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„…aby ta cudowna 
Uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego przyniosła Wam pokój, 
wesele, radość  Ducha Świętego 
napełniła Was wielką  nadzieją  
i ufnością w Panu. I w górę wzniosła 
serca Wasze ku temu Panu, który 
przeszedłszy przez wszystkie 
cierpienia, upokorzenia, wyniszczenia, 
mękę i śmierć krzyżową, cudowną 
mocą swą Boską zmartwychwstał” 

 

(bł. Franciszka Siedliska) 
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„SŁÓWKO” OD REDAKCJI 
 

Kochani!  

Droga Młodzieży Nazaretańska! 

Witamy Was już bardzo słonecznie i wiosennie, ale 

ciągle inaczej i zawsze od nowa. To dlatego, że miłość Pana jest 

ciągle świeża i nowa! Poza nami długa i mroźna zima naznaczona 

na szczęście „gejzerami”- gorącymi źródłami Bożej chwały i miłości. „Nie bójcie się żyć 

dla Miłości”- te słowa były jak ogień, który rozpuszczał lody naszego lęku i mocno 

rozgrzewał serca podczas Dni Młodzieży Nazaretańskiej w czasie ferii zimowych  

– w Ostrzeszowie, Zakopanem, Jastrzębiej Górze i Łukowie. 

„Gorące źródła” w sercach  140  uczestników DMN-ów rozlały się w ich domach 

i środowiskach i oto mamy wiosnę – to proste – nieźle działacie ! Niech Pan 

Zmartwychwstały będzie uwielbiony w Waszej młodości i zmartwychwstaje w każdym 

sercu. 

I coś jeszcze: na progu wiosny, stając w otwartych drzwiach pustego grobu,  

a czasami pustej skrzynki mailowej, milczącego telefonu, czasem pustki w myślach, 

pustki w sercu... i w projektach na przyszłość, może z pustymi dłońmi, przez które 

wszystko przecieka... warto DAĆ SIĘ POTRZĄSNĄĆ MOCNYM SŁOWOM papieża 

Benedykta XVI- skierowanym do nas na czas Wielkiego Postu: 

„NAWRÓCID SIĘ DO CHRYSTUSA, WIERZYD W EWANGELIĘ OZNACZA  
W GRUNCIE RZECZY WŁAŚNIE TO: WYZBYD SIĘ ZŁUDZENIA 
SAMOWYSTARCZALNOŚCI, ABY UŚWIADOMID SOBIE I ZAAKCEPTOWAD 
WŁASNY BRAK- BRAK INNYCH I BOGA, POTRZEBUJĘ JEGO PRZEBACZENIA  
I JEGO PRZYJAŹNI (...) POTRZEBA POKORY, BY UZNAD, ŻE POTRZEBUJĘ 
DRUGIEGO, KTÓRY UWOLNI MNIE OD TEGO, CO MOJE, BY DAD MI DARMO, 
„CO MI SIĘ NALEŻY.” 

A zatem Kochana Młodzieży- potrzebujemy Was i potrzebujemy Boga!!! Niech 

Zmartwychwstały Pan-Jezus z Nazaretu wypełni miłością, darem i zbawieniem Was  

i Wasze serca oraz całe Wasze życie i życie Waszych Rodzin. 

-z modlitwą - Redakcja 

Moja  Galilea 

Pisemko Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej Prowincji Warszawskiej 

Redagują: s. Joela, s. Bogna i Przyjaciele 

Ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa 

Tel. 022/851 05 49 lub kom. 0605 615 647, e-mail: smbogna@poczta.onet.pl 

Pisemko można przeczytać na stronach internetowych DMN: 
 www.nazaretanki.pl/dmn/ 

mailto:smbogna@poczta.onet.pl
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WSPOMNIENIA, WRAŻENIA, RELACJE…  

REKOLEKCJE W NAZARECIE 

 „Nie bójcie się żyć dla Miłości” 

  Już po raz kolejny dziewczęta z parafii p.w. Św. Józefa w Obornikach Wlkp. wyruszyły 

wczesnym rankiem na zimowe rekolekcje do Ostrzeszowa. Mimo, iż niektóre z nas jechały tam nie 

po raz pierwszy, to i w ten mroźny poranek  na 

naszych twarzach malowały się uśmiechy od ucha do ucha. 

Oczywiście jak co roku również i tym razem dziewczęta  

z Obornik nie zawiodły, gdyż byłyśmy najliczniejszą  

siedmioosobową ekipą.  W rekolekcjach uczestniczyło 

12 dziewcząt i 1 chłopak z różnych krańców Polski co 

jeszcze lepiej pozwala odkrywać Boga w drugim człowieku. 

Tegoroczne zimowe rekolekcje w Nazarecie odbyły się  

w dniach od 16 do 20 stycznia. Ich tematem przewodnim 

były słowa JP II: „ Nie bójcie się żyć dla Miłości”. W tym 

roku kapłanem, który sprawował Eucharystie, głosił Słowo 

Boże, prowadził konferencje  i towarzyszył nam podczas 

tych rekolekcyjnych dni był ksiądz Daniel Zarębski. 

