Bądźcie w świecie, nie ze świata, lecz dla świata.
bł. Paweł VI

nr 6 - październik 2020

„Potrzeba nam Jezusa Chrystusa! Potrzeba nam Jezusa: «Beze Mnie
nic uczynić nie możecie». Potrzebujemy Jezusa! I to codziennie; nie na
zewnątrz nas, ale w nas i nie tylko duchowo, ale i sakramentalnie. (…) On
będzie życiem, pociechą i szczęściem naszym oraz tych, których nam
przysyła”.
św. Alojzy Orione
Rzym 1969
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REKOLEKCJE - LUTY 2020 R.
Luty, pomimo panującej zimy, był dla nas gorącym miesiącem!
W dniach 14-16.02., w Łodzi, w domu rekolekcyjnym oo. Franciszkanów,
odbyły się rekolekcje rozeznaniowe dla kobiet. Wyjątkowe, bo
walentynkowe, z Miłością Największą! Tematem przewodnim była “czuła
bliskość Boga. Odnajdywałyśmy w sobie samych i tym, co otrzymujemy od
Boga Jego czułość, delikatność, subtelność, za czym tęsknimy i czego
pragniemy. Ufamy, że przez czas rekolekcji mogłyśmy dostrzec to, co jest
najistotniejsze w naszym życiu i zatrzymać Jezusa w naszych sercach. A
zimowy czas uprzyjemniał nam rozpalony kominek. Wszystkie uczestniczki
oraz owoce tych rekolekcji zawierzamy Bogu!
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SKUPIENIE – LUTY 2020 R.
Lutowe skupienie odbyło się w Domu Pamięci ks. Prymasa
Wyszyńskiego w Częstochowie. Brało w nim udział 18 dziewczyn oraz
ksiądz Marek. Rozpoczęliśmy w sobotę spotkaniem w grupach
formacyjnych. O godzinie 12 była Msza Święta. W homilii Ojciec Marek
zapraszał, żeby:

• w modlitwie pytać Jezusa - co mam czynić, by obronić wiarę w Chrystusa
i w Jego Kościół w każdym dniu, kim mam być, by moje świadectwo
było czytelnym znakiem dla drugiego człowieka,
• pogłębiać więź z Chrystusem, dbać, by nasza miłość była żywa, aktywna,
dynamiczna i aby się nie starzała się w relacji do Pana Boga,
• dbać o relacje między nami, byśmy byli dla siebie życzliwi, dobrzy: list
św. Pawła „niech zniknie z serc zawiść, gniew, zazdrość...”
• myśleć inaczej w sensie „stać mnie na więcej”, „dołożyć do jakości
wspólnego bycia”, trwania przy Jezusie, wspólnota jest silna, gdy my (ja)
jesteśmy silni, być dobrym dla siebie nawzajem, bronić dobroci,
subtelności i delikatności....
Po obiedzie był czas by odwiedzić Matkę Bożą na Jasnej Górze, czas
na „kawę księdza Orione”, przy której Kasia, Ola i Asia Cz. przygotowały
ciekawy quiz ok. 30 pytań związanych z ks. Orione. Wieczorem: Adoracja
Pana Jezusa oraz dla chętnych wyjście na apel na Jasną Górę.
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W niedzielnym kazaniu ks. Marek mówił o „przekraczaniu samego
siebie, o przekraczaniu granic swoich możliwości, granic, które mamy w
sobie tak na co dzień, na „pierwszy poryw serca”, przekraczać siebie, zrobić
coś, co jest „pozornie” nie do zrobienia. Można przeżyć swoje życie
„normalnie”, ale czy takie życie daje radość, satysfakcję, spełnienie marzeń
i pragnień, które w nas są? Dopiero jak zrobimy coś niezwykłego a nawet
zaskakującego nas samych (szalonego, po Bożemu) wtedy czujemy że
żyjemy, że oddychamy, że możemy się radować...

Ewangelia zachęca, by żyć „tak trochę po wariacku”, by pragnąć a
nie myśleć: „muszę, się pomodlić”... „muszę iść do kościoła”, aż dosięgnie
nas stagnacja... Możemy żyć z nową perspektywą, z nowym celem, z nową
radością. BÓG pomaga mam realizować nasze pragnienia przekraczać nasze
możliwości, Św. Paweł zachęca nas, by nie żyć dla siebie! „Człowiek nie jest
centrum wszechświata: „jestem dla Chrystusa i drugiego człowieka”. Po
Mszy Świętej i błogosławieństwie Ojca rozjechałyśmy się do domów.
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SPOTKANIE Z SALEZJANAMI
Dziewiątego lutego, w niedzielę, gościłyśmy w Duszpasterstwie
Salezjańskim w Łodzi, by opowiedzieć o przyjaźni ks. Orione i ks. Bosko,
naszym wspólnym charyzmacie oraz porozmawiać o ludzkim powołaniu.
Spotkanie rozpoczęło się wieczorem Mszą Świętą akademicką, po której
zaprosiłyśmy na dalsze spotkanie, które przeniosło się do akademickiej
kawiarenki. Swoją obecnością i dodatkowymi opowieściami ubogacił nas
ksiądz Salezjanin. Wieczór ten był dla nas wszystkich „słówkiem na
dobranoc”, które zapoczątkował w swojej rodzinie charyzmatycznej ks.
Bosko, a potem kontynuował ks. Orione. Krótka, pokrzepiająca opowieść
na zakończenie dnia jest nadal piękną tradycją podczas wspólnych spotkań.
Dziękujemy za ten czas, który przybliżył nas do Boga, naszych Założycieli i
siebie nawzajem.

