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Wehikuł czasu
– zawierzenie

Paryż, 1 lutego 1947

D

rodzy Przyjaciele,

Po mszy świętej, która w sobotę, 1 lutego wyjątkowo będzie sprawowana o godzinie 6.30
(ul. Gustawa Flauberta 9), polecę samolotem do Egiptu. Są tam wspólnoty, które wcześniej poprosiły mnie
o wygłoszenie kilku konferencji w Kairze i w Aleksandrii oraz
o poprowadzenie rekolekcji (od 7 do 10 lutego). Polecam te wydarzenia Waszej modlitwie.

11 lutego, jeśli pozwolą na to wydarzenia w Palestynie, pojadę z jednym małżeństwem
i wdową do kraju naszego Pana. Nie jako turysta, ale jako pielgrzym, nie tylko w swoim
własnym imieniu, ale także w Waszym i wszystkich wdów we Francji. Zaniosę wszystkie
Wasze intencje Chrystusowi w sanktuariach, do których od dwudziestu wieków przyjeżdżają modlić się chrześcijanie z całego świata. Zjednoczcie ze mną Wasze myśli, niech
Wasza modlitwa mi towarzyszy.
W miejscach, w których nasz Pan narodził się, pracował, umierał, zawierzę Mu Équipes Notre-Dame, „Anneau d’Or“ [tłum. „Złota obrączka“, czasopismo założone przez
o. Caffarela], Wspólnotę Wdów oraz „Offertoire“ [czasopismo dla wdów powojennych
założone przez o. Caffarela].
Henri Caffarel
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Słowo pary
odpowiedzialnej
Super-Regionu

Helena i Paweł Kukołowiczowie
Para odpowiedzialna SR Polska – Europa Środkowa

W

styczniu 2020 odwiedziliśmy ekipy na Węgrzech. Uczestniczyliśmy w spotkaniu
ekipy Regionu Węgierskiego i w spotkaniu z kapłanami, doradcami duchowymi
ekip węgierskich. W tym drugim uczestniczył ks. biskup Gábor Mohos. Nasza wizyta zaczęła
się od niespodzianki. Po drodze z lotniska odwiedziliśmy na spotkaniu pilotażowym młode
małżeństwa z Gyömrő.
Zatrzymaliśmy się w domu Ester i Barny, małżeństwa odpowiedzialnego za Region Węgierski. Byliśmy przyjmowani z otwartym sercem, pomimo trudów i dezorganizacji, jakie wprowadzała nasza obecność. Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że goszczenie nas w ich domu było
odpowiedzią na wezwanie skierowane do wszystkich małżeństw Equipes Notre-Dame. Tak
to wezwanie jest sformułowane w Karcie:
„Jak wspomnieliśmy wcześniej, małżeństwa wstępują do END w poszukiwaniu pomocy.
Nie są one jednak zwolnione z podejmowania wysiłku. Tak więc, aby je ukierunkować
i wesprzeć w staraniach, Equipes Notre-Dame wymagają od nich: (…) spotykania się i przyjmowania braterskim sercem małżeństw z innych ekip, gdy nadarzy się do tego okazja”
Przypomnieliśmy sobie również jeden z tekstów ks. Caffarela, w którym napisał on, że
w udzielaniu gościny powinno
być coś więcej. Nie tylko powinniśmy zapewnić nocleg
i pożywienie. Powinniśmy zaprosić gości do swojego życia,
abyśmy mogli budować prawdziwą łączność, której więzią
jest autentyczna chrześcijańska
miłość. Nie umiemy odnaleźć
tego tekstu księdza Caffarela,
ale musiał on utkwić w naszej
pamięci, skoro po dniach spędzonych w domu Ester i Barny
powrócił do nas.
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Teraz stał się bardziej zrozumiały. My rzeczywiście zostaliśmy zaproszeni do ich życia. Każdego dnia, poza zaplanowanymi spotkaniami, do późna w nocy rozmawialiśmy o sobie,
o sprawach Ruchu, o rzeczach ważnych, które dzieją się wokół nas. Dla nich był to duży
wysiłek. Musieli wstawać wcześnie rano. Nikt nie zwolnił ich z opieki nad siedmiorgiem
dzieci. Mogliśmy razem uczestniczyć w ich wieczornej modlitwie rodzinnej. Oni śpiewali kolędy węgierskie, a my polskie. W spontanicznej modlitwie polecaliśmy bliskich i znajomych
Panu Bogu. Wszystkie posiłki spożywaliśmy razem z nimi i ich dziećmi, w tej samej kuchni
i przy tym samym stole, przy którym oni spotykają się codziennie.
Dziękujemy Panu Bogu za ten czas. Dziękujemy za Ester i Barnę, za ich rodzinę, w której
odnaleźliśmy swoje miejsce. Za wszystkich, których spotkaliśmy na Węgrzech, małżeństwa
i kapłanów.
Jakkolwiek wizyta na Węgrzech wyrwała nas z naszego codziennego życia, to nie podobna
było zapomnieć o Międzynarodowym Kolegium, które ma się odbyć w lipcu w Borzęcinie
pod Warszawą. I zapewne tak będzie, aż do dnia, w którym wszyscy uczestnicy rozjadą się
do swoich domów. Przyjazd tak wielu osób z całego świata jest dla naszego Super-Regionu
wyzwaniem i równocześnie szansą. Szansą na „spotykanie i przyjęcie braterskim sercem
małżeństw z innych ekip”. Niektóre małżeństwa i kapłani po Kolegium pojadą do Krakowa. To ważne miejsce dla każdego chrześcijanina ze względu na osobę św. Jana Pawła II.
Wiemy, że Sektory Małopolskie już odpowiedziały pozytywnie na możliwość goszczenia
uczestników Kolegium. Być może kilka małżeństw dotrze do Warszawy przed rozpoczęciem
Kolegium. Nie chcielibyśmy, aby musieli się zatrzymać w hotelach. Dlatego już teraz zwracamy się do Was z prośbą o otwarcie swoich serc i swoich domów dla gości zaproszonych
przez ERI do Polski.
Serdecznie Was pozdrawiamy i zapewniamy Was o naszej modlitwie.
Helena i Paweł

2020 január végén Magyaroszágon jártunk, hogy résztvegyünk a régiócsoport és a papok
találkozóján, amelyen Mohos Gábor püspök atya is jelen volt. Ezalatt az idő alatt lehetőségünk volt egy vezetett csoport alkalmába is betekinteni.
Eszter és Barna a magyar régiófelelős házaspár látott vendégül minket az otthonunkban. Jó
volt látni, hogy nyitott szívvel fogadnak minket a nagy felfordulás ellenére, amit mi okoztunk. Rájöttünk, hogy így kellene minden házaspárnak viselkedni egymással, ahogy a Karta
is mondja:
„… A csapatok arra kérik tagjaikat, hogy tartsák be a következő kötelezettségeket:
Testvéri szívvel lépjenek kapcsolatba és fogadják más csapatok párjait, amikor erre alkalom
adódik.”
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Caffarel atya valahol azt írta: ha valakit befogadunk magunkhoz, az legyen valami több,
mint csak befogadás. Necsak szállást és élelmet biztosítsunk. Meg kell hívnunk a vendégeinket az életünkbe, hogy igazi kapcsolatot tudjunk kiépíteni, amelynek a valódi keresztény
szeretet az alapja. Nem találtuk meg ezt a szöveget, ám emlékezetünkbe ragadt, mivel
itt újra felfedeztük. A gyömrői látogatásunk előtt nem értettük Caffarel atya ezen szavait.
Most érthetőbbé váltak. Eszter és Barna valóban meghívtak minket az életükbe. Minden
nap késő estig beszéltünk magunkról, a Mozgalom ügyeiről, fontos dolgokról, amelyek körülöttünk zajlanak. Tudjuk, hogy nehéz volt számukra, mert mi ugyan reggel 9 óráig pihenhettünk (a mindennapokban ez nagyon ritkán fordul elő.), nekik viszont korán reggel
kellett kelniük. A gyerekekre együttesen figyeltek. Részt vehettünk a családi esti imáiban.
Énekeltek magyar karácsonyi dalokat, mi pedig lengyel karácsonyi dalokat. A spontán ima
során az aggodalmainkat Istenre bíztuk. Minden étkezést velük és gyermekeikkel ettünk
ugyanabban a konyhában és ugyanazon asztalnál, ahol minden nap összejönnek.
Köszönetet szeretnénk mondani Istennek ezért az idõért. Köszönetet szeretnénk mondani
Eszternek, Barnának és a családjuknak, amelyben mi is megtaláltuk a helyünket. Szeretnénk
megköszönni minden magyar párnak és papnak, akikkel a látogatás során találkozhattunk.
Isten áldjon meg Titeket, a családjaitokat és a hazátokat.
Helena és Paweł Kukołowicz
Lengyel és Közép-Európai szuperrégió felelős házaspár
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Zaproszenie
do Budapesztu

rodzy Przyjaciele w Panu,

Jako Para Odpowiedzialna za Region Węgierski, chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich członków END do uczestnictwa w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który odbędzie się w Budapeszcie w dniach 13-20 września 2020 roku. W tym
roku nie ma ani Światowych Dni Młodzieży (2022), ani Światowego Spotkania Rodzin
(2021), a zatem Kongres ten będzie najważniejszym wydarzeniem w Kościele Katolickim
w bieżącym roku.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej wydarzeniu: https://www.
iec2020.hu/hu – w prawym górnym rogu można wybrać język.
Niech Wam Bóg błogosławi,
Eszter i Barna Tomka
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Słowo doradcy duchowego
Super-Regionu

rodzy małżonkowie i doradcy duchowi!