 Tuż po przyjeździe siostry zaprosiły nas na ciepły obiad, a tym samym z niecierpliwością 

oczekiwaliśmy przyjazdu siostry Bogny i innych uczestników. O godzinie 17:00 wyruszyliśmy na 

koncert chóru z Kalisza. Punktem 

kulminacyjnym naszego dnia przyjazdu 

była oczywiście Eucharystia, podczas 

której modliliśmy się o dobre przeżycie 

tych rekolekcji.  Wieczorem po kolacji 

spotkaliśmy się wszyscy na tzw. 

„Pogodnym wieczorku”. Była to 

okazja, aby zapoznać się z wszystkimi 

uczestnikami, choć w tym roku było 

nas troszkę mniej. Jednak i tak wszyscy 

razem tworzyliśmy wspaniałą 

atmosferę.  

 Każdy dzień rozpoczynaliśmy 

wspólną Jutrznią prosząc naszego Ojca 

o to, aby pozwolił nam z radością 

przeżywać dany nam czas. Na katechezach i konferencjach zatrzymywaliśmy się nad słowami Jana 

Pawła II: „Nie bójcie się żyć dla Miłości”. Ksiądz Daniel mówił nam, iż młoda dziewczyna i młody 

chłopak poszukują trwałego fundamentu, na którym mogą zbudować swoje życie. Niejako zachęcił 

nas do refleksji nad swoim dotychczasowym postępowaniem,  nad tym czym jest Miłość Boża  

w moim życiu? Czy w dobie dzisiejszej cywilizacji znajduje czas na rozmowę z Nim?  Miłość Boga 
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jest głębsza i bardziej tajemnicza niż wszystkie inne miłości doczesne tego świata. Bóg każdego 

człowieka kocha tak samo, niezależnie od tego kim jest i czym się zajmuje, kocha nas nieustannie. 

Mamy go w tym naśladować, pragnie byśmy byli Jego odbiciami, które potrafią kochać, przebaczać 

i czynić dobro tak jak On sam.  Często podczas trudnych życiowych decyzji odczuwamy potrzebę 

oparcia się na kimś, oczekujemy rady, pocieszenia i wsparcia. Dlaczego zapominamy o tym, iż to 

sam Bóg jest naszym Pocieszycielem, jest naszym Tatą, który bardzo nas kocha i pragnie dla nas 

tego co najlepsze. Dzisiaj wielu ludzi zapomina o tym i szuka przyjaciela w tym, co jedynie może 

ograniczyć naszą wolność, co może nas niejako uzależnić od siebie wzajemnie. Dlatego nie 

szukajmy daleko, Miłość jest blisko nas każdego dnia. Bóg i Jego Miłość jest w Nas samych, jest  

w tym wszystkim co nas otacza.   Ksiądz Daniel zwrócił nam także uwagę na to, iż często boimy się 

przyjąć Boga do naszego serca, dlatego, iż już kiedyś ktoś nas bardzo zranił i nie chcemy jeszcze raz 

ryzykować.  Nie bójmy się żyć dla Pana Boga, z Nim i w Nim nic nam nie grozi, pragnie abyśmy 

oddali Mu swoje życie, byśmy Mu zaufali i z Nim współpracowali na rożne sposoby. Miłość nie jest 

dla siebie  lecz dla innych. Bardzo mocno w naszych sercach utkwiło zdanie wypowiedziane przez 

jedną ze sióstr: „Pan Bóg jest samotny, bo jedynym miejscem gdzie może zamieszkać jest Twoje 

serce. Na ile Twoje serce jest domem dla Jezusa?” 

Każdą wolną chwilę spędzałyśmy razem na wspólnych zabawach, spacerach i rozmowach  

w mniejszym gronie. Wieczorami dziewczęta śpiewały przy akompaniamencie gitar, zapoznawały 

się lub spędzały czas na samotnej modlitwie w Oratorium. 

  Podczas tych rekolekcji miałyśmy okazję, aby na nowo umiłować Biblię i się z nią 

zaprzyjaźnić. Poznałyśmy wielu wspaniałych nowych młodych ludzi, jak również odnowiłyśmy 

stare znajomości. Miałyśmy także spotkanie ze Siostrami Nowicjuszkami, które opowiadały nam  

o odkryciu swojej drogi powołania. Rekolekcje w Nazarecie dały nam możliwość wyciszenia  

i głębokiej refleksji nad swoim młodym życiem. Uświadomiły, że to właśnie teraz jest czas naszego 

działania i czynienia dobra w swoich rodzinach i wspólnotach parafialnych. Każda z nas w sercu ma 

nadzieję, że już wkrótce spotkamy się znowu na wspólnych rekolekcjach. W naszych modlitwach 

pamiętamy o Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek modląc się o wytrwanie w powołaniu dla sióstr  

i o  nowe, święte powołania do tego Zgromadzenia. Serdeczne dziękujemy s. Bognie i innym 

siostrom Nazaretankom z Ostrzeszowa oraz ks. Danielowi za wspólne przezywanie zimowych 

rekolekcji w Nazarecie.  

  

                                                                                          Monika Filipiak  Monika Rojna    

    



~ 5 ~ 
 

 

 

 

Rekolekcje w nazaretańskim 

Zakopanem były dla mnie Bożym czasem 

radości i odkrywania Boga samego w drugim 

człowieku oraz w pięknie górskich szczytów 

pod hasłem "Nie bójcie się żyć dla Miłości!". 

