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SŁOWO PARY ODPOWIEDZIALNEJ REGIONU
Małgorzata i Joachim Grzonka

Kochani Przyjaciele
Pary MałŜeńskie i Doradcy Duchowi

I doczekaliśmy się jesieni, choć niektórzy mówią, Ŝe juŜ powoli
się kończy. Słońce kładzie się coraz dłuŜszym cieniem a dywany
spadających liści ścielą się pod nogami. Dzień budzi się coraz później
do Ŝycia, otulony porannymi mgłami.
Jesień – to znak, Ŝe rozpoczynamy kolejny rok naszej pracy
formacyjnej, która będzie kontynuacją kierunku Ŝycia wskazanego nam
podczas Międzynarodowego Zgromadzenia w Lourdes: „Equipes
Notre-Dame, Ŝywymi wspólnotami małŜeństw; prawdziwym
odbiciem miłości Chrystusa”. Zostaliśmy zaproszeni, aby na nowo
rozwaŜyć naszą rolę jako wspólnota ekipy i naszą zdolność, jako
małŜeństwo i jako ekipa, by być naprawdę otwartymi na świat. Dlatego
hasło, które będzie nam pomagało w realizacji naszego programu,
to słowa Chrystusa, które skierował do tych, których wybrał i powołał
do głoszenia Ewangelii: „Idźcie i głoście” / Mt 10,7 /.
Misją Jezusa było głoszenie Dobrej Nowiny o Królestwie BoŜym
i taka sama misja jest obowiązkiem kaŜdego chrześcijanina. Idźcie –
to wezwanie Pana, by wyruszyć na drogę miłości, by głosić przez
świadectwo Ŝycia i słuŜbę orędzie naszej wiary.
Podczas Międzynarodowego Zgromadzenia w Rzymie w 1970 roku
O. Caffarel bardzo gorąco wzywał ekipy, by „stały się świadkami Boga
Ŝywego”. I jako dobry praktyk, mówił o konkretnych sposobach w jaki
moŜna to osiągnąć: przez Słowo BoŜe, modlitwę i ascezę, które
„dodane do innych zadań pozwalają na wzmocnienie Ŝycia duchowego
małŜonków i czynią je zdolnymi
do świadczenia o wierze”.
I dalej dodał: „CzyŜ nie jest
opatrznościową
misją
ekip wyraŜoną od załoŜenia, gromadzenie się małŜeństw, które odwaŜą
się bez kompromisu przeŜywać po chrześcijańsku ideał miłości Ŝycia
małŜeńskiego?”

Idźcie i głoście /Mt 10,7/
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Zatem na mocy Sakramentu Chrztu Świętego i Sakramentu
MałŜeństwa jesteśmy wezwani do świadczenia, Ŝe małŜeństwo jest
źródłem miłości, szczęścia i świętości oraz pełni człowieczeństwa.
Jesteśmy równieŜ wezwani jako członkowie END do realizacji celu
naszego Ruchu, który jest bardzo misyjny: „Equipes Notre-Dame mają
za podstawowy cel pomagać małŜeństwom w dąŜeniu do świętości.
Ani więcej, ani mniej”. /O.H.Caffarel/
Zaproszenie do pełnienia misji, dla kaŜdego z nas, będzie takŜe
związane z róŜną odpowiedzialnością w ramach Ruchu. Niech naszą
odpowiedzią na wezwanie do słuŜby nie będą słowa „nie teraz”,
„dlaczego ja”, „jestem za bardzo zajęty”, „inni są lepsi”, lecz postawa
naszej otwartości na to wezwanie. Nie zapominajmy, Ŝe to przecieŜ
nie własną mocą mamy być świadkami Ewangelii, ale mocą udzieloną
nam przez samego Boga. A Ci, którzy Mu słuŜą, zawsze otrzymują
więcej niŜ dają.
Kochani!
Z wielką radością dziękujemy nowym parom za ich pozytywną
odpowiedź na zaproszenie do pełnienia misji jako Para Odpowiedzialna
Sektora. Witamy Was serdecznie w tej nowej roli i Ŝyczymy, aby
Wasza słuŜba była nieustannym darem Waszego Ŝycia dla innych
i mieściła się w wymiarze miłości jaką praktykował Chrystus. Niech
miłość samego Boga, będzie dla Was siłą, która będzie Was oŜywiać
i prowadzić we wszystkich Waszych działaniach.
Wszystkich serdecznie zachęcamy do nieustannego pogłębiania
charyzmatu naszego Ruchu, do rozpoznawania „znaków czasu”,
by móc aktywnie odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa:

… idźcie i głoście ...
Oddani Wam w miłości i słuŜbie - Małgorzata i Joachim
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COURIER EQUIPES NOTRE-DAME
Ojciec Angelo Epis, ERI

Ekipy w słuŜbie swym braciom

Międzynarodowe Zgromadzenie END w Lourdes proponuje
kierunki Ŝycia, które mówią o „Ŝywej wspólnocie” i „odbiciu miłości
Chrystusa”. Ta druga idea pobudza do refleksji na trzech poziomach:
słuŜba Bogu, słuŜba dla ludzkości, słuŜba wewnątrz Ruchu. Jest
to jeden z czynników dynamizujących, tak bardzo charakterystyczny
dla charyzmatu Equipes Notre-Dame. Jest on początkiem działania,
o którym ojciec Caffarel często nam przypominał mówiąc: „trzeba
kaŜdego dnia odkryć na nowo Equipes Notre-Dame”.
Od lat obserwujemy zachowania będące przeciwieństwem
postawy słuŜby w naszych ekipach. W łonie Ruchu obserwujemy duŜą
trudność w znalezieniu małŜeństwa gotowego podjąć róŜne rodzaje
słuŜb, a z drugiej strony, widzimy te same małŜeństwa ustawicznie
angaŜowane w posługę.
Patrząc z „wnętrza Ruchu” na otaczającą nas rzeczywistość
moŜemy zauwaŜyć: z jednej strony wezwanie do pełniejszej obecności
w Kościele i w społeczeństwie, a z drugiej koncepcję zamknięcia swego
Ŝycia i aktywności tylko do sfery prywatnej, bez uczestnictwa w Ŝyciu
Kościoła i społeczeństwa. Ponadto słuŜba - jako taka - jest źle postrzegana: wydaje się być czynnikiem wprowadzającym zamęt w naszych,
licznych, zajęciach, a dla niektórych jest zawoalowanym sposobem
zdobywania władzy, dla innych po prostu złem koniecznym, które
pozwala dobrze funkcjonować róŜnym strukturom. Naturalnie moŜemy
zaobserwować takŜe chwalebne poświęcenie się w słuŜbie licznych
małŜeństw i doradców duchowych.
UwaŜam, Ŝe słuŜba powinna być realizowana w trzech
wymiarach: Bóg, wnętrze i zewnętrze Ruchu, tak, aby sposób
realizacji słuŜby odzwierciedlał charakter charyzmatu Equipes NotreDame. PapieŜ Paweł VI pisał w swoim testamencie: „nie zdoła się
pomóc światu przyjmując jego idee, jego zwyczaje i jego upodobania
bez poznawania go, kochania i słuŜeniu mu”. Odkryć na nowo słuŜbę
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w Equipes Notre-Dame to podjąć się realizacji słów tego testamentu
tak, jak gdyby były one naszymi: Ŝyć w świecie będąc jego cząstką,
ale roztropnie uczyć się go, kochać i być dla niego darem.
To odwołanie ukazuje nam kilka ścieŜek:
•

•

przede wszystkim konieczna jest głębsza zaŜyłość ze Słowem
BoŜym. Pismo Święte ukazuje cechy człowieka i obraz Stwórcy
takimi, jakimi jawią się one podczas dialogu Boga z ludzkością
na przestrzeni wieków. Nie jesteśmy jednak skłonni do uŜywania
bogactwa Słowa BoŜego w tej tak dramatycznej i zagmatwanej
dyskusji współczesnego czasu o człowieku i wszystkich wielkich
problemach dzisiejszego świata: autonomia, której domaga
się dzisiejszy człowiek, aspiracje do rządzenia światem i losem
Ziemi, kontrolowana przemoc i budowanie sprawiedliwości,
uznanie jedności ludzkości w rozmaitości kultur, sens Ŝycia
i wolności. W róŜny sposób realizujemy słuchanie Słowa, tak jak
róŜne są sposoby organizacji spotkania; są np. ekipy, które
wybierają formę lectio divina, ale najwaŜniejsze, Ŝe trzeba ciągle
„piąć się wzwyŜ” w słuchaniu Słowa, by odkrywać odpowiedzi
na pytania naszego czasu.
następną potrzebą jest konieczność nowego spojrzenia na drogę
proponowaną nam, jako członkom ekipy, zwłaszcza podczas
wezwania do słuŜby. Duchowość, którą proponuje nam Ruch,
jest naszym oddechem i tym głęboko ludzkim porywem w naszej
przygodzie Ŝycia. Elementy zasadnicze naszej duchowości
są dziedzictwem, które moŜemy łatwo roztrwonić, jeŜeli
utracimy zdolność głoszenia i Ŝycia bogactwem naszego
charyzmatu. Nasze zróŜnicowane społeczeństwa, które stają
naprzeciw wielkich wyzwań współczesności domagają się, jako
rzeczy podstawowej i niezbędnej, wartości duchowych. Księga
Psalmów w Psalmie pierwszym ukazuje nam człowieka szczęśliwego, odkrywającego pełnię swego Ŝycia, który jest człowiekiem
czynu. Jego droga nie jest drogą bezboŜników i głupców:
prowadzi go Prawo Pana. Prawo nie składa się tylko z nakazów
i zakazów; BoŜa nauka jest nam przekazywana takŜe poprzez
opowiadania i przypowieści. Kadencyjność w pełnieniu słuŜby
obliguje nas do wzmoŜonego wysiłku w czuwaniu nad tym, aby
to bogactwo nie osłabło.