Wielki Post skłania do refleksji nad ascezą w naszym życiu. Samo słowo „asceza” może wywoływać negatywne skojarzenia. Wolimy mówić pozytywnie o przeżywaniu wiary i drogi do świętości, o radości bycia uczniem
Chrystusa. Ale gdy dokładniej rozważymy to zagadnienie,
okaże się, że asceza jest niezbędna w naszym życiu, nawet
jeśli na jej oznaczenie używamy innych określeń.
Pojęcie ascezy (gr. askesis – ćwiczenie, trening, praktykowanie) oznacza systematyczny wysiłek duchowy i fizyczny mający na celu harmonijny rozwój człowieka, usunięcie wszystkiego, co przeszkadza we wzrastaniu duchowym, w realizowaniu miłości Boga i bliźniego.
Najważniejszą racją podejmowania ascezy jest pragnienie naśladowania Chrystusa: „Jeśli
kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). Jezusowe posłuszeństwo Ojcu wyraziło się oddaniem życia za zbawienie ludzi. Było to posłuszeństwo miłości.
Związek ascezy z miłością jest nierozerwalny. To dwie strony tego samego medalu. Asceza
bez miłości jest bezwartościowym cierpiętnictwem: „I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał”
(1 Kor 13, 3). Miłość bez ascezy jest ukrytym egoizmem. Relacja miłości, w której dobro
drugiego stawia się przed własnym, wymaga ciągłych wyrzeczeń, rezygnacji, ustępstw.
W jaki sposób praktykować ascezą w życiu codziennym?

W okresie Wielkiego Postu jesteśmy skłonni do podejmowania wyrzeczeń o charakterze
fizycznym, odmawiania sobie pewnych przyjemności. Jednak ważniejsze – i trudniejsze –
wydają się wyrzeczenia dotyczące naszych zachowań, postaw, relacji z ludźmi. Może warto pomyśleć o takich formach ascezy jak kontrola języka, rezygnacja z forsowania własnej
woli, przyznanie racji drugiej osobie, cierpliwe znoszenie cudzych błędów, poświęcenie
czasu i uwagi drugiemu człowiekowi, wysłuchanie go bez oceniania. Niewątpliwie, formą
ascezy jest też rzetelne wykonywanie konkretnych punktów wysiłku, nawet jeśli nie wszystkie nam „leżą”.
Jeśli chcemy przeżywać nasze życie jako drogę świętości, czy to w małżeństwie, czy w kapłaństwie, nie możemy zapominać o Chrystusie ukrzyżowanym. Zbliżanie się do Niego na
modlitwie musi iść w parze z podejmowaniem codziennego krzyża. Z miłości.
Ks. Marek Pluta
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List ERI

Mariola i Elizeu Calsing
Para ERI odpowiedzialna za Ekipy satelickie

P

iszemy te słowa pod koniec roku 2019, tuż przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. Kiedy będziecie je czytali, będziemy już w roku
2020. Zaczynamy więc nasz tekst od dwóch spojrzeń – na miniony rok oraz na rok, który
właśnie się rozpoczął.
Chcielibyśmy przyjrzeć się temu, co spotkało nas od Zgromadzenia w Fatimie, kiedy to rozpoczynaliśmy posługę w Międzynarodowej Ekipie Odpowiedzialnej jako para koordynująca
ekipy satelickie.
Od momentu tego pamiętnego spotkania czas upłynął nam na modlitwie, pracy, radości,
nauce, rozrywce, odkryciach, nawiązywaniu przyjaźni oraz, bez wątpienia, na odkrywaniu
miłości w „nowej rodzinie”, składającej się z małżeństw i doradcy duchowego ERI.
W Brasilii, stolicy naszej ukochanej Brazylii, gdzie mieszkamy, byliśmy świadkami rozrastania się naszej rodziny przez 44 lata naszego małżeństwa. Dzisiaj, poza czwórką dzieci, mamy
także synową, dwóch zięciów i wnuczkę. Nasza ekipa podstawowa numer 19 w sektorze C
w Regionie Brasilia I, w Prowincji Środkowo-Zachodniej, również się powiększa i towarzyszy nam modlitwą i wsparciem w posłudze dla ERI.
Jak zdążyliście już pewnie zauważyć, mamy za co dziękować i wychwalać Boga. Jak czytamy
w ewangelii według św. Łukasza (12, 48): „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się
będzie”, staramy się więc wykorzystać Boże dary i ludzkie możliwości, które otrzymaliśmy,
na służbę budowania Królestwa Bożego.
Możemy przyznać, że ekipa ERI ciężko pracowała – od czasu naszego pierwszego spotkania w Paryżu w 2018, poprzez spotkanie w Libanie, Kolegium w Walencji, a także ostatnie
spotkanie w sekretariacie w Paryżu, nie mówiąc już o wkładzie poszczególnych par – łącznikowych dla stref czy też pełniących służbę (w sekretariacie, w dziedzinie komunikacji, dla
ekip satelickich, w ogólnym koordynowaniu).
Jeśli chodzi o ekipy satelickie, czyli nasze pole do działania, 4 nowe ekipy, które będą pracowały w nadchodzących latach, zostały powołane podczas spotkania w Lizbonie w dniach
3-5 października 2019. Będą one poruszały zagadnienia, które zostały zaproponowane
przez Super-Regiony i Regiony przyłączone do ERI, na podstawie wyznaczonych kierunków
na nadchodzące lata.
Podczas tego spotkania, naznaczonego braterską atmosferą głębokiej i radosnej modlitwy,
małżeństwa poznały główne wytyczne swojej nowej misji.
Każda z nowych ekip satelickich składa się z czterech małżeństw i pracuje nad:

•
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pedagogią, aktualizując proces pilotażu nowych ekip,

•

propozycją systemu zbierania informacji o Ruchu w miejscach, gdzie
jest obecny, w celu lepszego poznania jego funkcjonowania na danym
terenie,

•

tematem młodych małżeństw i materiałami, które mają być dla nich
przeznaczone,

•

tematem małżeństw w drugim
związku, aby dla nich także przygotować materiały formacyjne z wykorzystaniem pedagogii Ruchu.

Czy te cele wydają się Wam ambitne? Takie są w rzeczywistości, ale po to właśnie
zostały powołane ekipy satelickie. Miało to miejsce w 2001 roku podczas Międzynarodowego Kolegium w Dickson-Houston w Teksasie, dla dobra Ruchu i w celu lepszej formacji
w ekipach podstawowych.
Obecna praca Ekip Satelickich to refleksja nad przyszłością Ruchu Equipes Notre-Dame według wyzwań zaproponowanych na zgromadzeniu w Fatimie, w poszukiwaniu powołania
i misji Ruchu wedle idei założycielskiej oraz służby Kościołowi w różnych obszarach rzeczywistości małżeńskiej i rodzinnej.
W 2020 roku czeka nas, po raz pierwszy w historii Ruchu, spotkanie ERI w jednym z krajów
afrykańskich. W Lome, stolicy Togo, ekipa międzynarodowa będzie miała okazję poznać
odpowiedzialnych za Ruch na kontynencie afrykańskim. Spodziewana liczba uczestników
tego spotkania to 450 osób (par małżeńskich i doradców duchowych).
W Warszawie pod koniec lipca będzie miało miejsce drugie spotkanie ERI w roku 2020, po
którym nastąpi Kolegium międzynarodowe. Pracujemy na pełnych obrotach, aby zrealizować cele END.
Drodzy Przyjaciele, jak widzicie, jest za co dziękować i za co się modlić. Mamy nadzieję, że
Dzieciątko Jezus, które na nowo rodzi się w naszych sercach w każde Święta Bożego Narodzenia, doda nam dużo radości i siły każdego dnia nowego roku 2020, ponieważ jesteśmy
pewni, że dzisiaj i zawsze Pan potrafi zdziałać w nas cuda.
Przesyłamy każdemu z Was przyjacielskie uściski,
Mariola i Elizeu
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List doradcy
duchowego ERI

rodzy Członkowie Ekip,

Poprzez różne media otrzymujemy zaproszenie do tego, by stać się Kościołem „wychodzącym”. Tym bardziej, Ruch Équipes Notre-Dame
pragnie być otwarty na zewnątrz. Zastanówmy się
co to dla nas znaczy.
Jest wiele sposobów „otwarcia się na zewnątrz”.
Możemy pomyśleć o otwarciu się „do wewnątrz” nas samych. Świat natychmiastowego
porozumiewania i współczesnych technologii sprawia, że tracimy z oczu nasze własne wnętrze. To otwarcie polega więc na wejściu [zagłębieniu się] w nas samych, które pozwala odnaleźć to, co ważne, spojrzeć na siebie w prawdzie. Dopiero potem pozwala działać
w świecie zewnętrznym, co może wydawać się sprzeczne.
Podobnie jest z „otwarciem na zewnątrz”. Jest to umiejętność rozpoznawania tego, co dzieje się poza naszymi granicami. To nauka rozpoznawania tego, co jest dobre i święte wokół
nas, pozostawiając nasz punkt odniesienia wewnątrz siebie. To możliwość wejścia w dialog
ze światem współczesnym, z jego zawiłością; to aktywne słuchanie, podczas którego dajemy się „dotknąć” otaczającemu światu, który nie należy do naszego zamkniętego kręgu.
„Otwarcie się na zewnątrz” powinno charakteryzować ucznia Jezusa. Cierpienia, potrzeby
i niepokoje naszych braci, znanych nam lub nie, powinny obudzić miłosierdzie, solidarność
i odpowiedź z naszej strony, wedle wiary w Jezusa i przynależności do Kościoła i Ruchu.
Bycie uważnym i „otwartym na zewnątrz” nie polega na zamykaniu się w swoich przekonaniach i uprzedzeniach; trzeba przestać uważać się za posiadaczy prawdy absolutnej,
co mogłoby przeszkodzić nam w dostrzeżeniu nowych dróg. Zamknięcie się w tradycjach
i przyzwyczajeniach niesie ze sobą ryzyko stagnacji w życiu. (...)
Oto mapa świata do góry nogami, przyjrzyjcie się jej przez chwilę i wyciągnijcie wnioski:
Na koniec roku 2019 przesyłam Wam
wszystkim i każdemu z Was gorące pozdrowienia i zapraszając do wpuszczenia do swojego życia powiewu świeżości, który pozwala oddychać pewnie
i swobodnie. Niechaj nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus będzie przewodnikiem na naszych ścieżkach życia.
Z braterskim uściskiem,
Ricardo Londoño Domínguez,
doradca duchowy ERI

