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Stoimy na progu lata, wpatrujemy się w niebo z buzią otwartą ze
zdziwienia, mając w uszach ostatnie słowa Jezusa znikającego nam
z oczu: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia
świata.” (Mt 28,20)
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„SŁÓWKO” OD REDAKCJI
Stoimy na progu lata, wpatrujemy się w niebo z buzią
otwartą ze zdziwienia, mając w uszach ostatnie słowa Jezusa
znikającego nam z oczu: „Oto Ja jestem z wami aż do skończenia
świata.” (Mt 28,20) „…gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc…”
(Dz 1,8)
Kochana Młodzieży Nazaretańska!
Już niebawem zamkniecie kolejny rozdzialik waszej młodości- zakończy
się rok szkolny, skończy się sesja letnich egzaminów, wyciszą się szkolne
emocje… Każdy z Was przystąpi do realizacji wakacyjnych marzeń i planów.
Podsumowując przeszłość trzeba nam zauważyć, że wszystko, co dane nam było
przeżyć i doświadczyć jest naznaczone obecnością zmartwychwstałego Pana,
a każda nasza radość i sukces jest Jego dyskretnym darem.
Zobaczcie, że nawet w międzyczasie Pan daje nam porcję swojej potężnej
łaski, abyśmy doświadczyli mocy z wysoka właśnie w tym czasie zacienionym
bólem katastrofy pod Smoleńskiem, a teraz cierpieniem powodzian…
Czyż nie jest to Boża „reanimacja” w postaci LEDNICY –żarem
modlitwy i czystego spojrzenia na świat, czyż nie jest to Boże „pogotowie
ratunkowe” dla świata w postaci BEATYFIKACJI ks. Jerzego Popiełuszki, który
z mocą powtarza dziś –„Zło dobrem zwyciężaj!” i pokazuje fascynującą przygodę
świętości na drodze powołania kapłańskiego…
Na progu lata popatrzcie, Kochani z nadzieją w przyszłość i poczujcie się
zaproszeni na szczególne spotkania z Jezusem w Nazarecie. Przyjedźcie, aby
doświadczyć Jego bliskości, zadawać trudne pytania i usłyszeć odpowiedź, aby
przyjąć moc Ducha Świętego i stawić odważnie czoła wydarzeniom i wyzwaniom
współczesności trzymając się NAUCZYCIELA DOBREGO jakim jest Jezus.
- z modlitwa i zaproszeniem – 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/

~2~

WSPOMNIENIA, WRAŻENIA, RELACJE…

Z dnia skupienia w Łukowie …
6 kwietnia – tuż po Wielkanocy wspólnota DMN-u
miała możliwość przeżyć spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem
w słowie Bożym (rozważanie w grupach), w twórczości (przestrzenne
kompozycje przedstawiające symbolicznie spotkanie Jezusa z uczniami
nad brzegiem j. Galilejskiego i spotkanie z Marią Magdaleną przy pustym
grobie), w adoracji Najświętszego Sakramentu, (gdzie Jezus żywy
i prawdziwy mógł dotykać naszych serc), w radości wspólnoty przy stole
z symbolicznym święconym jajkiem… Pięć godzin spędzonych
w Nazarecie pomogło nam wyruszyć świadomie w kolejny etap życia
z Jezusem zmartwychwstałym.

Ze spotkania sióstr odpowiedzialnych za DMN…
Musicie wiedzieć, że oprócz spotkań z młodzieżą siostry
Nazaretanki spotykają się ze sobą. Są to zjazdy sióstr prawie z każdego
domu naszego Zgromadzenia w celu ustalenia wspólnego działania, planu
spotkań z młodymi, ustaleń związanych z wakacyjnymi rekolekcjami.
Każda z sióstr ma możliwość zaproponować nowe pomysły i rozwiązania,
podzielić się radością z prowadzonych grup, a także smutkiem z powodu
braku młodych . Wy też możecie podawać swoje pomysły siostrom, one
przekażą je dalej – do głównego Centrum DMN-u –czyli do s. Bogny 
Dzięki takiej współpracy nasze Duszpasterstwo ma szansę rozwoju
i spełnienia Bożego zamysłu względem Was.

ZJAZD NOWICJATÓW SIÓSTR NAZARETANEK
ŻDZARY 2010 !
Miesiąc maj niesie ze sobą wiele niespodzianek, szczególnie
w Żdżarach – na ziemiach Naszej Matki. Od 7 do 9 maja to miejsce
zamieniło się w „białą górkę”. A to dlatego, że w tych dniach odbył się
u nas zjazd nowicjatów Prowincji: Warszawskiej, Krakowskiej
i Białoruskiej wraz z Siostrami Mistrzyniami.
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W sobotę (8 maja) zagościł w Żdżarach ks. Rektor Seminarium
Duchownego w Łowiczu - ks. Jacek Skrobisz, który wygłosił siostrom
nowicjuszkom konferencję i odprawił Mszę Św. w domowej kaplicy.
Wieczorem tego samego dnia bawiłyśmy się wspólnie przy ognisku, no
i oczywiście nie obyło się bez kiełbasek  Natomiast w niedzielę, po
wyjeździe sióstr nowicjuszek z Częstochowy, wieczorem spotkałyśmy się
znów, tym razem już tylko z nowicjatem ostrzeszowskim. Z pewnością
Siostra Mistrzyni z Siostrą Marcjanną były szczęśliwe, patrząc na cztery
„pokolenia” młodych nazaretanek, które, jak to mówią, „są przyszłością
Nazaretu”.
Wiele zabaw, tańców i przede wszystkim radości z przebywania
razem pozostanie w naszych sercach na długi czas.
s. Asia Roszczyk