Intuicja ojca Caffarela nie ofiarowała nam charyzmatu
„zamkniętego”, który trzeba by zazdrośnie konserwować. Ojciec
Caffarel powiedział: „szukajmy razem”, aby znaleźć odpowiedź Boga
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wobec potrzeb człowieka w sprawach miłości, seksu i Ŝycia. On sam,
z parami spotkanymi na początku, a następnie z tymi, które spotkał
później, odkrywał wielkość daru Boga i nieskończone bogactwo Jego
miłości. To bogactwo jest obecne w historii i opowiadaniach kapłanów
i małŜonków, którzy w swoim Ŝyciu, wspólnie, poszukują woli Boga.
Czas „dzielenia się” jest podczas spotkania ekipy otwieraniem
skarbca z charyzmatem, który otrzymaliśmy i ukazuje go ciągle
w sposób nowy i prawdziwy. W ekipach, w których do słuŜby
nie przykłada się odpowiedniej wagi, jesteśmy obecni na bardzo
dobrym spotkaniu przyjaciół albo pięknym spotkaniu modlitewnym
i naukowym, ale nie kroczymy wspólnie naprzód po drodze wzrostu
w wymiarze ludzkim i duchowym.
„Podejmowanie słuŜby w Ruchu jest rzeczywistą potrzebą: ona
czyni z nas słuŜących w słuŜbie małŜeństwu, rodzinie, ewangelii
małŜeństwa i Ŝycia”. To jest słuŜba wspierania tych, którzy mają
trudności, to jest słuŜba wierności wobec Kościoła i wobec Ruchu,
to jest słuŜba miłości wzajemnej. To jest słuŜba doradzania
duchowego, która dzieli się swym własnym powołaniem.
SłuŜba to takŜe funkcja, którą podobało by mi się nazwać
proroczą. By lepiej to wyjaśnić skorzystam z tekstu Ewangelii, który
jest czytany podczas Triduum Paschalnego. Jest to obraz miłości
Jezusa, który ukazuje nam energię proroka, który jest sługą
wszystkich. „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili,
jak Ja wam uczyniłem” mówił po umyciu stóp swoim uczniom.
To wezwanie jest skierowane do wszystkich Jego uczniów. W geście
Jezusa dokonał się, jak mówią ojcowie
Kościoła, gest uwolnienia stóp Jego
uczniów, aby uczynić ich sługami Słowa.
„O jak są pełne wdzięku na górach nogi
zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza
pokój,
zwiastuje
szczęście,
który
obwieszcza zbawienie” (Iz 52, 7). CięŜar
naszej słuŜby ubogaca wszystkich, a nam
pozwala, jeśli jest ona przeŜywana
na wzór słuŜby Jezusa, urzeczywistnić
opartą na prawdziwej miłości, więź
z innymi małŜeństwami, ze wspólnotą
całego Kościoła i „uwolnić stopy” w posłannictwie miłości, do którego jesteśmy
powołani.
To jest obraz Jezusa ukrzyŜowanego pośród dwóch złoczyńców.
Dobry Łotr, który rozpoznaje siebie jako grzesznika, widzi
niezawinione cierpienie Jezusa i pojmuje Jego sposób umierania jako

-7-

świadectwo niezachwianej miłości do człowieka. To on zwraca
się ku Jezusowi i prosi: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz
do swego królestwa”. Tak, jesteś Królem; w Tobie króluje dobroć;
panujesz nad strachem i nienawiścią; z czułością rządzisz, aŜ do oddania Ŝycia w imię Twojej miłości do ludzi. Jezus mu odpowiada:
nie kiedy powrócę jako król, na końcu świata i historii, ale teraz, „dziś”
będziesz ze mną w raju (por. Łk 23, 42-43). Pomimo dotkliwej prawdy
o człowieku, o jego marnej kondycji, będziesz w raju! AŜ do ostatniego
gestu dokonanego na ziemi, w szansie na ocalenie danej człowiekowi
zgubionemu, Jezus potwierdza zapowiedź, która inaugurowała Jego
misję: człowieku, raduj się, nie trwóŜ się, niech nic cię nie zniechęca,
Królestwo BoŜe jest tu, pośród ludzi. SłuŜba ukazuje, tu i teraz,
królowanie Boga, które się urzeczywistnia.
Nasza słuŜba nie jest więc wypełnieniem urzędniczego zadania,
ale jest przedłuŜeniem słuŜby Chrystusa. Jest bez wątpienia potrzeba
zajmowania się rzeczami zwykłymi, tak jak czyniła to Maryja
odwiedzając ElŜbietę: „Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy;
potem wróciła do domu” (Łk 1, 56). Ale, takŜe na przykładzie Dziewicy
wyśpiewującej Magnificat, nasza słuŜba musi, z ewangeliczną troskliwością, ukazywać ludziom Jezusa.

COURIER EQUIPES NOTRE-DAME
Paco i Maru NEMESIO

Owoce duchowości Equipes Notre-Dame

Kochani przyjaciele!
8 grudnia 2007 r. obchodziliśmy 60. rocznicę naszej „Karty”. Podczas
tych 60 lat nasz Ruch urósł i wydał wiele owoców. Dzisiaj, w 2008 r.,
pełni wdzięczności moŜemy powtórzyć za Psalmistą: «Pan jest dobry
dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła»
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Pomiędzy tymi owocami, inspirowanymi
chcemy zwrócić uwagę szczególnie na dwa:

przez

Ducha

Świętego,

•

Orędownicy. W styczniu 2008 r. obchodzili trzydziestą rocznicę
wydania
pierwszego
„Listu
do
Orędowników”;
obecnie
tłumaczonego na 7 języków. Jest on po to, aby kształtować
i organizować działania wielu małŜeństw z Equipes Notre-Dame,
które odpowiedziały na wezwanie, jakie skierował Ojciec Caffarel
w 1960 r.: aŜeby kolejne, następujące po sobie, noce były
wypełnione modlitwą dobrowolnie podejmujących się tego
małŜeństw, które ofiarują miesięcznie jedną godzinę nocnej
modlitwy w intencjach Equipes Notre-Dame, wszystkich wielkich
intencjach Kościoła Powszechnego i całej ludzkości.

•

Bractwo Józefa i Maryi. Tworzą je małŜeństwa END, które chcą
iść dalej w swoich zobowiązaniach. Powstały one oficjalnie w maju
1970 r., po długim, ośmioletnim okresie przygotowania.

Aby wszyscy lepiej poznali te dwa owoce duchowości END, zacytujemy
artykuł z „Listu do orędowników” (styczeń 2008 r.), autorstwa Pierre'a
i Jeannine ROLAND.
Początki Orędowników
W wierności charyzmatowi
i potrzeb współczesności.

ZałoŜyciela

i

Samolot miał dwie
[25 lipca 1977 r.]

stosownie

godziny

do

wezwań

opóźnienia…,

Wracaliśmy do Brazylii po 3 dniach spędzonych w Kolumbii
i czekaliśmy w porcie lotniczym, w Bogocie na samolot, by odlecieć
do Gwadelupy; my, to znaczy, ojciec Tandonnet, następca Ojca
Caffarela, Louis i ja, wówczas odpowiedzialni Equipes Notre-Dame.
Gaby Ortega, która towarzyszyła nam w drodze do portu
lotniczego, powiedziała: „Oddalę się na modlitwę, by czuwać, bez
mojego męŜa. Sądzę, Ŝe jestem w Kolumbii jedyną osobą, która
«czuwa jedną godzinę w nocy, co miesiąc». Odpowiedziałam
na wołanie Ojca Caffarela z marca 1960 r. «szukamy ochotników»,
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ale jestem strasznie osamotniona.” Potem ogłoszono odlot samolotu…
W czasie, który nastąpił później, a szczególnie podczas długich
godzin lotu samolotem, jeszcze raz myślałam o Gaby i modliłam się.
Po powrocie do Francji przekazałam Ekipie Odpowiedzialnej
E.N.D. to, co uznałam za „wołanie”. Wszyscy w ekipie modliliśmy
się i rozwaŜaliśmy.
Dlaczego modlić się tylko w nocy? CzyŜby modlitwa nocna miała
jakąś szczególną wartość?
Dlaczego ten łańcuch modlitwy poczęty na łonie E.N.D. nie moŜe
otworzyć się na kapłanów, zakonnice, małŜonków, ale takŜe kawalerów, chorych, więźniów, na wszystkich tych, którzy chcą się dołączyć
do naszej wielkiej rodziny?
Dlaczego nie zaproponować postu i ofiary tym, którzy czuliby
się do tego powołani?
Naszą wspólną intencją pozostaje małŜeństwo, para zjednoczona
przez sakrament małŜeństwa, aby umiała dotrzymać swoich
zobowiązań, ale wstawiamy się równieŜ za tych, którzy są wdowcami
lub wdowami, tych, którzy przygotowują się do małŜeństwa albo
są w trakcie jego zawierania, tych, którzy źle Ŝyją nie realizując
miłości ofiarowanej im przez Boga, tych, którzy Ŝyją w separacji,
rozwiedzionych. Wstawiając się za małŜeństwo, wstawiamy się za całą
ludzkość!
Tak powstał ruch Orędowników, w ciągłości i łączności
z czuwającymi od 1960 r. Pierwszy „List do Orędowników” ukazał
się w styczniu 1978 r.
Marie d'Amonville

