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Kochana młodzieży nazaretańska!
“Bóg jest Miłością” /1J4,16/
Otwórzcie drzwi swego serca i pozwólcie, by Miłość się w nich
narodziła, pozwólcie Bogu w te Święta, by
stał się w was Miłością!!!
Życzymy Wam i Waszym rodzinom aby
czas,
w którym czcimy i uwielbiamy Boga za to, że
chciał stać się jednym z nas-obudził w Was
pragnienie dążenia do Niego, poznawania
Go, przebywania z Nim. Niech wasze
świadectwo bycia przyjacielem Jezusa-Boga i
Człowieka rozbłyśnie w Noc Wigilijną, gdy
dzieląc się białym chlebem wszystkim życzyć
będziecie pokoju, miłości
i nadziei.
Łącząc się w przeżywaniu Bożonarodzeniowej radości towarzyszymy
Wam naszą modlitwą
- Wasze siostry nazaretanki
Kto przyjdzie szybciej? Gwiazdor z prezentami - czy Bóg
w Królewską odziany szatę? Ty Mój Boże przychodzisz jako Dziecię
co cichutko kwili w ramionach Mamy-Maryi.
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FERIE 2010

„SŁÓWKO” OD
REDAKCJI

Rekolekcje w Nazarecie

16-20.01.2010 r. DMN,
Kochani!
Ostrzeszowie
(młodzież, 17-25 lat)
Po kilku miesiącach zastoju, wznawiamy
nasze
pisemko
Moja
Galilea.
21-24.01.2010 r. DMMN,
Zmobilizowały mnie do tego siostry,
Ostrzeszów (młodsza, 12-16 lat)
które są odpowiedzialne za grupy DMNu w różnych miejscach, a także Wasze
1-6.02.2010 r. Obóz biblijny,
głosy. Przekazuję więc z radością do
Zakopane (młodzież żeńska, 16-25 lat)
Waszych rąk 23 numer Mojej Galilei, w
którym znajdziecie sporo wspomnieo
8-13.02.2010 r. Górska włóczęga z
Bogiem, Zakopane (studenci)
jeszcze z dobrych wakacyjnych czasów a
także będziecie mogli poczytad o tym ,
18-21.02.2010 r. DMN, Łuków
co dzieje się na bieżąco w Nazarecie.
(młodzież 15-25 lat)
Zapraszam Was wszystkich do
współtworzenia tego pisemka!
25-28.02.2010 r. DMN, Jastrzębia
A
w
naszym
DMN-ie
Góra (młodzież 15-25 lat)
przeżywamy bieżący rok pod hasłem:
SZKOŁA SŁUCHANIA SŁOWA BOŻEGO.
Aby pokochad Słowo Boże- Pismo św.,
trzeba zaprzyjaźnid się z Autorem-mówił
ksiądz na jednym ze skupieo. Myślę, że
to bardzo trafne określenie! Jak to
zrobid? Poprzez indywidualną modlitwę,
uczestnictwo w spotkaniach DMN,
skupieniach, rekolekcjach… Zapraszamy
więc Was wszystkich do Nazaretu, by uczyd się coraz bardziej KOCHAD Jezusa. Redakcja
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WSPOMNIENIA, WRAŻENIA,
RELACJE…
4. MAŁE FORUM Młodszej Młodzieży Nazaretaoskiej
Na początku wakacji 2009 roku odbyło się IV Małe Forum Młodszej Młodzieży
Nazaretańskiej i zaskoczyło nas liczbą uczestników. Jak dotąd starsza młodzież była
liczniej zainteresowana wakacyjnym Forum-tym razem młodzi z gimnazjum i absolwenci
Szkoły Podstawowej zapełnili gościnny Nazaret w Warszawskiej szkole i bardzo dobrze
się tam poczuli. Hasło spotkania wypłynęło z przesłania Papieża Benedykta XVI na
kolejny Światowy Dzień Młodzieży: „Złożyliśmy w Panu całą nadzieję”. Zielone koszulki
rzucały się w oczy na ulicach Starówki i ufamy, że budziły nadzieję w sercach...A Pan
rozpalał iskry nadziei w bogato zaplanowanym przebiegu Małego Forum:
 w Mszach świętych
 w Adoracji Najświętszego Sakramentu
 w katechezach ks. Marka Michalaka
 w pracach w grupach
 w Drodze Krzyżowej na Kopcu Powstańców
 w pielgrzymce śladami bł. Franciszki w Warszawie
 w fantastycznym śpiewaniu
 w przedstawieniu o św. Pawle
 w turnieju grup w Łazienkach
 w koncercie ewangelizacyjnym
 w pogodnych wieczorach
Młodsza młodzież była pełna aktywizmu i we wszystko wchodziła z całym
zaangażowaniem- pozwalali się rozpalać i było to szczere.
s. Joela

Z dzienniczka uczestniczki 4. Forum Młodszej
Młodzieży Nazaretaoskiej…
Dzień 1. Witajcie w Warszawskim Nazarecie!
Przyjechałam do Warszawy na 4. Forum Młodszej Młodzieży Nazaretańskiej z
siostrą cioteczną- Magdą. Jak na razie bardzo mi się tu podoba. poznałam już wszystkie
osoby z mojego pokoju, a po za nimi, są tu 4 osoby, które znałam już wcześniej: Ola
Morta, Filip Eyoum i Tobiasz Obrębki z SNR oraz moja przyjaciółka Gosia Rybnik, która
przychodzi na spotkania do Wasilkowa jako młodsza opiekunka. Mam nadzieję, że znajdę
tu więcej przyjaciół.
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Dzień 2.,,Gdzie rozpalić i jak uczynić ciągle żywym w sercu płomień nadziei”
(Benedykt XVI)
Pobudkę mieliśmy o 7. 30. Tego dnia, młodsza grupa (czyli moja), miała
półgodzinne ,,Fantastyczne Śpiewanie”, później była konferencja prowadzona przez ks.
Marka, a na koniec spotkania w małych grupach. Główną atrakcją tego dnia były
animacje misyjne, oraz przedstawienie o św. Pawle.
Dzień 3. ,,Wielka nadzieja jest w Jezusie” (Benedykt XVI)
Dzień był zaplanowany tak jak zwykle: pobudka, modlitwa poranna, śniadanie,
śpiewanie, konferencja, spotkania w małych grupach, msza św. obiad i ATRAKCJE!
Atrakcje to znaczy: wyjście do miasta szlakiem bł. Franciszki Siedliskiej, adoracja w
kościele sióstr Sakramentek, a po powrocie do domu kolacja i KONCERT w wykonaniu
zespołu warszawskiego ,,Marianie”, którzy grali piosenki chrześcijańskie. Nie wiem
dlaczego, ale myślałam, że to będą nudy na pudy, lecz okazało się inaczej! Już po
pierwszej piosence wszyscy wstali i zaczęli tańczyć i śpiewać razem z Nimi. Bardzo miło
wspominam ten dzień.
Dzień 4. ,,Droga w kierunku wielkiej nadziei” (Benedykt XVI)
Dzisiaj był turniej grup. Było 6 miejsc a moja grupa zajęła 3. Była też Droga
Krzyżowa na Kopiec Powstańców i pogodny wieczór. Wszystko było fajnie, gdyby nie
myśl, że jutro z rana rozjazd! Wszystkim było bardzo smutno z tego powodu. 
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Dzień 5. ,,Postępować według chrześcijańskiej nadziei” (Benedykt XVI)
Smutek, smutek i jeszcze raz smutek. A dlaczego? Bo rozjazd.To nie były dla
mnie zwykłe półkolonie czy coś w tym stylu, ale bliższe spotkanie z Bogiem. Mam
nadzieje, że uda mi się namówić rodziców na forum w ferie i na wakacje.
Agnieszka Rychorczuk

