jeszcze raz: „wysłał ich po dwóch”. Czytam po swojemu:
„wysłał ich dwoje”. Dwoje, męŜczyznę i kobietę, małŜonków. Tak odnoszę te
słowa do współczesnego małŜeństwa. Pan posyła je „przed sobą”. Po co mają
iść przed Panem? PrzecieŜ lepiej być przy Nim, lepiej być za Nim, …iść za
Nim. To przecieŜ On jest dla wszystkich celem. Po co nakazuje komukolwiek
iść przed sobą?
Tak łatwo iść za Panem. Tak wygodnie pokazywać Boga tym, którzy juŜ Go
widzieli, pokazywać Się z Nim. Wydaje się nam, Ŝe w naszej - katolickiej Ojczyźnie wszyscy powinni Go znać. I to nas usypia! Po co mamy mówić o
Bogu, skoro o Nim mówią księŜa na Mszy Świętej, a rozgłośnie radiowe i telewizyjne udostępniają przekazy ze spotkań z PapieŜem, z odprawianych w
róŜnych miejscach liturgii, spotkań ludzi wierzących. PrzecieŜ kto chce, ten
znajdzie coś dla siebie. MoŜna przecieŜ szukać Boga w wielu wspólnotach,
grupach przyparafialnych itp.
Ale Pan wyznaczył uczniów, aby szli przed Nim. Wysłał ich na trud głoszenia
Boga tym, którzy o Nim nie słyszeli lub nie chcą o Nim słyszeć. Posyła nas,
posyła do tych, którzy wokół nas chcą Ŝyć tak, jakby Go nie było. Bóg jest
Wszechmogący, a wiara jest Jego łaską - moŜna by powiedzieć, Ŝe wszystko
w rękach Boga! Ale jeśli On w swojej wszechmocy chce posłuŜyć się małŜonkami, to czy mogą się temu sprzeciwić?
MałŜonkowie Equipes Notre-Dame: czy czujecie się posłani? Czy nadal jesteście w słuŜbie Chrystusa, czy moŜe przebywacie aktualnie na bezterminowym
urlopie? Czy chcecie świadczyć o Tym, który ma przyjść do ludzkich serc
równieŜ przez Wasze głoszenie Królestwa? „… do kaŜdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”. Czy przygotowaliście juŜ swoje miasto,
miejscowość na przybycie Chrystusa? Czy przygotowaliście swoich najbliŜszych, swoich współpracowników, sąsiadów na przyjście Chrystusa? Idźcie
do wszystkich, którzy zapomnieli o tym, Ŝe Bóg ich kocha i głoście: „bliskie
jest królestwo BoŜe - nawracajcie się” (Mk 1, 15).

- Mateusz |
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W tym numerze naszego "LISTU" duŜo o ks. Henri Caffarelu, ale to chyba nie dziwi. To
przecieŜ przez niego Bóg zechciał przemówić do małŜonków, to jego obdarzył charyzmatem i odpowiedzialnością za to, co z czasem nazwano ruchem Equipes Notre-Dame. Im
bardziej poznajemy jego Ŝycie i dokonania, tym większe jest nasze zdziwienie, Ŝe jeden
człowiek, Ŝyjący w czasach zupełnie "niemedialnych" mógł tak wiele uczynić, napisać,
spotykać się, tworzyć, być tak bardzo aktywnym. Zachęcamy wszystkich do zapoznawania się z jego dziełami. Przytaczamy poniŜej 3 teksty. Pierwsze dwa pochodzą z ksiąŜki
wydanej w Polsce, "Bóg, który mówi", trzeci jest wskazaniem ojca Caffarela do praktykowania ascezy. Zastanówmy się w tym szczególnym czasie świętowania 60 lecia
"Karty" nad tym, jaki był - a świadczą o tym nawet te przytoczone legendy - ZałoŜyciel,
jak odbierał miłość BoŜą, do czego nas namawiał.
Ula i Janusz

Dawna opowieść
Działo się to we Włoszech pod koniec XVII wieku. Na stoku Apeninów budowano niewielki klasztor. Młody przeor był «synem światłości», istotą bardzo spokojna i pokorną. Jedna tylko rzecz mogła
wywołać w nim gniew – szerząca się we Francji herezja jansenizmu. Wydawała mu się wyjątkowo groźna, poniewaŜ zniechęcała
chrześcijan do ufności w dobroć BoŜą, do uciekania się do Pana w
chwilach słabości, niepokoju, a nawet wtedy, gdy nasilały się pokusy.
