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„KOCHANI, Witajcie!
Ten numer Listu END jest pierwszym, który powstał przy udziale
Waszym i nowego zespołu redakcyjnego. Odtąd, przez pewien
czas będziemy spotykali się z Wami na kartach Listów naszej
wspólnoty”.
Tak zaczynaliśmy naszą przygodę z Listem END, był to numer 27. Nasze
obawy były duże, niewiele wiedzieliśmy o tym jak powinien powstawać
List, wszystkiego musieliśmy uczyć się i … nie nauczyliśmy się. Może
po czterdziestu latach tak, ale po czterech?
Na szczęście nasi poprzednicy Ula i Janusz byli przy nas od samego
początku, aż do teraz - Dziękujemy. Dziękujemy całemu Zespołowi
Redakcyjnemu. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy trwali przy nas.
Ciągle rosła liczba ochotników, którzy pomagali jak mogli. Cieszymy się,
że od wielu — małżeństw, kapłanów — mogliśmy nauczyć się wielu
rzeczy.
Poznawaliśmy, co bardzo ważne: piksele, rozdzielczości, ramki, odstępy,
formatowanie, wycinanie, kopiowanie, wklejanie, czcionki… i wiele
innych mniej lub bardziej dziwacznych dla nas tajemnic.
Poznawaliśmy też wiele innych tajemnic, równie ważnych…
Nie... ważniejszych: tajemnica przyjaźni między ludźmi, komunikacji,
poznawanie tego co łączy i co dzieli.
Dziękujemy wszystkim, których spotkaliśmy na tej drodze:
Ekipie Regionu, Parom Odpowiedzialnym Sektorów, kapłanom pełniących
posługę Doradców Duchowych… oj, zetknęliśmy się chyba z ludźmi
pełniącymi wszystkie posługi w Ruchu — Dziękujemy!
Dziękujemy za podróże bogate w modlitwy, rozmowy pełne powagi
i za te wesołe, radosne. Dziękujemy za wspólnie przeżyty czas,
niezliczone dnie i noce, które były dla nas wielkim czasem formacji.
Bogu dziękujemy i Wam wszystkim, wytrwałym czytelnikom!
Odwagi życzymy wszystkim, którzy stoją u progu jakiejkolwiek posługi
w naszym Ruchu…
Danka i Marek
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Odczuwamy w naszym sercu radość, którą przyniosły ostatnie
wydarzenia w naszym Regionie: Ogólnopolska Pielgrzymka Ruchu
Equipes Notre-Dame do Sanktuarium Matki Bożej Różańca Świętego
na Służewiu, podczas której powołano Parę Odpowiedzialną nowego
Sektora Małopolskiego oraz marcowe spotkanie ERI w Krakowie.
16 marca 2013 r. podczas Eucharystii w obecności Pary
Światowej – To i Ze Moura Soares i pozostałych małżeństw ERI
w Łagiewnikach, przekazaliśmy naszą posługę Pary Odpowiedzialnej
Regionu – Lucynie i Krzysztofowi Wysockim. Przed czterema laty
przyjęliśmy tę posługę ufni słowom Jezusa „Idźcie, jestem
z wami” (Mt 28, 19-20). Bóg przez te ostatnie lata napełnił nas tak
licznymi łaskami. Jesteśmy Mu wdzięczni za to doświadczenie, które
zbliżyło nas do siebie i do Boga.
Dziękujemy wszystkim małżeństwom spotkanym podczas tych lat
naszej posługi, które zachęcają do dawania świadectwa o radości bycia
razem, świadectwa jedności i wierności.
Dziękujemy
Wam
za
Waszą
pamięć
modlitewną,
za podejmowanie różnego rodzaju posług, za okazywane dowody Waszej
szczerej przyjaźni, życzliwości i gorliwości w realizowaniu wymagań drogi
naszego ruchu.
Wyrażamy wielką wdzięczność tym, którzy w duchu kolegialności
i braterstwa z nami podejmowali się różnych zadań i wspierali nas swoją
modlitwą i radą.
Bóg jest Miłością i Ruch prosi nas do ciągłej wędrówki ku Niemu,
nie poddając się zmęczeniu. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Droga,
prawda i życie – o których mówi Jezus – wszystkie trzy odsyłają nas
do naszego Ojca, który jest w Niebie. Zaufanie, że jest się kochanym
przez Boga staje się dla nas siłą ożywczą, która będzie nas ożywiać
i będzie nas prowadzić w odniesieniu do drogi, którą już wybraliśmy –
drogi życia w małżeństwie.
„…O Jezu, Ty jesteś prawdziwym życiem; Ty jesteś przykładem,
do którego mamy upodobnić swoje życie. Spraw więc, abyśmy w duszy
naszej kontemplowali Ciebie, uwielbiali i naśladowali Twoje życie
wewnętrzne! Niechaj nasze życie duchowe, wpatrzone w Ciebie, będzie
naśladowaniem Twego najświętszego życia. Naśladując Twój przykład,
kontemplujemy i uwielbiamy razem z Tobą Twojego Ojca!” (P. de Berulle).
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Życie jest święte, bo jest darem Boga. Nasze życie
ma być święte, bo ceną za nie była śmierć Jezusa
Chrystusa. Świętość jest możliwa, bo otrzymaliśmy
dar Ducha Świętego.
Jako chrześcijanie jesteśmy złączeni z Chrystusem,
nasze życie jest związane z Jego życiem – On daje
nam siebie, abyśmy mogli żyć. W Chrystusie nasze
życie nabiera sensu, poza Nim byłoby tylko zwykłym
trwaniem.
Chrystus-Życie wkracza w nasze życie dzięki łasce
sakramentów. O.Caffarel uczył, że w sakramencie
małżeństwa miłość Chrystusa przenika miłość
małżonków do tego stopnia, że łączy ich ta sama
więź, która łączy Chrystusa z Kościołem. Jeśli
małżonkowie w pełni otwierają się na obecność
Chrystusa, to żyją Jego życiem. Takie otwarcie
jest
jednak
pewnym
ideałem,
celem,
do którego zmierzamy poprzez formację w Ruchu
END. Formacja jest drogą, którą przemierzamy
wspólnie z naszymi siostrami i braćmi w ekipie.
Postępowanie tą drogą wymaga stawania w prawdzie
przed sobą i nieustannego odkrywania Prawdy o Bogu
i Jego nieograniczonej miłości do nas. Dążąc
do świętości, coraz bardziej utożsamiamy się
z Chrystusem – Drogą, Prawdą i Życiem.
PS.
Ponieważ jest to mój ostatni tekst w tej
rubryce, chciałbym wyrazić moją wdzięczność
wszystkim,
z
którymi
dane
mi
było
współpracować w ciągu minionych czterech lat.
Zapewniam
was
o
pamięci
w
modlitwie
i gotowości do dalszej służby Ruchowi w takiej
formie, jaka będzie potrzebna.
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Przez ostatnie cztery lata było nam dane służyć Wam organizując
rekolekcje dla naszego Regionu. Uczestnicząc w spotkaniach Ekipy
Regionu, w Kolegiach, w różnych sesjach formacyjnych, również
w Międzynarodowej Sesji Formacyjnej w Brazylii, mogliśmy szerzej
spojrzeć na Ruch END w Polsce i na świecie.
Jesteśmy pełni uznania i podziwu dla wielkiej pracy jaką włożyły
poprzednie Pary Regionu, Małgosia i Joachim Grzonkowie oraz Majka
i Leszek Kukułka wraz z Ekipami Regionu i doradcami duchowymi,
na rzecz dobrego zakorzenienia i rozwoju Ruchu END w Polsce,
na Białorusi, na Słowacji i w Norwegii.
Mamy świadomość, że przed nami bardzo dużo pracy, że musimy
dużo wymagać przede wszystkim od siebie, mamy również
świadomość naszej ludzkiej niedoskonałości. Dlatego całkowicie
zawierzamy naszą posługę Bogu i ufamy, że jeżeli Pan Bóg powołuje
do służby, to ją błogosławi i daje pomoc do jej wypełnienia. Już teraz
odczytujemy Boże działanie w znaku Bożego Miłosierdzia:
przekazanie posługi Pary Regionu odbyło się w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego, w Łagiewnikach, a ks. Wojtka Zyśka, który
zgodził się pełnić posługę Doradcy Duchowego w Ekipie Regionu
poznaliśmy na rekolekcjach o Miłosierdziu Bożym.
Cieszymy się, że w naszej posłudze będą nas wspierały inne małżeństwa.
Ekipę Regionu tworzyć będą Pary Sektorów:
Bernadka i Piotr Dyla,
Ania i Romek Kobiałka,
Ania i Tadziu Kostkowscy,
Honorata i Sławek Pakuła,
Kasia i Marek Rymsza.
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Za organizację Rekolekcji będą odpowiedzialni:
Hania i Kazik Breza.
Za media, stronę internetową, redagowanie Listu będą odpowiedzialni:
Małgosia i Waldek Kaduk.
Za finanse, dystrybucję materiałów formacyjnych i materiałów Ruchu
odpowiedzialni będą:
Marzena i Michał Mamczarz.
Poza Ekipą Regionu poprosiliśmy także 3 małżeństwa, które będą nas
wspierały w trzech bardzo ważnych dziedzinach Ruchu, wymagających
koordynacji na poziomie Regionu:
Małgosię i Joachima Grzonków
poprosiliśmy o służbę na rzecz ,,Rodziny Orędowników’’, Stowarzyszenie
ojca Caffarela, a także o ciągłe zgłębianie, odkrywanie i promowanie
osoby Założyciela.
Helenę i Pawła Kukołowiczów
poprosiliśmy o przygotowanie i prowadzenie sesji dla par pilotujących
oraz wspieranie ich swoim doświadczeniem;
Majkę i Leszka Kukułków
poprosiliśmy o pomoc w przygotowywaniu materiałów formacyjnych
dla Regionu.
Drodzy małżonkowie Regionu Polska!
Nasz założyciel ks.Henri Caffarel powtarzał wielokrotnie: „Najważniejsze
jest iść na spotkanie Chrystusa. Jednym z celów END jest poznanie
Boga, aby lepiej Mu służyć i bardziej Go kochać.”
W naszej posłudze przede wszystkim pragniemy iść na spotkanie
Chrystusa, pragniemy coraz lepiej poznawać Boga, a przez służbę innym
małżeństwom pragniemy lepiej Mu służyć i bardziej Go kochać.
Prosimy Was o wsparcie modlitewne na czas tej służby, jednocześnie
zapewniamy ze swej strony o codziennej łączności z Wami w modlitwie
Magnificat.
Lucyna i Krzysztof
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To wyznanie Jezusa odsyła nas do dialogu między Mistrzem
a Jego uczniami z Ewangelii według św. Jana. Przygotowania do
ostatecznych wydarzeń, a zatem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania
weszły w fazę decydującą, dlatego Jezus żegnając się ze swoimi,
pragnie dać im ostatnie wskazania. W całej rozmowie, zapisanej
w czternastym rozdziale ewangelii, uderza jakaś nieporadność
i niezrozumienie ze strony uczniów. Słysząc zarówno ich pytania, jak
i widząc zdziwienie odpowiedziami udzielanymi przez Mistrza,
zastanawiać może, czy rzeczywiście zdawali sobie sprawę z wagi
sytuacji i nadal wiedzieli z Kim mają do czynienia? Wielkanocne
światło definitywnie rozwiało wątpliwości i nadało pamięci nowy rys,
który ostatecznie przekonał Dwunastu, że Jezus nadal jest „Drogą,
Prawdą i Życiem” – i tak będzie zawsze.
W naszej medytacji pragniemy skupić się na trzecim słowie
Jezusowego wyznania i zapytać, cóż oznacza stwierdzenie:
„Ja jestem Życiem”. Wydaje się, że należy na nie spojrzeć
w następującym kluczu: najpierw zobaczyć Jezusa jako tego, który
żyje, a następnie odkryć życiodajność, która ma w Nim swoje źródło.
„Jezus żyje” – to głębokie wyznanie, które okrzykiem radości
wdarło się do Wieczernika, pełnego lęku i niepewności. Odkrycie
pustego grobu, a potem spotkania ze Zmartwychwstałym legły
u podstaw wielkanocnej wiary uczniów, którzy następnie zanieśli
ją światu. On żyje, to znaczy, że nadal jest pośród nas, jest obecny
i chce przebywać z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata”. Żyje, czyli pokonał śmierć, grzech i szatana. Dwunastu,
a potem inni uczniowie, niosą światu tę nowinę, że oto Bóg podniósł
Jezusa z martwych i On nadal w mocy swojego Ducha jest pośród
nas. Ten, kto uwierzy w Niego, otrzyma odpuszczenie grzechów
i dostąpi zbawienia. A zatem wiara w Jezusa jest wyzwalająca,
a co za tym idzie – życiodajna.
Mieć życie dzięki Niemu, to drugi wymiar wezwania, nad
którym medytujemy. Historia Jezusa nie zakończyła się, ale trwa
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nadal. Każdy, kto dotyka Jego życia, wchodząc w relację z Nim, może
doświadczyć łaski, która jest życiodajna. On, żyjąc, napełnia nas
życiem, tchnie w nasze wnętrze ożywczy oddech, nadaje sens,
inspiruje. Jego obecność sprawia, że my jesteśmy. Dzięki Jego łasce,
rodzimy się do królestwa, które rozpoczyna się tutaj, a pełnię będzie
miało w wieczności. Dla małżonków, jak zauważa ojciec H. Caffarel,
ta życiodajność to doświadczenie uzdrowienia, którym zostaje
dotknięta chora ludzka miłość, skażona grzechem pierworodnym.
Jezus przynosząc ratunek, nieustannie daje łaskę, bo jest obecny
i działa z mocą w sakramentach Kościoła.
Zatem mówiąc, że Jezus jest życiem, wyznajemy Jego
obecność pośród nas i równocześnie uświadamiamy sobie, że jest
ona życiodajna.
Dzięki Niemu, my mamy życie.
Ks.Wojciech Zyśk