10

7|

Formacja
– Zdejm sandały z nóg

G

Wj 3, 1–6

dy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził
pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał
mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął
ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się
przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że
Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu,
Mojżeszu! On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały
z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: Jestem
Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił
twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.
Rzecz dzieje się na płaskowyżu Horebu, utożsamianym bądź to z górą Synaj, bądź to z pasmem górskim (w Egipcie), którego Synaj jest najwyższym szczytem, bądź to z górą Dżabal
al-Lauz (południowo zachodnia Arabia Saudyjska w rejonie zatoki Akaba). Góra Horeb jest
nam już znana ze spotkania Boga z Eliaszem (1 Krl, 19), który chroni się na niej uciekając
przed krwawą Izebel.
Mojżesz ma osiemdziesiąt lat i żyje jako cudzoziemiec w kraju Madian. Wcześniej tak się
wykazał w Egipcie, że musiał ratować się ucieczką przed faraonem (zob. Wj 2). Przygarnięty przez kapłana Jetro, zajmuje się hodowlą owiec. Pasąc owce na pustyni, Mojżesz jest
świadkiem niezwykłego zjawiska. Widzi w niewielkiej odległości krzak, który płonie nieustannie w ogniu, ale się nie spala.
Mojżesz mógł wówczas zareagować na trzy sposoby.

•
•

Po pierwsze – odpowiedzieć strachem – reakcja negatywna. Mógł przestraszyć się
ognia i odejść;

•

Po trzecie – zdziwić się zjawiskiem – reakcja pozytywna. I tę właśnie wybiera Mojżesz.

Po drugie – nie reagować – reakcja neutralna. Mógł przypuszczać, że zjawisko to jest
jedynie imitacją ognia, wywołaną ulatnianiem się olejków eterycznych (z krzewu rycynowego) i nie dostrzegać w nim niczego nadzwyczajnego;

W Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich (Dz 7, 30-34), znajdujemy taki opis tej historii: „Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj Anioł Pański w płomieniu
ognistego krzewu. Zobaczywszy [go], Mojżesz podziwiał ten widok”. Drugie zdanie w oryginale greckim ὁ δὲ Μωϋσῆς ἰδὼν ἐθαύμασεν τὸ ὅραμα 1. Słowo ἐθαύμασεν 2 znaczy „zdziwił”,
„zadziwił się”. Dlaczego jest to takie dla nas ważne? Ano dlatego, że Mojżesz ma osiem1
2

czyt. ho dé Moÿsís idón etháumasen tó órama
czyt. etháumasen
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dziesiąt lat i potrafi się dziwić. Dziwienie się, zdolność do zainteresowania czymś nowym,
uznanie, że jest jeszcze do odkrycia coś nowego, nieokreślonego, są właściwe szczególnie
dzieciom i ludziom młodym. Mojżesz jest w jesieni życia i mało co powinno go zadziwiać.
A ten właśnie Mojżesz w wieku osiemdziesięciu lat jest młody duchem. Gdyby był zrezygnowanym, zgorzkniałym, smutnym człowiekiem wybrałby którąś z dwóch pierwszych
reakcji. A że w tak słusznym wieku niewiele może też człowieka przestraszyć, to najbardziej
naturalnym wydaje się scenariusz ze zbagatelizowaniem zjawiska. Mojżesz jednak jest człowiekiem pełnym ducha, choć jest już stary. Lata życia na pustyni po okresie niepowodzeń
i rozczarowań sprawiły, że Mojżesz oczyścił się, dojrzał do nowego dziecięctwa. Jest głębszy,
bogatszy, bardziej oczyszczony i otwarty.
Dlaczego krzew się nie spala? Mojżesz jest człowiekiem, który zadaje pytania. Nie jest człowiekiem, który już wszystko wie, który już wszystko zrozumiał, poukładał w swój system,
skatalogował. Nie jest człowiekiem, który nawet bez chwili refleksji szasta rozwiązaniami,
radami i odpowiedziami jak z rękawa. Jest raczej człowiekiem, który potrafi stawiać pytania
o istotę rzeczy i oczekuje, szuka odpowiedzi.
Widząc taką postawę Mojżesza, pytamy o nas dzisiaj, o naszą kondycję w ekipie podstawowej, w sektorze i w Ruchu. Jesteś człowiekiem młodego ducha, bez względu na wiek
ciała? A może jesteś młody wiekiem, ale duchowym staruchem (celowo używam tak pejoratywnego określenia): sfrustrowanym, zniechęconym, zastygłym w ramach i skorupach,
zobojętniałym, bez pragnień, ideałów, oczekiwań. Czy potrafisz się jeszcze dziwić? Czy jesteś otwarty na nowe – na służbę w sektorze czy Ruchu? A może niczego już więcej nie
oczekujesz od siebie, od innych, od życia, od Boga?
Mojżesz jest nie tylko otwarty na nowe. On podejmuje trud odkrywania tego, co nowe:
Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Gdy dostrzega płonący krzew na
jednym z górskich tarasów, opuszcza trzodę owiec i, mimo upału, wspina się w wyższe
partie gór, by się dokładnie przyjrzeć i zrozumieć istotę tego zjawiska. Mojżesz staje wobec