Pewnego dnia, zaraz z rana, kazał zawołać brata architekta, kierującego pracami wykończeniowymi:
- Zbudujesz, braciszku, celkę na samej górze budynku, tam gdzie
nie dociera Ŝaden hałas. Niech korytarz prowadzący do niej przylega do ogromnej płaszczyzny i będzie zalany światłem. Ale cela ta
nie powinna mieć okna.
- A więc ciemnica? – zapytał brat – Przeznaczona dla tego, kto popełni cięŜkie przewinienie?
- Przeciwnie. Ale nie przerywaj, braciszku! Cela powinna być mała, ale wysoka. Zrób ją w ten sposób, aby niewidoczne otwory
znajdujące się na samej górze umoŜliwiały przedostawanie się do
wnętrza, o kaŜdej porze dnia, radosnemu słońcu Umbrii. Ten, kto
będzie tam mieszkał, ma się poczuć jak w studni światła.
- Dla kogo wiec będzie przeznaczona? Czy dla największego kontemplatora klasztoru?
- Niekoniecznie. Wyślę tam braciszka smutnego jak dziecko, które
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coś zbroiło, tego, który ma niespokojne serce, takiego, który mi
mówi: „Jak Pan mógłby kochać kogoś takiego jak ja?” A oto jedyny nakaz, który będzie musiał być skrupulatnie przestrzegany:
KaŜda inna myśl, kaŜdy inny temat rozmyślania będzie zakazany
z wyjątkiem tego: „Bóg kocha mnie nieskończenie czule, Bóg kocha mnie takiego jaki jestem”. O ile w swojej własnej celi lub kaplicy, kaŜdy brat moŜe oddawać się innym rozwaŜaniom, zastanawiać się nad swoimi brakami, by się z nich poprawić, opłakiwać
swoje grzechy, to w celce, o której mowa, będzie «skazany» na myślenie tylko o ogromnej miłości Pana.
Brat architekt, pełen entuzjazmu, zaproponował, by umieścić tam
duŜy drewniany, rzeźbiony krucyfiks, który niedawno ofiarowano
dla klasztoru.
- Myślałem o tym, powiedział przeor, ale boję się, Ŝe widok umęczonego, patetycznego ciała, moŜe doprowadzić mieszkańca tej celi do stwierdzenia: „To mój grzech doprowadził Go do takiego stanu”.
- Cela jednak nie moŜe mieć nagich ścian. Trzeba zawiesić jakiś
obraz przypominający o miłości Pana.
- Przede wszystkim będzie tam łagodne światło «brata słońce». Następnie wypiszesz na kaŜdej ze ścian wielkimi literami: „Kocham
cię takiego, jakim jesteś”. To zdanie będzie przypominać właśnie
ten jedyny nakaz. Gdyby zgodzić się na uczucie niepokoju powodu swojej nędzy, z powodu swoich grzechów, poniewaŜ nie moŜe
się kochać tak, jakby się chciało, byłoby to profanacją tego miejsca, w którym ściany, podłoga, sklepienie, mają być przesiąknięte
wiarą w Boga, który jest nieskończenie czuły.
- AleŜ Ojcze, jak mógłby ten brat, który wie, Ŝe nie kocha z całej
duszy, nie być smutny i niezadowolony z siebie?
- Chciałbym, aby brat, który będzie przebywał jeden lub kilka dni
w tym miejscu, zawarł znajomość z Tym, który powiedział: „Nie
potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” Następnie
zlecę bratu muzykowi ułoŜenie pieśni - jedynej dozwolonej w tej
celce, której refren brzmiałby: „Pozwól mi kochać cię takim, jakim
jesteś”. Bo czyŜ św. Ojciec Jan od KrzyŜa nie napisał: „Będziemy
sądzeni z miłości”
- A ja powiem ci braciszku - dodał po chwili przeor - Ŝe my będziemy sądzeni z naszej wiary w miłość. Wiara, tak jak owe otwory w
|
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celce, pozwoli słońcu łaski ogarnąć duszę. A czy wiesz, co jest
miarą jakości naszej wiary? Myśl, która rodzi się w nas z miłości
do Boga; tak wiele dzieci BoŜych ma myśli jałowe, nędzne, mizerne o Jego miłości: to są ludzie małej wiary; u nich myśli te są
wielkie, zuchwałe, „gorszące”, takie, jak ewangelicznej niewiasty
kananejskiej, wyciskające Chrystusowi łzy podziwu. Kiedy uznam
za pilne, by któryś z braci postąpił w wierze w miłość do Pana, polecę mu pomieszkać w celce.