Fakt, że w ogóle się tam znalazłam uważam za 

Boży dar, ponieważ sama miałam inne plany 

na ferie, jednak On zaplanował mi je o wiele 

lepiej! 

  Doświadczyłam tych pięknych chwil, gdy to 

trzymając się za brzuch nie miałam już sił na 

śmianie się, gdy to wędrując po górskich 

szlakach mogłam porozmyślać i docenić piękno 

otaczającego nas świata lub podczas wspólnej modlitwy i adoracji kiedy czułam, że Jezus jednoczy 

nas w sobie. Zrozumiałam, że Miłość to brak oddechu na górskim szczycie, to pokonywanie 

wszelkich barier, jak choćby śpiewanie po raz pierwszy w życiu psalmu :D, to otwieranie się na 

bliźniego.  

  Jestem Bogu niepojęcie wdzięczna za łaskę przeżycia rekolekcji w Nazarecie! Za poznanie 

nowych osób, które ubogaciły moją duszę :) Zachęcam wszystkich, którzy mają wątpliwości co do 

wyjazdu na jakiekolwiek rekolekcje, do większej ufności w Boży plan! :) On wie co ma robić :) 

Wystarczy zaufać!  CHWAŁA PANU! 

                                                                                               Karolina, 17 lat  

Rekolekcje w Ostrzeszowie dla 

Młodszej Młodzieży Nazaretańskiej 

21-24.01.2010 r. 

(Było nas bardzo duuuużo!) 
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„Górska włóczęga z Bogiem, czyli rekolekcje dla tych, 

którzy kochają góry” – przeczytałam na stronie internetowej Duszpasterstwa 

Młodzieży Nazaretańskiej. „To coś dla mnie!” – pomyślałam. A do tego temat „Nie bójcie się żyć 

dla Miłości”. To nie może być przypadek! Jadę do Zakopanego – postanowiłam.  

Po przybyciu na miejsce zdziwiłam się – oczekiwałam co najmniej 20-osobowej grupy,  

a tymczasem okazało się, że będzie nas tylko 6 uczestniczek (Agnieszka, Kasia, Justyna, Monika, 

Marta i ja) oraz siostra Bogna i ksiądz Radek. Jeszcze nigdy nie odbywałam rekolekcji w tak 

kameralnym gronie! Jednak po tych kilku dniach spędzonych razem zgodnie stwierdziliśmy, że była 

to szczególna łaska: dzięki małej liczbie osób ten czas upływał w niemal rodzinnej atmosferze. 

Wolnych chwil nikt nie spędzał sam, wszyscy 

razem siedzieliśmy w jadalni przy herbatce, 

rozmawiając i śpiewając przy 

akompaniamencie gitary. Każdy miał swój 

udział w przygotowaniu posiłków, czego nie 

traktowaliśmy jako przykry obowiązek, lecz 

przyjemność i naukę współpracy, 

pomagania sobie nawzajem. A jaką 

satysfakcję sprawiały nam udane kotlety 

mielone, czy kluski śląskie!:) Często 

przyłączała się do nas dawna wychowanka 

s. Bogny, Kasia, z 3-letnim synkiem 

Karolem, który chętnie dla nas śpiewał (jego 

ulubioną piosenką były „Deszcze 

niespokojne”) i tańczył, a nawet prosił do 

tańca po kolei każdą z nas. Chodzili wraz z 

nami na wycieczki, bawiliśmy się razem w 

koniki (które miały za zadanie ciągnąć 

Karolka na sankach), zjeżdżałyśmy też na 

jabłuszkach, co wzbudzało wiele emocji, 

zwłaszcza gdy kończyło się nieoczekiwanym zboczeniem z 

trasy. Nasze wyprawy nie były zbyt trudne, ale ciekawe: pierwszego dnia 

zdobyliśmy Przysłop Miętusi, kolejnego odwiedziliśmy pustelnię Sióstr Albertynek ( w których 
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kaplicy odbyła się Msza) oraz  położoną nieco wyżej – Braci Albertynów, którzy mają otwartą dla 

turystów kuchnię.  

W Tłusty Czwartek przypadała zarazem 24. rocznica życia zakonnego s. Bogny, więc 

uczciliśmy to podwójne święto zjedzeniem pączków, a później Mszą w Sanktuarium na 

Krzeptówkach. Akurat był to Światowy Dzień Chorego i Msza specjalnie dla chorych, więc 

przeważali ludzie starsi. Jeden z nich, gdy nas zobaczył, skomentował: „A co to, dziewczyny 

wszystkie chore?” ;) Po Eucharystii wierni zostali zaproszeni do zakrystii na poczęstunek, jednak 

my zamiast tego wybraliśmy się do pobliskiej cukierni, gdzie ksiądz zafundował każdej z nas po 

pysznym ciastku. Kolejną atrakcją było zwiedzanie Chaty Sabały – najstarszego domu  

w Zakopanem. Jej gospodarz bardzo ciekawie opowiadał o dawnych zwyczajach góralskich, dzięki 

czemu naprawdę poczułam tę niezwykłą atmosferę Tatr. Stamtąd wyruszyliśmy na spacer do 

malowniczej Doliny Strążyskiej.  
Przez dwa wieczory gościliśmy u siebie znajomych siostry i księdza, z którymi 

oddawaliśmy się dość nietypowej jak na rekolekcje rozrywce: grze w „mafię”. Ostatniego dnia 

przeciągnęło się to do późnej nocy. Co prawda nie pochwalaliśmy tego, że mafia kogoś zabija,  

a podejrzani kłamią, ale chodziło raczej o lepsze poznanie się nawzajem, logiczne myślenie, kontakt 

z drugim człowiekiem.  