12

tajemnicy z gotowością jej zrozumienia i z pragnieniem jej zrozumienia. Mało tego – on
podejmuje konieczny wysiłek, by to pragnienie zrealizować.
Mojżesz jest obrazem każdego z nas, który staje przed tajemnicą Bożego planu. Odkrywając codziennie fragmenty Bożej woli, zwłaszcza te przekraczające to, co znane, komfortowe, do czego przywykliśmy, możemy na starcie się ich przestraszyć i zrezygnować, możemy
też udać, że ich nie ma (dwie pierwsze możliwe reakcje Mojżesza). Możemy jednak, jak
Mojżesz, pragnąć je zrozumieć. Przyjęcie – bądź co bądź najlepszych dla nas – wyborów
Pana Boga wymaga pokory, bo przecież Ojciec, Pan nieba i ziemi, zakrył te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi (Mt 11, 25). Dalej wymaga też podjęcia trudu i wysiłku. To są warunki
poznania prawdy o nas i recepty na nas.
Zadaj sobie pytanie o twój trud poznawania planu Boga na twoją małżeńską i ekipową
codzienność. Co chcesz uczynić w czasie tego roku formacji? Czy jest w tobie pragnienie,
ciekawość prowadząca do odkrywania wciąż na nowo twojego współmałżonka? Czy jest
w tobie pragnienie, ciekawość prowadząca do poznawania w tym roku na nowo twoich
przyjaciół z ekipy? Czy jest w tobie pragnienie, ciekawość prowadząca do poznania Boga?
Wszystkie te ciekawości i pragnienia winny być tak natarczywe, tak wiercące w sercu jak
u pierwszych uczniów Jezusa: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? (J 1, 35-39).
Czy jesteś gotowy, jak Mojżesz, porzucić twoje wygodne równiny, na których spoczywasz w cieniu namiotu? Czy chcesz porzucić owce, czyli to wszystko co stanowi balast twojego życia, co
cię obciąża i zniewala, by zacząć trud wspinaczki? Czy pragniesz stanąć na górze przed Bogiem?
Kiedy Mojżesz podchodził aby przyjrzeć się płonącemu krzewowi, usłyszał swoje imię: Mojżeszu, Mojżeszu! Na pustyni, w całkowitym odludziu, Mojżesz słyszy swoje imię. By wczuć
się w to doświadczenie Mojżesza, wyobraź sobie, że nagle słyszysz swoje imię w nieznanym, egzotycznym, wielkim mieście. Mojżesz doświadczył, że w tym obcym mu miejscu jest
ktoś, kto zna jego imię, kto się nim interesuje, komu nie jest obojętny jego los wygnańca.
Na wołanie Mojżesz nie odpowiada od razu. Nie rozpoznaje bowiem rozmówcy. Sam pyta
– w dalszej części dialogu – o jego (rozmówcy) imię. Słyszy wtedy, jak i cały świat po raz
pierwszy w swoich dziejach (jakże podniosła jest to chwila!) ( הֶיְהֶא רֶׁשֲא הֶיְהֶאczyt. ’ehjeh
’ăšer ’ehjeh) Jestem, który jestem! W konsekwencji zgadza się także na zadanie, które za
chwilę usłyszy, a jego odpowiedź wyraża gotowość i dyspozycyjność wobec Bożego wezwania. Tak jest z każdym powołaniem. Zawsze konkretnie, zawsze po imieniu.
Także Ruch powołuje, wzywa po imieniu. A w nim jest łatwiej: we wspólnocie małżeństwa
się znają i nie trzeba się przedstawiać. We wspólnocie widać nas nawzajem i nie trzeba
się rozpoznawać. A czy w tych jakże łatwiejszych warunkach odpowiedź to zawsze gotowość i dyspozycyjność wobec zaproszenia i powołania?
Po tym cieple na sercu, które sprawiło uczucie, że w pustynnym osamotnieniu nie jest sam,
słyszy nagle zaskakujące słowa: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na
którym stoisz, jest ziemią świętą. Są do dzisiaj tradycje w niektórych wierzeniach, by zdejmować obuwie i pozostawiać je na zewnątrz świątyni, której próg pragnie się przestąpić.
Mojżesz zbliża się do Boga, który jest samą Świętością i Doskonałością. Dlatego musi zdjąć
sandały – symbol niedoskonałości, w której mocno trwał obiema nogami do tej pory.
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W obecność Boga nie wchodzi się prosto z marszu, z drogi. W obecność Boga wchodzi
się po przygotowaniu, w milczeniu, uświadomieniu sobie dystansu i w pokorze.
„Nie da się przymuszać Boga własnym krokiem, ale trzeba dać się włączyć w krok Boga”.
Bóg nie wejdzie w ślady stóp małżonków, tym bardziej, gdy będą biegły równolegle obok
siebie. Mąż może nieść żonę na rękach, stawiając stopy na śladach Boga.
Mojżesz próbował zrozumieć krzak gorejący przy pomocy własnych schematów myślowych, przy pomocy własnej mentalności. Bóg pokazuje mu, że wchodząc w Jego tajemnice,
wkraczamy na ziemię świętą. Boga nie można zamknąć w swoich kategoriach, wyobrażeniach. Na Boga można się jedynie otworzyć i to w pokorze, boso, na klęczkach.
Zadaj sobie pytanie, co chcesz (-cie) odkryć w czasie tego roku formacji? Co jest twoimi
(waszymi) sandałami, które musisz (-cie) zdjąć, stając na ziemi świętej, w obecności Boga?
Świętość miejsca, na którym znalazł się Mojżesz, nie wynika z kategorii zewnętrznych.
Pustynia, która w ujęciach biblijnych jest miejscem szakali, skorpionów i węży, miejscem
rozpaczy i przekleństwa, staje się miejscem świętym poprzez obecność Boga. Świętość
Boga udziela się temu miejscu, udziela się też Mojżeszowi. Mojżesz nie musi udawać się do
miejsc świętych, aby znaleźć Boga. To sam Bóg szuka Mojżesza.
Świętość małżeństwa także nie jest sprawą własnych jego wysiłków. Jesteśmy na co
dzień targani troskami, zmartwieniami. A wokół nas jak lew ryczący krąży szatan szukając
kogo pożreć. Przez sakrament małżeństwa nasz związek jest uświęcany obecnością Boga.
Bóg udziela się naszemu małżeństwu. Nie musimy wędrować już nigdzie indziej, by znaleźć pomiędzy nami Boga. On nas znalazł i jest między nami zawsze, gdy jesteśmy razem.
Spotkanie Mojżesza z Bogiem było dla niego czasem wstrząsu. Do tej pory Bóg był dla
Mojżesza Kimś, dla którego liczyła się jedynie ofiara: poświęcić pozycję, wstawiać się za
swoimi rodakami u faraona, wydać się za nich, w końcu przyjąć odrzucenie i wygnanie.
Mojżesz miał obraz Boga surowego, wymagającego, Boga, który posługuje się człowiekiem,
doświadcza go, a w końcu zostawia o własnych siłach.
Na pustyni doświadcza innego Boga: Boga Miłości i Miłosierdzia, który troszczy się o człowieka zagubionego, odrzuconego, przegranego, zapomnianego przez najbliższych. Bóg,
którego poznaje na pustyni, nie jest jednak jakimś innym, nowym Bogiem. Bóg z gorejącego krzaku jest Bogiem jego ojców: Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Jest
Bogiem historii. Jest Bogiem konkretnych ludzi.
Obecność Boga w naszych małżeństwach oznaczać będzie wypełnienie między nami słów,
które Bóg odnosił do siebie: „chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Przejście od ofiary do
miłości nie pozwoli Ci myśleć, że dla małżonka poświęciłaś karierę, poświęciłeś pozycję, że
ciągle z czegoś rezygnujesz, podczas gdy on, ona sobie przydaje, że nikniesz, a ona, on rozkwita. Doświadczysz raczej, że darując, jesteś obdarowana (-ny), że troszcząc się, odbierasz
troskę, że obdarzając spojrzeniem, gestem, intymną bliskością otrzymujesz uwagę, zainteresowanie, pragnienie, pożądanie. Bóg, który jest między Wami, nie jest innym niż ten,
którego znałaś przed małżeństwem. Jest Bogiem Twoich rodziców, dziadków, pradziadków,
małżonków Martin i Quatrocchich. Jest Bogiem historii. Jest Bogiem konkretnych ludzi.
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Na pustyni Mojżesz zaczął odkrywać nieznane dotąd nowe oblicze Boga. Poczuł się na
nowo w Jego rękach. Bóg przywrócił mu zaufanie. Zrozumiał, że inicjatywa zawsze należy
do Boga i tylko On może wyzwolić jego naród, i wówczas otrzymał misję – został posłany
do faraona (Wj 3, 10). Emisariusz, Ambasador, zaufany Przyjaciel. Posłany, aby pełnić Boże
dzieło.
Tu jest plan pracy nad nami w tym, co wykracza ponad naszą prywatną, małżeńską formację i wprowadza nas na drogę służby drugim. Wspólne odkrycie Boga i poczucie się na nowo
w Jego rękach przywraca pełne zaufanie. Daje zrozumienie, że każda inicjatywa w Bożym
dziele, jakim niewątpliwie jest Ruch Equipes Notre-Dame, należy wyłącznie do Pana i to
On powierza nam misję, posyła do służby albo tym, którzy w Ruchu wraz z nami (łączność,
sektor), albo tym, którzy drogi dla ich małżeństwa szukają (informacja, pilotaż), albo tym,
którzy utknęli na peryferiach (reewangelizacja, świadectwo). Emisariusze, Ambasadorzy,
zaufani Przyjaciele. Posłani, aby pełnić Jego dzieło. Czujecie swoją wartość?
Mojżesz reaguje na objawienie się Boga bojaźnią, która każe Mu zakryć sobie twarz. Prawdziwa, chrześcijańska Bojaźń Boża nie jest jednak strachem ani lękiem. Bojaźń Boża jest
szacunkiem, uznaniem wielkości i świętości Boga.
A jak Ty stajesz dzisiaj przed Bogiem? Zakrywasz twarz ze strachu przed Nim? Ze strachu
przed prawdą o Tobie, którą dostrzeżesz w jego oczach? Ze strachu przed misją, na którą
poślą cię słowa w Jego ustach? A może opuszczasz wzrok jedynie z szacunku, uznając Jego
wielkość i świętość, a ciesząc się w głębi duszy z wybrania, z posłania właśnie ciebie, z towarzyszenia właśnie tobie?
Przed tobą już za moment czas, w którym staniesz nie przed płonącym krzakiem, ale przed
prawdziwym i żywym Bogiem. Czy drży Ci serce z niepewności jaki to będzie dialog? Przygotuj się. Zdejm sandały z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą…
Maria i Krzysztof Siudzińscy
Para Odpowiedzialna Sektora Śląskiego
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le to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za
stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą
wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego
i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej
sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę
w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Jego:
zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że
upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo
i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już
zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu,
co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę
w Chrystusie Jezusie.” Flp 3, 7-14

Św. Paweł w tym fragmencie Listu do Filipian określa swoje priorytety i życiowy cel: poznanie Jezusa Chrystusa. Oczywiście, nie chodzi tu jedynie o poznanie intelektualne, abstrakcyjne, ale znajomość tworzącą relację, o przyjaźń, w której Jezus staje się kimś bliskim, ukochanym. Ten cel wyznacza hierarchię wartości, w której wszystko inne ma wartość zależnie
od tego czy pomaga, czy przeszkadza w osiągnięciu celu.
Niezależnie od tego, czy ktoś zgadza się, czy nie, ze światopoglądem Pawła, musi przyznać,
że życie bezcelowe jest życiem straconym, jest chaotycznym bieganiem w przypadkowych
kierunkach na kształt cząsteczki przyciąganej i odpychanej przez inne atomy. Pragnienia,
potrzeby, popędy i namiętności pełne są sprzeczności i nie tworzą spójnej wizji życia. Jeśli
człowiek uznaje, że szczęście polega na spontanicznym zaspakajaniu ich wszystkich, szybko
staje niewolnikiem sił, nad którymi nie ma żadnej władzy.
Zatem potrzebny jest wyraźny cel. Święty Paweł wskazując relację z Jezusem jako cel życia,
sięga po to, co najgłębiej odpowiada ludzkiej naturze – po miłość. Tylko ona jest w stanie
nadać sens naszej egzystencji. Tylko ona jest w stanie zaangażować wszystkie nasze siły
i zintegrować nas wewnętrznie.
Jednak nie od początku Paweł widział sens w miłości. Był czas, gdy chciał on zbudować swój
świat na fundamencie sprawiedliwości. Swoją wartość i sens życia upatrywał w wytrwałym
wypełnianiu prawa i poczuciu, że jest „w porządku”. Jednak to nie było w stanie wypełnić ludzkiego serca. Spotkanie z Jezusem pod Damaszkiem rozbiło tę wizję życia w drobny
mak. Paweł uznał za śmieci nawet dążenie do bycia doskonałym, gdyż oznaczało ono próbę
bycia samowystarczalnym. A gdzie tu miejsce dla Jezusa?
Zauważmy, że Paweł mówi o poznaniu Jezusa w Jego zmartwychwstaniu i w Jego cierpieniach, w mocy i w słabości. Wcześniej Paweł pragnął tylko zwycięstwa, sukcesu, doskonałości, teraz priorytetem jest bycie z Jezusem niezależnie od tego, co Go spotyka. To bardzo istotny moment. Można iść za Jezusem w sposób interesowny, by coś z tego mieć, by
uczestniczyć w Jego mocy, władzy, świętości, autorytecie, ale chwila prawdy przychodzi,
gdy Jezus wybiera słabość, odrzucenie, pogardę, gdy jest nieprzyjmowany przez ludzi i lekceważony. Właśnie wtedy objawia się najistotniejszy cel życia: czy idę za Nim dla Niego
samego?
s. Bogna Młynarz ZDCh
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Przemyślenia
o Bożym Narodzeniu