- Chciałbym być pierwszym - błagał brat, ściskając z zapałem rękę swego przełoŜonego.
- To zupełnie inna sprawa. Ale co ty jeszcze tu robisz? Powinieneś
być juŜ w pracy!
Przed spiżową bramą
Na wieść, Ŝe przybył brat Bazyli, eremita z wielkiej pustyni, wszyscy zakonnicy zebrali się w sali kapitulnej, by posłuchać tego,
którego nie widzieli piętnaście lat. Bazyli popełnił kiedyś szaleństwo, zbliŜając się za bardzo do BoŜego płomienia. Jego serce parzył nieskończenie słodki ogień oparzeliny.
Następnego dnia nie było juŜ Boga na jego modlitewnym spotkaniu. Brat Bazyli ubolewał nad tym i płakał. Nie mógł spać. Za pozwoleniem przełoŜonego udał się na pustynie, przekonany, Ŝe Bóg
go tam oczekuje. Przez długie miesiące modlił się. Wylewał wówczas rzęsiste łzy, nie ustawał w narzekaniu… Często pokrzykiwał
na Boga… Nie brak i było licznych uniesień pełnych złości, ale
Bóg pozostawał głuchy.
I właśnie wtedy, gdy był wyczerpany ową tęsknota za Bogiem, jego
dusza stała się bardziej jałowa niŜ otaczająca go pustynia. Było
tak aŜ do dnia, kiedy nawiedził go sen, ten sen, z którego po swoim powrocie postanowił zwierzyć się wszystkim zgromadzonym
współbraciom.
„Ujrzałem - wspominał - jak zbliŜałem się do spiŜowej bramy Raju. Przynaglony tym, Ŝe wreszcie spotkam się z Panem, zapuka23|
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łem, by mi otworzono. Odpowiedziało mi milczenie. Wolałem i pukałem coraz gwałtowniej. Nieustanna cisza. Naciskałem całym
swoim cięŜarem, sądząc w swojej naiwności, Ŝe przeszkoda ustąpi. Załamany, odsunąłem się przyrzekając, Ŝe nie będę więcej myślał o Bogu. Mijały miesiące i lata. Na nowo przyzywałem doświadczenia Jeremiasza: „ Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem
się uwieść… I powiedziałem sobie: Nie będę Go juŜ wspominał ani
mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień
nurtujący w moim ciele”. ( Jr 20, 7.9)
Przymuszony, jakby jakąś nieustępliwą ręka, by wrócić do bramy,
znowu wołałem i skarŜyłem się, pukałem, ale dyskretnie, naciskając całym swoim cięŜarem na bramę, która była nadal nieubłaganie zamknięta. Smutny więc i przygnębiony, ale bez gniewu, tak
jakby wszelka gwałtowność nagle mnie opuściła, zasnąłem, tak
jak wierny pies kładzie się pod drzwiami swego pana.
Obudził mnie promyk światła. Cud! Brama powoli otwierała się,
nie do wewnątrz, jak to sobie wyobraŜałem, ale w moja stronę.
Naciskając na nią gwałtownie, przeszkadzałem tylko w jej otwarciu się. Teraz natomiast podczas mojego snu Pan popychał delikatnie bramę od wewnątrz, by wyjść na spotkanie swojemu dziecku…”

Asceza w życiu małżeńskim
Słowo asceza nie jest dzisiaj słowem modnym, budzi lęk, a jednak
O. Caffarel bardzo wyraźnie mówi o niej w swym przemówieniu do
dwóch tysięcy małŜeństw z ruchu END zebranych w Rzymie. Oto
fragmenty tego przemówienia:
„Ruch powinien pomagać swoim członkom w zaangaŜowaniu się
na drodze ascezy chrześcijańskiej, którą określiłbym jako naśladowanie Jezusa Chrystusa w Ŝyciu codziennym. Jestem przekonany, Ŝe nieznajomość wymagać ascezy chrześcijańskiej jest źródłem wszelkich niedomagań w naszym ruchu. Mówiąc to, myślę
raczej o sobie niŜ o was.
|
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Przed 30 laty dość naiwnie przedstawiałem sobie, Ŝe tym młodym
małŜeństwom, z którymi pracowałem, w dąŜeniu do świętości wystarczy gorliwe i radosne przeŜywanie ich miłości małŜeńskiej, ale
- obserwując ich stopniową przemianę i pogłębiając jednocześnie
moją znajomość Chrystusa - zrozumiałem dzisiaj, Ŝe wielu z nas
nie rozumie jeszcze wymagań, jakie stawia nam Ewangelia.