Oczywiście był również, a może przede wszystkim, czas przeznaczony na modlitwę, 

liturgię godzin, adorację i rozważania tematu rekolekcji (bardzo ciekawie mówił też o nim  

ks. Radek podczas kazań). Wieczorami oglądaliśmy wartościowe filmy, które wzbudzały refleksje  

o życiu dla Miłości: „Siła spokoju” i „Kto nigdy nie żył.” Łączyła je następująca myśl: nie to jest 

tragedią, że ludzie umierają, tylko to, że tak naprawdę wcale nie żyją. Podczas tych rekolekcji 

przekonywałam się, że chodzi tu o życie dla innych, nie dla siebie. Na początku rekolekcji miałam 

na uwadze raczej własne dobro i często czułam niezadowolenie. A im bardziej przestawałam 

koncentrować się na sobie, tym więcej doświadczałam radości! Słowa „nie bójcie się” wcale nie 

muszą oznaczać odwagi do bohaterskich czynów. Często boimy się po prostu otworzyć na drugiego 

człowieka, dać coś od siebie, przełamać swój egoizm. Myślę, że ten czas był udany i wartościowy 

właśnie dlatego: że każdy z nas wniósł w niego część siebie. Dlatego serdecznie dziękuję 

wszystkim, którzy tam byli i czynili mój świat bogatszym. :) Hania 

 

W dniach 8 – 12 

lutego, w Zakopanym 

odbyły się rekolekcje 

dla studentów 

połączone z górskim 

wędrowaniem. Było 

to naprawdę 

wyjątkowe i bardzo 

owocne spotkanie. 

Tematem tych 

rekolekcji było hasło: 

Nie bójcie się żyć dla 

Miłości”, w czasie 

tych kilku dni 

zastanawialiśmy się 

nad każdym 

kluczowym wyrazem tego hasła. Rozmawialiśmy na temat: czego tak naprawdę boi się dzisiejszy 

świat, czego my się boimy, dlaczego warto żyć, co to znaczy żyć, co to jest Miłość?  

Jako, że było nas mało, stworzyliśmy bardzo zgraną wspólnotę – Rodzinę, w której każde 

z nas mogło się otworzyć na drugiego, można było o wszystkim porozmawiać i każdego lepiej 
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poznać. Oprócz codziennych rozmów z drugim człowiekiem również był czas na bliskie spotkanie 

 z Panem Jezusem w czasie Adoracji, Eucharystii. Nasze rozważania były również przenoszone na 

górskie szlaki, gdzie każdy miał chwilę, aby porozmyślać, pomedytować nad tym co danego dnia 

było rozważane. Był czas na refleksje, ale również był czas na zabawę, której nigdy nie brakowało, 

szaleństw zimowych też nie było końca, każdy z nas pobudził w sobie odrobinę dziecka .  

W czasie tych rekolekcji nauczyłam się i zrozumiałam, że nie cel, ale wędrówka daje 

szczęście. Bardzo dziękuję Bogu za ten czas rekolekcji i za to że mogłam tam być. W życiu nie ma 

przypadków . Justyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 W dniach 18-21 

lutego w przedszkolu 

prowadzonym przez siostry 

Nazaretanki, za zgodą     

siostry przełożonej odbyły 

się rekolekcje dla 

młodzieży. Hasłem 

przewodnim było "Nie 

bójmy się żyć dla miłości!".  

   33 osoby w różnym wieku i różnych części Polski, zostały podzielone na 

cztery grupy, którym przewodziły siostry. W godzinach porannych miały miejsce 

konferencje prowadzone przez księdza Macieja Majka. To właśnie na ich podstawie 

odbywały się późniejsze zajęcia i dyskusje. Warto podkreślić, że wstęp na takie 

rekolekcje mają nie tylko Ci zaprzyjaźnieni z Bogiem, ale również te osoby, które Go 

dopiero poszukują. Właśnie dlatego podejmowane tematy nie dotyczyły wyłącznie 

kwestii religii. Młodzi ludzie mogli zadawać nurtujące ich pytania, odnoszące się do 

wielu życiowych dziedzin.  

 Dzień wyglądał dosyć schematycznie, ale tak, by maksymalnie urozmaicić 

młodzieży czas. Między posiłkami, wspólną modlitwą oraz zajęciami, nie brakowało 

też czasu na zawarcie nowych znajomości. Organizacja była perfekcyjna, a jedzenie 

przygotowane przez Nazaretanki - przepyszne!  