Graça et Roberto
“Poznać Jezusa Chrystusa dzięki wierze
jest naszą radością; iść za nim jest łaską,
a przekazywać te skarby innym jest zadaniem,
które Pan nam powierzył, wybierając nas i powołując”.
V CELAM – Doc. d’Aparecida n° 18
Drodzy członkowie ruchu END:
To nasz pierwszy kontakt z Wami na łamach Kuriera ERI jako pary
łącznikowej Strefy Ameryki. Nazywamy się Graça i Roberto.
Jesteśmy małżeństwem od 41 lat. Mamy dwoje dzieci. Mieszkamy
na południu Brazylii, w mieście Porto Alegre, a do END należymy
od 28 lat.
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ERI wybrało List Apostolski Porta Fidei jako główny wątek refleksji
tego Kuriera publikowanego w Roku Wiary. Nam przypadło rozważanie
na temat świadectwa wiary.
W 6. punkcie Porta Fidei, Jego Świątobliwość Papież Benedekt XVI
deklaruje, że: «odnowa Kościoła dokonuje się także przez świadectwo,
jakie daje życie wierzących: poprzez samo swoje istnienie w świecie
chrześcijanie są faktycznie powołani, aby rozjaśniać Słowo prawdy,
jakie pozostawił nam Pan Jezus “.
W tym sensie Kurier skierowany do wszystkich członków END
na świecie może być tylko przesłaniem radosnym.
Radosnym, gdyż wiara jest odpowiedzią na ogłoszenie Dobrej Nowiny,
a to wystarcza, aby stała się ona okrzykiem radości.
Radosnym, z powodu uczestnictwa w podjętym w tym Roku Wiary
wysiłku
duchowej
odnowy
Kościoła,
będącym
odpowiedzią
na wezwanie Kościoła do poszukiwania autentycznego nawrócenia
do Pana.
Radosnym, z powodu możliwości świadczenia o wierze otrzymanej
w Kościele, która doprowadziła w łonie END tyle osób i małżeństw
przed nami do podjęcia drogi nawrócenia i poszukiwania świętości
w życiu małżeńskim.
Kościół rozumie i docenia zarówno głęboki wpływ świadectwa życia
wiernych na życie wspólnoty, jak i znaczenie wspólnoty dla
umocnienia wiary chrześcijan. W tym szczególnym roku łaski, Kościół
zaprasza nas do podjęcia kolejnego wyzwania. Życzy sobie, abyśmy
nauczyli się lepiej żyć z niepewnością nadziei i byśmy stali się bardziej
owocni w naszej misji, poczynając od refleksji o wierze. Aby nas
wspomóc, Kościół oferuje okazję do wyznawania wiary w katedrach,
kościołach, domach, w rodzinach... W ten sposób rzeczywiście
odczujemy silną „potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywania
przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary”. (Porta Fidei, 8 )
To kościelne zaangażowanie, aby na nowo odkryć radość w wierze
i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary – tak jak to miało
miejsce w czasach pierwszych chrześcijan (Porta Fidei, 7) –
przypomina nam początek naszego chrześcijańskiego życia w Ruchu,
miejscu w Kościele, gdzie uświadomiliśmy sobie naszą przynależność.
Zawsze byliśmy zachwyceni zaangażowaniem i oddaniem cechującym
pierwsze małżeństwa i doradców duchowych END, animujących Ruch i
formujących kolejne pokolenia par odpowiedzialnych, par pilotujących
i par łącznikowych. Ich podejście promieniowało pewnością, nadzieją
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odkrycia „skarbu ukrytego w roli” (Mt. 13,44). Ich miłość
i entuzjastycznie przekazywana pedagogia, charyzmat i mistyka END
zadecydowały
o
naszej
chrześcijańskiej
formacji
wstępnej
i o wypracowaniu drogi, którą następnie podążaliśmy.
Dzięki temu dobremu startowi byliśmy uwrażliwieni na sposób
przyjmowania i na serdeczność braterską. Odkryliśmy umacniającą
obecność Boga w modlitwie, w Słowie i w Eucharystii, obecność tak
ważną dla odkrycia głębokiego sensu naszej małżeńskiej miłości
i konieczności jej codziennego podtrzymywania i odnawiania, jak
nauczał Ojciec Caffarel: „aby wzrastała miłość małżonków, trzeba
poznawać Boga i Jego plan”.
Pragniemy gorąco, aby tchnienie Ducha Świętego uczyniło Rok Wiary
owocnym i aby udzielił nam siły świadectwa do przekazywania nowym
pokoleniom nauczania Chrystusa na temat małżeństwa.
Tłum. Radek