6. FORUM DMN- relacja
W dniach 2-6 lipca, w Żdżarach, odbyło się 6. Forum DMN. Było to wyjątkowe
spotkanie, bo spotkaliśmy się w kameralnym gronie, 45 osób. Dzięki temu wszyscy
mogliśmy się dobrze poznać i zaprzyjaźnić.
Tematem naszego Forum była NADZIEJA: „Złożyłem w Panu całą nadzieję”. W
dzisiejszym świecie rzadko zwracamy uwagę na nadzieję, miłość, a tym bardziej na wiarę.
Niestety, żadna z tych cnót nie może istnieć oddzielnie. I właśnie to było tematem
konferencji, kazań i naszych osobistych przemyśleń. Naszymi refleksjami mogliśmy
podzielić się w gronie przyjaciół lub na spotkaniach w małych grupach. Grupa, do której
należałam była bardzo zróżnicowana, co pozwoliło nam na patrzenie na dany temat z
różnych stron i ożywioną dyskusję.
Codziennie spotykaliśmy się na Mszy św. Oprócz „forumowiczów” brały w niej
udział siostry postulantki, które w miarę możliwości przyłączały się do nas. Także
podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu modliliśmy się wspólnie, czasami nawet do
późnych godzin wieczornych… Czas Mszy św. i Adoracji był dla mnie najważniejszy, bo
bez modlitwy nie
można mówić
o wierze czy
nadziei.
W
trzecim dniu
Forum poszliśmy
na pieszą
pielgrzymkę do
Roszkowej Woli.
Przed wyjściem
otrzymaliśmy
„firmowe”
koszuli w
kolorze nadziei,
czyli zielonym,
oraz napisem :
„Złożyłem w
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Panu całą nadzieje”. Co prawda rozmiary koszulek były dość małe, ale jakoś udało nam
się je założyć!
Na trasie pielgrzymki zatrzymaliśmy się nad Pilicą, gdzie zabawom i żartom nie było
końca! Woda z rzeki okazała się bardzo przyjemna, a choć potem ubrania były mokre, to
serca lekkie i radosne!!!
W Roszkowej Woli, w kościele pod wezwaniem bł. Franciszki Siedliskiej, przeżyliśmy
wspólnie piękną Eucharystię. Prosiliśmy Boga przez pośrednictwo bł. Marii od Pana
Jezusa Dobrego Pasterza za nas i nasze rodziny oraz o Boże błogosławieństwo dla rodzin
całego świata. A po tej duchowej uczcie, był smaczny piknik na dworze: słodkie bułki i
kompot truskawkowy. Po takim posiłku, z nową energią ruszyliśmy w drogę powrotną.
Okazało się, że wieczorem mieliśmy jeszcze dużo siły, by podczas Koncertu kleryków z
WSD w Płocku-mieliśmy mnóstwo sił i energii by śpiewać i tańczyć na chwałę Pana!
Koncert tradycyjnie odbył się w remizie w Żdżarach;)
W naszym forumowym programie była też Droga Krzyżowa, tym razem z krzyżem i
pochodniami odprawialiśmy ją w nazaretańskie ogrodzie. Każda grupa przygotowywała 2
stacje i w tym czasie też niosła krzyż. Z ogromnym skupieniem przeżywaliśmy Mękę
Pana Jezusa. Mieliśmy w pamięci spotkanie z księdzem Szaniawskim, egzorcystą z
Lichenia, który podzielił się z nami doświadczeniem posługi osobom opętanym przez
złego ducha. Takie osoby potrzebują dużo modlitwy i staraliśmy się o nich pamiętać.
Najgorszy był dzień wyjazdu… , bo już zaczęliśmy nawiązywać przyjaźnie i
wtedy trzeba było wyjeżdżać! Jednak pomijając ten przykry i nieunikniony koniec, Forum
w Żdżarach było bardzo udane!!! Już nie mogę doczekać się kolejnego i wszystkich
zachęcam do poświęcenia tych kilku dni na doładowanie duchowych akumulatorów.
Magda Bartnicka

WAKACJE Z BOGIEM
W parafii Św. Józefa w Obornikach odbyły
się dwa wyjazdy z dziedmi i młodzieżą. W lipcu
WAKACJE Z BOGIEM w Zębie a w sierpniu w Obrze.
Z naszej wspólnoty do Zęba pojechała s. Daniela
Jóźwik a do Obry s. Jadwiga Daszczyk.
OBRA - Wakacje rozpoczęliśmy
odwiedzając ks. Tomka Tomczaka w Tuchorzy,
gdzie czekało na nas ognisko. W kolejnych dniach zwiedzaliśmy m.in. pobliskie miasta,
klasztor księży Oblatów i ich gospodarstwo. Każdego dnia poza kąpielą w jeziorze
chodziliśmy całą grupą na boiska sportowe, gdzie graliśmy w piłkę nożną, siatkową

6

i tenisa. Jeśli ktoś chciał
mógł również pograd w inne gry i
zabawy zorganizowane
przez opiekunów.
Czas wakacyjny upłynął
bardzo szybko…Było nas wszystkich 69
osób.
Wakacje w ZĘBIE
spędziło 44 osoby, młodzież i dzieci
wraz z opiekunami. W
początkowe dni wakacji pogoda nas
nie rozpieszczała. Przez
trzy dni padał ulewny deszcz,ale
koloniści w tym czasie się
nie nudzili. Korzystali z zajęd
plastycznych, ruchowych,
muzycznych, konkursom nie było
kooca. Na szczęście
wypogodziło się i słooce nie
opuszczało nas do kooca.
Wędrowaliśmy po górskich szlakach:
Morskie Oko, Dolina
Kościeliska, Jaskinia Mroźna.
Odwiedziliśmy Samotnię Brata Alberta na Kalatówkach, Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej i inne miejsca. Dużą atrakcją był wyjazd na Słowację, do wodnego parku
rozrywki Tatralandia. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Wadowice, aby wejśd do
kościoła i domu rodzinnego Jana Pawła II. Nasi podopieczni wracali do domów z
zapewnieniem, że za rok znów jedziemy na wspólne wakacje. S. Daniela

Relacja z pielgrzymki do Egiptu
i Ziemi Świętej
Dlaczego pielgrzymka? Skąd się wzięła? – z nieba…
Na początku roku 2009 każda wspólnota nazaretańska i każda siostra
losuje sobie patrona na kolejny rok, którego będzie szczególnie prosić
o pomoc a on - czy chce czy nie – musi nam towarzyszyć. Żeby było
ciekawiej na spotkaniu DMN-u w Łukowie też przygotowaliśmy
patronów. W obydwu losowaniach przypadł mi w udziale los ze św.
Pawłem… Co z tego wyniknęło? Św. Paweł sługa Jezusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego towarzyszył mi w bolesnych
doświadczeniach pożegnania mojej ukochanej Mamy. Potem zaprosił
do udziału w konkursie właśnie o nim. Wszyscy katecheci diecezji
siedleckiej zostali zaproszeni do napisania pracy konkursowej o św.
Pawle. Mógł to być konspekt katechezy, wywiad ze św. Pawłem, list
św. Pawła Apostoła do diecezji siedleckiej i scenariusz rekolekcji dla
dzieci.
Wcale nie trudno nie czuć się zaproszonym do pisania takich rzeczy
gdy jest środek roku szkolnego i po prostu nie ma czasu. Jednak dzięki
osobistemu i indywidualnemu przynagleniu ze strony jednej z moich
współsióstr (wielkie dzięki za jej cierpliwość i pomoc) sprawa drgnęła i
został zmontowany projekt rekolekcji o św. Pawle i wysłany chwilę
przed upływem terminu.
Po miesiącu okazało się, że w powyższą historię wplótł się
mocno Pan Bóg i to dzięki Jego zrządzeniom zamiast „laurki”, na którą
liczyłam – otrzymałam I nagrodę – pielgrzymkę do Egiptu i Ziemi
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Świętej od 30 czerwca do 14
lipca 2009 – tuz po
zakończeniu roku św. Pawła.
Dziś kiedy sen się
spełnił i dzierżę w dłoni
kamyki z Synaju i Ogrójca,
gdy miętoszę muszelki znad
Morza Czerwonego i
podziwiam setki zdjęć z
wyprawy - jestem w szoku
nieprzemijalnym…
Moi Kochani –Droga
Młodzieży Nazaretańska –
ufam, że wybaczyliście mi