 Myślę, że każdy z Nas wrócił do domu choć trochę inny. Miejsca takie jak 

to pozwalają na osiągnięcie wewnętrznego katharsis, zjednanie się ze samym sobą  

i Bogiem oraz zwyczajny odpoczynek. Następny przystanek - Ostrzeszów! Gorąco 

polecam!     Marta Wojewoda 
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Łuków - DMN w Łukowie ma poza sobą długą historię. Jak sięgnąd pamięcią najstarszych 

sióstr  od zawsze kręcili się przy naszym klasztorze młodzi ludzie. Możemy wielbid Boga za to, że 
młodzież znajdowała miejsce na swoje wzrastanie i jest niezmiernie miło gdy przyznają się do sióstr 
na ulicy i gdy czasami przychodzą porozmawiad o tym, co było i o tym, co jest. Łuków zatem może 
się cieszyd pokoleniem DMN-u, który wszedł w etap dorosłego życia i po prostu wyszedł z Nazaretu 
na cały świat... Jezus, gdy przyszła Jego godzina też opuścił Nazaret i wyruszył w świat. 

Ruszył swoją ścieżką Michał, wyruszyła Gosia, poszła za Panem drogą powołania Ania, 
wyruszyło w świat wielu, wielu innych... 

Zanim utworzyła się nowa grupa  – minął długi, trudny rok. I oto w roku 2009 jesienią Pan 
przysłał do Nazaretu bardzo młoda grupę DMMN-u. Stało się tak może dlatego, że gdy Pan Jezus 
miał zaledwie 12 lat został w świątyni Jerozolimskiej, by rozmawiad z uczonymi w Piśmie. To dla nas 
znak, że 12-letnia młodsza młodzież jest już gotowa podjąd drogę duchowego wzrastania  
w Nazarecie. Tak się też stało. Powstała kilkunastoosobowa grupa Duszpasterstwa Młodszej 
Młodzieży Nazaretaoskiej. Oddajmy im głos - niech opowiedzą co przeżywają podczas 
cotygodniowych spotkao.  
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Cześd - jestem Asia. Z wszystkich wspaniałych dni, które mogłam spędzid w DMN-ie 
,wybrałam jeden z październikowych piątków, w którym odmawiałyśmy Różaniec  
i mogłyśmy prosid Boga o potrzebne łaski w naszych rodzinach. 

 
Mam na imię Ola. Podczas spotkao podobał mi się październikowy dzieo skupienia pod hasłem: 
Nazaret - szkoła słuchania słowa Bożego. W planie tego dnia było: zawiązanie wspólnoty, różaniec 
w kaplicy sióstr, posiłek, agapa, spacer po Łukowie , modlitwa, turniej papieski. 
Miała do nas przyjechad młodzież z Lublina. ale niestety nie przyjechała, no cóż  
i tak było fajnie. Każda z dziewczyn miała przynieśd coś słodkiego oraz miała 
przydzielony obowiązek. Natomiast s. Joela wymyśliła plan na ten dzieo i grała na gitarze a my 
śpiewałyśmy. Później było przygotowanie do różaoca  każda z nas po kolei mówiła „zdrowaśkę”, 
potem siostry przygotowały dla nas przepyszną zupę (ogórkowa), a my w tym czasie 
przygotowałyśmy  agapę. Nareszcie nadszedł spacer po Łukowie. Gdy wróciłyśmy poszłyśmy do 
małej kaplicy i wtedy było losowanie fragmentów z Pisma św. Każda grupa robiła gazetkę na temat 
szkoły słuchania słowa Bożego a s. Joela przygotowała dla nas pytania do turnieju papieskiego  
i było bardzo fajnie  
 
Magda: W listopadzie z okazji wspomnienia liturgicznego Założycielki Sióstr 
Nazaretanek braliśmy udział w ciekawym przedstawieniu o Błogosławionej 
Franciszce Siedliskiej.  Włożyliśmy w to przedstawienie dużo serca, staranności, 
trudu, aby się udało. I na szczęście się tak stało! Wszystko było jak powinno. 
Byliśmy bardzo z tego powodu szczęśliwi :) 

 
Zuzia : Spośród wszystkich spotkao DMN-u wybrałam nasze drugie spotkanie. 
Podczas tego spotkania wykonywałyśmy w grupach plakaty na temat Świętej 
Rodziny z Nazaretu. Nasza grupa wykonała napis JMJ czyli: Jezus, Maryja, Józef. 
  

       Mam na imię Kasia.  Najbardziej podobało mi się spotkanie, na którym 
uczyłyśmy się gry na gitarze. Najpierw siostra pokazywała nam różne chwyty,  
a następnie każda z nas mogła spróbowad grad. Chciałabym mied swoją gitarę  
i umied na niej grad. 

                                                                                                                  
                  

 

 

 

 

 

Pozdrowienia z rekolekcji w Jastrzębiej Górze, 13-16.02.2010!!! 
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KOŁYSZĄC EWANGELIĘ... 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.04.2010  

NIEDZIELA  

ZMARTWYCHWSANIA PAŃSKIEGO 

J 20,1-9 

 

Biegniemy w myślach jak Maria Magdalena, 

by zobaczyć pusty grób… Biegniemy skoro 

świt… tylko miłość wstaje jeszcze przed 

świtem i biegnie na spotkanie MIŁOŚCI, 

która żyje! 