Graça et Roberto

W Liście Apostolskim Porta Fidei, Benedykt XVI pisze:
„Wiara sprawia, że życie wiernych wydaje owoce, ponieważ poszerza
serca w nadziei i pozwala na dawanie twórczego świadectwa: otwiera
w istocie serca i umysły tych, którzy słuchają, na zaproszenie Pana,
aby przylgnęli do Jego słowa, by stali się Jego uczniami” (Porta Fidei,
7). A następnie stwierdza : „Tak więc tylko przez wiarę wiara rośnie
i umacnia się” (Porta Fidei, 7).
W tych słowach Ojca Świętego mamy zawartą syntezę i jednocześnie
program dla nas wszystkich na obecny rok wiary i na całe nasze
życie. Rzeczywiście, istnieje ścisły związek pomiędzy wiarą
a nadzieją, gdyż prawdą jest, że poznanie wzmacnia zaufanie,
z drugiej zaś strony, im większe zaufanie między ludźmi, tym lepsze
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i głębsze wzajemne poznanie, umożliwiające coraz pełniejsze
dzielenie życia. Można tutaj także odnaleźć trzeci, dotąd niewskazany
wymiar: wiara i nadzieja otwierają serce na miłość ofiarną, która jest
możliwa tylko dla tego, kto wierzy i ufa. Chrześcijańscy małżonkowie
są uczniami postępującymi za Panem. To jest fundamentalny punkt
charakteryzujący END od samego początku, gdy Ojciec Caffarel
rozpoczął spotkania z pierwszymi parami małżeńskimi starającymi
się pogłębić swoje relacje z Panem. To bardzo ważne, bo zanim stali
się małżonkami, byli chrześcijanami, a to oznacza, że jako uczeń
każdy stara się przede wszystkim odczytać wolę Boga, zamysł Boga
wobec niego.
Jakże cudowne będzie dla małżonków móc stopniowo odkrywać,
że to Pan ich połączył – a co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela
– i że od wieków zaplanował ich jedno dla drugiego, aby stali się
współpracownikami w dziele stworzenia, aby wszystko prowadzić
do celu, dla którego wszystko zostało stworzone, do Boga Dobra
i Szczęścia. Święty Augustyn mówił, że małżonkowie chrześcijańscy
mają misję edukowania swoich dzieci, tzn. wskazywania ścieżki
prowadzącej je do Boga. W ten sposób ludzka miłość zostaje w Panu
przemieniona w miłość ofiarną, a w szkole Pana uczymy się
delikatności miłości. W tym sensie Magisterium Kościoła, zwłaszcza
Papież Pius XI, ale także Sobór Watykański II, mówią o czystości
małżeńskiej, tzn. sercu czystym, dbającym o delikatność miłości, tej
inklinacji ku drugiemu – kochanemu dla niego samego i w Bogu.
Taki program, najdrożsi Przyjaciele, jest z pewnością bardzo
wymagający. Ojciec Caffarel mówił w jednej ze swoich konferencji,
że doskonała miłość wymaga poświęcenia i wyrzeczenia, ponieważ
musimy w pewien sposób przeciwstawić się skłonności do rutyny
i wygody.
Piszę do Was w liturgicznym okresie Wielkiego Postu. W swoim
nauczaniu Benedykt XVI zachęca nas do rozmyślania na temat relacji
między wiarą a miłością, gdyż cnoty te są ściśle ze sobą powiązane.
Małżeństwo i rodzina są uprzywilejowanymi miejscami weryfikacji tej
relacji,
ponieważ
fundamentem
małżeństwa
jest
wierność
małżonków, jako sposób przeżywania miłości, a ta wierność jawi się
jako przejaw zwycięstwa miłości nad czasem.
Najdrożsi Przyjaciele, życzę Wam wszystkim i Waszym rodzinom
wielu niewyczerpanych łask, Bożych błogosławieństw i matczynej
opieki Świętej Dziewicy. Przyjmijcie moje serdeczne pozdrowienia.