Bractwo Józefa i Maryi
Maj 1959 r. 1000 małŜeństw Equipes NotreDame jest w Rzymie: 1. wielka pielgrzymka
z obecnością papieŜa Jana XXIII.
Na koniec Zgromadzenia, pielgrzymi obecni
u „Świętego Pawła za murami” słuchają
księdza Caffarela, który przypomina powołanie i drogę END. Wielkim zaskoczeniem było,
gdy usłyszeli Ojca kończącego swą przemowę
tymi słowami:
„WaŜne jest, aby małŜeństwa, które mają
za sobą etap inicjacji (do Ŝycia chrześcijańskiego w małŜeństwie), dąŜyły śmiało ku
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doskonałości
ewangelicznej,
biorąc
swój
KrzyŜ,
oddając
się wymaganiom Miłości, posuwając się aŜ do daru całkowitego.” (Anneau d’Or „Mille Foyers à Rome” 1959 r., str. 255)
Pomiędzy małŜeństwami, które usłyszały te słowa, jedynie kilka
wyraziło wobec Ojca Caffarela swe pragnienie zgłębienia tych słów,
mając świadomość, Ŝe dostrzegły wezwanie Pana, by ofiarować siebie
w stanowczy sposób, jako całkowity dar z siebie („całkowite oddanie
Chrystusowi” O. Caffarel).
W odpowiedzi na to wezwanie małŜeństwa te postanowiły
ostatecznie wygłosić deklarację respektowania reguł tego ugrupowania, w imieniu ich dwojga poza ich zobowiązaniami osobistymi,
podejmując decyzję, aby nigdy się nie cofnąć.
Po roku poszukiwania, pogłębienia i refleksji, Ojciec zaproponował im Regułę, która zarazem doprecyzowała cele tego nowego
stylu Ŝycia jak i środki, jakie naleŜy zastosować, aby wejść w takie
poświęcenie.
Było to 8 grudnia 1962 r., a więc w 2007 roku minęło 45 lat.
Cel?
Przede wszystkim wejść w perspektywę daru całkowitego,
ofiarowanego Bogu z siebie samych, jako pary małŜonków na drodze
ku świętości Ŝycia małŜeńskiego; stawać się małŜeństwem
angaŜującym się stanowczo w Ŝycie modlitwą, całkowicie pozostając
„w świecie”.
Następnie rozwaŜać to zobowiązanie daru całkowitego w Bogu,
z jednej strony, aby urzeczywistniać w Kościele i świecie odnowę
małŜeństwa, a z drugiej strony ofiarować całe swe Ŝycie jako
orędownictwo za zranionych w ich miłości małŜeńskiej, za stosujących
przemoc w małŜeństwie, za Ŝyjących w separacji, za rozwodników...
Dlatego, poniewaŜ przystąpienie do takiego projektu jest wymagające, „naleŜy wspomagać się duchowymi sposobami adaptacji” mówi
Ojciec Caffarel.
Stąd konieczność codziennego uczestnictwa we Mszy Świętej,
przeznaczenia na modlitwę codzienną co najmniej 30 minut,
corocznych tygodniowych rekolekcji, czasu na formację, czasu na dialog comiesięczny i osobisty z małŜeństwem odpowiedzialnym grupy,
w której się uczestniczy i zobowiązanie, na poziomie podjętej w społeczeństwie lub Kościele słuŜby, by szczególnie angaŜować się w słuŜbę
małŜeństwu lub rodzinie.
Po trzech latach przygotowywania (rodzaj nowicjatu) małŜeństwo
potrafi ocenić swoją sytuację i moŜe być wezwane do wygłoszenia
pierwszy raz - zobowiązania rocznego, a następnie zobowiązania
ostatecznego.
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Najpierw nazywano ich po prostu „grupą”, a w maju 1970 r.
małŜeństwa te przyjęły nazwę „Bractwo Józefa i Maryi”. Ogłoszono
to równieŜ w sposób oficjalny w czasie pielgrzymki END do Rzymu,
w maju 1970 r.; tej samej, w czasie której papieŜ Paweł VI wygłosił
to nadzwyczajne przemówienie, które uwaŜa się za część pastoralnego
uzupełnienia do encykliki „Humane Vitae”.
„Bractwo Józefa i Maryi” to droga dla tych, którzy po pewnej
liczbie lat poŜycia małŜeńskiego, dostrzegają powołanie, aby zaangaŜować się (jak to mówił Ojciec Caffarel w maju 1959 r.), na drodze,
„która się wznosi”.
Aby uzyskać więcej informacji naleŜy zwrócić się do:
Pierre et Jeannine ROLAND
Rue de Waremme, 8
B-4350-VILLERS-LE-BOUILLET
Belgique
Tel : +32 (0) 85.41.27.88
e-mail: rolandpierre@synet.be

MISTYKA EQUIPES NOTRE-DAME
Alvaro i Mercedes Gomez-Ferrer
Para Odpowiedzialna ERI 1988 - 1994

Mistyka „dzielenia się” w ekipie

To czym „dzielenie się” nie jest
W wielu ekipach „dzielenie się” osiągnęło status najsłabszego
elementu spotkań. Stało się tak dlatego, Ŝe ekipa doświadcza czegoś
co moŜna nazwać jedynie karykaturą „dzielenia się”.
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Niektóre ekipy ciągle jeszcze postrzegają zadania jako regułę,
której sens nie jest zbyt jasny, a jednak z uwagi na dyscyplinę jest
realizowana. Te zadania nie zostały zrozumiane tylko jako środek
do wypracowania pewnych postaw w Ŝyciu i ich wewnętrzna spójność
pozostała nie odkryta. Albo teŜ, jeśli nawet została ona zauwaŜona
podczas okresu pilotowania, to jednak owo zrozumienie gdzieś
się później zatraciło. Wynika z tego poczucie wewnętrznego niepokoju
w obliczu „zadań”, które wydają się czymś zupełnie zewnętrznym.
Inne ekipy co prawda nie eliminują tej części spotkania jaką jest
„dzielenie się”, jednak ograniczają ją do czysto formalnej czynności:
naleŜy odpowiedzieć tak lub nie, weryfikując spis „wysiłków
do podjęcia”, pomijając pytanie o ich związek z Ŝyciem, o pomoc, jaką
mogą stanowić, czy o przeszkody, jakie tkwią w nas na drodze do ich
realizacji. I w konsekwencji wzajemna pomoc duchowa stanowiąca
jeden z elementów racji bytu ekipy przestaje odgrywać swoją rolę.
Niekiedy tak bardzo zaczyna dominować negatywny aspekt,
Ŝe wywołuje sytuację zakłopotania wobec tego zadania, a nawet
powszechne poczucie winy, które przekłada się na zarzucenie praktyki
„dzielenia się”. Znajdujemy sobie wytłumaczenie: „dzielenie się”
niczemu przecieŜ nie słuŜy; zawsze jesteśmy tak samo przeciętni, itd.
Pomijamy je zatem, albo przynajmniej mniej lub bardziej świadomie
obracamy w mniej znaczącą część spotkania.
Gorsze jeszcze byłoby, gdyby „dzielenie się” stało się okazją
do wydawania o sobie wzajemnie bezwzględnych i pochopnych sądów,
czy do wypowiadania ironicznych uwag, mniej lub bardziej raniących.

Czym jest w istocie „dzielenie się”
By zrozumieć, czym jest „dzielenie się”, trzeba najpierw
zauwaŜyć, Ŝe wypływa z „wierności” wobec tego, kim jesteśmy. „Stań
się tym, kim jesteś”, mówi pewne dawne powiedzenie.
Musimy uświadomić sobie swoją własną toŜsamość, to czym
jesteśmy: dziećmi BoŜymi na mocy chrztu; małŜonkami, których Bóg
złączył na mocy przymierza małŜeńskiego.
W celu stawania się z kaŜdym dniem bardziej rzeczywistością,
która oznacza nas samych, wybraliśmy Ruch Duchowości MałŜeńskiej.
Ma on swoje charakterystyczne cechy i proponuje środki, które
myśmy sami i bez przymusu zaakceptowali. To nas powinno
zjednoczyć z pozostałymi parami naleŜącymi do ekipy i do Ruchu.
Postawy, do których nas te środki prowadzą, odkrycia,
spotkania, niepowodzenia to coś, czym mamy „się podzielić” z innymi
parami i „wziąć udział” w darze BoŜej łaski, która dotknęła innych,
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poprzez podjęty wysiłek pomocy duchowej, który jednocześnie buduje
wspólnotę.
Potrzebujemy „dzielić się”, by tworzyć i budować wspólnotę.
Nie wynika ona z samego tylko faktu, Ŝe jakaś grupa osób spotyka się.
Wspólnota moŜe być sama dla siebie budująca lub destrukcyjna.
Budujące jest dla niej, gdy „dzielimy się” swoim Ŝyciem, kiedy podejmujemy wspólne poszukiwania, kiedy sobie wzajemnie pomagamy,
kiedy BoŜy dar, który otrzymaliśmy czynimy rzeczą wspólną.
W ogólnym rozumieniu takie „dzielenie się” ma miejsce
na przestrzeni całego spotkania. Jednak właściwy moment „dzielenia
się” ma na celu zaprowadzić nas trochę dalej: jest to moment
podejmowania wzajemnej odpowiedzialności za to, co kaŜdy posiada
najgłębszego; za to, co kaŜda para ma najbardziej osobistego, czyli
duchową drogę, która jest odpowiedzią na BoŜe wezwanie skierowane
do kaŜdego z nas.
Takie podjęcie odpowiedzialności moŜe się dokonać zgodnie
z trzema wyodrębnionymi juŜ kierunkami, którymi są:
•
gorliwe szukanie woli BoŜej;
•
poszukiwanie prawdy;
•
doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem i doświadczenie
wspólnoty.
Prawdziwe „dzielenie się” nie moŜe stanowić pretekstu do Ŝartów
czy ironii; nie wzbudza poczucia winy, ani nie przekreśla czy teŜ
obojętnie traktuje osobę, która się wypowiada; sprzyja spotkaniu
i komunii. Spotkanie z naszymi braćmi w ekipie, przeŜywanie komunii
poprzez „dzielenie się” oznacza, Ŝe zostawiamy samych siebie i wychodzimy sercem i umysłem naprzeciw temu, co słyszymy, Ŝe staramy się
zrozumieć i uszanować drugiego, wyjść mu na spotkanie, odpowiedzieć mu w prawdzie i wymienić to, co mamy sobie do ofiarowania
w miłości. Aby więc dobrze przeŜyć ten moment „dzielenia się”,
musimy czuwać nad równowagą między akceptacją i wymaganiami,
przyjmować siebie nawzajem takimi jakimi jesteśmy, a jednocześnie
zachęcać się do pójścia dalej, do czynienia postępów.
śycie w komunii oznacza Ŝycie w miłości. To jest spoglądanie
na innych z miłością i zwracanie się razem twarzą ku Bogu, by wspólnie oddać Mu chwałę.
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MIĘDZYNARODOWE KOLEGIUM EQUIPES NOTRE-DAME
Małgorzata i Joachim Grzonka