moją nieobecność na 6.Forum Młodzieży w Żdżarach…Tym bardziej,
że ciągałam Was po półwyspie Synajskim i pustyni egipskiej i
modliłam się przy gorejącym krzewie za każdego i każdą z Was w
czasie trwania dużego Forum. Nawet gdy ono się skończyło - ja nadal
Was wiozłam do Ziemi Świętej. A szlak był przebogaty, a wymowa
„geografii ewangelicznej” porywająca: góra Synaj * płonący krzew
Mojżesza * Kair z piramidami * pustynia * Morze Czerwone *
Morze Martwe * Nazaret * Betlejem * Ain Karem * Jezioro
Galilejskie * góra Błogosławieństw * Kafarnaum * Kana Galilejska
* Cezarea Nadmorska * góry Karmel * Hajfa * góra Tabor *
Jerycho * góra kuszenia * Jerozolima * Betania * Emaus …
Nie piszę tego po to, byście zazdrościli lecz uwierzyli, że te wszystkie
niezwykłe miejsca czekają na Was!!! Dla mnie miejscem
szczególnym wśród szczególnych był NAZARET. Tam właśnie wylała
się razem ze łzami taka oto modlitwa:
Panie, który właśnie to miejsce wybrałeś na dotyk ziemi w tajemnicy
wcielenia, pozwól każdej Nazaretance i wszystkim żyjącym duchem
Nazaretu - być na tym miejscu i doświadczyć dotknięcia źródeł
Nazaretu- o ile to jest im potrzebne w drodze do zbawienia.
A zatem- Kochani –pakujcie walizki, a ja służę praktycznymi radami 
-i jeszcze najważniejsze: odpowiedź na pytanie -

Jak TO ZROBID, ŻEBY
POJECHAD DO ZIEMI
ŚWIĘTEJ?
*Odważnie marzyd! (tak
twierdzi s. Bogna, bo już
tam było i to działa…)
*Nieśmiało wziąd udział w
konkursach ogłaszanych w
Waszych diecezjach i
szkołach (tak twierdzi s.
Joela i Agnieszka z Siedlec,
która wygrała konkurs
wiedzy o św. Pawle
ogłoszony dla dorosłych)
*Zaufad Panu Bogu już dziś
!!!!!!!
To tyle- pozdrawiam Was
gorąco i pamiętam w
modlitwie życząc
ponadczasowo: szczęśliwej
podróży do Ziemi Świętej.
-s. Joela
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…a to wiersz dla
wszystkich, którzy już
zaczęli marzyć

Nadotykałam się
Twoich śladów
poocierałam się
o święte skały
nawdychałam się
pyłu pustynnych
dróg
powtulałam się
w chłodne ściany
bazylik, kościołów,
cerkwii
rozgrzane serce
w samo południe
życie
drży spełnieniem
nieśmiałych marzeń
koślawe łzy
rysują słowo:
dziękuję
na falach
wzruszenia
nie pytam
dlaczego...
zachowam w sercu
wszystkie te
wspomnienia.
(Jerozolima
12.07.2009)

Porady Piguły
UWAGA!jeśli czeka Cię duży wysiłek
fizyczny, np.- ostry trening ,bieg
długodystansowy lub po prostu TWOJA
CODZIENNOSC -JEDZ BANANY!!!,-są to
owoce bogate w cukry ,łatwo uwalniane do
krwiobiegu i stanowiące źródło szybko
dostępnej energii .Obfitują w potas
,pierwiastek o podstawowym znaczeniu dla
prawidłowego funkcjonowania układów UWAGA! - MIĘŚNIOWEGO I NERWOWEGO.
Zawierają również witaminy B3,B6,Wit C oraz
skrobie. A jeśli nie ma w pobliżu banana-to na
pewno jest MARCHEWKA!!!-podniesie ona
poziom cukru a Twojej krwi i…ZASILI TWOJE
MIESNIE
SMACZNEGO!!!!!