Tłum. Radek

O. José Jacinto Ferreira de Farias, SCJ
Duchowy Doradca ERI
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Pierwsza ekipa powstaje w sposób, który określa istotę Ruchu
END, w sposób który jest dla nas osobiście niezwykle ważny
i brzemienny w skutki. Najpierw pojedyncze małżeństwo francuskie,
do
którego
dołączają
trzy
inne
małżeństwa,
przychodzą
do ks. Caffarela z pytaniem, co mogłyby zrobić, aby jako małżeństwa
rozwinąć swoje życie duchowe. Ta wewnętrzna potrzeba zostanie
skonkretyzowana w pytaniu o świętość, świętość budowaną
we wspólnocie małżeńskiej. Impuls wychodzi od małżeństw i ten fakt
będzie określał cały ruch. Inicjatywa zasadniczo będzie zawsze
po stronie małżeństw. W sensie formalnym droga rozpoczęta
od potrzeby serca chrześcijańskich małżeństw zostanie ostatecznie
dookreślona uznaniem przez Radę Papieską do Spraw Świeckich
w roku 1992 Ruchu Equipes Notre-Dame za międzynarodowe
stowarzyszenie prywatne wiernych. To małżeństwa są odpowiedzialne
za Ruch, jego owoce, za inne małżeństwa, uczestników Ruchu.
Aktywna postawa małżeństw jest zanurzona w pewnej bezradności.
Zagubienie kieruje je do ks. Caffarela, osoby wyrażającej autorytet
i mądrość Kościoła. Ten mechanizm współ-działania zostanie
wbudowany w codzienne życie Ruchu i stanie się dla niego siłą,
która, w mojej ocenie, przynosi lub przynosić powinna (tutaj warto
zacytować stwierdzenie, którym często posługiwał się ks.Caffarel:
„nie mówię jak jest, ale jak być powinno”) owoce małżeństwom
i kapłanom, opiekunom duchowym ekip, do czego wrócimy jeszcze
w tym tekście.
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W Karcie, dokumencie określającym sposób działania ekip,
zapisano słowa, które we Francji powojennej były dość oczywiste, dla
nas w Polsce początku XXI wieku stają się, co należy powiedzieć
z goryczą, coraz prawdziwsze: „Małżeństwa te, znając swoje słabości
i granice swoich możliwości, doświadczając każdego dnia, jak trudno,
mimo ich dobrej woli, żyć po chrześcijańsku w pogańskim świecie
i wierząc niezłomnie w siłę pomocy braterskiej postanowiły założyć
ekipę.” Nigdy nie miałem złudzeń co do słabości nas, jako
małżeństwa. Dzisiaj jednak druga istotna teza tej sentencji niemal
codziennie, namacalnie potwierdza swoją słuszność. Codziennie
doświadczamy niezgody pogańskiego świata na sposób życia, jaki
chcemy realizować. I nie jest to tylko promowanie innego stylu życia.
Ta niezgoda ma charakter aktywny. Świat nie mówi: żyjcie tak, jak
uważacie to za stosowne, to wasza rzecz. Świat mówi: macie żyć
inaczej, nie możecie być wyrzutem sumienia dla nas. Codziennie
musimy podejmować wysiłki, aby nie ustawać na drogach świętości.
Nieustannie doświadczamy braterskiej pomocy. Z dzisiejszej
perspektywy odejście z Ruchu uznalibyśmy za dużą stratę w naszym
małżeńskim życiu. Ta strata polegałaby głównie na pozbawieniu nas
głębokiego kontaktu z innymi małżeństwami, z całym Ruchem. Droga
tych małżeństw do Boga jest dla nas wsparciem. To wsparcie wyraża
się ich zwycięstwami, osiągnięciami, którymi dzielą się z nami.
To wsparcie otrzymujemy również wtedy, gdy widzimy ich porażki.
W swojej pysze niechętnie przyjmujemy własne porażki, są dla nas
czasami niezwykle bolesne. Porażki innych pozwalają nam łatwiej
odkrywać miłosiernego Boga, który nigdy nie wycofuje swojej
miłości.
Ogromną pomoc ze strony Ruchu otrzymujemy w postaci
wymagań (formalnie zadań), jakie są nam stawiane, a właściwie, jakie
sami na siebie nakładamy, decydując się na uczestnictwo w END. Same
zadania są niezwykle cenne dla rozwoju życia duchowego małżeństwa.
Można by jednak realizować te zadania poza Ruchem. To prawda!
A jednak uczestnictwo w spotkaniach ekipy pozwala w sposób regularny
weryfikować na ile prawdziwa jest złożona przez nas deklaracja. Każdy
z małżonków przeżył chwile wstydu, gdy musiał przyznać się
do zaniedbania swoich zobowiązań. Z całą pewnością życie w Ruchu
uporządkowało nasze życie małżeńskie, skierowało nas w sposób jasny,
we wspólnocie małżeńskiej do Boga. Ogromnie cenimy fakt, że co roku
musimy na nowo podjąć decyzję o dalszym uczestnictwie w Ruchu.
Niebezpieczeństwo rozmycia nałożonych na siebie zadań jest ogromne
i na tym polega właśnie mądrość Ruchu, że dostrzegając te nasze
skłonności zapewnia narzędzia mobilizujące nas do wysiłku.
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Ruch dość często jest kojarzony z zadaniem określanym
najczęściej jako „dialog małżeński”. To rzeczywiście niezwykły dar,
jaki został wydobyty przez ks. Caffarela, którego wartość została
później potwierdzona osiągnięciami z zakresu psychologii. Mamy
jednak głębokie przekonanie, że dialog małżeński, wartościowy sam
w sobie, to tylko część propozycji, jakie Ruch ofiarowuje
małżeństwom chrześcijańskim. Aby właściwie popatrzeć na dialog
małżeński przywołajmy słowa ks. Caffarela określające istotę Ruchu:
„Ekipy Notre-Dame mają za podstawowy cel pomagać małżeństwom
w dążeniu do świętości. Ani więcej, ani mniej.” Nasze osobiste
doświadczenie jest zapewne wspólne dla wielu małżeństw
uczestniczących w Ruchu. Motyw przystąpienia do ruchu, aczkolwiek
werbalnie zbieżny ze zdaniem ks. Caffarela, w rzeczywistości, dla
wielu małżeństw, jest inny. To jakaś nie do końca określona potrzeba
przynależności, motywowana mniej lub bardziej jasno pragnieniem
umieszczenia Chrystusa w centrum swojego życia. Odbiciem tego
są pierwsze
dialogi.
Bardzo
techniczne,
skoncentrowane
na wzajemnym
porozumieniu,
często
przeniknięte
wysiłkiem
rozgonienia chmur, które zaciągnęły się nad naszym małżeństwem.
Potem powoli, czasami zajmuje to lata, Chrystus staje się aktywnym
uczestnikiem naszego dialogu. Dialog zamienia się w zasiadanie (jak
zasiadanie do uroczystej wieczerzy), czyli czas poświęcony
na spotkanie małżonków, w centrum którego znajduje się Chrystus.
Wyrazem obecności Niewidzialnego jest zapalona świeca i modlitwa,
która rozpoczyna zasiadanie. Odkrywanie woli Bożej staje się
istotnym celem tego spotkania. Warto zauważyć, że w tak
rozumianym dialogu widać, że jest on zanurzony w innych zadaniach,
które realizujemy. W modlitwie osobistej, małżeńskiej i rodzinnej,
w czytaniu i medytowaniu Słowa Bożego, w rekolekcjach, w końcu
w regule życia. Nasze osobiste doświadczenia pokazały, że każde z
tych zadań ogrywa istotną rolę w podążaniu do świętości, zadania
uzupełniają i przenikają się. W miarę wzrostu duchowego naszego
małżeństwa poszczególne zadania zmieniały trochę swoje role, ich
wartość była odkrywana jakby na nowo. Ze szczególną wdzięcznością
odnosimy się do uczestniczenia w co najmniej 48-godzinnych
zamkniętych rekolekcjach dla małżeństw. Potrzebujemy ich.
To ważne wydarzenie w naszym życiu. Ilekroć mówimy o zadaniach,
przesadnie koncentrujemy się na naszych wysiłkach. Może się
okazać, że poleganie na własnych wysiłkach zamyka nas na działanie
Boga, Jego dary. Rekolekcje są dla nas czasem, w którym staramy
się powrócić do równowagi pomiędzy tym, co wymaga naszego
wysiłku, a postawą, w której wysiłek oznacza ufne trwanie przed
obliczem Boga. Przygotowując rekolekcje o regule życia odkryliśmy
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fragment z listu św. Pawła do Koryntian. Św. Paweł mówi tak:
„Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich Apostołów… Lecz za łaską
Boga, jestem tym czym jestem, a dana mi Jego łaska nie okazała się
daremną; przeciwnie, pracowałem więcej od wszystkich, nie
ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną.” Łaska Boża, jakże bardzo jej
potrzebujemy i właśnie cisza rekolekcji pozwala nam powrócić do tej
równowagi pomiędzy „pracą” i „łaską Boga”.
W pierwszym akapicie tego tekstu zwróciliśmy uwagę na fakt,
że Ruch powstaje, jako ruch świeckich. Małżeństwa tworzące ekipę
proszą znanego im księdza o pełnienie roli opiekuna duchowego.
Chcielibyśmy podkreślić, że to małżeństwa wychodzą z inicjatywą.
Ksiądz albo odpowiada pozytywnie na to zaproszenie, albo odmawia.
Kierunek od małżeństw do kapłana ma naszym zdaniem ogromne
znaczenie.
Zaproszenie
jest
nie
tylko
wyrazem
zaufania
do konkretnego kapłana, jest również zaproszeniem go do wspólnoty
z wszystkimi tego konsekwencjami. On ze swej strony sprawuje
opiekę duchową nad ekipą, staje się doradcą i wnikliwym
obserwatorem, z prawem upomnienia, gdy zauważy, że małżeństwa
schodzą z dróg świętości lub zaczynają tułać się po ich obrzeżach.
Małżeństwa ofiarowują mu siebie, aby mógł nawiązać bardzo bliski,
osobisty dialog miłości z każdym z nich. Ksiądz, gdy pełni swoje role
w parafii jest jakby po drugiej stronie, w pewnym sensie oddzielony
od parafian, często nazbyt wygórowanymi ich oczekiwaniami.
W parafii jest dla wszystkich i taką postawę powinien zajmować.
W ekipie ma prawo spotkać się z relacją bardzo osobistą. Posuniętą
tak daleko, że w ramach dzielenia może, jeśli tego pragnie, wyjawić
swoje kłopoty, rozterki duchowe. Zawsze myślimy, że bardzo tego
potrzeba kapłanom. Osobiście (Paweł) bardzo przeżywam samotność
kapłanów. Ekipa z jednej strony zapewnia pewien właściwy dystans,
ale z drugiej stwarza atmosferę bliskość, której każdy z nas tak
bardzo potrzebuje.
Jest jeszcze jeden dar, który otrzymaliśmy za pośrednictwem
Equipes Notre-Dame. Tym niezwykłym darem jest Ksiądz Caffarel.
Im więcej dowiadujemy się o życiu tego kapłana, tym bardziej
zachwyca nas jego odpowiedź na dar Boży, jaki otrzymał.
Podziwiamy mądrość, która towarzyszyła jego działaniom. Jego
powiedzenie, przytoczone powyżej ”nie mówię, jak jest, ale jak być
powinno”, dobrze określa tego wymagającego kapłana. To zdanie
ks. Caffarela towarzyszy nam szczególnie wtedy, gdy widzimy nasze
słabości i powstaje w nas pokusa, aby uznać, że inaczej być nie
może. Jak być powinno? To pytanie niezwykle aktualne obecnie, gdy
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największe świętości są poddawane w wątpliwość, gdy świat wydaje
się rozpadać na naszych oczach. Nawet samo postawienie takiego
pytania zdaje się być nie na miejscu. „Sto listów o modlitwie”
ks. Caffarela to najpiękniejsza książka o modlitwie, jaką czytaliśmy
(Paweł czytał ich bardzo wiele). Może nie dlatego, że jest głębsza niż
inne wspaniałe książki o modlitwie, ale dlatego, że sposób w jaki
o modlitwie mówi ks. Caffarel jest niezwykły w swojej prostocie.
Zdolność wydobywania z codziennych wydarzeń przykładów
odnoszących się do modlitwy zdumiewa głębią. Miłość do adresatów
tych listów, jaka przenika te krótkie teksty porusza najgłębsze
pokłady naszych serc. Jakże bardzo jesteśmy wdzięczni za tę książkę
i spotkanie w podejmowanych działaniach i tekstach tego
niezwykłego kapłana.
Ruch Equipes Notre-Dame jest ruchem małżeńskim. Bardzo
to cenimy. Wielokrotnie pada pytanie, czy nie lepiej byłoby, gdyby
to był ruch rodzinny? Jeżeli przyjrzeć się uważnie rodzinie,
to źródłem jej życia, jej siły jest miłość małżonków. Wszystko
zaczyna się od ich miłości i to właśnie stan ich miłości, ich
wzajemnych odniesień określa żywotność życia rodzinnego.
Małżonkowie są jak kapitan na statku. To na małżonkach opiera się
bezpieczeństwo podróży, to oni wyznaczają cele i są odpowiedzialni
za dotarcie do nich. Z wymienionych powodów, nie zaniedbując
dzieci, małżonkowie powinni przede wszystkim dbać o stan swojego
małżeństwa, swoich wzajemnych relacji. Myślimy czasami, że być
może zbyt mało czasu poświęcaliśmy naszemu małżeństwu,
koncentrując się za bardzo na naszych dzieciach. Dzieci nie zyskiwały
na takiej postawie. Czyż uparte dążenie do świętości nie jest
najlepszą metodą budowania dobrej, chrześcijańskiej rodziny?
Warszawa 2013-05-09
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Podczas XI ogólnopolskiej pielgrzymki naszego Ruchu Equipes NotreDame odbyły się dwie równoległe sesje. Jedna z nich dotyczyła
posługi pary informacyjnej pod hasłem "Dlaczego formacja w Ruchu
END nie jest naszą sprawą prywatną?" Przewodniczyli jej Marzenka
i Michał Mamczarzowie.
Pary informacyjne z każdego sektora dzieliły się swoimi
doświadczeniami dotyczącymi sprawowania tejże posługi. I tak,
sektor kujawski reprezentowali Hania i Kazik Brezowie; sektor
mazowiecki Beata i Andrzej Garliccy, sektor śląski Małgorzata
i Waldek Kadukowie oraz Agnieszka i Marek Rosiek, wielkopolski –
ja, wdowa Iza Zagrobelna pełniąca posługę pary informacyjnej
z moim śp. Mężem Andrzejem do czasu jego odejścia...
Ponieważ była to moja pierwsza z jedenastu ogólnopolskich
pielgrzymek END (we wszystkich uczestniczyliśmy razem!) bez
"namacalnej" obecności mojego Męża – wierzę w Jego duchową
obecność przy mnie i naszych dzieciach – trudno mi opisać
szczegółowo o działaniach, o których mówili moi kochani
przedmówcy.
Moim zdaniem najważniejsze streszcza się w zdaniu wypowiedzianym
na początku przez Marzenkę i Michała:
Większość ludzi będzie oceniać nasz Ruch, nie poprzez perspektywę
Karty, czy naszej formacji, ale kojarząc znane sobie małżeństwa
i obserwując ich codzienne życie. To jest prawdziwe świadectwo
o naszym Ruchu i za nie każdy z nas jest odpowiedzialny, niezależnie
od sprawowanej posługi.
Rozpoczęłam swoje przemyślenia od słów Jezusa skierowanych
do Szymona Piotra i do każdego z nas: „Czy miłujesz mnie?", gdyż
uważam, że miłość do Jezusa – a poprzez Niego do Bliźniego –
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zobowiązuje nas wszystkich, którzy tworzymy Ruch END, do dawania
świadectwa tej miłości i dzielenia się nią w służbie małżeństwu,
w służbie drugiemu człowiekowi!
„Czy miłujesz mnie?"
Jako członkowie END, gdzie mamy nadzwyczajną szansę doświadczyć
duchowości małżeńskiej i żyć nią z pomocą wspólnoty-ekipy –
musimy
mieć
świadomość,
że
jest
wymogiem
naszego
chrześcijańskiego powołania, abyśmy odpowiadali na wezwanie
Chrystusa do bycia solą ziemi, światłem świata i zaczynem w cieście!
„Czy miłujesz mnie?"
Jako pary małżeńskie i wdowy jesteśmy wszyscy wezwani
do dawania świadectwa naszej wiary, naszej miłości małżeńskiej!
Nie możemy stać z założonymi rękami! Musimy głosić Dobrą Nowinę
o chrześcijańskim małżeństwie wszystkim małżonkom, narzeczonym,
żyjącym bez ślubu, żyjącym w związkach cywilnych!
„Czy miłujesz mnie?"
W naszym sektorze pary informacyjne zostały powołane dwa lata
temu. Wcześniej, aby informacja o Ruchu docierała do ludzi,
organizowano Msze św. wspólnotowe w parafiach – razem z
mieszkańcami parafii, gdzie w ramach ogłoszeń, często kazania,
dawaliśmy świadectwo naszej przynależności do Ruchu, po czym
zapraszaliśmy zainteresowanych na spotkania, rozdawaliśmy ulotki
informacyjne.
Tak jest często i teraz.
Każda para informacyjna – działa w okolicach swojego rewiru,
swojego miejsca zamieszkania. Korzysta też ze swoich znajomości
np. informuje o Ruchu w parafii znajomego kapłana, wśród przyjaciół
i tam, gdzie jest ku temu okazja. Przedstawia Ruch na naukach dla
narzeczonych, często kontaktuje się z proboszczem pobliskiej parafii,
jeśli jest zgoda to przedstawiamy Ruch. Zdarza się, że to Kapłan
mając chętne małżeństwa zaprasza do przedstawienia naszego
Ruchu. Również małżeństwa, które pragną wzrastać w miłości
znajdują nas.
Informacje o Ruchu z krótkim świadectwem są przekazywane
w ramach ogłoszeń w czasie Mszy św. Dalej odbywa się spotkanie
w wyznaczonym wcześniej terminie pary informacyjnej wraz z parą
pilotującą
i
w
miarę
możliwości
parą
sektora
–
jeśli
są zainteresowane małżeństwa – umawiają się na spotkania
pilotażowe.
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„Czy miłujesz mnie?"
Przytoczony przez Marzenkę i Michała na początku panelu cytat
ze Statutów Kanonicznych – art.3. mówi, że:
„...END rozbudzają w małżeństwach świadomość ich misji
ewangelizacyjnej w Kościele i świecie poprzez dawanie świadectwa
miłości małżeńskiej oraz poprzez inne zależne od ich wyboru sposoby
działania”.
A takimi sposobami działania w naszym sektorze są m.in.:
-prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu dla wszystkich
małżonków – nawet jeśli nie ma chętnych do Ruchu,
-dawanie świadectwa naszej przynależności do ruchu, świadectwa
dotyczącego
modlitwy
rodzinnej,
modlitwy
małżonków
na spotkaniach z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
„Czy miłujesz mnie?"
O.Caffarel mówi, że na misję pary małżeńskiej składają się:
1.wzajemne uświęcenie
2.zrodzenie i wychowanie dzieci
3.apostolat w małżeństwie
4.apostolat poza małżeństwem – to nie tylko dawanie świadectwa,
ale także praca, którą każde małżeństwo END ma za zadanie
wykonać!
Jeśli miłujemy, każdy we właściwy sobie sposób będzie świadkiem
Chrystusa wobec najbliższych, ale i wobec wszystkich, których Pan
stawia na naszej drodze życia!!
PS.
Kochani Przyjaciele! Bóg zapłać za Waszą modlitwę, którą wspieracie
mnie i moje dzieci!!
Ta Modlitwa i każdy najmniejszy odruch serca mają dla nas Wielką
moc!! Dodają nam siły! Dają pokój serca!!! Dziękując, zapewniam
o mojej pamięci modlitewnej za Was! Bóg zapłać!!!
Iza Zagrobelna
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Maryla i Sławek
Legatowie