6

SKUPIENIE – CZERWIEC 2020 R.
Pod długiej przerwie spowodowanej pandemią (COVID 19) udało
nam się spotkań na skupieniu w Niepokalanowie w dniach 6 – 7 czerwca
2020. Po „powitalnej kawie” spotkaliśmy się w grupach formacyjnych. Po
obiedzie udaliśmy się do sanktuarium na spotkanie z panią Anią – z
Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, która w ciekawy sposób przybliżyła nam
osobę Kardynała Wyszyńskiego. Po tym spotkaniu odbyło się nasze
wspólne spotkanie, gdzie ustaliliśmy plan naszych kolejnych działań.
Wieczorem była Msza Święta, na której ks. Marek przypomniał jak ważna
jest modlitwa, szczególnie w tym trudnym dla nas czasie oraz dziękczynienie
Bogu za każdy dar, który staje się naszym udziałem. Następnie
adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Skupienie
zakończyło się uroczystą Mszą Świętą i błogosławieństwem.
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DZIECI ŚWIATŁOŚCI
W lutym 2020 roku gościłyśmy we wspólnocie Katolickiej Szkoły
Kontemplacji Ewangelizacji Młodych DZIECI ŚWIATŁOŚCI , która jest
w Łodzi. Jest to filia Katolickiej Międzynarodowej Szkoły Modlitwy i
Ewangelizacji JEUNESSE-LUMIÈRE.
A oto kilka ciekawostek:
Szkoła została założona przez o. Daniela-Ange w 1984 roku na
południu Francji, w okolicach Tuluzy. W roku 2000 ksiądz Grzegorz M.
Korczak żywo interesował się duchowością Szkoły o. Daniela-Ange i po
czasie modlitwy i rozeznawania, z pomocą jednej z polskich absolwentek
Jeunesse-Lumière, powstała filia francuskiej Szkoły w Polsce. Dzięki
życzliwości Arcybiskupa Łódzkiego Władysława Ziółka, ksiądz Grzegorz
został oddelegowany do prowadzenia Szkoły. Jesienią 2004 ruszył pierwszy
rocznik.
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Główne założenia Szkoły
Szkoła to czas rocznej formacji przeznaczonej dla osób między 18
a 30 rokiem życia, posiadających już pewne doświadczenie życia
chrześcijańskiego. Celem Szkoły jest:
• pomoc w osiągnięciu dojrzałości chrześcijańskiej
• wspieranie rozeznania własnego powołania
• formowanie młodych ewangelizatorów młodzieży
Zostałyśmy przyjęte bardzo gościnnie. Udało nam się być na Mszy
Świętej a potem, podczas kolacji, dzieliłyśmy się świadectwem życia.
Również Marysia, Agata, Weronika i Mariusz opowiedzieli nam o Dzieciach
Światłości. Znalazłyśmy naszego Ojca Orione na ścianie domu, która
poświęcona była świętym Kościoła. Spotkanie było bardzo owocne i na
długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy.
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NOWA KSIĄŻKA KS. MARKA CHRZANOWSKIEGO
Najnowsza książka Ojca Marka – Śniła mi się miłość
Ta książka to nie tylko historia miłości międzyludzkiej, ale także
Boskiej. Lektura, która sprawi, że zapragniesz zbliżyć się do Boga. Dwoje
młodych ludzi, spotkanie i powracające pytanie czy to właśnie ta jedyna
osoba, na całe życie. A w międzyczasie mnóstwo innych ciekawych ludzi,
sytuacji i zdarzeń, w których obecny jest Bóg, ale wcale nie tak oczywisty i
na pewno nie nachalny.
„Trochę to trwało zanim z moich
porozrzucanych snów wyjawił się trzon
owej historii, którą w sobie tylko znany
sposób przedstawiłem. Zdaję sobie
sprawę, że są oni trochę „nie z tego
świata”, ale przecież każda miłość nie
jest z tego świata, bo ma źródło w Bogu.
Każda miłość… Mieszkają w bliżej
nieokreślonym mieście. Kto wie, może
gdzieś blisko Ciebie? Jak każdy z nas
borykają się z problemami małymi,
większymi i takimi, od których głowa
może zaboleć. Ale mają Boga, którego
odkrywają. Każdy po swojemu, na
swojej drodze. Aż w końcu Bóg pragnie
i ich spotkania.”

(Fragment książki)
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