Wielka wyprawa do Kazachstanu
Po prawie rocznych przygotowaniach, wyruszyliśmy 6osobową grupą na Kontynent Azjatycki(4 studentki, ksiądz i ja).
Pierwszy etap podróży: Polska-Ukraina, pokonaliśmy samolotem.
Okazało się, że są bardzo tanie, promocyjne loty z Katowic do Kijowa59zł plus opłata za bagaż. W sumie taniej niż pociąg! A leciało się
bardzo komfortowo i…szybko znaleźliśmy się w stolicy Ukrainy.
Mieliśmy prawie dwa dni na zwiedzenie miasta! A mieszkaliśmy w
odrestaurowanym klasztorze Ojców Dominikanów, bardzo blisko
Centrum Kijowa. Cieszę się bardzo, że mogliśmy zwiedzić to
historyczne i sympatyczne miasto. To co uderza, to wielka ilość cerkwi,
pięknie odnowionych, oblanych złotem i jasnymi kolorami. Wrażenie
też robi Ławra Kijowska-teren, na którym znajduje się kilkanaście
cerkwi, klasztory prawosławne… CENTRUM religijnego życia!
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Kijów jest też bardzo nowoczesnym miastem. Mogliśmy zobaczyć współczesne biurowce, centra
handlowe, niesamowite fontanny i… super samochody! Oczywiście ten stary Kijów bardziej mi się podobał!
5 września, po południu ruszyliśmy pociągiem z Kijowa do Astany-stolicy Kazachstanu. Jechaliśmy
wagonem tzw. „plackard”, tańszym, bez przedziałów, ale z miejscami do spania. Cały wagon, to jakby jeden
wielki przedział, w którym jechało ponad 50 osób. Nasza podróż trwała ponad 3 doby i muszę przyznać, że
szybko nam minęła. Wszystko było takie nowe i takie „inne”. Po pierwsze-LUDZIE! W naszym wagonie nie
było nikogo z Polski-oprócz nas. Mogliśmy więc poznać Ukraińców, Rosjan i Kazachów. Drugiego wieczoru,
gdy zaczęliśmy grać na gitarze i śpiewać, powoli zaczęli się do nas przyłączać ludzie z wagonu. Śpiewaliśmy
więc wspólnie- najpierw po polsku, potem po ukraińsku, kazachsku… To było niesamowite, bo cały niemal
wagon się zaangażował, a gitara wędrowała z rąk do rąk. Cała ta pociągowa impreza przeciągnęła się do
późnych godzin nocnych, a potem były jeszcze rozmowy… Następnego dnia wszyscy się do siebie uśmiechali, a
przy wysiadaniu jakiś człowiek z Ukrainy powiedział: Jeszcze Polska nie zginęła!
Niesamowite też były MODLITWY. Wspólnie w naszej grupie odmawialiśmy brewiarz, śpiewaliśmy
Godzinki a ksiądz odprawiał nam każdego dnia Mszę św. Nikt tak oficjalnie nie przyłączył się do naszej
modlitwy, bo nie było tam katolików, ale… wszyscy uszanowali ją.
Inną „atrakcją” naszej podróży były krajobrazy: Ukraina, Rosja, Kazachstan… Widzieliśmy Góry
Ural, rzekę Wołgę, miasta i wsie, ogromne pola i stepy… Oczywiście także wschody i zachody słońca! No i
mieliśmy aż 8 kontroli granicznych- tzn. pokazywania paszportów,
sprawdzanie
wiz, przeglądanie bagażów, wypisywanie karteczek, itp. A
wszystko
to(no może prawie wszystko:) w śmiertelnie poważnej
atmosferze. Ale nie mieliśmy z tym żadnych problemówdzięki Bogu!
8 września, w nocy dotarliśmy do Astany,
gdzie powitała nas s. Bożena, nazaretanka obecnie
pracująca w Kazachstanie. Zatrzymaliśmy się w
mieszkaniu, które należy do kurii i pełni funkcję
akademika dla dziewcząt. Ponieważ były
wakacje, więc mogłyśmy zająć jeden pokój. A
nasz ksiądz zamieszkał w kurii. Następnego dnia
rano byliśmy na Mszy św. w katedrze.
Wprawdzie akurat nie było ks. Biskupa, ale
Liturgia była piękna! Tutaj Msza św. jest zawsze
poprzedzona
Adoracją Najświętszego
Sakramentu. Niezwykłe jest też to, że w katedrze
jest
nieustanna
Adoracja
Najświętszego
Sakramentu(w dzień i w nocy). W Astanie jak i
w całym Kazachstanie jest bardzo mało
katolików(około 0,8% wszystkich mieszkańców
stanowią katolicy), więc ta Adoracja wymaga
wielkiego wysiłku i troski-ale pięknie, że ludzie się
modlą!
Astana-jako stolica istniej od 12 lat. Ma
niesamowite nowe budownictwo-praktycznie wszystko
tu
jest nowe, duże i bardzo nowoczesne. Ogromne budynki,
mnóstwo zieleni, pomników, rzeźb… To naprawdę robi
ogromne
wrażenie! Ale też niestety, gdy się na to patrzy, ma się wrażenie,
że
są
to
„domki budowane na piasku”. Poza tym w porównaniu z ogromną biedą
w innych miastach
i wioskach, którą mogliśmy oglądać podróżując po Kazachstanie-ta wystawność Astany wzbudza zakłopotanie.
No, ale tak po prostu jest!
Po dwóch dniach w stolicy, wyruszyliśmy na Dni Młodzieży do Oziorna(ok. 400 km od Astany).
Pojechaliśmy dość wiekowym busikiem, razem z s. Caritas i ks. Proboszczem z Ekibastuza. Nasza podróż miała
trwać ok. 6 godzin, a w sumie jechaliśmy 12! Po drodze kamień uderzył w naszą przednią szybkę, trzeba więc
było jechać bez niej. Na nieszczęście było zimno i zaczął padać ulewny deszcz…Przygoda niesamowita-nie będę
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ze szczegółami opisywać, ale przy okazji chętnie opowiem! W każdym razie na miejsce zajechaliśmy jako
ostatni-z ok. 270 osobowej grupy młodzieży, która przyjechała z całego Kazachstanu ze swoimi kapłanami i
siostrami.
Dni Młodzieży trwały od 11 do 15 września. Podobnie jak na naszym Nazaretańskim Forum w
Polsce, tak i tam była wspólna modlitwa, Msza św., konferencje(głosił je ksiądz z Polski)… Była Pielgrzymka
nad cudowne jezioro(w 1946 roku, gdy ludzie przeżywali wielki głód, pojawiło się jezioro z mnóstwem ryb;
tamtejsi ludzie wierzą, że to cud Matki Bożej), była droga krzyżowa-piękna i trudna. Było dużo modlitwy za
kapłanów i o nowe powołania… wszak przeżywamy Rok Kapłana w całym Kościele. Były skromne, ale bardzo
pyszne posiłki i dużo, dużo radości!
Nie mogę nie wspomnieć, że razem z dziewczynami mieszkałam w domku u babci Luby. To Pani,
która w 1936 roku, mając 1 roczek została przesiedlona z rodzicami z ziem polskich do Kazachstanu. Teraz
mieszka już sama, bo jej dzieci się wyprowadziły do miast. Pani Luba jest bardzo sympatyczna, gościnna,
troskliwa i …lubi rozmawiać! A więc wieczorami popijałyśmy „czaj” i rozmawiałyśmy do późna z babcią.
Czasami babcia dała się namówić na zaśpiewnie jakiejś piosenki!
Oj, długo by można opowiadać, ale to chyba trzeba by było napisać książkę! Z Oziornego
pojechaliśmy do Ekibastuza, do naszych sióstr: s. Bożeny i s. Caritas, i do parafii, w której pracują. Siostry
mieszkają w bloku, mają ładne mieszkanko, z kapliczką. Ale większość czasu spędzają w parafii. Niezwykła to
parafia… Terytorialnie obejmuje ok. 350 km długości, i ok. 150 szerokości. A na niedzielnej Mszy św. było 10
osób! Dla nas to szok! Ale trzeba pamiętać, że Kościół w Kazachstanie dopiero się odradza i to są jego nowe
początki. W każdą niedzielę po południu, ks. Proboszcz i siostry jadą do miejscowości oddalonej ok. 50 km od
Ekibastuza, aby odprawić Mszę św. dla 1-2 osób. Prawdziwe misje!
Niestety, nasz pobyt dobiegał końca… Znowu droga powrotna w pociągu, podobna jak poprzednio w
„plackardzie”, 3 doby(tym razem mniej okien się otwierało!), a z Kijowa do Polski samolotem. Bardzo, bardzo
się cieszę, że dane nam było pojechać do Kazachstanu. Nie sposób opisać wszystkich przeżyć… Dziękuję Bogu,
że mogliśmy zobaczyć Kazachstan, spotkać się z tamtejszymi ludźmi, szczególnie z młodzieżą, że mogliśmy
ucieszyć się odradzaniem wiary w tym kraju. A jednocześnie tak bardzo tam było widać, jak wiele trzeba
jeszcze zrobić! Ludzie żyją bez Boga i nawet nie wiedzą, jak bardzo Go potrzebują. Potrzeba nowych
misjonarzy i misjonarek, którzy by zasiewali ziarno Bożego Słowa w sercach tamtejszych ludzi. Cieszę się, że
nasz Nazaret ma swoją małą cząstkę w szerzeniu Królestwa Bożego na tamtych ziemiach. Myślę, że nasze
siostry i wszyscy kapłani i siostry pracując w Kazachstanie potrzebują wielkiej naszej modlitwy i wsparcia.
Pamiętajmy więc o nich módlmy się o rozwój Kościoła w Kazachstanie.
s. Bogna