Fatima, 20-26 lipca 2008 roku

Tegoroczne, międzynarodowe Kolegium Equipes Notre-Dame
z udziałem wszystkich par odpowiedzialnych za Super-Regiony
i Regiony END oraz niektórych doradców duchowych zostało zorganizowane przez Super-Region Portugalii, a prowadzone przez małŜeństwa Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej – ERI.
Uczestniczyło w nim 25 małŜeństw z 17 krajów. Miejscem tego
Kolegium była Fatima – szczególne miejsce oddawania czci Maryi.
Spotkania odbywały się w pomieszczeniach hotelu „Fatima”,
połoŜonego tuŜ obok kaplicy objawień Matki BoŜej. Tegoroczne
Kolegium było wyjątkowe bogate w „dzielenie się” par małŜeńskich
z róŜnych kontynentów a dotyczące doświadczeń uczestnictwa
w Ruchu, swojego przeŜywania wiary, sakramentu małŜeństwa na tle
róŜnych sytuacji społecznych swoich krajów.
Były to chwile bardzo wzruszające i przekonujące nas, Ŝe nasz
Ruch END spełnia bardzo waŜną misję i jednocześnie stoi przed
wielkim wezwaniem - świat oczekuje od nas prawdziwego świadectwa
Ŝywej obecności Boga – Jego Miłości, Jego Pokoju i Nadziei oraz
potrzebuje świadków miłości małŜeńskiej, która jest odbiciem miłości
Chrystusa.
Wspólna modlitwa przygotowywana przez poszczególne Strefy,
bardzo bogata w swojej treści, łączyła nasze serca i ukazywała
specyfikę kulturową poszczególnych krajów. Codzienna Eucharystia,
sprawowana w godzinach wieczornych stanowiła podsumowanie
naszych spotkań.
Myśl przewodnia naszych spotkań była kontynuacją ubiegłorocznych rozwaŜań sceny spotkania Jezusa z Samarytanką opartej na słowach, które Chrystus do niej skierował: „O gdybyś znała dar
BoŜy” (J 4, 10). Tym razem punktem wyjścia do refleksji były słowa
Samarytanki: „Panie, widzę, Ŝe jesteś prorokiem” (J 4, 19).

- 15 -

Słowo Panie uŜyte w tym kontekście oznacza: „Ŝywy i działający”
i naprowadza nas na rzeczywistość naszej wiary, naszej relacji z
Bogiem, która pozwala nam „widzieć”. Słowo „widzieć” uŜyte w tym
kontekście ma dodatkowe znaczenie: „mieć w swoim sercu kogoś
drugiego” - to znaczy „wejrzeć w serce drugiej osoby poprzez intymną
relację z Bogiem”, a wejrzenie w serce bliźniego oczyma Boga oznacza
stawanie się prorokiem Królestwa.
Bycie prorokiem w dzisiejszych czasach oznacza wejście w realia
naszego bliźniego, wejrzenie w jego serce, zrozumienie odmiennej
kultury. Jednocześnie by być prorokiem, nie wystarczy wejrzeć do serc
innych osób i intuicyjnie rozumieć pytania, które one chcą zadać,
ale trzeba na nie odpowiedzieć, stając w słuŜbie innym – szczególnie
poprzez nawiązanie z nimi relacji. Ludzkie relacje, a szczególnie
relacje małŜeńskie, są odpowiedzią na naszą potrzebę bycia
przyjętym, zaakceptowanym z wszystkimi naszymi odmiennościami.
Nasze osobiste doświadczenie powinno ubogacać się doświadczeniami tych, którzy przeszli przed nami i powinno takŜe na nowo odkryć
to, co - jak ufamy - jest ich doświadczeniem Boga. W ten sposób
stajemy się narzędziami Ducha Świętego i doświadczamy zarówno
w nas jak i w naszym małŜeństwie Ŝywej obecności Pana.
On zna słabości i ograniczenia tych, którzy chcą iść za Nim,
ale daje kaŜdemu moc do wypełnienia jego misji. Słowa O. Henri
Caffarela są ciągle aktualne: „Ekipy odpowiadają na potrzeby naszych
czasów w odniesieniu do małŜeństwa i dlatego potrzebujemy
małŜeństw, które się kochają, które kreują obraz rodziny i społeczności i angaŜują się w słuŜbę Ruchu”.
Dziękujemy Bogu za dar uczestnictwa w tym międzynarodowym
spotkaniu, za odczucie serdeczności, radości obecności w tym Ruchu
i przekazujemy Wam wszystkim serdeczne pozdrowienia od naszych
Przyjaciół z Equipes Notre-Dame z róŜnych stron świata.
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ROZWAśANIE NAD SŁOWEM BOśYM
Ks. Tomasz Górecki MSF

Idźcie i głoście (Mt 10, 7)

Moi drodzy. PrzeŜywamy w kościele rok św. Pawła, niestrudzonego apostoła Jezusa Chrystusa. Pięknie się składa, Ŝe nasz ruch END
jednoczy się z tym nurtem Kościoła Powszechnego by iść i głosić
to, czym Ŝyjemy na co dzień w naszych rodzinach i czego doświadczamy świadomi BoŜej obecności w nas.
„Idźcie i głoście” (Mt 10, 7). Te słowa skierował Jezus
do siedemdziesięciu dwóch uczniów przygotowywanych do podjęcia
słuŜby po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Wybór dwunastu, a potem siedemdziesięciu dwóch uczniów
pokazuje, Ŝe juŜ wielu ludzi uwierzyło w Jezusa Chrystusa i stało się
Jego świadkami. Oczywiście chodzi o zainteresowanie Jezusem jako
Zbawicielem i otwarcie się na Jego słowa oraz o przyjęcie faktu
bliskości Królestwa BoŜego, czyli tego, Ŝe Bóg jako Król zamieszkał
w naszych rodzinach.
Do tej pory Jezus sam głosił Ewangelię i objawiał swój mesjański
charakter. Po wstąpieniu do nieba potrzebuje współpracowników.
Bycie uczniem Jezusa oznacza, Ŝe jest się otwartym na Jego wezwanie
i gotowym na poświęcenia, jakie niesie za sobą głoszenie Ewangelii.
KaŜdy z nas moŜe stwierdzić czy podąŜa za Jezusem, czy tylko
idzie na przechadzkę, czy jest po Jego stronie, czy teŜ załatwia tylko
własne interesy, czy przyznaje się na co dzień do Niego, czy teŜ nie
ma z Nim nic wspólnego.
Powiedz mi, gdzie idziesz, a powiem Ci, kim jesteś. Jezus jest
w ciągłym ruchu, On ciągle gdzieś się przemieszcza. On ciągle jest
w drodze. Jezus zna cel swojego przyjścia na Ziemię i wie dokąd idzie.
Nie wolno nam stać w miejscu, ale mamy iść za Nim i mamy
Go naśladować. Uczeń podąŜa za swoim Mistrzem i jest posłuszny
Jego poleceniom.
śycie chrześcijańskie nie moŜe być statyczne. Ono jest i musi
być dynamiczne. Dlatego chrześcijańska rodzina nie moŜe się zatrzy-
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mywać, musi być w ciągłym ruchu, jak nasz mistrz Jezus Chrystus. Iść
to znaczy słuchać, naśladować i wcielać w Ŝycie. Ewangelia to nie jest
program nie do zrealizowania. Wystarczy tylko chcieć. W Ŝyciu
małŜeńskim, rodzinnym i w relacjach z innymi ludźmi, iść to znaczy
wyraŜać autentyczne zaangaŜowanie we wszystkim co się robi, choćby
to były najmniej waŜne czynności.
Co mamy głosić jako chrześcijańskie rodziny, jako członkowie
ruchu Equipes Notre-Dame?
Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II: O zadaniach
rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris Consortio”
podkreśla precyzyjnie cztery zadania kaŜdej katolickiej rodziny:
tworzenie wspólnoty osób, słuŜba Ŝyciu, udział w rozwoju
społeczeństwa oraz uczestnictwo w Ŝyciu i posłannictwie Kościoła.
Zapraszam w tym miejscu do pogłębionej medytacji tego dokumentu.
Rodzina powinna stawać się tym, czym jest ze swojej natury,
czyli wspólnotą Ŝycia i miłości. Jan Paweł II przypominał: „W zamyśle
Boga Stworzyciela i Odkupiciela rodzina odkrywa nie tylko swoją
„toŜsamość”, to czym „jest”, ale równieŜ swoje „posłannictwo”,
to, co moŜe i powinna „czynić”. Zadania, które z powołania BoŜego
ma wypełniać w historii, wypływają z samej jej istoty i ukazują jej
dynamiczny i egzystencjalny rozwój. KaŜda rodzina odkrywa i znajduje
w sobie samej nie dające się stłumić wezwanie, które jednocześnie
określa jej godność i odpowiedzialność: rodzino, „stań się” tym, czym
„jesteś”.
Głoście więc to, czym sami na co dzień Ŝyjecie. Niech wasza
miłość skłania was do wychodzenia poza siebie, do pójścia dalej
niŜ pozwalają wam wasze siły, do wydobycia z siebie i ofiarowania
tego, czego jeszcze w sobie nie znacie, bowiem