Bez lojalnego i odwaŜnego wysiłku oczyszczania serca próŜnym
okazuje się dąŜenie do poznania Boga, Ŝycia Bogiem, świadczenia
o Bogu: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą (Mt 5, 8). Powiedział teŜ Chrystus: Jeśli kto chce iść za mną
niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyŜ swój i
niech mnie naśladuje (Mt 16, 24).
Kiedy mówi się o ascezie, ma się często na myśli nieprawdopodobne pokuty ojców pustelników. A tymczasem asceza jest czymś
bardzo prostym, głębokim i radosnym.
W kaŜdym z nas istnieją jednocześnie dwie siły przeciwstawne: to,
co Pismo św. nazywa poŜądliwością lub - jeśli wolimy - egoizmem
oraz miłość do Boga i naszych braci. W ciągu dwudziestu wieków
chrześcijańska wiedza i umiejętność wypracowały sposoby, które
skutecznie przyczyniają się do zwycięstwa miłości nad poŜądliwością, człowieka nowego nad człowiekiem starym, grzesznikiem,
którym jest kaŜdy z nas.
Byłoby nie do pomyślenia, aby w ruchu duchowym, którym jest
ruch Equipes Notre-Dame, małŜeństwa nie podjęły szczerze tej
formy postępu duchowego, którą jest asceza chrześcijańska.
Asceza chrześcijańska ma wiele odmian: asceza ludzi Ŝyjących w
małŜeństwie będzie miała inną formę niŜ asceza zakonników. Gdy
chodzi o formy ascezy zakonnej, to zostały one szeroko opracowane w ciągu wieków. RównieŜ, dzięki pewnym zgrupowaniom ludzi
świeckich, pojawiły się w swoim czasie zarysy ascezy laikatu. Jednak jeśli chodzi o ludzi w stanie małŜeńskim, opracowanie dla
nich form pewnej ascezy pozostaje do podjęcia.
Jak wielką przysługę oddałby ruch END Kościołowi, a zwłaszcza
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swym członkom, gdyby skierował swe poszukiwania ku temu zagadnieniu. Ruch ma bowiem skąd czerpać światło dla tej pracy.
Jest nim przemówienie Pawła VI do Equipes Notre-Dame pt.
„Rodzina szkołą świętości”.
Są ludzie, którzy boją się, Ŝe asceza chrześcijańska jest przygnębiająca, smutna. Nie, jest ona otwarciem się na Ducha Świętego,
które kaŜdy chrześcijanin powinien przeŜyć osobiście.
Jak przeŜywać takie ukierunkowanie Ruchu na ascezę?
NaleŜy przede wszystkim zdać sobie sprawę, Ŝe nie chodzi tu o jakiś obowiązek w znaczeniu spotykanym w Ruchu, ale o pewną
orientację, ukierunkowanie Ŝycia w podobnym znaczeniu, w jakim
się mówi np. o gościnności w ruchu, o dawaniu świadectwa itp.
Na czym polegać będzie ta orientacja? W jaki sposób moŜemy
wzajemnie wspomagać się, aby Ŝyć według niej?
Chodzi o to, aby członkowie Ruchu zapoznali się z prawami ascezy chrześcijańskiej i wprowadzili je w swoje Ŝycie. JuŜ niektóre
metody stosowane w Ruchu same przez się stanowią ascezę, np.
„reguła Ŝycia”, „obowiązek zasiadania”, „sprawozdania” … Aby lepiej je zrozumieć, uczynić skuteczniejszymi, trzeba spojrzeć na
nie w perspektywie ascezy chrześcijańskiej.