Spróbuj przeczytad ;)
HUCZEK
Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka
i niechcący huknął żuczka,
Ale heca... - wnuczek mruknął
i z hurkotem w hełm się stuknął.
Leży żuczek, leży wnuczek,
a pomiędzy nimi tłuczek.
Stąd dla huczka jest nauczka,
by nie ganiad z tłuczkiem wnuczka.
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WYWIAD
Pewnie wielu z was dobrze pamięta jeszcze spotkanie w
Żdżarach z Ks. Szaniawskim- Egzorcystą. W Naszej Galilei
pragniemy przedstawić wam wywiad z O. Gabrielem Amorthem
Egzorcystą Watykanu i diecezji rzymskiej.
O.Dario Dodig: Ojcze Gabrielu były Ojciec uprzejmy wyjaśnić
nam czym jest egzorcyzm?
O.G. Amorth: Egzorcyzm jest publiczną modlitwą Kościoła, która odmawia się z
upoważnieniem Kościoła, gdyż odmawiający musi być desygnowanym przez biskupa; jest
to modlitwa uwolnienia od demona, od złego wpływu demona lub od zła spowodowanego
przez demona.
O.D.D: Mówiąc o egzorcyzmie czy mógłby Ojciec powiedzieć nam, w jaki sposób szatan
może wpływać na chrześcijan?
O.G.A: Wpływ szatana jest niezmierny. Szatan działa na dwa różne sposoby. Zwykłym
sposobem szatana jest kuszenie człowieka ku złemu. Wszyscy ludzie od narodzin do
śmierci są włączeni w walkę przeciw szatanowi, który ich kusi do złego. Również Jezus w
swej ludzkiej naturze był wystawiony na kuszenie przez szatana. Oprócz tej
„konwencjonalnej” metody, szatan stosuje również sposób nadzwyczajny.
O.D.D: Co do opętania diabelskiego w jaki sposób możemy się bronić przed szatanem?
O.G.A: Po pierwsze powinniśmy rozmawiać o zapobieganiu-o tym, co trzeba zrobić aby
tego zła uniknąć. Środkami prewencyjnymi są: życie w stanie łaski Bożej, bycie wiernymi
modlitwie i nie otwieranie drogi demonowi, w szczególności trzymanie się z dala od
wszelkiego okultyzmu. Istnieją trzy podstawowe działania okultystyczne: magia,
spirytualizm i satanizm. Ten, kto uczestniczy w takich praktykach sam wystawia się na
nadzwyczajne działanie złego.
O.D.D: Czy wpływ szatana na współczesny świat jest silniejszy niż przedtem, szczególnie
jego wpływ na młodzież np. poprzez muzykę?
O.G.A: Obecnie szatan ma wolna rękę. To nie znaczy, że jest mocniejszy dziś niż był w
przeszłości, jednak obecnie ma drzwi otwarte na oścież. Przede wszystkim żyjemy w
czasach małej wiary. To jest w matematyce: jeśli wiara się zmniejsza, proporcjonalnie
rośnie zabobon. Kiedy opuszczamy Boga, oddajemy się praktykom, które otwierają
bramy diabłu. Nie ma wątpliwości, że współczesne media uczyniły wiele na korzyść
złego; po pierwsze przez wzgląd na amoralność niektórych programów, obfitość filmów
pokazujących przemoc, terror, czy seks. Ponadto media postawiły na pierwszym planie
postacie magów i czarodziejów, popularyzując tym samym ich dzieła.
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O.D.D: Czy egzorcyzm jest najwyższym, w hierarchii sposobów walki z szatanem?
Istnieją inne metody, które można by rozważyć zanim przystąpi się do tej ostatniej?
O.G.A: Nawrócenie! Pierwsze o co prosimy te osoby, które przychodzą do nas, to aby
żyły w Łasce Bożej, to żeby prowadziły intensywne życie sakramentalne i modlitewne.
Potem, jeśli trzeba, namawiamy ich, żeby otrzymali modlitwy uzdrowienia i uwolnienia,
takie jakie się praktykuje w Katolickiej Odnowie Charyzmatycznej. Następnie po pewnej
liczbie takich modlitw osoba, za które są odprawiane, zostaje już uwolniona, lub tez
okazuje się niezbędne przeprowadzenie egzorcyzmu. Wtedy rozpoczynamy egzorcyzm
mając na względzie, że egzorcyzm to rodzaj modlitwy, której wynik nie zawsze otrzymuje
się natychmiast. Czasem trzeba lat egzorcyzmowania, żeby dana osoba została uwolniona.
O.D.D: Czy egzorcyzm jest najwyższą forma działania w imieniu Boga?
O.G.A: Teoretycznie tak. Mimo to, powinniśmy mieć świadomość innych czynników,
które są wobec Boga bardzo ważne. Egzorcyzm jest modlitwą. Jak wszystkie modlitwy
będzie tym bardziej skuteczny, im większa będzie wiara. Wiara ma bardzo żywotną wagę.
Dlatego częstokroć czytamy Żywoty Świętych, którzy uwalniali ludzi od opętania
diabelskiego mimo iż sami nie byli egzorcystami.
O.D.D: Kiedy mówimy o szatanie, o jego działaniu, generalnie czujemy strach...
O.G.A: Jest to spowodowane tym, że odzwyczailiśmy się od egzorcyzmów. Generalnie
duchowni nie wierzą w nadzwyczajne działanie szatana. Jeśli biskup proponuje im, aby
odprawili egzorcyzm, boja się i to jakby myśleli:”Jeśli zostawię diabła w spokoju, to i on
zostawi mnie. Jeśli będzie walczył, on mnie zaatakuje.” I to jest błąd. Im więcej będziemy
walczyć z szatanem, tym więcej on będzie się bał nas.
O.D.D: W swych objawieniach Królowa Pokoju również wyróżnia post, który został
przez Kościół zapomniany. Mówi o poście w zgodzie z tym co napisano w Ewangeliachże przez post i modlitwę możemy wyeliminować jakikolwiek wpływ szatana.
O.G.A: To prawda. Najpierw w Fatimie i teraz tu w Medziugorju Dziewica częstokroć
mówi o modlitwie i o poście. Wierzę, że to bardzo ważne, ponieważ współcześni idą za
duchem konsumpcji. Ludzkość stara się uniknąć jakiegokolwiek poświęcenia i tym
sposobem wystawia się do grzechu. Dla życia chrześcijańskiego, oprócz modlitwy,
potrzebujemy tez pewnej surowości. Jeśli się nie zachowuje tego rygoru, brak również
wytrwałości w życiu chrześcijańskim. Dam Ojcu przykład: dziś rodziny rozpadają się
bardzo łatwo. Świętują małżeństwo, lecz rozwodzą się bardzo szybko. Dzieję się tak, gdyż
odzwyczailiśmy się od poświęcenia. Aby żyć w jedności musimy być zdolni do
zaakceptowania niedoskonałości drugiej osoby. Brak poświęcenia prowadzi nas do tego,
że nie przezywamy naszego życia w pełni po chrześcijańsku. Widzimy z jaka łatwością
dokonuje się aborcji, gdyż brak woli, poświęcenia, aby wychować własne dzieci. W taki
sposób niszczone jest w pierwszym rzędzie małżeństwo. Jest tak dlatego, że nie
praktykuje się poświęcenia. Jeśli tylko my sami przyzwyczaimy się do poświęceń,
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będziemy wtedy w stanie prowadzić życie chrześcijan.
O.D.D: Mógłby Ojciec dać nam jakąś radę?
O.G.A: „Testament” Maryi, Jej ostatnie słowa napisane w Ewangelii to: ”Róbcie to, co
On wam przykazał”. Tu w Medziugorju, Najświętsza Maryja Panna nalega znów na
szacunek dla praw Ewangelii. Eucharystia jest w centrum, a Dziewica prowadzi nas
zawsze do Jezusa. To jest Jej podstawowe zmartwienie: sprawić, żebyśmy żyli Słowami
Chrystusa. Życzę wszystkim żeby Niepokalana wstawiała się za wami, żeby Boże
błogosławieństwo stąpiło na każdego z was, W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen!

KOŁYSZĄC EWANGELIĘ…
25.12.2009
UROCZYSTOŚD
NARODZENIA PAOSKIEGO
ŁK 2, 1-14

Daj rękę, chodźmy do
Betlejem…
W samym środku ciemnej
nocy rozbłyska światło!
Światło, którego nikt i nic
nie jest w stanie
przysłonić!
To Jezus!
Bóg stał się człowiekiem!
Bóg przyszedł na świat!
Przyszedł specjalnie dla
Ciebie i dla mnie!
By od Tej szczególnej
nocy już nikt nigdy nie był
sam…
bo Bóg jest z nami!
Emmanuel!

Stań w tę grudniową noc
przed betlejemską grotą…
Maryja i św. Józef
zapraszają by wejść do
środka…
By wejść do miejsca
zimnego… brudnego…
cuchnącego….
A jednocześnie miejsca w
którym dokonuje się cud
nieskończonej miłości
Boga. Rodzi się Miłość…
Maleńka Miłość, która
zbawi świat…
W atmosferze niezwykłej
ciszy, wpatrzę się w wiarę i
miłość Maryi…
w cichość i troskliwość św.
Józefa…
Zobaczę, jak maleńki Jezus
uśmiecha się do mnie i
wyciąga swoje małe
rączki…
Czy wezmę Go w ramiona?
Czy utulę tę Maleńka
Miłość?
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Niech popłynie
modlitwa…
Kocham Cie mój maleńki
Jezu…
27.12.2010
ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ
PODZINY Z NAZARETU
ŁK 2, 41-52

Dzisiejsze święto zaprasza
mnie, by zatrzymać się nad
postacią JEZUSA…
MARYI… ŚW.JÓZEFA…
Zatrzymać się nad
Najświętszą Rodziną…
Rodziną, w której żył Bógczłowiek, Maleńki, ubogi,
prosty dom…. Dom po
brzegi wypełniony
miłością… Dom, w
którego centrum był Bóg…

Wpatrując się w Najśw.
Rodzinę, pomyślę o swojej
rodzinie… czy
wprowadzam w nią ducha
Najświętszej Rodziny? Czy
otaczam najbliższych
miłością, troską i
bezinteresownością? A
nade wszystko czy
świadczę swoim życiem, że
najważniejszy jest Bóg?
W życiu Najśw. Rodziny,
przychodzi bardzo trudny
moment… Moment, w
którym Maryja i Józef
gubią Jezusa. Ogarnia ich
trwoga i rozpacz… zgubili
bezcenny skarb swojego
życia… Z bólem serca
wszędzie Go szukają…
Pomyślę, ile razy ja w
swoim życiu gubię Jezusa?
Co wtedy czuję? Ból…
trwogę… samotność?
Zbliżę się do Maryi i
Józefa, by zawierzyć im

każdą chwile mojego
gubienia i poszukiwania
Jezusa.
Maryja i św. Józef
wskazują mi miejsce gdzie
zawsze odnajdę Jezusa….
To świątynia… Dom
Ojca…
6.01.2010
OBJAWIENIE PAOSKIE
MT 2,1-2
Mędrcy ze Wschodu
wyruszyli w trudna i
ryzykowną podróż, w
nieznane i odległe strony…
A wszystko po to, by
odnaleźć nowo
narodzonego Króla.
Nie znają jeszcze Jezusa,
ale jak wielkie jest ich
pragnienie!
To właśnie pragnienie jest
początkiem każdej drogi…
każdego odnalezienia…

Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swojego
brata
i wyciągasz do niego rękę,
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
Zawsze ilekroć milkniesz by innych
wysłuchać,
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Mędrcy odnajdują Jezusa,
bo wytrwale Ida za
prowadzącą ich gwiazdą…
Co jest moja „gwiazdą”?
Z kim, za czym podążam,
by odnaleźć Króla?
Zapatrzę się w wiarę
mędrców.