„kochać kogoś, to nie tyle starać
się przynieść mu spełnienie, ile pomagać mu wzrastać, a więc prowokować go do wychodzenia poza siebie, przekraczania siebie, tracenia
i dawania siebie - jednym słowem
do kochania.”
(O. H. Caffarel).

Kochać to znaczy przecieŜ być posłusznym poleceniu Jezusa:
Idźcie i głoście – waszą miłość całemu światu.
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SEKTOR MAZOWIECKI
Marzenka i Michał Mamczarz

Przedstawienie rodziny

Dnia 10 maja w Poznaniu, podczas pielgrzymki, zostaliśmy mianowani
parą Sektora Mazowieckiego. Nazywamy się Marzenka i Michał
Mamczarz. Jesteśmy małŜeństwem od 21 lat, ale znamy się jeszcze
z czasów licealnych. Chodziliśmy ze sobą 5 lat zanim się pobraliśmy.
W tym czasie naleŜeliśmy do ruchu Światło-śycie. Oboje przeszliśmy
tam pełną formację.
Po ślubie zamieszkaliśmy w Aninie – jest to osiedle na obrzeŜach
Warszawy, połoŜone na skraju Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Po kilku latach małŜeństwa stwierdziliśmy, Ŝe brakuje nam Ŝycia
wspólnotowego. Odnowiliśmy nasze kontakty z lat młodzieŜowych
i w ten sposób trafiliśmy do Domowego Kościoła. W tej wspólnocie
trwaliśmy do 2001 roku.
Z radością przyjęliśmy fakt powstawania Ruchu END w Polsce
i włączyliśmy się w tworzenie ekip w Warszawie. Pilotowaliśmy dwie
ekipy, później pełniliśmy posługę pary łącznikowej.
Marzenka dla dobra dzieci zrezygnowała z pracy zawodowej
(z wykształcenia jest przedszkolanką) i jest wzorem matki. Zawsze
na miejscu, troskliwa, opiekuńcza. Trzyma cały dom w ryzach.
Michał, razem ze swoim ojcem, pracuje we własnej firmie. Produkują
róŜne artykuły kosmetyczne i fryzjerskie. Jako człowiek o wykształceniu ścisłym (chemik) jest bardzo konkretny.
Mamy czwórkę dzieci – Łukasza, Jolę, Kasię i Mateusza. KaŜde jest
na swój sposób wyjątkowy i niepowtarzalny, ale jednocześnie jesteśmy do siebie podobni jako rodzina.
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Łukasz ma 20 lat i jest studentem 1. roku informatyki na Politechnice.
Jest indywidualistą i zawsze stara się poradzić sobie sam z własnymi
problemami.
Jola jest 19 letnią świeŜo upieczoną studentką ekonomi na SGH. Jest
bardzo utalentowaną i otwartą osobą. Stara się by wszyscy wokół niej
czuli się dobrze i zawsze się uśmiecha.
Kasia ma 17 lat. Po mamie odziedziczyła naturę humanistki, ale potrafi
spojrzeć na świat bardzo logicznie. MoŜe sprowadzić człowieka
brutalnie na ziemię, ale i pocieszyć.
I najmłodszy Mateusz. Jest 15 letnim chłopakiem przed którym waŜny
wybór – w tym roku kończy gimnazjum i będzie musiał zdecydować
co chce robić dalej w Ŝyciu. Uwielbia komputery więc prawdopodobnie
pójdzie w ślady brata. Jako najmłodsze dziecko i do tego syn, jest
oczkiem w głowie mamusi.
Mamy dorosłe i dojrzałe dzieci, a sami czujemy się jeszcze młodzi.
Jako para odpowiedzialna za rozległy Sektor Mazowiecki pragniemy
tak zorganizować jego pracę, by wszystkie ekipy czuły się blisko
ze sobą związane pomimo duŜych odległości, jakie je dzielą. Naszym
ekipom słuŜą wspaniali doradcy duchowi, na których radę, wsparcie
i modlitwę moŜemy zawsze liczyć.
Wdzięczni jesteśmy ojcu Dezyderiuszowi, który zgodził się zostać
doradcą duchowym, jak równieŜ nowo powołanym parom łącznikowym
wchodzącym w skład ekipy sektora. Cieszymy się Ŝe i inni (pary
pilotujące, para medialna, opiekunowie do dzieci) podjęli ochoczo
i odpowiedzialnie swoje posługi. Wielką radością napawa nas fakt,
Ŝe powstają nowe ekipy w Lublinie, Łodzi i w Warszawie.
Z ufnością patrzymy w przyszłość, poniewaŜ wiemy Ŝe nie jesteśmy
sami, a towarzyszą nam małŜeństwa rozwijające swoją duchowość
i troszczące się o dobro Ruchu. Modlimy się do Ducha Świętego
o wszelkie dary potrzebne do sprawowania tej posługi.
Marzenka i Michał (przy wydatnej pomocy Kasi Mamczarz)

- 20 -

SEKTOR ŚLĄSKI
Agnieszka i Leszek Kaczanowscy

O nas

Jesteśmy w Ruchu END juŜ szósty rok. Mamy trójkę dzieci: Michała
(17 lat), Beatę (14 lat) i Anetę (12 lat). Nasz staŜ małŜeński wynosi
19 lat.
Właśnie w tym roku usłyszeliśmy głos Boga: „Ja was wybrałem sobie
ze świata” (J 15, 19). Bóg nas wybrał do pełnienia posługi pary
odpowiedzialnej Sektora Śląskiego, a my w duchu pokory odpowiedzieliśmy „tak”.
Bóg wybiera ludzi bardzo niedoskonałych, takich jak my. Dlatego
prosimy wszystkich o modlitwę za nas, aby ona wspierała nas
w naszych poczynaniach. Oddajemy się całkiem w opiekę naszej Matce
Maryi, aby wypraszała nam łaski u Swego Syna w prowadzeniu
wszystkich ekip sektora śląskiego ku świętości.

Dziękujemy Ci Panie Jezu, Ŝe wybrałeś nas bez zasług. Wybrałeś nas
w akcie umiłowania i miłosierdzia i uczyniłeś swoimi uczniami. Prosimy
Cię o dar Ducha Świętego.

Agnieszka i Leszek Kaczanowscy z Krakowa

- 21 -

SEKTOR WIELKOPOLSKI
Izabela i Andrzej Zagrobelni

Drogie małŜeństwa sektora wielkopolskiego

„... Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc
przynosili...”.
Te słowa Jezusa od kilku lat są dla nas odpowiedzią
na wezwania, które stawia przed nami Ruch END. Dlatego teŜ głęboko
ufając w BoŜą pomoc nie wahaliśmy się, aby podjąć posługę pary
odpowiedzialnej sektora wielkopolskiego. Nie oznacza to oczywiście,
Ŝe nie mamy obaw!
Jesteśmy małŜeństwem od 18 lat, mamy troje dzieci: Krzysztofa,
Sławomira i Małgorzatę. Mieszkamy w Poznaniu - Starołęce.
Pan wzywa nas kaŜdego dnia do podjęcia trudu pracy dla innych,
ale przede wszystkim do ciągłej pracy nad sobą! Rozpoczynamy naszą
posługę w roku formacyjnym pod hasłem „Idźcie i głoście”. Odbieramy
to jako wskazówkę, Ŝe Chrystus pragnie, abyśmy - jako małŜeństwo byli Jego misjonarzami wszędzie, gdziekolwiek nas pośle: w domu,
w pracy, we wspólnocie, wśród przyjaciół, ale teŜ wśród nieznajomych,
zagubionych, cierpiących...
Wierząc w BoŜe błogosławieństwo, opiekę i pomoc Matki
Przenajświętszej – naszej przewodniczki w drodze do Pana oraz Wasze
modlitewne wsparcie będziemy się starali wiernie słuŜyć wspólnocie
małŜeństw Equipes Notre-Dame!
W tej słuŜbie wspomagać nas będzie ks. Grzegorz Kałdowski –
MSF, który zgodził się pełnić posługę doradcy duchowego ekipy
sektora wielkopolskiego oraz małŜeństwa, które wraz z nami tworzą
Ekipę Sektora: ElŜbieta i Mirosław Banaszakowie, Mirosława i Piotr
Napierałowie, Paulina i Marek Liszkowscy, którym gorąco dziękujemy
za pozytywną i szybką odpowiedź na nasze zaproszenie!
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Kochani!
Naszą rolą jest strzec wiernie charyzmatu, naszym zadaniem jest
głoszenie Dobrej Nowiny!
Bądźmy więc świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego! Szukając rozwiązań wracajmy często do Karty END, wracajmy do źródeł!
Zmieniajmy siebie, nie Ruch! Bądźmy aktywnymi i zaangaŜowanymi
małŜeństwami Equipes Notre-Dame!
Zapewniając o naszej modlitwie za wszystkie małŜeństwa Ruchu
gorąco prosimy o Wasze wsparcie!
Szczęść BoŜe!