Proponujemy teŜ dlatego członkom naszych wspólnot, aby zastanowili się indywidualnie, w małŜeństwie, w ekipie, czym jest
prawdziwa asceza chrześcijańska, jakie miejsce zajmuje ona w ich
Ŝyciu, zwłaszcza w ich Ŝyciu małŜeńskim po to, aby sobie wzajemnie pomóc, aby dać jej w Ŝyciu naleŜne miejsce. Chodzi tu o pracę
długotrwałą, którą prowadzi się w wierze i której rezultaty objawiają się bardzo powoli. Od niej jednak uzaleŜniony jest wszelki
postęp w Ŝyciu duchowym.
Co czynić, aby ta orientacja nie pozostała tylko martwą literą i nie
przekształciła się wyłącznie w intelektualną dyskusję?
Nad tym kaŜda ekipa powinna się zastanowić i przyjąć takie nastawienie, które okaŜe się dla niej odpowiednim. Wskazanym jest,
aby co jakieś 2 - 3 miesiące poświęcić temu problemowi chwilę
„sprawozdania”: Czy w ciągu ubiegłych miesięcy postąpiłem w
|
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lepszym zrozumieniu ascezy chrześcijańskiej? W jakich okazjach,
w jaki sposób to pogłębione zrozumienie wpłynęło na moje postępowanie, czy rozmawialiśmy na ten temat w naszym małŜeństwie,
w czym mogłaby nam pomóc nasza wspólnota?
Przez taką wymianę swoich odkryć i doświadczeń pojęcie ascezy
staje się dla niektórych umysłów bardziej konkretne, dla wszystkich zaś jest źródłem postępu duchowego.”
(H. Caffarel: END, Lettres aux Equipes Nouvelles, 10)

KŁÓTNIA DOSKONAŁA
„Co jemy dzisiaj na śniadanie? Gdzie ustawimy ten stół?” - tuŜ po ślubie ani dla
Niej, ani dla Niego odpowiedzi na te pytania nie stanowiły Ŝadnego problemu.
On mówił: „Zrobimy, jak zechcesz”; Ona: „Niech będzie tak, jak lubisz”. Po
kilku latach małŜeństwa dostrzegli, Ŝe nawet sposób parzenia herbaty moŜe stać
się przyczyną sporu. Unikają jednak konfrontacji, bo wydaje im się, Ŝe kaŜda
sprzeczka jest równoznaczna z małŜeńską poraŜką. Tymczasem coraz więcej
osób zajmujących się poradnictwem rodzinnym zaleca wszystkim małŜonkom...
kłótnie - dobre kłótnie.
Zdaniem francuskich psychologów Serge'a i Carole Vidal-Graf kaŜde małŜeństwo ma swoją piętę Achillesową, czuły punkt, który podraŜniony zwykle wywołuje spięcie. Mogą nim być teściowie, wychowanie dzieci, podział obowiązków domowych lub pieniądze.
Kłótnia jest znakiem, Ŝe małŜonkowie wkroczyli na niebezpieczny teren, Ŝe potrzeby co najmniej jednego z nich zostały zanegowane. Wszczęcie sprzeczki jest
sygnałem dla partnera, Ŝe coś jest nie tak. I nie chodzi tu o spokojną wymianę
argumentów, ale właśnie o kłótnię, w której podstawową rolę odgrywa złość. A
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złościć się, to znaczy wyrazić swoją niezgodę emocjami. Jednak złość nie cieszy
się dobrą reputacją, poniewaŜ mylimy ją z agresją. Wszyscy doświadczyliśmy
gwałtownych wybuchów złości - czy to rodziców, czy teŜ przełoŜonych o temperamencie choleryka; jest to doświadczenie upokarzające. Trudno się więc dziwić, Ŝe wielu małŜonków sądzi, Ŝe kłótnia moŜe być oznaką rozpadu ich więzi.