Oni w bezbronnym
niemowlęciu na sianie
rozpoznają Zbawiciela
świata!
Będę prosić o łaskę
dostrzegania Boga w
prostej codzienności.
Rozważania przygotowała
s. Estera-dziękujemy!

zawsze kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz
uciskają ludzi w ich samotności,
zawsze kiedy dajesz odrobinę nadziei
załamanym,
zawsze kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość,
zawsze ilekroć pozwolisz,
by Bóg pokochał innych przez Ciebie
- zawsze wtedy jest Boże Narodzenie!
Matka Teresa z Kalkuty

Uśmiechem?
Podaniem ręki?
Wspólnym spacerem?
Danym czasem bez spoglądania na zegarek?
Odwiedzeniem kogoś starszego, chorego?
Pomoc słabszemu koledze w szkole?
Dobro jest tym, co przynosi pokój i radość!...
Budzi nadzieję… Rodzi poczucie
bezpieczeństwa…
DOBRO ZAWSZE WYCHODZI OD
BOGA I DO BOGA PROWADZI!
W tym szczególnym świątecznym czasie,
wybierzmy się do szpitali, by wraz z
chorymi podzielić ich radości i smutki. Z
opłatkiem w ręku podzielić się kawałkiem
serca…
Może właśnie Twój kawałek serca jest
brakujący elementem czyjegoś? Elementem,
który jest potrzebny, by mogła zapanować
jedność i harmonia, której pragnie każdy
człowiek!

Czas przyjścia na świat Boga w postaci
małego bezbronnego kruchego dziecka, w
wielu budzi potrzebę bezinteresowności,
troski, otoczenia innych ciepłem dobroci.
A więc może wspólnie uczyńmy cos
dobrego!
Czym jest DOBRO?

Co u nas piszczy???
Kochani!
Rozpoczynamy nowy cykl w naszej gazetce: „Grupy DMN - poznajmy się!”.
Mamy nadzieję, że pomoże on nam lepiej się p o z n a d – wszakże wszyscy jesteśmy
jedną rodziną! – i gdy spotkamy się na FORUM, będziemy się już troszkę kojarzyd :)! Naszym pragnieniem jest,
by wszystkie grupy z poszczególnych miejscowości przedstawiły się na łamach naszego pisemka.
Prezentację ... czas zacząć!
W tym numerze chciałabym Wam przedstawid z ogromną radością i dumą :) warszawską grupę
DMN-u, spotykającą się w poniedziałki w szkolnym gmachu przy Czerniakowskiej, najczęściej wieczorem.
Zazwyczaj jest nas dziewięd osób na spotkaniu, chod jest to liczba zmienna – sami doskonale wiecie, jak to jest :)
Z pełną świadomością braku skromności :) stwierdziłam już dawno, że jesteśmy zespołem wspaniałym i
wyjątkowym! Zresztą – przekonajcie się o tym sami! A oto my:
Lara: „ Jestem
studentką
psychologii. Bardzo
lubię poznawać
innych i
dowiadywać się,
jaka jest ich
historia. W
wolnych chwilach
śpiewam. DMN to
dla mnie miejsce
spotkania z drugim
człowiekiem.”

Agata-studentka
pedagogiki, IV rok.
Pięknie wyszywa, robi
różańce i tańczy!
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Dorotka: „Mam 16 lat,
jestem uczennicą 1 kl. LO
Sióstr Nazaretanek w Wwie. Interesuję się kulturą
Japonii.”

Magda: „Mam 18
lat, jestem
maturzystką (!) w
szkole Sióstr
Nazaretanek. Lubię
czytać książki, grać
na pianinie i gitarze.
Myślę, że jestem
wesoła i pełna
radości.

Marta: „Pracuję w
szkole specjalnej i
jednocześnie
studiuję.”

Paulina: „ Jestem w 2 kl.
LO Sióstr Nazaretanek
:) Interesuję się
psychologią, muzyką,
a przede wszystkim
Bogiem i ludźmi :) ”

S. Bogna: „Szczęśliwa
nazaretanka od 23 lat!
Strasznie się cieszę naszą
grupą DMN-u
w W-wie. Dołączcie do
nas!”.

S. Elżbieta: „Jestem w
naszym Nazarecie od 6 lat
i nieustannie zachwycam
się Miłością Pana Boga.
Nasze spotkania to kolejny
dar od Niego. Pozdrawiam
wszystkich :) cieplutko.”

Iwona: „Mieszkam w
nazaretańskim internacie
w W-wie już 5 rok.
Aktualnie jestem w 2 kl.
LO . Interesuję się
matematyką, lubię też
przeczytać dobrą książkę.
DMN to dla mnie
odskocznia od szarej
codzienności.”

Aniastudentka
pedagogiki,
ma wielkie
serce!

Agaabsolwentka
teologii, cicha
ale szczera i
radosna!

Agnieszka-studentka psychologii. Radosna i
pełna pomysłów!

Z niecierpliwością czekamy na kolejne grupy! Tak baaaaaardzo chcemy
Was poznad i dowiedzied się czegoś o Waszych spotkaniach! ZAPRASZAMY
S. Elżbieta
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WIEŚCI Z BIAŁEJ
GÓRKI –czyli
z nowicjatu!
Puk! Puk! Puk! Oto puka
Nowicjat, który chce Wam
trochę o sobie powiedzieć.
Jeszcze tak niedawno, janowicjuszka  ukradkiem
czytałam „Moją Galileę”
Dziś bardzo się cieszę, że
mogę być po drugiej stronie i
pisać Wam

-małe co nie co- 

Głos z Nowicjatu rozlega się oczywiście z Białej Górki… białej, jak welon
nowicjuszki, górki- ponieważ klasztor znajduje się na wzniesieniu, tak, by był widoczny
w panoramie Ostrzeszowa i aby można łatwo do niego trafić… 
Przywilej noszenia białych welonów ma obecnie 10 sióstr nowicjuszek. Dzielimy się
na dwie grupy: siostry na II roku – s. Rachela, s. Paula, s. Piotra i s. Maria, oraz I rok- s.
Gracjana, s. Nazaria, s. Bogumiła, s. Faustyna, s. Augustyna i s. Margerita.
I cóż takiego słychać w Nowicjacie?
Można powiedzieć, że ten rok rozpoczęłyśmy
świętowaniem. 18 IX uczciłyśmy naszego patrona:
Stanisława Kostkę. Jego pragnienie, wyrażone w
słowach: „ Do wyższych rzeczy jestem
stworzony”, przyjęło konkretny kształt życia
zakonnego. Odszedł do Pana jako młody
nowicjusz, dlatego możemy wierzyć, że
wyprasza nam szczególne łaski.
Listopad natomiast to miesiąc
poświęcony szczególnie naszej Matce
Założycielce. Wspominałyśmy Jej urodziny
(12 XI), dzień narodzin dla Nieba (21 XI),
oraz wspomnienie liturgiczne (25 XI)
Nowicjat, obok tak niecodziennych
obchodów, to tez zwyczajność.
Największym przywilejem tego czasu jest
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modlitwa. Kto był w Ostrzeszowie, zapamiętał pewnie Siostry klęczące tuż przed Panem
Jezusem w Najświętszym Sakramencie… jest On wtedy tak blisko… na wyciągnięcie
ręki..
Pierwszy rok- kanoniczny, czyli bardziej ukryty za klauzurą, spędza przed
Jezusem dużo czasu i ogarnia modlitwą intencje powierzane siostrom. NATOMIAST
NASZE Siostry drugoroczne, częściej bywają widoczne 
Spotykają się z
młodzieżą,
ostatnio były
na wakacjach
w Zakopanem,
a teraz szykują
się na
rekolekcje w
Częstochowie.
I jak to
w Nazarecieprostota i ukrycie
w codziennej
pracy w kuchni,
czy ogrodzie.
Ostatnim
przebojem,
zajmującym
czołowe miejsce
wśród zwykłych
zajęć jest…
grabienie liści.. Przestrzenie
ogrodu dają możliwość zdobycia unikalnej sprawności „wytrwałego Grabiącego”.
Niektóre siostry marzą o zorganizowaniu kursu początkujących grabiących, lub o
założeniu Stowarzyszenia” Spadający Liść” 
Jak zatem potoczą się losy nowicjuszki w niedalekiej przyszłości, gdy zima za
pasem i przyjdzie nam stanąć w obliczu odśnieżania?
O tych i innych wydarzeniach w kolejnym numerze!   