MAGNIFICAT
Ojciec Angelo Epis, ERI

Modlitwa Maryi

- cz . 2

Przejdźmy zatem do pierwszego tekstu, Magnificat. Na początku
opisaliśmy literackie pochodzenie tego śpiewu uwielbienia i to, co podkreśliliśmy, Ŝe duŜa część Magnificat jest hymnem wspólnoty Judeochrześcijańskiej. Łukasz korzysta z tego tekstu, dostosowuje go, dodaje pewne wyrazy. Tym niemniej nie traci on innej, fundamentalnej,
wartości: Łukasz ukazuje nam ten tekst jako modlitwę Maryi, i jest
tak, Ŝe usiłujemy odczytać ją jako prośbę, którą zanosi „uniŜona”
Maryja.
Do tego miejsca ewangelia opowiadała nam wiele poprzez osobę
narratora, anioła, a później i ElŜbietę (Maryja powiedziała tylko: „JakŜe
się to stanie? ...Oto Ja słuŜebnica Pańska ...”). Jak za zamkniętymi
drzwiami, w tajemnicy, przemienia całkowicie swoje Ŝycie, a teraz
wreszcie przemawia i głosi chwałę Boga. Poprzez tę modlitwę jest
w stanie ukazać nam swój wewnętrzny świat, pokazać to, co się w niej
poruszyło, co się zmieniło w jej wnętrzu.
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„Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniŜenie SłuŜebnicy swojej. Oto bowiem
błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyŜ wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte
jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia
i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi]
pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca
władców z tronu, a wywyŜsza pokornych. Głodnych
nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął
się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie
swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz
Abrahama i jego potomstwa na wieki.” (Łk 1:46-55)
W modlitwie Maryi istotnie zatem odkrywamy jej uległość: „Wielbi
dusza moja Pana ... raduje się duch mój ...”. Modlitwa nie jest zbudowana według wzorów liturgicznych: Maryja jest na pierwszym miejscu!
Ale jest tak tylko w pierwszej chwili. Zaraz potem podmiot się zmienia
i od tej pory na początku jest zawsze Bóg. Jeśli uwaŜnie przyjrzymy
się słowom, odkrywamy mnogość boskich działań: „Przejawia moc
ramienia swego, rozprasza pyszniących się... strąca władców z tronu,
wywyŜsza... nasyca dobrami... z niczym odprawia ...”.
ElŜbieta dopiero co skierowała uwagę na Maryję (błogosławiona jesteś
między niewiastami ... błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła), ale
Maryja nie zatrzymuje na sobie uwagi, kierując ją na kogoś Innego.
Modlitwa zaniesiona do Źródła.
Maryja częściowo odwołuje się do doświadczenia osobistego, ale zaraz
przesuwa uwagę od siebie do Boga: jest On, który jest sprawcą
wszystkiego!
Jest to modlitwa, która wyraŜa głęboki i zdumiewający sens
wspólnoty, w zgodzie z osobistymi oczekiwaniami, którymi Ŝyje Maryja
(wejrzał na uniŜenie SłuŜebnicy swojej… wielkie rzeczy uczynił
mi Wszechmocny…) i wielkimi dziełami dokonanymi przez Boga,
dziełami, które dotyczą pokornych i dumnych, bogaczy, cały lud
Izraela, wszystkich pokoleń, przeszłości i przyszłości (...błogosławić
mnie będą odtąd wszystkie pokolenia...).
Jest to zupełnie nowy oddech modlitwy. Maryja dziękuje z tego
powodu, Ŝe przydarzyło się to Jej, ale stopniowo widnokrąg rozszerza
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się na dzieła Boga, nieskończenie większe i modlitwa staje się
uwielbieniem. Zwykle uwielbienie następuje po dziękczynieniu, które
ma swoją konkretną przyczynę i adresata, ale tu dziękczynienie jest
skierowane ku Panu za siebie, za swoje czyny.
Tak więc modlitwa nie jest jedynie schematycznym wzorem liturgicznym, poświadczonym przez Kurię, wszystkim znanym i zawsze
równorzędnym wobec siebie. Pewne modlitwy stosują zawsze ten sam
język i są tak uniwersalne, Ŝe pasują zawsze i wszystkim. Potrzebujemy takich, ale nie mogą być one jedynym sposobem modlitwy.
Maryja ukazuje nam modlitwę odmienną, modlitwę osobistą, która
wypływa z Jej Ŝycia. Wszyscy dobrze wiemy, Ŝe moŜna być obojętnym
wobec modlitwy, którą się recytuje. W pierwszych linijkach Magnificat
widzimy Maryję, który angaŜuje się całą sobą w modlitwę: zawiera
w niej swoje Ŝycie, swoje emocje, swoją nieopanowaną potrzebę
wielbienia, która z Niej eksploduje, swoją radość, swoją pokorę, swój
sposób zwracania się do Boga i do innych, zdumienie wobec tego,
co się zdarzyło. Ale nie poprzestaje na tym! Maryja jest jak najdalej
od tego, by być w centrum swojej modlitwy, jak faryzeusz w świątyni.
Środek cięŜkości Magnificat jest poza Nią: pośrodku jest Bóg!
PrzeŜycie osobiste jest pierwszym krokiem, ale podczas modlitwy
horyzont rozszerza się, poniewaŜ Jej modlitwa zlewa się w jedno
z BoŜym spojrzeniem. I to jest wielka siła i wartość modlitwy
uwielbienia podobna do bolesnego błagania modlitwy Jezusa
w Ogrodzie Oliwnym, w której Jezus takŜe od tego czym Ŝyje
przechodzi do zgody na BoŜy projekt („...zabierz ode Mnie ten
kielich! ...nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” - Łk 22, 42).
„Magnificat” w tym przypadku oznacza „czynienie wielkim”, ale nie
dlatego, Ŝe przyczyniamy się do „powiększania” Boga, ale z powodu
obwieszczenia Jego wielkości. Naturalnie, moŜna takŜe Boga „umniejszać”, kiedy redukuje się Go do wymiaru idola, do naszej miary, kiedy
się Go podporządkowuje własnym schematom. Maryja „czyni wielkim”
Boga, poniewaŜ uznaje wielkość Jego Imienia.
„Esulta” jest słowem oznaczającym radość. Maryja weseli się radością
nie tylko wewnętrznie, ale manifestuje ją takŜe zewnętrznie. I aby
wyrazić wielkość Boga posługuje się czterema określeniami: Pan,
Zbawca, Wszechmocny i Święty. Są tytuły, które Łukasz, z duŜą
delikatnością, w całej swojej ewangelii będzie stosował w odniesieniu
do Jezusa, niemal jakby podpowiadając, Ŝe tamtego Boga moŜna
poznać tylko poprzez Syna. Bóg jest Wszechmocny, ale nie jest
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to tylko moc dowiedziona w Starym Testamencie; trzeba widzieć
Jezusa Chrystusa, aby pojąć wielkość, moc i świętość Boga.
Modląc się moŜemy przede wszystkim wyraŜać podziw dla wielkości
Boga, składać Mu dziękczynienie za Jego wielkość, sycić się Jego
wielkością i Jego świętością. To przecieŜ jest podstawą naszych z Nim
relacji.
„Dusza moja... duch mój...” są odpowiednikiem greckiego „zoe” Ŝycie, byt. Jest to ukazanie mobilizacji całego jestestwa „osoby, która
się modli”. Czy ja modlę się całym sobą? A moŜe modlę się
„kawałkami”: tylko głową, albo tylko głosem, albo tylko sercem, bez
udziału całego ciała? Tutaj jest zaangaŜowana cała osoba.
Podejmijmy kolejne z rozwaŜań. Określenie „dusza” było długo źle
rozumiane. Termin „psyche”, zaczerpnięty z kultury greckiej, oznacza
duszę, która jest tym, co nie jest ciałem; jest nieśmiertelna, niewidzialna, w przeciwieństwie do ciała, które jest materialne, rzeczywiste,
śmiertelne, jest więzieniem duszy. Jednak ten sposób widzenia jest
obcy natchnionym autorom Pisma Świętego; hebrajskie określenie
„nefes”, samo z siebie wskazuje na coś niemal cielesnego: jest gardło,
jest miejsce czucia łaknienia, pragnienia i smaku, jest pragnienie Ŝycia
i potrzeba stabilności. Jako przykład weźmy Psalm 42: „Jak łania
pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, BoŜe!
Dusza moja pragnie Boga”. Dla duszy pragnienie Boga jest tak
zasadnicze jak pragnienie wody dla wyschniętego gardła.
A zatem „Wielbi dusza moja Pana”! Cała modlitwa człowieka staje się
uwielbieniem. Te słowa rozpromieniające Maryję świecą tak jasno jak
latarnia morska. W czasie, w którym Ŝyła Maryja, była Obietnica, która
dziś jest wśród nas, czyli, Ŝe wszystkie moje pragnienia i wszystkie
moje potrzeby są w tym uwielbieniu Boga. Nie potrzebujemy niczego
innego by się modlić, poniewaŜ cała nasza dusza będzie przepełniona
uwielbieniem. I modląc się tymi słowami takŜe w dniu, w którym
jestem bardziej ocięŜały i nie znajduję w nim nic radosnego, wdraŜam
się w tę nadzieję, pielęgnuję w sobie tę obietnicę, ufam Temu,
Któremu zaufała Maryja, abym mógł wyśpiewać tę prawdę.
Początek „Magnificat” odwołuje się takŜe do Psalmu 103 (1-2), który
zaczyna się podobnie: „Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje
wnętrze - święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana, i nie
zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!”, tym niemniej
zauwaŜmy róŜnicę. W psalmie słowa ukazują zachętę; często psalmy
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uwielbienia zapraszają wiernych do włączenia się w uwielbienie, ale
w tym przypadku psalmista sam siebie zachęca do uwielbienia,
poniewaŜ wie, Ŝe często nie jest to działanie spontaniczne, Ŝe często
musimy być „popchnięci”, aby dostrzec to, co Bóg czyni, abyśmy mogli
rozwaŜać powody uwielbienia, przypomnieć sobie: „nie zapominaj
o wszystkich Jego dobrodziejstwach!” Pamięć o cierpieniu narzuca się
częściej, gdy tymczasem wielbienie karmi się wielką pokorą.
W modlitwie Maryi nie ma tej początkowej zachęty, która jest w
psalmie; nie ma takiej potrzeby! Maryja wyśpiewuje ją w sposób
spontaniczny i niekontrolowany. Są chwile, w których moŜesz być
naprawdę przepełniony i poruszony łaską BoŜą; modlitwa w takich
chwilach autentycznie "wypływa z serca", jest głęboka, czysta. To nie
jest przypadek, sentyment, dzień, w którym masz taki „kaprys”, ale
jest to owoc Ducha Świętego, który modli się w nas. I na szczęście nie
ma technik modlitewnych, aby „podłączyć się” pod Ducha Świętego,
ale jest moŜliwość, by zwrócić się do Źródła i mieć świadomość,
Ŝe normalność naszej modlitwy jest bardziej Ŝmudna, o czym dobrze
wiedział psalmista. Gdy przydarzy się nam ta spontaniczność
modlitwy, nie stajemy się bardziej odwaŜni na modlitwie, ale
doświadczamy łaski Ducha, skarbu przechowywanego pomiędzy najcenniejszymi klejnotami i przechowujemy go z pokorą i świadomością,
Ŝe jutrzejszy dzień nie ma znaczenia, poniewaŜ otrzymaliśmy dar.