dobroczynna złość
Ona jest wściekła na niego, poniewaŜ przyjął zaproszenie na obiad u swojej
matki, nie pytając jej o zdanie. Denerwuje ją, Ŝe po raz kolejny bez jej udziału
podjął decyzję dotyczącą ich rodziny. Jej złość jest początkiem wymiany zdań
na ten temat. Złość jest więc dla małŜeństwa darem. Jest znakiem, Ŝe nie są dla
siebie obojętni, a ich relacja pozostaje dla nich ciągle waŜna. śadne nasze uczucia, czy to złość, smutek, czy teŜ radość, nie podlegają moralnej ocenie; nie są
ani dobre, ani złe. Św. Tomasz z Akwinu pisał: „Nie jesteśmy chwaleni lub ganieni z powodu naszych uczuć jako takich, ale uczucia mogą być godne pochwały lub nagany w miarę, jak rozum nimi rozporządza. Dlatego nie chwali się
ani nie gani kogoś, dlatego Ŝe się boi lub gniewa, ale ze względu na to, jak się
boi i gniewa: zgodnie, czy niezgodnie z rozumem”. Uczucia informują nas o naszych potrzebach; kiedy są zaspokojone, doświadczamy uczuć pozytywnych,
kiedy nie - negatywnych. On cieszyłby się, gdyby Ŝona dostrzegła jego potrzebę
bycia odpowiedzialnym. Ona czuje się zagroŜona, kiedy mąŜ ignoruje jej potrzebę współudziału w decyzjach. Zdaniem o. Józefa Augustyna SJ, waŜne jest
więc nie to, co czujemy, ale to, co robimy z uczuciami. Z tymi negatywnymi nie
trzeba nerwowo walczyć, ale zaakceptować ich obecność i zastanowić się, jakie
potrzeby nie są zaspakajane. Dlaczego mnie to niepokoi? Dlaczego moją Ŝonę,
mojego męŜa tak to złości?
wyzerować licznik
Kłótnia pozwala uwolnić się od zadawnionych pretensji, od nagromadzonych
niedomówień; moŜe teŜ być znakiem, Ŝe małŜeństwo potrzebuje jakiejś zmiany.
Z terapeutycznego doświadczenia Carole Vidal-Graf wynika, Ŝe częste kłótnie
wskazują na istnienie ukrytego problemu, na przykład na cierpienie z okresu
dzieciństwa, z którym sobie nie poradziliśmy. Są teŜ sygnałem alarmowym: być
moŜe trzeba podjąć jakąś decyzję, głębiej renegocjować jakiś wybór, podjąć decyzję w sprawie kolejnego dziecka, zdecydować się na zmiany w Ŝyciu zawodowym... Wszystkie takie sytuacje, pozostawione bez rozwiązania, zatruwają wzajemne relacje. „MoŜna oczywiście spotkać małŜeństwa - twierdzą francuscy terapeuci - które się nigdy nie sprzeczają. Panuje tam swoiste modus vivendi: nie|
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porozumienia, naturalne dla kaŜdej relacji międzyludzkiej, zdarzają się, ale małŜonkowie wolą zachowywać się tak, jakby nic się nie działo. Takie małŜeństwa
przypominają szybkowar, którego długo się nie otwiera - ciśnienie w nim wzrasta i w kaŜdej chwili moŜe nastąpić wybuch. Dopiero bowiem kłótnia uwalnia
nagromadzone emocje i pozwala „wyzerować licznik”. U ludzi, którzy się nie
kłócą, wskazania licznika są wysokie. Aby uniknąć eksplozji, kaŜda przeŜywana
trudność, kaŜde zniechęcenie musi zostać wypowiedziane”.
dlaczego boimy się kłócić?
Zdaniem psychologów niedocenianie konfliktów jako drogi do pogłębienia więzi wynika zarówno z naszych fałszywych wyobraŜeń o miłości, jak i złego rozumienia kłótni. Niemiecka terapeutka Brigitte Lämmle twierdzi, Ŝe na drodze
kształtowania się swoich związków małŜonkowie stale ulegają pewnym iluzjom. Jedną z nich jest oczekiwanie, Ŝe kochający partner bezbłędnie odczyta
nasze oczekiwania i będzie dąŜył do ich spełnienia nawet kosztem swoich potrzeb. Inną jest rozumienie jedności jako jednomyślności - „jeśli naprawdę się
kochamy, to powinniśmy myśleć i pragnąć tego samego”. Jeszcze inną iluzją
jest przekonanie, Ŝe miłość automatycznie uporządkuje naszą codzienność. MałŜonkowie, którzy tak postrzegają swój związek, w sytuacji konfliktowej czują
się winni jej powstania i wzajemnie oskarŜają się o jej zaistnienie. To pochłania
tak wiele ich energii, Ŝe nie mają sił i motywacji, by spróbować rozwiązać problem. Amerykańscy psycholodzy Matthew McKay, Martha Davis i Patrick Fanning, zajmujący się komunikacją interpersonalną, uwaŜają, Ŝe głośne i raniące, a
niekiedy gwałtowne kłótnie wynikają z naszego przekonania, Ŝe kaŜdy konflikt
jest złem i trzeba go unikać, jak tylko się da. W dodatku myślimy, Ŝe jeśli juŜ
dojdzie do starcia, to tylko jedna strona moŜe odnieść zwycięstwo. JeŜeli ona
zaspokoi swoje potrzeby, to on musi ze swoich pragnień zrezygnować. KaŜde
więc dąŜy do tego, Ŝeby to jego potrzeby okazały się waŜniejsze, lepsze. Dlatego skłóceni małŜonkowie często obwiniają się nawzajem, aby udowodnić swoją
rację. To przerzucanie odpowiedzialności moŜe przybrać formę oskarŜania, wyolbrzymiania, przypisywania drugiemu złych intencji, rozdrapywania starych
ran, a nawet ubliŜania. Często towarzyszą temu niejasne i abstrakcyjne Ŝądania,
takie jak: „Bądź bardziej delikatny”; „Przestań być taki wybredny”. Są to Ŝądania nierealne, gdyŜ wymagają od drugiej osoby ciągłego czytania w myślach i
oceniania, czy w tym, co robi, jest np. wystarczająco delikatna.