ECHO Z POSTULATU
7 listopada dziewięcioosobowa grupa Sióstr Postulantek wraz z s. Danutą i s.
Bogną wyruszyła w daleką podróż ze Żdżar do Ostrzeszowa. Jej celem było świętowanie
wraz z Siostrami Nowicjuszkami. Trzeba bowiem wiedzied, że 8 listopada nasze „starsze”
powołaniem Siostry obchodziły swoje święto. Obopólnej radości ze spotkania nie było

19

kooca, po długim czasie rozstania spełniły się prorocze słowa piosenki którą żegnałyśmy
nasze Siostry Drugoroczne: ”…za rok może pół, schodami na chór, odwiedzą was wasze
pierwszaki…”. Ziścił się ostrzeszowski sen.
Samo święto było „anielskie”. Począwszy od różnorakich dekoracji jak np. :”anielskie
nowicjuszki” w refektarzu, po anielskich gości z różnych stron świata: Siostrę
Prowincjalną, Siostry z Kalisza i Warszawy. W anielski
klimat wprowadziła nas medytacja. Siostry Postulantki w
swej kreatywności przygotowały scenkę z życia
nowicjatu, dzięki czemu do grona Sióstr Nowicjuszek
dołączyły : s. Jukundyna i s. Teodora. Świętowanie
zakooczyło się huczną rekreacją w arce.
Podczas świętowania towarzyszyłyśmy naszym Siostrom
przede wszystkim modlitwą, oraz zabrałyśmy je ze sobą
(W SERCACH) do Częstochowy, przez którą droga do
Żdżar okazała się byd najkrótszą.
I Niedziela Adwentu jest w naszym Zgromadzeniu
wielkim świętem, tego dnia obchodzimy rocznicę
założenia

Zgromadzenia.
Również
od kilku lat jest to data przyjęcia do postulatu nowych
kandydatek . I w tym roku Pan Bóg podarował nam
wielki skarb- Agnieszkę. Siostra Prowincjalna przyjęła ją
do Zgromadzenia wśród radości całej wspólnoty. Od tej
chwili stała się SIOSTRĄ dla każdego człowieka.
Wierzymy, że Święta Rodzina będzie prowadziła ją po
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drogach Nazaretu. Nasze świętowanie
przedłużyły uroczystości odpustowe ku czci
bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza,
w Roszkowej Woli. Swoją obecnością
zaszczycili nas ks. Bp Józef Zawitkowski,
księża z dekanatu, siostry z Prowincji
Warszawskiej i wierni z okolic Roszkowej
Woli i Żdżar. Uroczystośd poprzedziła 9dniowa nowenna w intencjach
powierzanych wstawiennictwu naszej bł.
Matki Założycielki. Po Mszy św. Ks. Biskup
przyjechał do Żdżar, aby poświęcid figurę
św. Józefa, która stanęła przed domem
sióstr. Ks. Biskup zaprosiła ks. Dziekana, s.
Prowincjalną, s. Przełożoną i s. Agnieszkęjako najmłodsze dziecko Zgromadzenia- do
poświęcenia. Podczas wieczornej rekreacji
długo cieszyłyśmy się naszą „nową” Siostrą
i pierwszą rocznicą przyjęcia do postulatu
sióstr drugorocznych. Życzymy jej
wierności i żywej miłości do Mistrza z Nazaretu.
Serdecznie zapraszamy do Żdżar gdzie płynie spokojne i ciche życie Sióstr Postulantek
s. Monika i s. Paulina

„TIRAMISU ZE ŚMIETANĄ” Porcja dla 4/6 osób
250 g sera MASCARPONE, 130g śmietanki 30% do ubijania, 100g podłużnych biszkoptów,
50g cukru pudru, 1 mała filiżanka kawy espresso, 50g likieru Amaretto
3 łyżki kakao

W salaterce ubić śmietankę. Do sera Mascarpone dodać cukier puder i wymieszać.
Do tej masy stopniowo dodawać ubitą wcześniej śmietankę i mieszać drewnianą
łyżką. Biszkopty nasączyć kawą z dodatkiem likieru. W szklanym, podłużnym
naczyniu ułożyć pierwszą warstwę biszkoptów, położyć warstwę kremu, następnie
kolejną warstwę biszkoptów
i kremów. Deser posypać
kakao, wstawić do lodówki na kilka godzin
przed podaniem.
Do nasączania biszkoptów polecamy likier kawowy .
Przepis nadesłała s. Asyzja-dzięki!
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Co słychać u nas w Lesznie ???
Po wakacjach, jak to bywa w zwyczaju Nazaretu, następują zmiany w niektórych
wspólnotach. Obecnie leszczyński Nazaret składa się z czterech
sióstr:
s. Bernadeta Dyc – jako Przełożona
wspólnoty i zarazem Dyrektor naszego
Domu Caritas – Domu Matki i Dziecka,
świetlicy środowiskowej i nowo powstałego
Domu Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny w
Lesznie.
s. Justyna Bodnar – jest odpowiedzialną w
świetlicy i ma bezpośredni kontakt z przychodzącymi dziećmi w
wieku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także z wolontariuszami
i stażystami, a więc szerokie spektrum oddziaływania na innych… i
co ciekawe w każdy wtorek nasza siostra chodzi do aresztu, by także
tam nieść nadzieję kobietom pozbawionym wolności…
s. Marietta Stadnik – pełni
wychowawcy w Domu
także posługuje jako
pielęgniarka.
Jest
odpowiedzialną za
skupienia
dla
które
w
miarę
odbywają się raz w

funkcję
Dziecka,
a

DMN
–
młodych,
możliwości
miesiącu.

Ostatnio takie spotkanie miało charakter wyjazdowy pojechaliśmy do Obornik Wielkopolskich.
s. Maksymiliana Dojcz – katechizuje w
Szkole Podstawowej Nr 1 w Lesznie i ma cały ogonek zajęć
dodatkowych, w których wspieramy się wzajemnie jako
wspólnota sióstr: scholka przy Parafii Św. Krzyża w Lesznie,
nauka gry na gitarze dzieci w różnym wieku, Stowarzyszenie
Najświętszej Rodziny – skupienie raz w miesiącu.
Staramy się być otwarte na ludzi wśród, których żyjemy.
Ktoś powiedział piękne słowa, które myślę, że przyświecają
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nam każdego dnia:
„Mamy być duszą świata, nieść Boga światu. Bądźmy tym, do czego nas Bóg powołał”.
Chcąc być dobrym narzędziem w Bożych rękach, każdy dzień wypełniamy
modlitwą, która daje prawdziwe życie duszy i siłę w działaniu, niejednokrotnie
przekraczającym nasze ludzkie możliwości. Nasza Bł. Matka Założycielka – Franciszka
Siedliska - napisała: „Powinnyśmy mieć odwagę i ufność, że nie my, lecz Pan Bóg przez
nas wykona, co nam polecone”.
Dzień rozpoczynamy modlitwą:
 5:45 – Jutrznia – modlitwa brewiarzowa
poranna, po niej Medytacja – pochylenie się nad Słowem
Bożym;
 7:00 – Msza św., na którą idziemy do
Parafii św. Krzyża w Lesznie, przez co mamy „stały” kontakt
z parafią;
 po niej śniadanie i każda z nas idzie do
własnego obowiązku, zadania;
 12:30 – obiad – na którym w zależności od
dnia i naszych prac, dyżurów staramy się być razem we
wspólnocie;
 17:30 – Nieszpory – wieczorna modlitwa brewiarzowa, po niej różaniec
i kolacja.
 Wspólnie w każdą niedzielę o godz. 17:00 i każdy czwartek o 19:30
adorujemy Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie,
by od Niego czerpać siłę, światło i mądrość w codziennym życiu.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieli by włączyć się do wspólnej modlitwy, czasami
godziny ulegają zmianom. Można się z nami skontaktować telefonicznie: (65) 520 63 37
lub osobiście odwiedzić nasz „leszczyński Nazaret” na ul. Lipowej 33.
s. M. Marietta Stadnik