Koniec części drugiej - w następnym numerze część ostatnia
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ŚWIADECTWO
MałŜeństwem jesteśmy od prawie trzech lat, a w spotkaniach END
zaczęliśmy brać udział od września ubiegłego roku. Były to spotkania
wprowadzające, pilotowane przez parę z Ruchu, a zaowocowały zawiązaniem się nowej ekipy i przyjęciem karty END w czerwcu tego roku. Tak się
złoŜyło, Ŝe pierwszym naszym działaniem w Ruchu były rekolekcje
o Słowie BoŜym prowadzone przez ks. Adama Bajorskiego w Ciechocinku.
Pojechaliśmy na nie z nieco ambiwalentnym nastawieniem, gdyŜ
z jednej strony cieszyliśmy się bardzo na wspólne rekolekcje (przez
przebywanie za granicą nie byliśmy razem na rekolekcjach od 4 lat),
a z drugiej strony obawialiśmy się o naszego 11-to miesięcznego synka,
który nigdy jeszcze tak długo nie zostawał bez mamy.
Na szczęście nasze obawy okazały się niesłuszne, gdyŜ Natuś
od razu polubił ciocie opiekunki i z radością poznawał otoczenie i inne
dzieci. Jeśli chodzi o Nataniela to owocem tych rekolekcji jest jego większa
samodzielność i towarzyskość.
JeŜeli zaś chodzi o nas były to nasze pierwsze małŜeńskie rekolekcje
i bardzo się cieszymy, Ŝe Pan Jezus nas na nie zabrał. Był to intensywny
czas spotkania z Nim, nie tylko w Słowie BoŜym, modlitwie wspólnotowej,
Eucharystii oraz osobistej adoracji, lecz równieŜ w drugim człowieku.
NajwaŜniejsze jednak było to, Ŝe czuliśmy Jego obecność w sakramencie
naszego małŜeństwa. Pobyt w Ciechocinku był równieŜ czasem odpoczynku oraz pogłębiania naszej relacji małŜeńskiej. Przede wszystkim jednak
Pan Jezus dotknął naszych serc.
Gdy przygaszeni codziennością i strudzeni problemami udaliśmy się
w drogę do Emaus, On się do nas przyłączył i wyjaśniając nam Pisma
leczył nasze dusze, dawał nam nadzieję i rozpalał gorliwość. A gdy w końcu poznaliśmy Go po łamaniu chleba On zniknął nam z oczu, ale pozostał
dla nas w Słowie. Otrzymaliśmy konkretne wskazówki jak rozumieć Słowo
BoŜe, dowiedzieliśmy się czym Ono jest i jakie rzeczy działa w naszym
Ŝyciu. Dostaliśmy teŜ cenne rady jak odkrywać swoje zasoby i umiejętności złoŜone w nas przez Pana i uŜywać ich do walki z Goliatami
naszego Ŝycia. Wszystko to sprawiło, Ŝe z nowymi siłami chcemy biec
do Jerozolimy, by stawać się naocznymi świadkami Jego Zmartwychwstania we współczesnym świecie.
Owocem tych rekolekcji jest dla nas powrót do gorliwości
w modlitwie a takŜe odkrycie wagi modlitwy małŜeńskiej i czytania Słowa
BoŜego. Cieszymy się równieŜ, Ŝe mogliśmy spotkać pary małŜeńskie
i osoby prowadzące, które dały nam świadectwo Ŝycia i stały się dla nas
kierunkowskazem na drodze do Pana Jezusa. Dzięki nim my teŜ mamy
pragnienie dzielenia się wiarą z innymi.
Ewunia i Rafał
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ZAMYŚLENIA …
Gdzie pędzisz człowiecze i co cię tak gna
JuŜ drogę zgubiłeś i serce twe łka
On czeka na ciebie, bo znalazł twój ślad
Więc przychodź do Niego i porzuć ten świat

1. Moja droga a świat
„A wy za kogo mnie uwaŜacie”? (Mt. 16, 15). Gdy czytasz te słowa wiedz,
Ŝe w tym momencie Pan Jezus kieruje je do Ciebie osobiście. Kim więc dla
ciebie jest Jezus Chrystus? NiezaleŜnie od tego czy zastanawiałeś się
kiedyś nad nimi czy teŜ nie, spróbuj zamyśleć się nad tymi słowami.
Bo jest to fundamentalne pytanie jakie powinieneś postawić sobie
na początku refleksji nad sobą, aby określić swoje połoŜenie na drodze
do Chrystusa.
Z pewnością chcesz Go spotkać i Ty, przecieŜ spotkało Go wielu przed
tobą. Pamiętasz zdarzenie na drodze do Damaszku - Szaweł i odpowiedź
Jezusa. Ty takŜe moŜesz mieć swój epizod damasceński - moŜesz spotkać
Jezusa i przejrzeć. A właściwie juŜ się z Nim spotkałeś. To w imię Ojca
i Syna i Ducha św. zostałeś ochrzczony i wprowadzony w społeczność
Kościoła. Potem zostałeś bierzmowany i otrzymałeś dary Ducha św.
I moŜesz od tego momentu za św. Pawłem powtarzać: „Teraz juŜ nie
ja Ŝyję, lecz Ŝyje we mnie Chrystus” (Ga. 2, 20).
Czy tak jest? Czy Ŝycie Chrystusa w Tobie jest pełne?
Jakim jesteś obrazem swojego Mistrza? Czy nie jesteś grzesznikiem
i człowiekiem małej wiary? PrzecieŜ doskonały nie jesteś. A co z twoją
pokorą – fundamentem posłuszeństwa Bogu. Czy nie trzeba Ci spotkać
na nowo Chrystusa, aby Go lepiej poznać i odmienić swoje Ŝycie,
zmieniając dotychczasowe swoje myślenie?
Zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo BoŜe. A więc powinieneś być
istotą rozumną i wolną. Czy na pewno tak jest?
Czy czasem miejsce Boga w Tobie nie zajął ktoś czy coś innego? Czy
potrafisz myśleć? Czy chcesz Ŝyć w przyjaźni z Chrystusem?
Św. Paweł przestrzega, aby nie postępować według wzorów tego świata.
Prosi, byśmy w myśleniu nie byli jak dzieci, lecz jak dojrzali. Przypomina
nam, by myśleć o sprawach Chrystusa Jezusa, a nie tylko o własnych
interesach (Flp. 2. 21). Czy wobec tego pracujesz nad sobą?
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To prawda, Ŝe Ŝyjemy w czasach w których wymazuje się Boga z ludzkiej
historii i z ludzkiego Ŝycia. Przez to stajemy się chorzy na duszy i ciele.
A Pan Jezus nauczał, Ŝe jesteśmy synami i córkami Boga, a Jego braćmi
i siostrami. Przestrzegał teŜ przed mamoną – nadmiernym przywiązaniem
do pieniędzy, pracy, dzieci, spokoju, własnej doskonałości. Wszystkie
te przywiązania utrudniają ci spotkanie Jezusa i wprowadzają na drogę
świata, który rozpowszechnia zgniliznę moralną i umysłową, a mówiąc
o wolności ogranicza ją coraz bardziej. Systemy masowego nadzoru
pozbawiają nas całkowicie intymności. W świecie zdrowy rozsądek
zastępuje bezmyślność a słowo tolerancja nie ma nic wspólnego
ze znaczeniem tego słowa. Wspomnieć tu naleŜy o masowym praniu
mózgów, tą upartą propagandę, która powoduje zmianę mentalności
i systemu pojęciowego.
Stąd tylu chorych na brak wyobraźni (szaleni kierowcy, pijacy, palacze,
narkomani, lekomani, zdrowi – tabletki p. poczęciu). Czy oni są myślący –
homo sapiens? (zob. Mt. 35, 1-13 i 24, 45-51).
W kim więc pokładasz swoją nadzieję i co jest twoim Bogiem?
Jeśli Ŝyjesz w ciągłym napięciu, niepokoju, pośpiechu, smutku, to znak,
Ŝe słuŜysz mamonie, jakiejś jej postaci. Ludzie wolni od przywiązań
są pełni BoŜego pokoju. Światowość i mamona systematycznie niszczą
człowieka. One nie tylko blokują Cię w dąŜeniu do Chrystusa i przebywania z Nim, ale niszczą równieŜ twoje zdrowie i psychikę, a takŜe relacje
w rodzinie. Będąc oddalonym od Chrystusa stajesz się smutny,
przygnębiony, zły, a przecieŜ nie takim powinieneś być, nie takim musisz
być i z pewnością nie takim chcesz być. Dlatego, aby zejść z drogi świata
lub na nią nie wchodzić, zobacz siebie: jakim jesteś w relacji do Jezusa
Chrystusa.
On zaprasza Cię na spotkanie: „przyjdźcie do mnie wszyscy”. Chce abyś
Go poznawał, zmieniał swoje Ŝycie i budował na Nim: „kaŜdy więc, kto
tych słów moich słucha i wypełnia je ...” (Mt. 7, 24).
Jan Paweł II mówił na WybrzeŜu, Ŝeby od siebie wymagać, nawet gdyby
od nas inni nie wymagali.
A św. Paweł powie: wiem komu zawierzyłem (2 Tym. 1, 12).
A ty - czy pragniesz Ŝyć dla Boga i bliźnich? Czy potrafisz jeszcze myśleć?
Trzeba Ci usłyszeć głos św. Pawła: „Zbudź się, o śpiący, …, a zajaśnieje ci
Chrystus.”
Halina i Janek Dąbrowscy
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Immaculee Ilibagiza i Steve Erwin
Ocalona, aby mówić
Duc In Altum, Warszawa 2007