Odsłonić zagracony żłóbek,
by utkwić wzrok w Jezusie

ocham Jezusa. Chciałabym co roku wyczekiwać na Jego narodzenie co najmniej
z takim zaangażowaniem serca, jak na urodzenie swojego własnego dziecka.
A kiedy już się narodzi, wpatrywać się w niego godzinami.
Patrząc na rzeczywistość odczuwam dyskomfort, że dbałość o zewnętrzną oprawę świąt
Bożego Narodzenia pochłania nieproporcjonalnie dużo czasu. Dzieciątko w żłóbku czeka
cierpliwie, aż w centrum uwagi będzie Ono (Ono!), a nie ludzkie przyziemne potrzeby, skupione na człowieku i jego komforcie świętowania. A może marzy, że przestanie być biedakiem zasypanym świecidełkami i dotkliwie okradzionym z czasu?
Oczyma wyobraźni przenoszę się w nieznane czasy. Tam przeżywam niezwykłe, chyba nieosiągalne we współczesności Boże Narodzenie. A dzieje się to tak...
Jest 24 grudnia. Poranek. Za oknami świat w miękkiej bieli. Pada śnieg, ale na dobrą sprawę
każda inna pogoda mi odpowiada. Jezus jest w moim sercu, a nie w białych płatkach spa-
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dających z góry. Dookoła nikt nie narzeka, że te święta takie drogie. Nieznajoma pani nie
skarży się, że w tym roku nie wystarczy jej pieniędzy na prezenty i że nie wie jak powiedzieć
dzieciom, że nie będą miały świąt. Ta kobieta już wie, że bogate świętowanie to nie wejście
w posiadanie zabawki czy perfum za kilkaset złotych. To czysta dusza i serce odmienione
tchnieniem miłości. To dobroć, życzliwość i pokój otulające rodzinę dzielącą się opłatkiem.
Cieszę się, że w tym roku centra handlowe powstrzymały się przed ubraniem choinek przed
końcem listopada. Niby drobiazg, ale ułatwił mi czekanie. Choćby...na adwent.
Mój wymarzony grudzień nie przyniósł mi hurtowo czterech dodatkowych wigilii w ostatnim tygodniu adwentu. Wigilia wtorku dnia powszedniego, wigilia środy dnia powszedniego i podwójna wigilia czwartku dnia powszedniego. Jedna w szkole u dziecka, dwie
w przedszkolu, kolejna w pracy. Łamanie opłatka i kolędowanie, podczas gdy należałoby
jeszcze czekać, bo to nie ten czas. Opłatek przed 24 grudnia, deser przed obiadem i wspólne zamieszkanie przed ślubem. Jest jakieś podobieństwo? Jest.
Jak w nieidealnym świecie uczyć dzieci czekać? Jak im wytłumaczyć, że cierpliwość i czekanie są wartością? Jak wierzyć, że kształtowanie duszy to proces, w którym istotny jest
każdy akt?
W moim wymarzonym świętowaniu narodzin Jezusa wolę nie robić miejsca pseudowigiliom. Ani tym z kolędami i potrawami postnymi, ani tym przy chipsach i mandarynkach,
jakie organizują dzieciaki z pobliskiej szkoły licząc, że upiecze się kolejna lekcja. Dodatkowo
cieszy fakt, że w klasie mojej córki, pierwszy raz od lat, nauczycielka zarządziła spotkanie
poświąteczno – noworoczne (!) zamiast „wigiliowania” w połowie grudnia. Zupełnie tak,
jak zachęcają na każdym kroku biskupi. Łamanie opłatka i śpiewanie kolęd wpasowuje się
świetnie w czas liturgiczny. Co więcej, nie ma już przedświątecznego pośpiechu, chaosu.
Wśród zupełnie obcych ludzi, ale wychowanych w wierze katolickiej, czuć obecność Jezusa.
Nikt się nie obawia, że składając głębokie duchowe życzenia zbytnio się obnaży, ośmieszy
i nadepnie na odcisk osobom „neutralnym poglądowo”. Ludzie życzą sobie nawzajem czegoś więcej niż tylko wesołych świąt, zdrowia, szczęścia, pomyślności i bogatego Mikołaja.
Całe szczęście, że „pracowe” wyjście do lokalu chłopaki z korporacji przestali nazywać wigilią. Jako katolicy wyczuwają, że wspólny bilard przy golonce i piwie to jednak nie to. Czują
też, że piątek i hity polskiego rocka emitowane przez głośniki radiowe, to nie ta oprawa.
Idealna Wigilia jest jedyna i nadchodzi 24 grudnia. Wigilia Bożego Narodzenia, nie czegoś
tam. Dzień, który bezpośrednio poprzedza konkretne święto. Tego dnia ubieram choinkę,
ale nie skupiam się na niej nadmiernie. Nie martwię się, jeśli ozdoby wyjmowane z pudełek
nie są już najnowszym trendem dekoracyjnym. Pozwalam dzieciom, by zawieszały bombki.
Jeśli coś stłuką, to trudno. Najważniejsze, że jesteśmy razem. Wszyscy się kochają i nikt się
na nikogo nie denerwuje. Zerkając na zimę za oknem, dziękujemy Bogu za ciepły kaloryfer
w mieszkaniu i pełną lodówkę. I za to, że mieliśmy pieniądze, żeby kupić choinkę. Potem
dziękujemy za czas pokoju w naszej ojczyźnie, za naszą rodzinę, za siebie nawzajem. Podziękowaniom i uwielbianiu Boga nie ma końca.
Zupełnie nietypowo zrezygnowaliśmy z prezentów pod choinkę dla siebie. Zero elektroniki,
nowych gadżetów, kolejnych kosmetyków i zabawek, które szybko się znudzą. Przed świętami nie siedzieliśmy godzinami przed komputerem wybierając rzeczy w sklepach inter-
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netowych. Nie biegaliśmy też od galerii do galerii. Zrobiliśmy sobie wolne od wymyślania
na siłę rzeczy, które mogłyby się przydać osobom, które już „wszystko mają”. Pod choinką,
w miejscu, gdzie zwykle stawialiśmy prezenty, postawiliśmy zdjęcie wycieńczonych dzieci
z afrykańskiej wioski, umierających z głodu. Byliśmy wzruszeni i szczęśliwi, że pieniądze,
które mogliśmy przeznaczyć na podarki dla siebie samych (trochę zbytki), oddaliśmy głodującym. Będą na jedzenie. Nie na dwanaście potraw, ale żeby przeżyć.
Nasze dzieci, zapatrzone w zdjęcie pod choinką, nie grymasiły przy stole wigilijnym. Nie
wierciły się niecierpliwie na krzesłach, dopytując co minutę, czy już można otwierać prezenty. Śpiewaliśmy wszyscy kolędy, nie zagłuszani melodyjkami i wszelkimi innymi dźwiękami emitowanymi z nowych zabawek. Bóg się rodzi...
A wracając do rzeczywistości... W architekturze wnętrz ogromnym powodzeniem i wzięciem cieszy się od lat minimalizm: minimum rzeczy, by zapewnić przejrzystość, porządek
i harmonię. Dzięki pozbyciu się z mieszkania wielości zbędnych rzeczy, projektanci wnętrz
eksponują piękne przedmioty.
Jako architekt swojego własnego wnętrza (nie mieszkania, ale życia duchowego) postawiłabym na minimalizm. Przymierzam się, by usunąć wszystkie „niepotrzebności”, które
narosły w erze konsumpcjonizmu i o które potykam się w drodze do żłóbka i świętowania
Bożego Narodzenia.
Bóg sam wystarczy. Pomóż mi, ukochany Jezu.
ENDowiczka

satelickie – nazwa,
10		| Ekipy
geneza, czym się zajmują?