Sesja dotycząca modlitwy orędowniczej upłynęła pod znakiem
duchowych doświadczeń czterech małżeństw, które przyjęły
zaproszenie do złożenia świadectwa o roli modlitwy wstawienniczej w
ich życiu i o jej sile. Przypomina im ona nieustannie o wielkiej miłości
Boga i o wielkiej miłości ludzi, o czym także pisał ojciec Henri
Caffarel.
We wprowadzeniu do sesji sięgnęliśmy po ewangeliczne
przykłady orędowników i ich postawy wstawienniczej.
Orędowników, którzy szukali pomocy Jezusa zapewne było
wielu, skoro ewangelista Mateusz pisał: Przynoszono więc do Niego
wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości:
opętanych, epileptyków i paralityków. A On ich uzdrawiał. I szły za Nim
liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania
(Mt 4, 24-25).
Uzdrowienie paralityka, którego kilku mężczyzn przyniosło
na łożu przed oblicze Jezusa, było możliwe dzięki ich wierze.
Przedzierali się z nieszczęśnikiem przez tłumy, a potem przez dach
domu, w którym uzdrawiał Jezus. Gdyby nie ich wiara i poświęcenie,
być może ów paralityk nigdy by nie zaznał za życia miłości, nie wstał
o własnych siłach i nie odszedł ze swoim łożem (Mt 9, 1-8). Ich
wstawiennictwo przyczyniło się nie tylko do jego fizycznego
uzdrowienia, ale także uzdrowienia jego duszy przez odpuszczenie
grzechów, którego dokonał Jezus.
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Sługa setnika dostąpił łaski uzdrowienia, bo jego pan prosił
osobiście Jezusa o tę łaskę (Mt 8, 8). Setnik, żołnierz i dowódca, był
w ówczesnym Izraelu przedstawicielem narzuconej przez Rzym
władzy. A jednak ukorzył się przed Bogiem i prosił Jezusa Żyda
o łaskę dla swego sługi. Jezus uzdrowił sługę i docenił wiarę setnika:
U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary (Mt 8, 8).
Wskrzeszenie córki Jaira, zwierzchnika synagogi (Mt 9,
18 26), jest kolejnym przykładem głębokiej wiary w miłosierdzie
Boga. Jair padł przed Jezusem na kolana i prosił Go w geście uniżenia
i pokory o ratunek dla córki. Status religijny i społeczny przełożonego
synagogi sprawiał, że zwykle to jego proszono o modlitwy i pomoc.
A jednak porzucił dumę i się ukorzył. Inny przełożony synagogi,
którego imienia nie przekazali nam ewangeliści, nie ukorzył się; był
oburzony tym, że Jezus uzdrowił kobietę w dzień szabatu (Łk 13,
14).
Trzy przykłady postawy głębokiej wiary, pokory i miłości
do Boga i bliźniego. Jakże wymowne są to przykłady wstawiennictwa
motywowanego miłością i wielką ufnością w nadprzyrodzone
działanie Jezusa i wiarą w miłosiernego Boga. To także przykłady
bezwarunkowej miłości Jezusa do człowieka. Są to zarazem
przykłady postaw ludzi, którzy prosząc Jezusa o interwencję u Boga,
uznają swoją zależność od Niego.
Zauważmy, jakie są owoce wstawiennictwa. Te oczekiwane
i wypraszane – to zwykle fizyczne uzdrowienie. Jednak widzimy także
owoce nieoczekiwane, niejako przez Boga dodane, którymi nas
obdarowuje – to uzdrowienia duchowe, gdy Jezus odpuszcza grzechy
bądź wyzwala z opętania, i umocnienie w wierze.
Sesję rozpoczęliśmy modlitwą-wezwaniem do Ducha Świętego!
Cztery małżeństwa przyjęły zaproszenie do publicznego świadectwa
o roli modlitwy wstawienniczej w ich życiu i o jej sile. Świadectwa
przedstawili: Danka i Marek Szczepaniakowie z Sektora Wielkopolskiego,
Agnieszka i Wojtek Kiniorscy z Sektora Mazowieckiego, Ania i Tadzio
Kostkowscy z Sektora Kujawsko-Pomorskiego oraz Ania i Romek
Kobiałkowie z Sektora Małopolskiego.
Danka i Marek
Swoją decyzję o przystąpieniu do Ruchu Orędowników podjęli
na pielgrzymce END pod wpływem świadectwa jednego z małżeństw.
Na początku były obawy czy wytrwają w codziennej, wspólnej
modlitwie, ale szybko poznali jej owoce i to bardzo ich zbliżyło jako
małżeństwo.
Najczęściej nie znamy owoców naszej modlitwy w intencjach, które
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przychodzą „z zewnątrz”. Modlitwa w intencjach tych, których
znamy, przychodzi jakby łatwiej, bo wspierają je uczucia wobec
bliskich i osób nam znajomych. Tu jednak pojawia się trudność
w osiąganiu równowagi między naszymi pragnieniami a ufnością
(Jezu ufam Tobie, bądź wola Twoja). „Choroba Andrzeja
Zagrobelnego sprawiła, że nagle wszyscy w sektorze staliśmy się
jedną wielką rodziną orędowników. Andrzej odszedł, ale podczas
Jego pogrzebu poczułem się dumny i mocny, że jest nas tak wielu” –
mówił Marek.
Danka mówiła, że dodatkowym owocem modlitwy orędowniczej jest
ich własna przemiana, modlitwa za innych umacnia ich samych.
Dzięki temu trudy, jakie przeżywają, potrafią pokonywać. Podzieliła
się swoim wzruszeniem podczas wypowiadania intencji: „Po moich
policzkach płyną łzy. Nie są to łzy żalu czy rozpaczy, czuję
wewnętrzne ciepło i radość”. Jest to dar Pana Boga w odpowiedzi
za nasze wsparcie i łączność z potrzebującymi. Modlitwa tworzy,
buduje więź i łączność. Buduje miłość.
Agnieszka i Wojtek
Wojtek pokreślił, że bez interwencji Boga nie miałby szans pokonać
ciężkiej choroby neurologicznej. Choroba Wojtka – o czym mówiła
Agnieszka, która jest neurologiem – stała się doświadczeniem miłości
Boga w sytuacji nieomal beznadziejnej. Doświadczeniem Bożego
miłosierdzia
i
modlitwy
niezliczonych
orędowników,
którzy
szturmowali Niebo. Uzdrowienie Wojtka w kategoriach medycznych
nie jest łatwe do uzasadnienia. Potwierdzają to lekarze. Dzięki
modlitwie za Wojtka, dwóch innych chorych, leżących z nim na tym
samym
oddziale
szpitalnym
odzyskało
zdrowie.
Agnieszka
po rozmowie z lekarką opiekującą się tymi pacjentami uznała,
że niespodziewanym skutkiem modlitwy wstawienniczej za Wojtka
stało się umocnienie w wierze owej lekarki.
Anna i Tadeusz
Dla Ani i Tadzia momentem przełomowym
i oddaniu się modlitwie była ciężka choroba córki
rokowania. Całkowite wyleczenie córki przekonało
i sensie powierzania Bogu losów własnej
i wszystkich potrzebujących duchowego wsparcia.