KsiąŜka Immaculee Ilibagiza, głównej autorki, oraz Steve
Erwina jest pozycją, którą kaŜdy powinien przeczytać.
Jest to ksiąŜka szczególnie waŜna dla tych, których
dotknęło szczególnie okrutne, niewyobraŜalne zło z rąk
innych ludzi. Powinni ją przeczytać Ci, którzy nie są zdolni do przebaczenia, nie dlatego, Ŝe tego przebaczenia nie pragną, ale dlatego, Ŝe jest
to dla nich zbyt trudne.
Ta ksiąŜka jest w istocie ksiąŜką o przebaczeniu. „Słyszałam,
jak mordercy wołają mnie po imieniu. Byli po drugiej stronie ściany,
oddzieleni ode mnie niespełna calową warstwą cementu i drewna.”
Immaculee została uratowana z pogromu plemienia Tutsi w czasie
rzezi w Ruandzie, w 1994 roku. Zginęła cała jej rodzina za wyjątkiem
jednego brata, który w tym czasie studiował poza Ruandą, w Senegalu.
Zginęli z rąk sąsiadów, którym wyświadczyli wiele dobra. Przez 91 dni była
ukrywana przez pastora protestanckiego, z plemienia Hutu, w maleńkiej
łazience, wraz siedmioma innymi kobietami. Ocalenie otrzymuje w mocy
modlitwy. Tylko dzięki modlitwie była zdolna przetrwać kaŜdy z tych
niezwykle długich dni, podczas których granica między Ŝyciem i śmiercią
była niemal niezauwaŜalna. Immaculee wchodzi w bardzo bliską zaŜyłość
z Panem Jezusem i Matką BoŜą. Ta bliskość pozwala jej po zakończeniu
wojny odnaleźć zabójców jej bliskich i przebaczyć im.
„- Wstawaj morderco! wrzasnął Semana. Wstawaj i wyjaśnij
tej dziewczynie, dlaczego jej rodzina nie Ŝyje. Wyjaśnij, dlaczego
zamordowałeś jej matkę i poćwiartowałeś jej brata.”
„Zapłakałam na widok takiego cierpienia. Felicien pozwolił, by diabeł
wszedł do jego serca, a diabeł zrujnował mu Ŝycie. Ten człowiek był teraz
ofiarą własnych ofiar, ofiarą, której przyszło Ŝyć w udręce i Ŝalu. Zdjęła
mnie litość nad nim. … Felicien łkał. Czułam jego wstyd. Spojrzał na mnie
tylko przez moment, ale nasze oczy się spotkały. Wyciągnęłam rękę,
dotknęłam jego dłoni i cicho powiedziałam to, z czym tutaj przyszłam:
- Przebaczam ci.”
Nasze Ŝycie rujnuje zło, które wchodzi do naszego serca. To zwykle
rozumiemy doskonale. DuŜo trudniej dociera do nas prawda o tym, Ŝe
brak przebaczenia jest równieŜ powodem utraty wolności wewnętrznej,
jest rzeką, oddzielającą nas od Boga. Musimy ją przepłynąć. JeŜeli
jesteśmy spętani brakiem przebaczenia, to koniecznie przeczytajmy tę
ksiąŜkę i módlmy się o dar uzdrowienia serca. Na pewno zostaniemy
wysłuchani.

Paweł Kukołowicz
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„Z relacją małŜeńską jest tak, jak z relacją do Boga. Albo patrzymy na siebie
i rozpaczamy z powodu własnej nieumiejętności kochania, albo skupiamy całą uwagę na
drugim, zachwycając się jego miłością.”
„W miłości nie istnieje znajomość „na pamięć”; związek tylko wtedy jest Ŝywy, gdy
w kaŜdym z małŜonków nieustannie odbija się Ŝycie drugiego – tak jak w tafli jeziora
odbija się niebo, drzewa rosnące nad brzegiem. Jezioro nie ukazuje wczorajszego
pejzaŜu.”
„Smutny i jakŜe częsty widok: dwoje małŜonków, którzy nie mają juŜ sobie nic
do powiedzenia. Nie zawsze brak im dobrej woli. Skoro jednak zupełnie zaniedbali swoje
Ŝycie umysłowe, cóŜ mieliby wymieniać? Tymczasem miłość karmi się wymianą.”
„Chcę Wam powiedzieć, Ŝe naleŜy bronić, podtrzymywać, pogłębiać małŜeńską miłość,
poniewaŜ – wiecie o tym dobrze – nie jest ona losem wygranym na loterii, lecz
codziennym zdobywaniem.”

TERMINY REKOLEKCJI DLA MAŁśONKÓW
2008/2009
Termin

Miejsce

Temat

10-12.10.2008

Ciechocinek

Święci małŜonkowie Quatrocci

07-09.11.2008

Kluczbork

Modlitwa w ciszy

12-14.12.2008

Pszów

Henri Caffarel - zagubiony w Bogu

23-25.01.2009

Pniewy

Henri Caffarel - zagubiony w Bogu

27.02.-01.03.2009

ŁomŜa

Źródła BoŜego Miłosierdzia na drodze do świętości sakramentu małŜeństwa

20-22.03.2009

Kluczbork

Reguła Ŝycia

27-29.03.2009

Zakopane

Idźcie i głoście

30.04.-03.05.2009

śdŜary

Komunikacja w rodzinie

05-07.06.2009

Spała

PołóŜ mnie jak pieczęć na Twym Sercu - małŜeństwo sakramentalne

23.06.-03.07.2009

Skomielna Czarna

Seksualność darem Boga

11-17.07.2009

Spała

Współczesne rodzicielstwo: ojcostwo i macierzyństwo

07-13.08.2009

Rzepiska

Droga Błogosławieństw

Na rekolekcje oznaczone kolorem Ŝółtym moŜna zabrać (oczywiście po uprzednim zgłoszeniu) małe dzieci, którym zapewniamy opiekę. Prosimy nie zabierać młodzieŜy, bowiem
nie będzie dla nich Ŝadnych zajęć formacyjnych - tylko opieka. W sytuacjach nietypowych
proszę o kontakt na adres: rekolekcje@end.win.pl

PARY ODPOWIEDZIALNE EQUIPES NOTRE-DAME
REGIONPOLSKA
Małgorzata i Joachim GRZONKA, e-mail:end@end.win.pl
SEKTORY
MAZOWIECKI: Marzenka i Michał MAMCZARZ, e-mail:mazowsze@end.win.pl
ŚLĄSKI:
Agnieszka i Leszek KACZANOWSCY, e-mail:slask@end.win.pl
WIELKOPOLSKI: Izabela i Andrzej ZAGROBELNI, e-mail:wielkopolska@end.win.pl
KUJAWSKI:
GraŜyna i Witold CIECHANOWSCY, e-mail:witek@end.win.pl
BIAŁORUŚ:
Наталья и Павел ЛЯШКОВІЧ, e-mail:pavel.end@tut.by
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