Biegniemy… spotykamy aniołów, nosicieli 

Dobrej Nowiny… Tak! ON ŻYJE! JEZUS 

ZMARTWYCHWSTAŁ!    

Pokonał grzech… mój grzech…                                                                              

Pokonał śmierć… moją śmierć…                                                                                  

Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, życie 

nabiera nowego znaczenia! Nic nie pozostaje 

takim, jakim było dotąd!                                                                

Bo śmierć została zwyciężona!                                                                                       

Czy dostrzegam w mojej codzienności blask 

chwały Zmartwychwstałego?                                                                                                                       

Czy żyję na co dzień Jego wielkanocnym 

zwycięstwem?                                          

Zatrzymam swoje serce przy tej największej 

tajemnicy naszej wiary…  

Tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa…                                                             

Tajemnicy zwycięstwa Miłości!  

Aby moje serce powtarzało: WIDZIAŁAM 

PANA!  ON ŻYJE! 

 

11.04.2010 r.  

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

J 20, 19-31 

 

Apostołowie zamknięci w Wieczerniku...                                                                                                          

Brak wiary w rzeczywistość 

zmartwychwstania budzi w nich lęk…                                                                   

Lęk powoduje zamknięcie…                                                                                                                                

Ale oto przychodzi JEZUS. Przychodzi 

pomimo ich niewiary, lęku, zamknięcia…                                 

Przychodzi pomimo tego… a może właśnie 

dlatego… Przychodzi i staje pośrodku nich. 

Przychodzi też do mnie. Staje pośrodku 

moich lęków i mojego zamknięcia…                                           

Wchodzi w sam środek mojej niewiary  

i mówi: POKÓJ TOBIE!                             

Nie wierzysz mimo to? Boisz się?                                                                                                                                                        

Tomasz też nie uwierzył. Chciał osobiście 

doświadczyć Zmartwychwstałego Jezusa!                                                      

I doświadczył!                                                                                                                                                      

Jezus wychodzi naprzeciw naszym 

pragnieniom doświadczania Jego obecności.                                        

Nie bójmy się wielkich pragnień!  

Jezus w odpowiedzi na pragnienie Tomasza, 

ukazuje swój bok…                                                                                       

Bok z którego wypłynęła Krew i Woda…                                                                                                                       

Pokazuje źródło swojego nieskończonego 

miłosierdzia!                                                                              

Otwarte rany… dla mnie… By w nich 

znaleźć ukojenie w bólu… przebaczanie  

w grzechu… pokój w zamęcie… by znaleźć 

miłość… Źródło niewyczerpanych łask.                                                                                                                        

Wystarczy się zbliżyć… i czerpać… 

czerpać… czerpać…                                                                                           

Bo MIŁOŚC pragnie się rozdawać! 

 

25.04.2010  

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

J 10, 27-30 

 

Jezus. Dobry Pasterz.    

A ja?  

Mała owieczka ukochana przez Niego 

odwieczną miłością. 
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Owce są całkowicie uzależnione od głosu 

swojego pasterza.                                                                             

Czy ja jestem uzależniona od głosu swojego 

Pasterza - Jezusa?                                                                             

Jezus jest dla mnie bramą, przez którą mogę 

każdego dnia przechodzić by biec na zielone 

pastwiska i znajdować życie. 

Jezus chce mówić do swych owiec.                                                                                                              

Prowadzić swoim głosem przez wydarzenia 

dnia, spotkania z drugi człowiekiem… 

On mówi do mnie we wszystkim! Jezus 

gorąco pragnie dla mnie życia w obfitości.                                                                                         

Ale czasem owca się zabłąka… Czasem 

potrzeba dużo cierni i gąszczu, aby owce 

poznały że ich własne drogi nie są  najlepsze.  

Jednak Dobry Pasterz wyciągnie je… 

weźmie na ramiona i przywiedzie do 

owczarni. Tak dzieje się z nami w grzechu, 

który jest gąszczem cierni…  

A w sakramencie pojednania Jezus wyciąga 

nas… bierze na ramiona i z radością zanosi 

do owczarni Ojca… na łąki szczęśliwe…  

 

23.05.2010 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA 

ŚWIETEGO 

J 20,19- 23 

 

Duch Święty… Słodki Gość 

duszy…Pocieszyciel… Duch 

mocy i prawdy… Ogień 

miłości, który płonie w sercu 

samego Boga… Światłość, 

która rozświeca drogę całego 

wszechświata… Obrońca… Dawca 

wszelkich darów… Światło naszych serc… 

Tchnienie miłości… Źródło radości… 

Wylanie Ducha Świętego sprawia że 

jesteśmy nowymi ludźmi… o sercu 

zanurzonym w miłości i ta miłością zdolny 

do „szaleństw” dla Boga.                                                    

To pełen mocy i chwały Duch Pański!                                                                                                     

Chrystus mocą Ducha Świętego przemienia 

człowieka… przemienia mnie.                     

Człowiek… Ty i ja  jesteśmy świątynią 

Ducha Świętego, Jego przybytkiem!                                             

Módlmy się, byśmy przyjmując w pokorze 

dar Ducha Świętego osiągnęli wolność i stali 

się w pełni sobą. 