w praktykowaniu
i bardzo niepewne
ich o sile modlitwy
rodziny, bliskich

Ania i Romek
Mówili nam o doświadczeniu codziennej modlitwy, gdy proszą
z ufnością i cierpliwością o pomyślny obrót spraw małych i wielkich,
gdy proszą o dobry dzień i pomyślność rodziny. O wielkiej sile
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modlitwy i miłosierdziu Boga przekonali się wielokrotnie: w czasie
ciężkiej choroby Ani, innym razem, gdy wysłuchane zostały ich
prośby o sakrament małżeństwa dla ich syna i jego narzeczonej,
a także gdy po utracie pracy przez Romka wymodlona została
następna, której podjęcie nastąpiło szybciej, niż można było się tego
spodziewać.
Modlitwa – o czym słyszeliśmy w czasie sesji – jest wyrazem
ufnej wiary w miłosierdzie Boga, zarówno wtedy, gdy doświadczamy
ciężkiej choroby, grożącej utratą zdrowia a nawet życia, jak i wtedy,
gdy zmagamy się z trudami naszej codzienności – samotnością
w cierpieniu, brakiem pracy, a bywa że odwracaniem się od Boga
naszych dorosłych dzieci, co w świetle naszych wieloletnich starań
o ich chrześcijańskie wychowanie jest tym bardziej bolesne, gdy
prowadzi do zerwania więzi rodzinnych.
Modlitwa orędownicza, jak mówił O. Caffarel, i co potwierdziły
małżeństwa głoszące swoje świadectwa, przypomina nieustannie
o wielkiej miłości Boga i o wielkiej miłości ludzi.
Siła modlitwy orędowniczej jest tak wielka, że „ulegają” jej nie tylko
wierzący – co nas nie dziwi, ale czasami „ulegają” jej także
niewierzący – co można, a nawet należy uznać za działanie łaski.
Czy dzisiaj, gdy żyjemy w czasach, w których pokłada się
nadzieję w indywidualnym sukcesie, mamy tyle wiary, żeby prosić
Jezusa o ratunek dla innych? Czy jesteśmy gotowi przekraczać
granice własnego egoizmu i prosić Boga o zmiłowanie dla brata,
sąsiada czy pracownika, o taką samą łaskę uzdrowienia, której
dostąpił sługa setnika? Dzisiaj, może bardziej niż kiedykolwiek, gdy
wierzącym wyznacza się granice publicznej obecności, a słabych
i biednych wzywa do samowystarczalności i samoograniczenia,
potrzeba setników: odważnych kobiet i mężczyzn, którzy ujmą się
za chorymi, osobami niepełnosprawnymi i starymi, i udźwigną łoże
ich nędzy, osamotnienia i bezsilności. Udźwigną łoże dramatu
rozwiedzionych małżeństw, rozbitych rodzin, porzuconych matek
i dzieci. Wszystkich tych, o których łatwo się zapomina w pogoni
za własnym spokojem i szczęściem, a którzy potrzebują naszej
obecności, miłości i modlitwy.
Dzisiaj jesteśmy zanurzeni w doczesności chyba bardziej niż
kiedykolwiek. Żyjemy w czasach, w których człowiek pokłada
największe zaufanie w sobie samym i wierzy jedynie we własne
możliwości, w swoją samodzielność i samowystarczalność. Nie chce
zależeć od kogokolwiek. I wierzy, że jest to naprawdę możliwe.
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Modlitwa jest odrzuceniem pozorów i obietnic doczesności –
samodzielności, samorealizacji (autokreacji) i samowystarczalności.
Owszem – jest ich zaprzeczeniem!
Modlitwa wstawiennicza jest darem miłosiernego Boga, jest aktem
przekraczania granic egoizmu i samotności, jest postawą, która
zwraca się ku bliźniemu i wspólnocie. Modlitwa ta jest zarazem
ofiarowaniem i przyjmowaniem daru miłości Boga i miłości ludzi. Jest
po prostu szkołą bezinteresownej miłości. Jej owocem będzie
zbawienie nas samych i bliźnich, za którymi orędujemy. W tej
perspektywie modlitwa jest naszym chrześcijańskim zobowiązaniem
do miłości. Jest naszą odpowiedzialnością przede wszystkim
za Kościół – za nasze Siostry i naszych Braci – za nas.
Kończąc tę sesję, która dla prowadzących ją była
wzruszającym przeżyciem i poruszeniem serc, przywołaliśmy prośby
z ostatniego miesiąca skierowane do Rodziny Orędowników
i powierzyliśmy je Naszej Pani, śpiewając Pod Twoją obronę.
Modlitwa i jej siła wciąż brzmi w naszych sercach i uszach…
Dziękujemy Bogu
i modliliście się!