jak się dobrze kłócić?
Dobra kłótnia, czyli taka, która moŜe być początkiem uzdrowienia, wymaga od
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kaŜdego z małŜonków wysiłku. Istnieje bardzo wiele psychologicznych koncepcji dających wskazania, jak kłócić się w sposób konstruktywny; moŜna wśród
nich znaleźć pewne elementy wspólne.
Dobra kłótnia zakłada ścisłe trzymanie się jej przedmiotu. Nie moŜna zbytnio
odbiegać od tematu i przechodzić do zarzutów ogólnych albo skierowanych
przeciwko najbliŜszym drugiej osoby: „Przypominasz mi twoją matkę!”. Nawet
podczas najgorętszej kłótni trzeba pilnować, aby w centrum uwagi był przede
wszystkim związek i jego przyszłość.
Drugie zalecenie dotyczy oddzielenia podczas krytykowania zachowania od
osoby. Lepiej kiedy ona powie męŜowi: „Nie lubię, kiedy za mnie decydujesz”
niŜ: „Jesteś egoistą”. Dzięki temu łatwiej zlokalizować przyczynę sporu. śaden
z małŜonków nie moŜe wysyłać do swego partnera komunikatów zaczynających
się od słowa „ty”, poniewaŜ mogą one być odebrane jako oskarŜenie i doprowadzić do zaognienia sporu. WaŜne jest, by mówić o sobie, o tym, jak sami odbieramy daną sytuację.
PoniewaŜ dobrze znamy współmałŜonka, doskonale wiemy, w którym punkcie
moglibyśmy go najboleśniej dotknąć. Lepiej jednak tego nie robić, nawet jeśli
sami zostaliśmy wcześniej zranieni. Trudno będzie przekonać później tę drugą
osobę, Ŝe nie chcieliśmy jej zranić, a jedynie rozpaczliwie broniliśmy swoich
wyobraŜeń na temat siebie i związku. Jednym z najczęstszych błędów jest wracanie do bardzo odległej przeszłości, tylko po to, by udowodnić swoją rację.
Warto pamiętać, Ŝe kłótnia to nie dwa odrębne monologi, których celem jest
„wyrzucenie” z siebie nagromadzonej złości. Dobra sprzeczka to słuchanie partnera i odpowiadanie na jego wypowiedzi; powinna być próbą zrozumienia stanowiska drugiej strony.
Kolejnym waŜnym elementem dobrej kłótni jest wzajemna akceptacja uczuć.
Polega ona na tym, aby w prostych słowach lub gestem oznajmić drugiemu, Ŝe
rozumiemy jego złość czy niepokój. Bardzo często taka akceptacja uczuć wystarcza, aby złość ucichła.
a co … po kłótni?