P

ierwsze pytania, które przychodzą na myśl,
kiedy słyszymy o ekipach satelickich to: skąd
taka ,,kosmiczna’’ nazwa? Czym tak dokładnie się zajmują? Nazwa niewątpliwie kojarzy się z miejscem
powstania. Pomysł ich utworzenia pojawił się
na Kolegium Międzynarodowym w 2001 roku
w Houston (czyli w sąsiedztwie… Centrum Lotów
Kosmicznych NASA). Profil i zakres działania ekip
satelickich został wyznaczony przez ERI zadaniowo
w służbie dla Ruchu END oraz misji dla Kościoła. Są
to ekipy powoływane w czasie każdej kadencji Ekipy Międzynarodowej (ERI), złożone z 4-5 małżeństw
należących do Ruchu END, pochodzących z różnych
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stron świata, reprezentujące wszystkie Super-Regiony. Ich głównym celem jest rozeznanie i refleksja dotycząca obecnej sytuacji Ruchu na świecie, ciągła aktualizacja materiałów
dotycząca pedagogii Ruchu, przygotowywanie materiałów i dokumentów formacyjnych,
a także próba odpowiedzi na duszpasterskie wezwania Kościoła uwzględniające potrzeby
małżeństw i rodzin w dzisiejszych czasach.
Ekipy satelickie nie są umieszczone w strukturze organizacyjnej Ruchu. Pracują dla Ruchu
poprzez stały kontakt z Ekipą Międzynarodową, która wyznacza zadania, koordynuje prace
oraz zatwierdza wypracowane dokumenty. Można więc uznać, że te ekipy pracują jak satelity na ,,orbicie’’ Ruchu (nawiązując do wstępu tego artykułu) w konkretnym celu.
Ekipa Międzynarodowa powołuje zawsze 4 ekipy satelickie: dwie tzw. ,,stałe’’, które zajmują się tematyką związaną tylko i wyłącznie z Ruchem i dwie tzw. ,,okresowe’’, do realizacji
konkretnych zadań.
Na okres 2019-2024 ERI powołało następujące ekipy:
„Poszukiwanie i refleksja” – Celem ich pracy jest rozeznanie sytuacji Ruchu w różnych
miejscach na świecie, uwzględniając kulturę, mentalność, funkcjonowanie Kościoła lokalnego po to, aby zaproponować nowy format struktury informacyjnej w procesie ekspansji
Ruchu.
„Pedagogia END – pilotaż” – Cel: dalsze pogłębianie i aktualizowanie aspektów związanych z pedagogiką i mistycyzmem Ruchu, zwrócenie szczególnej uwagi na okres pilotażu.
Zapewnienie materiałów dla par pilotujących oraz par pilotowanych. Opierając się na dobrych doświadczeniach wielu Super-Regionów, przygotowanie dokumentów zawierających
wszystkie konieczne elementy w okresie pilotażu, które będą mogły być wsparciem we
wszystkich SR.
„Młode pary” – Cel: opracowanie materiałów przygotowujących do małżeństwa, a także do towarzyszenia młodym małżonkom w pierwszych latach małżeństwa. Opracowanie
materiałów do użytku w tych parafiach lub diecezjach, które nie posiadają tego rodzaju
programów i materiałów. Przygotowanie materiałów formacyjnych dla małżeństw, które
chciałyby służyć w przygotowaniu młodych par do ślubu i towarzyszeniu im na początku
drogi w małżeństwie.
„Drugie związki” – Cel: Opracowanie programu towarzyszenia parom w drugich związkach
i w sytuacjach nieuregulowanych. Przygotowanie materiałów dla małżeństw, które taką
misję będą chciały podjąć w parafiach czy diecezjach oraz przygotowanie materiałów studyjnych dla uczestników.
W październiku w Lizbonie odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich 4 ekip. Prowadzili je
Mariola i Elizeu Calsing z Brazylii, którzy koordynują prace ekip satelickich z ramienia ERI
oraz ks. Renato de Campos z Brazylii, Doradca Duchowy Ekip Satelickich.
Prowadzący przedstawili charakter posługi w ekipach satelickich, podkreślając, że od samego początku istnienia cele były zawsze jasno i dobrze zdefiniowane, oparte na Ewangelii,
dokumentach Ruchu oraz kierunkach życia wyznaczonych na bieżące lata, a zaproszenie do
tej posługi małżeństw z różnych stron świata jest wyraźnym odbiciem międzynarodowości
Ruchu END.
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Ostanie dwa dni poświęcone były na spotkania w ekipach.
Ekipa, do której zostaliśmy powołani, będzie zajmowała się Pedagogią END, a w szczególności Pilotażem. Ekipę tworzą: Silvia i Chico z Brazylii, Souad i Edouardo z Libanu, Rozen i Frederic z Francji oraz my. Na zdjęciu widać jeszcze po lewej stronie: Mariolę i Elizeu
(członkowie ERI – koordynatorzy działań Ekip Satelickich) i po prawej stronie ks. Renato
(Doradca Duchowy Ekip Satelickich)
W naszej ekipie satelickiej, w pierwszej kolejności przejrzymy i przeanalizujemy dokumenty
Ruchu mówiące o pilotażu, spojrzymy na nie w świetle nowych kierunków wyznaczonych
na ostatnim Międzynarodowym Kolegium w Fatimie. W drugiej kolejności zbierzemy informacje na temat realizacji pilotażu we wszystkich Super-Regionach. Potem opracujemy
projekt odpowiednich dokumentów, które zostaną przedstawione ERI i Kolegium Międzynarodowemu do akceptacji.
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Przypomnijmy jeszcze czym zajmowały się
poprzednie ekipy satelickie w latach 20132018 i z czego możemy korzystać:
Ekipa Pedagogia END przygotowała następujące materiały:

•

przewodniki dla pary odpowiedzialnej,
informacyjnej, pilotującej, łącznikowej;

•

broszury dotyczące wszystkich Konkretnych Punktów Wysiłku;

•

dokument Doradca Duchowy i duchowe towarzyszenie w END;

•

przewodnik END.

(Wszystkie te pozycje są przetłumaczone i dostępne w sektorach)
Ekipa Seksualność a duchowość małżeńska opracowała 16 broszur tematycznych (przetłumaczone i dostępne w sektorach).
Ekipa Formacja chrześcijańska przygotowała portal internetowy, który umożliwia pogłębienie wiedzy religijnej w takich tematach jak: Stary i Nowy Testament, Liturgia, Sakramenty, Duchowość (Portal dostępny jest w 5 językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim,
portugalskim i włoskim na stronie www.equipes-notre-dame.com).
Ekipa Poszukiwanie i refleksja stworzyła bazę wszystkich dokumentów i materiałów związanych z Ruchem wydanych we wszystkich językach ojczystych.
Na koniec pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie małżeństwa END są nie tylko
beneficjentami tego wszystkiego co wypracują ekipy satelickie, ale w znacznym stopniu
mają udział w wyznaczeniu tematów i zadań, które w przyszłości będą podejmowane przez
ekipy satelickie.
Refleksje ze spotkań ekip podstawowych, potrzeby, a także sugestie wynikające z troski
o Ruch i Kościół trafiają do par odpowiedzialnych za Super-Regiony, które przekazują te
informacje na Kolegiach Międzynarodowych do Ekipy Międzynarodowej. Ona – po rozeznaniu – wyznacza kluczowe tematy do opracowania.
Pozdrawiamy i łączymy się z Wami w modlitwie Magnificat,
Lucyna i Krzysztof Wysoccy
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11 		| „Családos”
papok találkozása

J

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges,
ha a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsolt 133, 1)

anuár 21-én, kedden egy olyan család gyűlt össze, aminek tagjai csak ritkán találkoznak egymással. A papok családjáról van szó; azon papokról, akik az END-vel
kapcsolatban állnak és a magyarországi közösségekben lelki tanácsadókként jelen vannak.
Találkozásunkra Tomkáék családi otthonában került sor, ahol a nemrégiben megnövekedett
étkezőasztalt hét pap (természetesen nem a gonoszok, hanem a hét szentség jut mindenki
eszébe…) és két házaspár ülte körül. A vendéglátó Eszter és Barna (akiknek ezúton köszönjük a meghívást, szervezést, vendéglátást) mellett ugyanis velünk volt a szuperrégió felelős
házaspárja, a Lengyelországból érkezett Helena és Paweł is. A találkozó családias légköréhez nagymértékben hozzájáruló finom étkek mellett mindannyian meséltünk arról, hogyan érkeztünk, milyen lélek-, életállapotban vagyunk. Ebéd közben csatlakozott hozzánk
Mohos Gábor püspök, aki NEK-es elfoglaltságai közepette is tudott időt szakítani ránk, így
a papi jelenlét hetes száma nyolcra változott, ami egyértelműen a Nyolc Boldogságot idézi.
Igaz is ez ránk és a találkozásunkra, hisz arról kezdtünk beszélgetni, hogy mit jelent nekünk,
papoknak, hogy egy-egy END-s közösség tagjai lehetünk, és egyértelmű kép rajzolódott ki
arról, hogy a pap boldogságához nagyban hozzájárul a házasok e közösségében való részvétele. Szinte kegyelemként élhettük meg, ahogy már-már egymás szavába vágva, de egymás
gondolatát mindig továbbvíve, kiegészítve együtt, egy hangon, egy szívvel mondhattuk el,
hogy nemcsak azért ajándék az END egy plébános életében, mert a házaspárok lelkipásztori ellátásában nagy segítséget jelent egy ilyen közösség az önszerveződésével és a mozgalom mögöttes tapasztalataival, kereteivel, segédanyagaival, hanem mert az END-s párok
közt a pap is ember lehet. Vagyis azáltal, hogy nem nekünk kell szervezni, készülni, előadni,
magunkat produkálni, önmagunk lehetünk a közösségben testvérként. A diszkréció légköre
lehetővé teszi, hogy ahogyan meghallgatjuk a párok mindennapi életének magasságait és
mélységeit, úgy mi is tudjunk bátran beszélni saját papi életünkről, és ezáltal fölfedezzük
az egyházi rend és házasság szentségének oly közeli rokonságát. Nemcsak abban ajándék
azonban ez a közösség, hogy ott a pap önmaga lehet, sőt önmagát jobban megismerheti,
hanem abban is, hogy a többi házas ember felé való szolgálatunkat segítik az END-s párok velünk megosztott tapasztalatai, hiszen abból a házas/családos élet jobb megértése és
a házasságban élők felé való mélyebb empátia forrásozik. Úgy is mondhatnám, szükségünk
van az END-re, hogy a papi szolgálatban emberek tudjunk maradni. Az pedig külön kegyelemként szolgált, hogy a lengyel házaspár a másik oldalról szemlélve ugyanezt erősítette
meg a papok részvételével kapcsolatban, megosztva saját tapasztalatukat.
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A címben magunkat „családos” papoknak neveztem, mert aznap nemcsak a papi család
tagjai találkoztak, hiszen majdnem mindegyikünk mögött ott áll legalább négy-öt család,
akik lélekben ugyanígy részesei voltak ennek a találkozásnak. Én magam kivétel vagyok,
hisz jelenleg nincs END-s közösségem. Dunaharaszti káplán koromban három évig kísértem
kezdetben kettő, majd egy csoportot, azonban onnan immár lassan öt éve elhelyeztek.
Nagyon hálás vagyok viszont Barnáéknak, hogy továbbra is számon tartottak, rendszeresen
hívtak programokra, találkozásokra. Örömhír azonban, hogy nemcsak a vágyaim, de a jelek
szerint is rövidesen indulhat egy közösség a nagyoroszi egyházközségemben, így remélhetőleg már én sem leszek sokáig „árva”.
Berta László atya

12		| Modlitwa
przed śniadaniem wielkanocnym
Boże,
w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć
i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna.
Spraw, abyśmy wraz z Nim szczęśliwi
zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie.
Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie,
daj nam tu zebranym razem przy stole
– w naszej rodzinie i w gronie przyjaciół –
z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku
w dzień Twego zwycięstwa.
Prosimy Cię,
abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu
i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
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13		
|

Rekolekcje w Zaniemyślu
Odrodzić się na nowo

W

dniach od 14 do 16 lutego 2020 spotkaliśmy się w Zaniemyślu, w „Bojanowym Gnieździe”, aby wspólnie przemyśleć i poszukać wskazań jak „Odrodzić
się na nowo”. Takie hasło było bowiem myślą przewodnią kolejnych
rekolekcji END-u. Naszym wspólnym
poszukiwaniom nie pierwszy już raz
przewodniczył ks. Przemysław Kompf
(proboszcz urokliwego drewnianego
kościoła w Wierzenicy), kapłan bardzo życzliwy naszej formacji duchowej.