i

Wam,

którzy

tam

z

nami

byliście

Post scriptum I
W 1960 roku, o. Henri Caffarel zaapelował do ochotników, aby
zaangażowali
się
w modlitwę
wstawienniczą,
szczególnie
za małżeństwo i rodzinę chrześcijańską. Orędowanie – pisał –
to jedno z wielkich słów w języku modlitwy, jego waga jest naprawdę
ogromna, świadczy zarazem o wielkiej miłości Boga i o wielkiej
miłości ludzi (Sto listów o modlitwie).
Po dwudziestu latach od powołania Ruchu END profetycznie
wskazywał modlitwę jako ŹRÓDŁO... Zapewne dlatego, że już wtedy
dostrzegał niebezpieczeństwo wkrótce mającego objawić się
z niespotykaną
siłą
kryzysu
społeczeństwa,
małżeństwa
i chrześcijańskiej rodziny. A także zatrważającego kryzysu powołań
i niespotykanej wcześniej wielkiej liczby kapłanów i zakonników,
porzucających (zdradzających) Świętą Wiarę i Kościół. Dzisiaj
widzimy to wyraźnie, wtedy – 50 lat temu – optymizm zapowiadanej
wiosny Kościoła, którą miał zapoczątkować Sobór Watykański II,
przesłaniał lub wręcz lekceważył prawdziwe zagrożenia, które
w ciągu dekady i następnych lat miały spustoszyć winnicę Pana
i zdziesiątkować wspólnotę robotników, o których zawsze upominał
się Pan.
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Po upływie pierwszej dekady od apelu, na początku lat 70. XX w.,
o. Caffarel zrezygnował z czynnego zaangażowania w Ruchu – nie
porzucając go wszakże – aby oddać się modlitwie przez resztę
swojego życia w Domu Modlitwy w Troussures. Przez dwadzieścia
cztery lata. Aż do śmierci w 1996 r.
Post scriptum II
Małżeństwa Equipes Notre-Dame!
O. Henri Caffarel pisał w roku 1972 – Jesteście wezwane – Wy, które
od tylu lat odkrywacie bogactwo modlitwy braterskiej podczas
spotkania ekipy; Wy, które doświadczacie modlitwy. W chwili obecnej
jest to zadanie nadrzędne, wasz obowiązek, bowiem posiadacie
doświadczenie, a – wierzcie mi – to nie jest tak powszechne. Nie
ociągajcie się: wkrótce może być za późno! Wielkie dążenia
pojawiające się na świecie, kiedy rozczarowują, upadają tak szybko
jak się pojawiły. (…) Lubię sobie wyobrażać – pisał dalej – jak każde
z Waszych małżeństw otwiera się (…) na prośby o modlitwę
w intencjach, które może zgłosić każdy: za przyjaciela Waszego
syna, za małżeństwo w kryzysie, za córkę Waszego dozorcy,
za upadającego znajomego księdza…
(Miłość i wyrzeczenie).
Zapraszamy do odpowiedzi na wezwanie o. Caffarela i do zaangażowania
się w Ruch Orędowników, tak jak proponował to nasz Założyciel: raz
w miesiącu, przez godzinę, najlepiej w nocy (modlitwa nocna jest cenna
w oczach Pana) w intencjach Ruchu, małżeństw, Kościoła i Jego
pasterzy, a także w intencjach nadsyłanych orędownikom.
Maryla i Sławek Legatowie
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Za święty czas rekolekcji przeżytych
w Zaniemyślu k.Poznania!

Rekolekcje dotyczyły jednego z naszych ekipowych zadań, często
traktowanego po macoszemu – reguły życia.
Jechaliśmy na te rekolekcje z pragnieniem znalezienia głębi.
Po 8 latach obecności w Ruchu, nie trzeba nas przekonywać
do „drogi” i charyzmatu. Jesteśmy w nim rozkochani. To, czego
potrzebowaliśmy, to iskry, aby zapłonąć gorliwością w realizacji tego
zadania. Wyjazd na te rekolekcje był dla nas dużym wyzwaniem.
Po pierwsze odległość (430km), po wtóre nagromadzenie
obowiązków domowych i przede wszystkim zawodowych. Tutaj
sprawdza się zasada „wcześniej podjętej decyzji”. Skoro już się
zapisaliśmy i zobowiązaliśmy do uczestnictwa, to…. po prostu trzeba
jechać. Pojawiające się trudności tylko utwierdziły nas w tym
przekonaniu.
„Bojanowe Gniazdo” (tak nazywa się miejsce rekolekcji) przywitało
nas piękną pogodą, klimatyczną okolicą oraz wysokim standardem
ośrodka. Do tego niezwykła otwartość i życzliwość gospodarzy
miejsca i pary prowadzącej rekolekcje – Heleny i Pawła
Kukołowiczów.
Była jeszcze jedna ważna okoliczność. Fakt, że byliśmy jedyną parą
z sektora mazowieckiego (poza prowadzącymi) pozytywnie wpłynął
na wyciszenie naszych serc i umysłu. Nie zajmowały nas
przyjacielskie rozmowy i pogawędki. Mogliśmy skupić się na istocie.
Helenka i Paweł w niezwykły sposób „rozpracowali” temat. Helenka
solidnie i rzetelnie przestudiowała endowskie dokumenty i „Listy”,
wszystko to, co do tej pory na ten temat napisano. Zapoznała nas
z bogactwem swoich odkryć i refleksji. Razem z Nią śledziliśmy
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historię reguły życia, jej ewaluowanie i precyzowanie. Zachwycaliśmy
się przy tym konsekwencją endowskiej drogi, jej mądrością i Bożymi
inspiracjami.
Paweł przedstawił nam istotę i sens tego zadania. Jego rozważania
były dla nas naprawdę odkrywcze. Zauważył, że reguła życia, to dwa
słowa, z których pierwsze określa podejmowany wysiłek, w celu
przekucia tej praktyki w „życie”. Wyróżnił dwa poziomy:
- poziom woli, postawy (na tym poziomie dokonuje się zmiana
zewnętrzna)
- poziom serca (na tym poziomie dokonuje się zmiana wewnętrzna).
Jeżeli pewnym czynnościom, przyjętym jako reguła życia towarzyszy
złość, nerwowość, niechęć, oznacza to, że zmiana zaszła tylko
na poziomie woli (postawy). Są to sygnały, że moje serce nie uległo
zmianie. Reguła nie została przeze mnie uwewnętrzniona, nie stała
się jeszcze moim życiem, więc powinna trwać. Istotą bowiem reguły
życia jest zmiana postawy serca. Ta zaś jest Łaską. Pracując nad
regułą życia powinniśmy współpracować z Łaską, w modlitwie
prosząc Boga, aby to On zmieniał nasze serca. Tylko w komunii
z Bogiem możemy skutecznie pracować nad regułą życia.
Najbardziej budujące w tych konferencjach, a także w wymiarze
całych rekolekcji, było świadectwo życia Helenki i Pawła składane
mimochodem, przy okazji, w formie dygresji, czy zobrazowania
jakiejś sytuacji. Świadectwo pełne skromności, ale też odważne.
Świadectwo przekonujące i prawdziwe. To nas ujęło.
Kolejnym niezwykłym doświadczeniem było spotkanie księdza
Grzegorza, który posługiwał ekipom podczas tych rekolekcji.
Napisaliśmy „posługiwał”, bo taka rzeczywiście była istota Jego
obecności. Kapłan wielkiej skromności, ale też wielkiej mądrości
i wielkiego serca.
Czas rekolekcji (pobytu w ośrodku, ale też drogi) był dla nas okazją
do przyjrzenia się naszemu życiu, naszym relacjom z Bogiem i naszej
obecności w END. Takiego doświadczenia było nam trzeba.
Beata i Andrzej Garliccy
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Rekolekcje w
Porszewicach