Oddajmy się Duchowi Świętemu… niech 

czyni nas nowymi… 

 

OFIAROWANIE SIĘ  

DUCHOWI ŚWIĘTEMU. 

 

Boże, Duchu Święty,  

słodka miłości Ojca i Syna.                                                                                                       

Aby całkowicie należeć do Ciebie,                                                                                                                       

oddaję Ci teraz i na zawsze,                                                                                                                                

moje serce, moje ciało i duszę, moje 

cierpienia i radości, moje życie i śmierć.                                     

Oddaję Ci też wszystkich, którzy są mi 

drodzy i wszystko, czym jestem i co 

posiadam, abyś Ty sam mógł tym 

rozporządzać i panować nade mną swoją 

miłością, teraz i w wieczności.                                                                                                                                          

Amen.

 
 

 
 
 
 
 
Od naszego ostatniego spotkania na łamach Galilei, wiele się u nas zmieniło... 
Może najpierw podzielę się  tym, co pozostało niezmienne i trwa mimo upływu czasu  

- jest to niewątpliwie śnieg! Metrowe zaspy stały się nieodłącznym elementem krajobrazu naszego 
podwórka. Czasami wychodząc do ogrodu by odmówid różaniec, z trudem można rozpoznad 
pojedyncze ślady w miejscu, gdzie prawdopodobnie jest ścieżka ! 

Dzięki białemu puchowi, my białe nowicjuszki, mogłyśmy spędzid wspólnie czas na 
sankach! Tak, tak, siostrom też zdarza się wsiąśd na sanki, nawet dwuosobowe, lub wypchany 
sianem worek. Te siostry, które wybrały sanki, mogły się dodatkowo poszczycid licznymi siniakami! 
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Do wydwiczenia jest jeszcze kierowanie, tak, by nie zaparkowad w krzakach  ale to już chyba 
następnej zimy, bo... widad już zbliżającą się wiosnę    i śnieg powolutku zaczyna się topid... 

Wraz z początkiem stycznia siostry pierwszoroczne rozpoczęły intensywne przygotowania 
do zjazdu rodziców. Jest bowiem tradycją, że na pierwszym roku nowicjatu, przyjeżdżają  na kilka 
dni nasi rodzice. Doświadczyłyśmy też namacalnie tego, że jesteśmy nowicjatem 
międzynarodowym, kiedy przyjechali do nas goście s. Nazarii z Grodna. Próbowałyśmy nauczyd się 
kilku słówek po białorusku, jednak... cóż... nie okazało się to takie proste  
Spotkanie okazało się wzruszające. Zarówno dla nowicjuszek, jak i dla rodziców. Jednym  
z ciekawych pytao, na które mogli odpowiedzied tylko rodzice, było: Czy pamięta mama, lub tata, 
jakąś śmieszną historię z dzieciostwa córki? 
I tu otwierało się szerokie pole wspomnieo... np. jedna siostra kiedy była w kościele, uspokajała się 
dopiero wtedy, gdy dostawała cukierki  Zdradzę tu, że niektóre zwyczaje trwają dłużej, niż przez 
okres dzieciostwa...  

W styczniu gościłyśmy również w progach naszego domu uczestników rekolekcji DMN. 
Najpierw starsza młodzież zasypała nas pytaniami w stylu: czy siostra taoczyła hip-hop? Czy może 
siostra chodzid na wysokich obcasach? Itp... Była to dla nas dobra okazja, by podzielid się 
odkryciem, że nie to jest treścią naszego życia, że zostawiamy coś dla KOGOŚ, KOGO KOCHAMY... 
Młodsza młodzież przyjechała w dużo liczniejszym składzie.  

Z wielką radością przyjęłyśmy zaproszenie od s. Bogny, do uczestnictwa w tych 
rekolekcjach. Z radością, bo jeszcze nie tak dawno… To my przyjeżdżałyśmy na skupienia DMN, 
przyglądając się młodym siostrom w białych welonach. A dziś, mogłyśmy od tej drugiej strony 
towarzyszyd młodzieży w przeżywaniu tych kilku dni z Jezusem w Nazarecie. 

 

Natomiast drugiego lutego nowicjat wyjechał... i to aż do... Kalisza. Okazją do odwiedzin   
św. Józefa było święto Ofiarowania, które jednocześnie jest świętem osób  konsekrowanych . Chod 
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nie jesteśmy jeszcze konsekrowane, nie złożyłyśmy jeszcze ślubów, to się do tego przygotowujemy. 
Mogłyśmy przeżyd wspólnie z siostrami z innych zgromadzeo piękną liturgię w duchu wdzięczności 
za różnorodnośd powołao w Kościele, oraz prosid o nowe powołania do służby Bogu. Ks. Biskup 
Stanisław Napierała zapowiedział też ważne wydarzenie jakie będzie miało miejsce 4.03 i na który 
również będziemy obecne- uroczyste wniesienie relikwii naszych błogosławionych sióstr 
męczenniczek  z Nowogródka do Bazyliki Św. Józefa. 