Niezwykle przemyślane konferencje
i homilie były inspirowane fragmentami Pisma Świętego i odwoływały
się do działania Ducha Świętego. Jednocześnie, były one ubogacone licznymi przykładami
z życia, przez co łatwiej trafiały do serca i pobudzały do refleksji nad naszym małżeńskim
życiem. Zachęcały również do doskonalenia wspólnej drogi do uświęcania naszego małżeństwa, a także do odrodzenia się wzajemnych uczuć i dobrej relacji.
Codzienne msze święte, konferencje, wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu,
jutrznie, koronka do Miłosierdzia Bożego, dyskusje w grupach oraz rozmowy indywidualne sprzyjały zawiązywaniu wspólnoty i pozwalały na zastanowienie się czym jest dla nas
wspólnie i każdego z osobna Ruch END, jak się w nim odnajdujemy, jak pomaga dążyć do
świętości w naszym małżeństwie.
Szczególny charakter miała całonocna małżeńska adoracja Najświętszego Sakramentu,
podczas której każde małżeństwo mogło przeżywać swoje bardzo osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Sporo refleksji dostarczyło nam również spotkanie w grupach i dyskusja na temat co jest dla
każdego najtrudniejsze: pokora, modlitwa, poszukiwanie Bożego oblicza,
odwrócenie się od złych dróg, czy
zbytnie przywiązanie do dóbr ziemskich, czy „punkty wysiłku” wynikające z uczestniczenia w ruchu END.
Szczególny dla nas był moment odnowienia przyrzeczenia małżeńskiego, ponieważ ksiądz rekolekcjonista
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zaprosił do ołtarza nas, parę z najdłuższym stażem małżeńskim, i pozwolił nam przeżyć
wzruszającą chwilę – jak przed 57 laty.
Bardzo budujący był liczny udział w rekolekcjach młodych par ze swoim potomstwem (ponad dwadzieścioro dzieci).
Za wybór miejsca spotkania, znakomitą organizację, w tym przygotowanie materiałów informacyjnych, oraz pełną gotowość do pomocy w najdrobniejszych nawet sprawach, winni
jesteśmy serdeczne podziękowania parze odpowiedzialnej Ewie i Grzegorzowi Małeckim,
a wszystkim 29-ciu uczestniczącym małżeństwom dziękujemy za niezwykłą modlitewną atmosferę i wzajemną życzliwość.
Chwała Panu!
Hanka i Antoni Dmochowscy

14		
|

Rekolekcje
w Woźniakowie

Pragniemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami i przeżyciami, jakich doznaliśmy podczas rekolekcji, które odbyły się w Woźniakowie w dniach 14-16.02.2020 roku.
Tematem rekolekcji była ,,Reguła życia''. Prowadzili je Helena i Paweł Kukułowiczowie,
para odpowiedzialna Super-Regionu, a opiekę duchową sprawował nad nami ks. Rafał
Czerniejewski.
Infomacje, które przekazała nam para prowadząca, bardzo wzbogaciły naszą wiedzę i pozwoliły spojrzeć zupełnie z innej strony na regułę życia, która jest najważniejszym punktem
wysiłku w naszej wspólnocie.
Helena i Paweł uświadomili nam, że nie doceniamy tego punktu wysiłku. Uświadomili nam
także, że reguła życia, to:

•
•
•
•

wypełnianie przykazania miłości,
podążanie drogą w kierunku wzrostu osobistego i wzrostu w małżeństwie,
posuwanie się stopniowo w kierunku wzrostu duchowego,
zadanie na całe życie.

Niezwykle cenne były homilie głoszone przez ks. Rafała w czasie Eucharystii, jak również
konferencja, która przybliżyła nam powstawanie różnych reguł zakonnych i wspólnotowych
w chrześcijaństwie. Ksiądz Rafał mówił też, że reguła musi być bardzo konkretna i dokładnie nazwana, kończy się wtedy, kiedy wchodzi na stałe do naszego życia.
Bardzo owocna była praca w grupach z innymi małżeństwami z różnych regionów Polski,
podczas której mogliśmy porozmawiać o naszych doświadczeniach, sukcesach i porażkach
związanych z naszą regułą życia.
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W sobotę po południu, po krótkim wprowadzeniu, udaliśmy się na swój dialog małżeński,
który rozpoczęliśmy modlitwą spontaniczną, a następnie próbowaliśmy rozeznać co w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym wymaga poprawy i umocnienia. Na koniec ustaliliśmy
konkretną formę naszego wysiłku, czyli regułę życia, osobistą i małżeńską. Nasze ,,zasiądźmy razem'' zakończyliśmy modlitwą dziękczynną.
Szczególnie przeżyliśmy obecność Pana Boga na Eucharystii i nocnej Adoracji, gdzie mogliśmy całym sercem dotknąć i poczuć Jego obecność jako mąż i żona.
Ten wspaniały czas zakończyliśmy ogólnym spotkaniem, na którym podsumowaliśmy rekolekcje i podzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami na temat reguły życia.
Za ten wspólnie spędzony czas, za wspólną modlitwę, za wszystkie cenne informacje i doświadczenia dziękujemy Helenie i Pawłowi, księdzu Rafałowi i organizatorom Agnieszce
i Sławkowi oraz wszystkim małżeństwom uczestniczącym w rekolekcjach. Bóg zapłać!
Z Panem Bogiem,
Ewa i Darek, Ekipa Brochów, Sektor Kujawski
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Rekolekcje
w Licheniu

zczęść Boże!
Kochani Małżonkowie!

W dniach 21-23 luty w Licheńskim Sanktuarium uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla małżeństw Ruchu END, które prowadzili Hanna i Jerzy Matuszkowie oraz ojciec Roman Hernoga ze Zgromadzenia Karmelitów Bosych.

Tematem przewodnim rekolekcji była modlitwa małżonków. W piątkowy wieczór, po
wspólnej Eucharystii, rozpoczęliśmy rekolekcje od wysłuchania krótkiej historii Ruchu END.
Uświadomiliśmy sobie, jak wiele małżeństw w Polsce i na całym świecie kroczy drogą do
świętości wyznaczoną przez ojca Caffarela. Wspierani na całym świecie przez 8509 kapłanów – doradców duchownych doświadczamy jak bardzo nasze małżeństwa są drogą, na
której Pan Jezus mówi do nas „Pójdź za mną”. W łączności z małżeństwami z 85 krajów
świata przeżywamy prawdę, że nie możemy mieć Jezusa Chrystusa tylko dla siebie, ale
możemy być obok Chrystusa z drugim – z naszym małżonkiem, z małżeństwami z ekipy, ze
wszystkimi małżeństwami sakramentalnymi na całym świecie, z drugim człowiekiem.
Drugą cześć tego wieczoru wypełnił temat „Seksualność i rodzicielstwo”, w którym prowadzący przypominali nam, że Sakrament małżeństwa oparty jest na dwóch filarach: miłości i przekazywaniu życia. Seksualność jest wyrazem okazywania miłości, a akt małżeński
jest sposobem wyrażania głębokiej miłości do współmałżonka. Płodność zaś, jest obrazem
miłości małżeńskiej – owocowaniem Sakramentu Małżeństwa. Pamiętając, że modlitwa
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małżonków jest nawiązywaniem przyjaźni z Panem Bogiem, fundamentalne znaczenie ma
dążenie do przyjaźni z Panem Bogiem w małżeńskiej seksualności.
Pierwsze spotkanie stworzyło solidne i konieczne podstawy do dalszych rozważań o łasce
sakramentu małżeństwa, owocach modlitwy małżeńskiej, potrzebach modlitwy wspólnotowej i indywidualnej, o trudnościach w modlitwie małżeńskiej oraz o Eucharystii, jako
źródle jedności i miłości małżeńskiej.
W głoszonych nam konferencjach odkrywaliśmy, że świętość to upodobnienie się do
Pana Boga, że Sakrament Małżeństwa jest sakramentem uzdalniającym nas do Miłości
na wzór Miłości Chrystusa do Kościoła. Miłość małżeńską charakteryzuje jedność i głębokie zjednoczenie. Jako małżonkowie powinniśmy dążyć do takiego zjednoczenia na wielu
płaszczyznach.
Jednym z wymiarów jedności małżeńskiej jest wspólna modlitwa. Warunkiem koniecznym
wspólnego stawania przed Panem Bogiem w modlitwie małżeńskiej jest wzajemne przepraszanie siebie i wzajemne wybaczenie – akt skruchy. Istotą modlitwy jest żywa relacja
z Panem Bogiem, a modlitwa zawsze powinna płynąć z serca, ponieważ jest nawiązywaniem przyjaźni, domaga się wiary i jest rozmową z Bogiem – Tym, który nas Kocha.
Z każdą kolejną konferencją uświadomiliśmy sobie jak bardzo potrzebowaliśmy tych rekolekcji, tego poukładania.
Podczas pracy w grupach małżonkowie dzielili się swoimi doświadczeniami modlitwy. Właśnie wtedy usłyszeliśmy, że modlitwa małżonków jest jak kotwica zarzucona w Panu Bogu,
gdy wokół nas szaleją burze. Przynosi spokój i pewność, że jest się w dobrych rękach. Tak
bliskie było to naszemu sercu.
Czasem trwania w świetle i miłości Bożej była sobotnia adoracja połączona z modlitwą
małżeńską przed Najświętszym Sakramentem. Uwielbienie Pana Boga za dobro, którego
nam udziela przez współmałżonka – uświadomienie sobie tego wielkiego obdarowania
i dziękowanie za nie, było autentycznym stanięciem w prawdzie o sobie i otwieraniem serc
wdzięcznych i pokornych. Był to czas łaski.
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Niedzielna konferencja o Eucharystii jako źródle jedności i miłości małżeńskiej wskazała,
że Eucharystia jest wzorem modlitwy i najwyższą formą kultu Bożego, że to właśnie Eucharystia wychowuje nas do miłości bezinteresownej aż po Krzyż i uzdalnia nas do miłości
małżeńskiej. Powinniśmy przeżywać każdą Eucharystię w jedności ze współmałżonkiem,
świadomie i z pełnym zaangażowaniem, ponieważ Sakrament Eucharystii i Sakrament Małżeństwa wzajemnie się przenikają i uzupełniają, stając się źródłem Łaski Uświecającej, dającej życie wieczne.
Wróciliśmy z rekolekcji ubogaceni i wdzięczni prowadzącym Hani i Jurkowi za skarby serca,
którymi się z nami dzielili. Wdzięczni jesteśmy Ojcu Romanowi za jego konferencje, służenie nam w Sakramencie Pokuty, za sprawowane Eucharystie i trwanie w modlitewnym
skupieniu podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Chociaż od początku w naszym małżeństwie uciekaliśmy się w modlitwie do Pana Boga
i wspólna modlitwa nas uratowała, to odbyte rekolekcje bardzo pomogły nam wzmocnić
nasze modlitewne zaangażowanie, pozwalając zwrócić uwagę na szczególne momenty modlitwy wspólnotowej, indywidualnej a szczególnie modlitwy małżeńskiej, które tworzą całość i wzajemnie się uzupełniają.
Bardzo dziękujemy Reni i Heniowi Grajkom za organizację, dyspozycyjność, okazywane wyrozumienie i czuwanie nad naszymi potrzebami w tym wyjątkowym czasie. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem,
Grażyna i Janek Staszak
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Triduum z ikoną.
Złożenie do grobu