„Budowanie
więzi
małżeńskiej”

W dniach od 15 do 17 marca, tuż po wyborze nowego papieża
Franciszka, uczestniczyliśmy w rekolekcjach „Budowanie więzi
małżeńskiej”. W pięknym, słonecznym, zaśnieżonym Ośrodku
Rekolekcyjno-Konferencyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach,
niedaleko Łodzi, zebrały się 53 małżeństwa, aby słuchać konferencji
wygłaszanych przez dra Jacka Pulikowskiego, znanego specjalistę
w sprawach problemów małżeńskich, autora wielu książek na ten
temat. Byliśmy zaskoczeni dużą liczbą młodych małżeństw,
szczególnie licznie reprezentujących region mazowiecki naszego
ruchu, choć były też małżeństwa starsze i spoza ruchu END.
Troskliwą opieką otoczyły nas siostry: Bożena, Kornelia i Klara
ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Z
dużym
zainteresowaniem
słuchaliśmy
ciekawych
i z humorem wygłaszanych pogadanek o problemach małżeńskich,
o ich źródłach i sposobach unikania konfliktów. Prelegent zwracał
uwagę na to, co daje poczucie szczęścia, co nas zniewala,
na relacyjny wymiar szczęścia, na budowanie komunii osób, mówił
jakich rodzajów miłości potrzebują dzieci. Wskazywał przeszkody
w pogłębianiu małżeństwa i wagę wartości wyższych, potrzebę
podejmowania trudu bycia z osobą, którą dał nam Pan Bóg. Omawiał
różnice między kobietą i mężczyzną oraz odmienne role, jakie mają
do spełnienia w małżeństwie. Naświetlał szczegółowo różnice
w psychice kobiety i w psychice mężczyzny oraz podawał konkretne
wskazówki, jak może przebiegać właściwa komunikacja między
osobami., jakie błędy popełnia się na tym polu. Zwracał uwagę
na zafałszowanie pojęć w dziedzinie seksualności, jakie spotykamy
29

w środkach przekazu i omawiał niektóre ważne aspekty współżycia
intymnego. Niektóre zwięzłe, łatwe do zapamiętania hasła prelegenta
mogą stać się praktycznymi wskazówkami postępowania w trudnych
sytuacjach codziennego życia małżeńskiego.
W imieniu uczestników rekolekcji – wszystkim, którzy
przyczynili się do ich zorganizowania, a szczególnie Oli i Grzegorzowi
Wróblom – za dyskretne i serdeczne prowadzenie spotkania składamy
gorące podziękowania!
Anna i Jacek Martinkowie
z Poznania

W dniach od 17 do 19 maja odbyły się w Puszczykowie rekolekcje
na temat „Przebaczenie, które uzdrawia”. Ponieważ problem
przebaczenia jest zawsze i dla wszystkich aktualny, chcieliśmy się
więcej o nim dowiedzieć od kompetentnej osoby.
W czasie wielkiego postu wysłuchaliśmy prelekcji i świadectwa
o przebaczeniu w jednym z kościołów we Wrocławiu. Temat ten jest
jednak na tyle trudny i szeroki, że podane wiadomości nas nie
zadowoliły.
Chcieliśmy jechać do Kluczborka, ale nie było już miejsc. Później
okazało się, że rekolekcje nie odbyły się z powodu choroby
prelegentki. W nowym terminie w Puszczykowie były jeszcze miejsca
i tak znaleźliśmy się pod Poznaniem w klasztorze sióstr Elżbietanek.
Pierwszego wieczoru wysłuchaliśmy długiej homilii o przebaczeniu.
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Kapłan zachęcał, abyśmy patrzyli na Chrystusa na krzyżu, który nam
wszystkim wybacza i starali się Go naśladować. W kaplicy sióstr ręce
Chrystusa są tak namalowane, iż ma się wrażenie, jakby te ręce miały
człowieka ogarnąć i przytulić, tak jak ojciec syna marnotrawnego.
Potem prelekcja – wprowadzenie pani Wandy Napieralskiej. Mimo
późnej godziny, słuchaliśmy z dużym zaciekawieniem. Pani Wanda ma
dar mówienia, chętnie się jej słucha – a jednocześnie ma dużą wiedzę,
czerpaną z poradni rodzinnej, w której pracuje. Jest osobą wierzącą,
więc siłę czerpie od Boga.
W następnych dniach czas był również mocno wypełniony.
Uczestniczyliśmy w warsztatach oraz w dalszych naukach. Średnia
wieku i stażu małżeńskiego uczestników była dość wysoka, więc
przebaczenie w małżeństwie nie było dla nas wszystkich trudne.
Natomiast przebaczanie osobom dalszym bywa problemem, z którym
ciężko się uporać.
Dowiedzieliśmy
się,
że Kanadyjczyk
Jean
Monbourquette
(psycholog,
teolog)
wyodrębnił
12
etapów
autentycznego
przebaczania. W skrócie można wyróżnić trzy kroki wybaczenia:
- uznać swoją ranę, krzywdę;
- zaakceptować sytuację, swój gniew i upokorzenie;
- powoli zacząć patrzeć inaczej na tę drugą osobę.
Pani Wanda podkreślała, aby pamiętać o tym, że nie muszę
przebaczyć, tylko chcę i proszę Boga, aby dał mi serce zdolne
do wybaczenia, co nie musi oznaczać zapomnienia o zranieniu. Uraz,
który nie jest wybaczony powoduje ukryty gniew, stres, który może
prowadzić nawet do choroby nowotworowej. Po autentycznym
wybaczeniu uzyskujemy spokój wewnętrzny, czujemy się radośni,
możemy świętować swoje przebaczenie.
W sobotę był również przewidziany czas na dialog małżeński –
oczywiście na temat przebaczenia. Na zakończenie dnia było godzinne
spotkanie z Chrystusem.
Wysłuchane wiadomości musimy jeszcze raz przeanalizować
i autentycznie przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Przebaczenie
w chrześcijaństwie jest bardzo ważne i często bardzo trudne
do zrealizowania. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w takich
rekolekcjach.
Do przeżyć duchowych należy dodać serdeczność i gościnność
sióstr, oraz ładne otoczenie. Wracaliśmy do domu radośni i umocnieni.
Ewa i Bogusław
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Miejsce

Temat

CZERWIEC-LIPIEC 2013

29VI5VII

Skomielna
Czarna
małopolskie

Komunikacja
w rodzinie — nastolatek
w rodzinie
Halina Czerwińska

Rekolekcje dla
małżonków
(można zabrać
dzieci)

SIERPIEŃ 2013

9-11

Krzeszowice

Usiądźmy Razem
Ania i Roman Kobiałkowie

Rekolekcje dla
małżonków
(bez dzieci)

19-25

Dębki k/
Pucka
pomorskie

Droga do świętości
w/g Equipes Notre-Dame
Maria i Leszek Kukułka

Rekolekcje dla
małżonków
(można zabrać
dzieci)

PAŹDZIERNIK 2013

25-27

Zamek
Bierzgłowski

Modlitwa osobista i
małżeńska
Ks.Adam Ceynowa

Rekolekcje dla
małżonków
(bez dzieci)

25-27

Krzydlina
Mała
dolnośląskie

Budowanie więzi
małżeńskiej
Jacek Pulikowski

Rekolekcje dla
małżonków
(bez dzieci)

ZGŁOSZENIA: rekolekcje@end.win.pl

TERMINY REKOLEKCJI DLA MAŁŻONKÓW

Termin

Équipes Notre-Dame
Warszawa, 4 maja 2013 roku
Paul-Dominique Marcovits, o.p.

Charyzmat Ojca Caffarela
I. Powołanie
„Prorok naszych czasów”. Takiego właśnie wyrażenia użył JeanMarie Lustiger (arcybiskup Paryża) opisując Ojca Caffarela. Wiemy,
co oznaczają te słowa. Prorok w Biblii jest tym, który rozeznaje wolę
Bożą i Jego plan względem ludzi. Podczas, gdy inni ludzie pogrążeni
we mgle błąkają się nie wiedząc, jaką obrać drogę, prorok widzi
oczyma wiary dzieło, którego Bóg chce dokonać dla naszego
zbawienia. Wybrany przez Boga, podejmuje posługę względem Niego
i względem ludzi. W pokorze uczyni wszystko, aby Boże dzieło
wyzwolenia mogło się wypełnić.
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