Nowa książka! Nowa książka! Nowa książka!
Kochani! Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o
życiu sióstr nazaretanek, poznać trochę historię i
duchowość Nazaretu… A przede wszystkim jeśli
interesują Was historie powołań sióstr-zachęcam do
lektury książki:
DLACZEGO??? O ŻYCIU ZAKONNYM DZIŚ
MÓWIĄ SIOSTRY NAZARETANKI.

Książkę można nabyć w domach sióstr lub23
pisząc do s. Bogny(cena:10 zł)

Oto kilka fragmentów ze świadectw z powyższej książeczki…
„Była jesieo, pamiętam, że jak na skrzydłach wracałam do domu. Wszystko we
mnie śpiewało TAK, CHCĘ. Ale to był dopiero początek drogi. W momencie, gdy we
wnętrzu swego serca powiedziałam TAK, wszystko się zmieniło i nabrało nowego
wymiaru. Wstąpiła we mnie wielka radośd, pokój i wewnętrzna moc. Odczytałam to jako
łaskę i znak od Boga. Wątpliwości odeszły. Byłam szczęśliwa. Teraz czekało mnie kilka
poważnych rozmów: ksiądz – duchowy przewodnik, chłopak – chcę byd w porządku,
mama – aż strach myśled...
Podzieliłam się swoimi myślami z księdzem, który prowadził nasz zespół.
Prosiłam o modlitwę, o dobre rozeznanie tego, co powinnam zrobid.
Kolejna przeprawa. Serce. Byliśmy na spacerze w parku, piękna, kolorowa jesieo.
Zdecydowałam się, że mu powiem. Przyszedł temat studiów, przyszłości. A potem nie
mogłam z siebie słowa wydusid. Za to łzy mi kapały obficie. Przecież byliśmy w sobie
zakochani. To było takie trudne. Nie wiedział, co mi jest. Myślał, że jest ktoś inny.
Powiedziałam mu o moich myślach, o klasztorze.
Do dziś podziwiam mojego przyjaciela, jego mądrośd i dojrzałośd. Powiedział:
„Chcę, żebyś była szczęśliwa. Gdyby to był jakiś chłopak, pewnie byłbym się z nim bił...
ale z Panem Bogiem to chyba nie mam szans”. S. Alma

„Pamiętam, że było to w maju, w
trakcie zdawania egzaminów maturalnych.
Wieczorami razem z moją najstarszą siostrą, u
której mieszkałam przez okres trwania szkoły
średniej, chodziłyśmy do kościoła na
nabożeostwa majowe. Tego dnia Małgosia
pozostała dłużej w pracy i poszłam sama. Gdy
otworzyłam książeczkę od I Komunii św., by
znaleźd słowa litanii, zobaczyłam obrazek z
napisem: Zgromadzenie Sióstr Najświętszej
Rodziny z Nazaretu. Dalej była krótka
informacja o jego celu i posłudze, a następnie zaproszenie dla dziewcząt, które pragną
służyd Bogu na wzór i pod opieką Najświętszej Rodziny. Nie sposób wyrazid słowami tego
momentu...To było właśnie to, za czym tak naprawdę tęskniłam, mimo moich różnych
planów i pomysłów na życie. Przez jakiś czas nie potrafiłam włączyd się w śpiew litanii. I
przedziwne było to, że w książeczce miałam więcej obrazków, a właśnie ten zwrócił moją
uwagę. Nigdy wcześniej nie miałam kontaktu z nazaretankami. W mieście, gdzie
chodziłam do szkoły średniej, były siostry niepokalanki i siostry elżbietanki. Bóg
wyznaczył dla mnie drogę do Nazaretu”. S. Józefa
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„Siedząc na stopniach prowadzących do ołtarza
polowego, jako 10-letnia dziewczynka, w upalny dzieo
odpustu Wniebowzięcia Matki Bożej, przyglądałam się
Siostrom Elżbietankom z mojej rodzinnej parafii, jak
ocierały pot z czoła. Trudno się było dziwid, żar lał się z
nieba, a one stały w słoocu w czarnych habitach.
Współczułam im z całego serca i myślałam, że nie chciałabym byd siostrą zakonną”. s.
Bernadeta

„Gdy stawiam sobie pytanie, w którym momencie mojego
życia zaczęłam odkrywad powołanie zakonne, przychodzi mi na myśl
zdarzenie, które miało miejsce pewnego dnia, zupełnie zwyczajnego,
po powrocie z przedszkola do domu. Wówczas uroczyście usiadłam
w fotelu i z całą powagą oznajmiłam mojej mamie, że chcę zostad
siostrą zakonną z dzieckiem. Do dzisiaj nie wiem, skąd ta „dobra
nowina” narodziła się we mnie, jakie miała źródło, bowiem w mojej
miejscowości nie ma żadnych sióstr zakonnych” S. Maksymiliana
„W 8. klasie szkoły podstawowej znalazłam sie „przypadkiem” na dniu skupienia
u sióstr nazaretanek. Zaprosiła mnie koleżanka. Później wiele razy korzystałam z
rekolekcji i spotkao w Nazarecie i – tak po prostu – po ukooczeniu technikum przyszłam
do Zgromadzenia. Jeśli mogę tak mówid po kilkunastu latach, było to jakby naturalne
przyciąganie, zauroczenie prostą, rodzinną atmosferą, ukryciem wielkiej Tajemnicy w
szarej codzienności” s. Bernarda

MODLITWA O ROZEZNANIE DROGI POWOŁANIA
Boże, przenikasz i znasz mnie. Stworzyłeś mnie dla szczęścia-pomóż mi je
odnaleźd. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, abym wybrał(a) to, co dla mnie
zamierzyłeś i do czego mnie przeznaczyłeś jeszcze w łonie mej matki. Chcę
byd Tobie posłuszny we wszystkim. Pójdę,
gdzie mnie poślesz. Ufam Tobie, bo wiem,
że mnie kochasz i chcesz mego dobra.
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. Amen.
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DZIŚ W STAJENCE

GWIAZDY TAŃCZYŁY

D
fis
G A
Dziś w stajence mały Jezus się urodził
D
fis
G A
i pobożnie swoje małe rączki złożył.
Fis
h
G
Chociaż jest maleńki, błogosławi już
D
A
D
wszystkim, którzy zaśpiewali Mu.

D
h
eA
1.Gwiazdy tańczyły w noc, gdy
przyszedł Pan.
D
h
eA
Ziemia śpiewała znad
niebiańskich gam.
D
h
e
Raduj się, śpiewaj pieśń – oto
Król
A
D
narodził się – Jemu cześć.

D
G
A
D
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś,
G
A D
niech kolęduje z nami cała ziemia.
G
A
D
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś,
G
A D
niech kolęduje z nami cały świat.

2. Maria tuliła Pana
wszystkich ziem,
Józef zaś czuwał nad
Dzieciątka snem.
Raduj się, śpiewaj pieśń ...

W takt kolędy wieją wiatry, szumią drzewa.
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa.
Niech kolędy nuta w świecie mocno brzmi
Maleńkiemu Jezusowi dziś.
„In excelsis Deo” śpiewajmy dla Pana,
a śpiewając „Gloria” zegnijmy kolana.
Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas,
zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz.
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3. Pasterze skłaniali przed
Nim czoła swe,
Królowie w pokorze nieśli dary
swe.
Raduj się, śpiewaj pieśń ...