Niektóre problemy leŜą tak głęboko, Ŝe nie da się ich rozwiązać podczas pierwszej, często krótkiej i gwałtownej sprzeczki. Czasem lepiej powrócić do sprawy
w bardziej sprzyjającym momencie, gdy małŜonkowie zdąŜą ochłonąć i przemy|
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śleć swoje zachowania. Serge i Carol Vidal-Graf zwracają uwagę, aby w tym
dialogu kaŜdy wypowiadał wszystkie swoje przemyślenia i emocje. Druga osoba nie powinna w tym czasie przerywać; moŜe zabrać głos dopiero wtedy, gdy
będzie miała pewność, Ŝe małŜonek juŜ skończył mówić. Ten dialog jest bardziej przedstawianiem drugiej osobie swojego punktu widzenia niŜ dyskusją. Jerzy Grzybowski nazywa to „dzieleniem się” i zaznacza, Ŝe jako forma przekazywania swoich myśli, przeŜyć, odczuć, nie podlega ono Ŝadnej ocenie, kontrargumentom. Jest osobistym doświadczeniem rzeczywistości. W tej części rozwiązywania problemu ona powinna skoncentrować się na tym, by precyzyjnie opisać
uczucia, jakie towarzyszą jej za kaŜdym razem, kiedy mąŜ sam podejmuje decyzje; podzielić się swoją refleksją nad tym, dlaczego tak się dzieje. Natomiast on
powinien starać się, jak najlepiej zrozumieć jej uczucia, nie oceniając ich i nie
polemizując z nimi. Potem jest czas na Jego opowiadanie i Jej słuchanie. Aby
doszło do porozumienia, obydwoje muszą przyjąć swoje wypowiedzi jako prawdę kaŜdego z nich o sobie.
Następnym etapem rozwiązywania konfliktu są negocjacje, poszukiwanie kompromisu. Dopiero gdy oboje zdystansują się do sytuacji konfliktowej przez nazwanie i analizę swoich uczuć oraz poznanie i akceptację uczuć partnera, mogą
wspólnie podjąć próbę ustalenia hierarchii waŜności poszczególnych elementów
składających się na problem: z czego mogą zrezygnować, a co jest dla Niej i dla
Niego zbyt cenne. Jeśli negocjacje są poprawnie przeprowadzone, okazuje się,
Ŝe nie zawsze musi być zwycięzca i przegrany. KaŜdy z małŜonków musi oczywiście ustąpić, ale obydwoje powinni mieć poczucie, Ŝe odnieśli dzięki temu
porozumieniu jakąś korzyść. WaŜne jest, by nie składać siebie i swoich potrzeb
w ofierze za zgodę, za „święty spokój”, by nie wycofywać się z negocjacji, zanim nie osiągniemy rzeczywistego porozumienia.
na koniec przebaczenie
Nawet taka kłótnia, która pozwoliła rozwiązać problem, moŜe sprawić, Ŝe jeden
z małŜonków czuje się zraniony. Powinien o tym powiedzieć, ale nie obnosić się
z tym poczuciem krzywdy. Na ogół bowiem - zdaniem Grzybowskiego - oboje
ponoszą jakąś odpowiedzialność za konflikt, chociaŜby przez to, Ŝe wcześniej
nie doszło do dialogu, który mógł rozwiązać problem mniej boleśnie. Dlatego
obie strony powinny być po kłótni otwarte na przeproszenie i wybaczenie.

Marta Wielek
Autorka jest redaktorką miesięcznika katolickiego "LIST"
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Uczyń mnie, Panie, płomieniem
wiodącym do spotkania,
by szybciej Cię znaleźli
błądzący pośród dróg ...

W czasie, który przypomina nam, Ŝe Bóg nas - ludzi - tak ukochał, Ŝe zechciał zamieszkać między nami, dzielić nasz los,
być jednocześnie Bogiem i Człowiekiem, Ŝyczymy wszystkim
małŜeństwom, aby przyjęły tę BoŜą Miłość i zatraciły się w
Niej, aby zapłonęły tą Miłością i stały się płomieniami wiodącymi innych do spotkania z Panem.
Ekipa Odpowiedzialna END - Region Polska

|

PARY ODPOWIEDZIALNE EQUIPES NOTRE-DAME
REGION POLSKA
Małgorzata i Joachim GRZONKA - end@end.win.pl
SEKTORY
MAZOWIECKI: Krystyna i Andrzej PRUSZEK - andrzej.p@end.win.pl
ŚLĄSKI:
Maria i Leszek KUKUŁKA - leszek.k@end.win.pl
WIELKOPOLSKI: Małgorzata i Mariusz DWORACZYK - mariusz.d@end.win.pl
KUJAWSKI:
GraŜyna i Witold CIECHANOWSCY - witek@end.win.pl
PRE-SEKTOR
|32
BIAŁORUŚ:
Наталья и Павел ЛЯШКОВІЧ - pavel.end@tut.by