A tymczasem trwa Wielki Post… niebawem nadejdą Święta Zmartwychwstania 
Paoskiego... niech ten czas będzie wypełniony Jego Obecnością! 
Pamiętająca w modlitwie przed Najświętszy Sakramentem 

                                                         s. Margerita ( nowicjuszka I roku)  
 

POKOLENIE JP II 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

„Jeśli ktoś lub coś każe ci 

sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz 

w to! Jeśli znasz odwieczną Miłość, 

która Cię stworzyła, to wiesz także, że 

w Twoim wnętrzu mieszka dusza 

nieśmiertelna. Różne są w życiu „pory 

roku”: jeśli czujesz akurat, że zbliża się 

zima, chciałbym abyś wiedział, że nie 

jest to pora ostatnia, bo ostatnią pora 

Twego życia będzie wiosna: wiosna 

zmartwychwstania. Całość twojego 

życia sięga nieskończenie dalej niż jego 

granice ziemskie: Czeka cię niebo.”  

Jan Paweł II 

Co słychać u Ciebie? Zapraszamy do dzielenia się 

na łamach Mojej Galilei   ! 
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KĄCIK      KULINARNY 
 
 

Mazurek migdałowy 

 

Składniki: 

 

- 45 dag migdałów bez skórki 

- 45 dag cukru 

- 3 krople olejku migdałowego 

- 2-3 białka 

- mąka  

- masło 

 

Sposób przygotowania mazurka 

wielkanocnego: 
 

Blachę o wymiarach 20x30 cm wysmaruj 

masłem i wysyp mąką. 2/3 migdałów zmiel  

w maszynce i utrzyj z połową cukru. 

Pozostałe migdały grubo posiekaj. Do 

mielonych migdałów z cukrem dodaj białka 

 i olejek migdałowy. 

 

Mieszaj tak długo, aż powstanie gęsta masa. 

Rozsmaruj ją na przygotowanej blasze. 

Wstaw do piekarnika i piecz ok. 40 min  

w 180 st., aż ciasto nabierze złotobrązowego 

koloru i stwardnieje. Odstaw, lekko wystudź. 

 

W tym czasie przygotuj polewę. Na średnim 

ogniu podgrzej, cały czas mieszając, resztę 

cukru z 2/3 szklanki wody. Trzymaj na ogniu, 

aż powstanie gęsty złotobrązowy karmel. 

 

 

 

 

Zdejmij karmel z ognia i natychmiast wrzuć 

do niego posiekane migdały, zamieszaj  

i szybko rozłóż na ciepłym mazurku 

wielkanocnym (polewa nałożona na zimne 

ciasto może popękać).  
 

********************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wchodzi zajączek do sklepu i mówi do 

niedźwiedzia, wskazując na słoiczek 

stojący na najwyższej półce: 

- Poproszę miodzik! 

Niedźwiedź niezdarnie wdrapuje się po 

drabinie, zdejmuje z półki słoiczek  

i podaje zajączkowi. 

Drugiego dnia zajączek znów przychodzi 

do sklepu i mówi:   

- Poproszę miodzik! 

Niedźwiedź znów włazi po drabinie 

i zdejmuje z najwyższej półki słoiczek 

miodu.  

Trzeciego dnia niedźwiedź widząc, że 

zajączek idzie do sklepu, przystawia do 

półki drabinę, włazi po 

niej i chwyta w łapę 

słoiczek miodu. 

Zajączek wchodzi 

do sklepu i mówi: 

- Poproszę bułeczkę! 

Niedźwiedź złazi 

z drabiny i podaje bułkę leżącą  

na dolnej półce. Zajączek płaci i mówi: 

- Aha! I jeszcze miodzik! 
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Chrystus nie ma już rąk, 

ma tylko nasze ręce, aby kontynuować dziś swoje dzieło. 

Chrystus nie posiada już nóg, 

posiada tylko nasze nogi, aby pójść dziś do ludzi. 

Chrystus nie ma już języka, 

posiada tylko nasze języki, aby mówić dziś o Sobie. 

Chrystus nie ma już siły, 

ma tylko naszą siłę, aby prowadzić ludzi do Siebie.. 

Chrystus nie ma już Ewangelii, 

którą ludzie by jeszcze czytali. 

Ale wszystko to, co robimy w słowach i czynach 

To jest Ewangelia, którą dziś piszemy. 

 

Każdy z nas, walcząc ze złem i grzechem w swoim życiu i działaniu 

zarówno osobistym i wspólnotowym, wybiera Chrystusa. 

Każdy, kto stara się o poszanowanie ludzkiej godności i praw każdego 

człowieka, wybiera Chrystusa. 

Każdy, kto stara się o sprawiedliwy podział dóbr w społeczeństwie, 

wybiera Chrystusa. 

Każdy, kto poprzez swoje talenty uobecnia wartości ewangeliczne w 

kulturze, sztuce, poezji, literaturze, malarstwie, rzeźbie czy też w inny 

jeszcze sposób, wybiera Chrystusa. 

Każdy, kto pomnaża talenty - dary kształtujące jego wewnętrzne 

oblicze, wybiera Chrystusa. 

Każdy, kto gotów jest do rozliczenia się ze swojego życia, które winno 

być spełnione z mocną wiarą, czynną miłością i żywą nadzieją, wybiera 

Chrystusa 

 