S

cena złożenia do grobu ma miejsce w tajemniczej scenerii. W tle widzimy pnące się
w górę partie skalne, które sięgają nieba, tak jakby chciały je rozerwać i spuścić na
ziemię deszcz łez. Nienaturalne kształty gór bardzo mocno podkreślają dramatyzm sytuacji,
która rozgrywa się u ich podnóża. Na sarkofagu, w grobie wykutym w jednej ze skał, zostaje
złożone umęczone ciało Chrystusa.
Owinięte w białe płótna ciało otacza grupa siedmiu osób. Trzy osoby na pierwszym planie
głęboko pochylają się nad Jego bezwładnym ciałem i z wielką czułością je dotykają. Maryja,
Matka Jezusa, przytula się policzkiem do twarzy swego Syna. Jej prawa ręka obejmuje Jego
głowę, a lewa ręka spoczywa na Jego sercu. Czyżby jeszcze miała nadzieję, że usłyszy bicie
Jego serca, zaprzeczając prawdzie, że On nie żyje? Jego serce zostało przebite włócznią,
wypłynęły z niego krew i woda na znak prawdziwej śmierci. Jego śmierć nie była pozorna, lecz autentyczna. Bóg-Człowiek umarł naprawdę, całkowicie wszedł w ludzką historię,
w ludzkie życie i śmierć.
Za Maryją, w podobnym geście uniżenia nad ciałem Jezusa, pochyla się Jan. Ogarnięty
smutkiem, opiera głowę na swojej prawej ręce, a lewą kładzie na piersi Jezusa. Ten gest
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przypomina scenę z Ostatniej Wieczerzy: Jeden z uczniów Jego – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. (J 13, 23).
W oryginale mamy tu użyte greckie słowo
kolpos, które oznacza też łono, brzuch. Podczas ostatniej wieczerzy Jan spoczywał na
łonie Jezusa, co jest oznaką niezwykłej zażyłości, która łączyła umiłowanego ucznia z Mistrzem. Słowo kolpos pojawia się w Ewangelii św. Jana jeszcze jeden raz, gdy Ewangelista
mówi o tym, że Jezus jest Jednorodzonym
Bogiem, który jest „w łonie” Ojca. Zażyłość
ucznia z Jezusem powinna być wzorowana
na relacji Syn Boży – Ojciec.
Jako ostatnią z pochylających się osób widzimy Józefa z Arymatei, który obejmuje nogi
Zbawiciela. Ewangeliści podają, że to właśnie on poprosił Piłata o ciało Jezusa, kupił
płótna, zdjął ciało z krzyża i złożył w grobie,
który dla siebie wykuł w skale. Od Jana dowiadujemy się, że Józef z Arymatei sympatyzował z Jezusem, że był Jego uczniem, lecz ukrytym z obawy przed Żydami (J 19, 38).
Drugą grupę osób opłakujących śmierć Jezusa tworzą Maria Magdalena, dwie inne niewiasty i Nikodem. Najbardziej przejmującą postacią jest Maria Magdalena, która, ubrana w czerwony maforion, lamentuje, wznosząc ku niebu swoje ręce. Płomienna czerwień
szaty Marii jest wyrazem ogromu jej miłości i oddania Jezusowi. Zanim Go spotkała, była
zniewolona grzechem i opętana przez siedem złych duchów. Uwolniona przez Niego, stała
się Jego uczennicą – zakochana do szaleństwa i wierna aż po krzyż. Na samym końcu z pochyloną głową stoi Nikodem z rękami ułożonymi w błagalnym geście deesis. Kilka miesięcy
wcześniej, kiedy arcykapłani usiłowali pojmać Jezusa, stanął w Jego obronie, domagając
się Jego formalnego procesu (J 7, 50-51). Jezus bardzo go intrygował, jednak ze względu
na swoją pozycję, bał się jawnego spotkania z Nim i poprosił o nocną, dyskretną rozmowę
(J 3, 1-21). Po śmierci Jezusa, Nikodem razem z Józefem z Arymatei zajęli się pogrzebem,
ujawniając w ten sposób, że łączą ich bliskie relacje z Mistrzem z Nazaretu.
W medytacji nad ikoną warto odnaleźć siebie w postawie poszczególnych postaci. Którą
z nich reprezentuję? Czy jestem razem z Maryją, Janem, Marią Magdaleną, którzy do końca
trwali pod krzyżem Jezusa i nie ulękli się prześladowców? A może bliżej mi do asekuracyjnej, ukrywanej przed innymi, „prywatnej” wiary Nikodema i Józefa? Jak naśladuję tych,
którzy z namaszczeniem adorują martwe ciało Jezusa? Czy z podobną gorliwością adoruję
Jego Żywe Ciało obecne w Najświętszym Sakramencie? Czy z takim samym zaangażowaniem okazuję Mu miłość w chwili przyjęcia Jego Ciała w Komunii Świętej?
ks. Paweł Skonieczny MIC
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E

quipes Notre-Dame mają za podstawowy cel pomagać
małżeństwom w dążeniu do świętości. Ani więcej, ani mniej.
ks. Henri Caffarel

Rekolekcje
Rekolekcje z terminem rozpoczęcia do końca kwietnia zostały odwołane
20-22 III 2020

Sobieszewo
(woj. pomorskie)

Lectio divina
Ks. Łukasz Idem
Rekolekcje odwołane

20-22 III 2020

Góra Św. Anny
(woj. opolskie)

Wspólnota miejscem modlitwy i przebaczenia
O. Adam Sroka OFMCap
Rekolekcje odwołane

20-22 III 2020

Ołtarzew
(woj. mazowieckie)

Zasiądźmy razem – Aby kochać bardziej
Beata i Marcin Pińkowscy, ks. Stanisław Kosiorowski MIC
Rekolekcje odwołane

27-29 III 2020

Skomielna Czarna
(woj. małopolskie)

Nie bój się kochać
O. Tomasz Grabiec, Kapucyn
Rekolekcje odwołane

3-5 IV 2020

Krzydlina Mała
(woj. dolnośląskie)

Małżeństwo – projekt na całe życie
Katarzyna i Marek Rymsza, ks. Wojciech Sadłoń SAC
Rekolekcje odwołane

17-19 IV 2020

Łukęcin
Panie naucz nas modlić się – Łk 11,1-13
(woj.
Ks. Krzysztof Bartoszewski
zachodniopomorskie) Rekolekcje odwołane

24-26 IV 2020

Chludowo
(woj. wielkopolskie)

Zasiądźmy razem – Aby kochać bardziej
Lucyna i Krzysztof Wysoccy, ks. Wojciech Zyśk
Rekolekcje odwołane

8-10 V 2020

Kluczbork
(woj. opolskie)

Zasiądźmy razem – Aby kochać bardziej
Lucyna i Krzysztof Wysoccy, ks. Bartosz Mrozek
Rekolekcje bez obecności dzieci (również niemowlaków)

10-12 VII 2020

Pratulin
(woj. lubelskie)

Modlitwa rodzinna
Maria i Leszek Kukułka, ks. Wojciech Zyśk
Zapewniona opieka nad dziećmi powyżej 3 lat

Zgłoszenia: rekolekcje@end.org.pl
https://ekipy.end.org.pl/formacja/rekolekcje