A to siostry nowicjuszki,
postulantki i Tania
-Prowincja Warszawska
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Serdecznie witamy wszystkich czytelników „Mojej Galilei”!
Chciałybyśmy Wam przedstawić nasza malutką wspólnotę DMN. Siostry
nazaretanki w Kaliszu - najstarszym mieście w Polsce – są już obecne od
wielu lat, ale nasze spotkania formacyjne z s. Nikolą zaczęły się
stosunkowo niedawno, bo na początku tego roku szkolnego. Od tamtego
czasu spotykamy się w każdą sobotę. Wspólnie rozważamy Słowo Boże,
sprawy związane z wiarą, a także ze światem który nas otacza. Zawsze
odmawiamy modlitwę w naszych intencjach co jest dla nas dużym
umocnieniem. Oczywiście jest także czas żeby przy kubku ciepłej herbaty
porozmawiać o sprawach codziennych, zdarzeniach które przeżyłyśmy.
Cieszymy się, że mamy wspólnotę dzięki której każda młoda osoba może
liczyć na pomoc, wspólne rozmowy oraz nawiązanie nowych przyjaźni.
Jest to wspaniałe doświadczenie móc przebywać wśród osób, które mają
problemy czy trudności takie same jak my. Dobrze jest porozmawiać
o swoich wątpliwościach związanych z wiarą i nie tylko. Naszą grupkę
DMN tworzy 7 osób, ale zazwyczaj przychodzą jeszcze inne osoby z czego
się bardzo cieszymy.
Byłyśmy już na pierwszym wspólnym wyjeździe do Ostrzeszowa
(na rekolekcje), szykujemy się na wyjazd na Lednicę , a w planach mamy
kolejne wyprawy (oczywiście na FORUM do Żdżar).
Przesyłamy gorące pozdrowienia od nas i od tutejszej dużej
wspólnoty sióstr. Ich uśmiechnięte twarze można często spotkać na ulicach
naszego miasta i oczywiście w klasztorze do którego chętnie
przychodzimy . Zawsze możemy liczyć także na ich wsparcie
i modlitwę.
Ps. Gdyby ktoś chciał nas odwiedzić np. w sobotnie popołudnie to
zapraszamy!!! Czekamy na kontakt.
Wspólnota DMN z Kalisza z s. Nikolą
mój adres: snikolasz@gmail.com
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POKOLENIE JP II
Wokół was rozbrzmiewa wiele słów, ale
tylko Chrystus ma słowa, które nie ulegają
wytarciu z biegiem czasu, ale pozostają na wieki.
Okres, który przeżywacie, narzuca wam pewne
rozstrzygające wybory: specjalizację w studiach,
ukierunkowanie w pracy, samo zaangażowanie
w społeczeostwie i w Kościele. Ważne jest, byście
zdali sobie sprawę, że -- wśród tak licznych pytao,
jakie przed wami stają -- rozstrzygające pytania
nie dotyczą tego, "co". Zasadnicze pytanie dotyczy
tego, "kto": do "kogo" się udad, za "kim" pójśd,
"komu" zawierzyd swoje życie.

Jan Paweł II
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ŚWIADECTWO POWOŁANIA…
Jestem
siostra
Inez.
Ostatni
czas
wielkanocny, szczególnie Niedziela Dobrego
Pasterza, były dla mnie okazją do refleksji nad
własnym powołaniem. Chciałabym się z Wami
podzielić tą przedziwną historią
Myślę, że prowadziłam życie normalnej,
roztrzepanej nastolatki, trochę buntowniczej, bardzo
szukającej miłości, ale bynajmniej nie myślącej
o klasztorze. Z Panem Bogiem nie miałam prawie
nic wspólnego, raczej byłam w trudnym towarzystwie, próbując
„dorosłości”, co nieraz bardzo bolało. Wiem, że bardzo szukałam sensu
życia… ale go nie znajdowałam… aż do pewnego dnia.
Kiedy w czasie liceum mieszkałam w internacie, jedna z nowo
poznanych koleżanek zaprosiła mnie tzw. przypadkiem na skupienie do
sióstr nazaretanek. Nigdy wcześniej na oczy nie widziałam jakiejkolwiek
siostry, nie miałam pojęcia o ich życiu. „Coś” a raczej Ktoś mnie tak
w środku przynaglało, aby tam pójść. Skupienie to przemieniło moje
życie, choć nic nadzwyczajnego tam się nie działo. Było jednak ono
początkiem mojego nawrócenia, doświadczyłam tam po prostu obecności
Boga i Jego miłości. Pamiętam jak dziś, ze po rozmowie z jedną z sióstr,
zrodziło się we mnie pytanie: co by było, gdybyś ty? Wtedy to był dla
mnie koszmar! Mówiłam, że nigdy w życiu! Że ja?! To nie możliwe…
jednak im bardziej nie chciałam, tym ta myśl mnie coraz bardziej
prześladowała… chodziłam z tym wszystkim dość długo, i zaczęłam prosić
Pana Boga o Jego wolę wobec mnie … Jezus dawał łaskę odpowiadania na
Jego wezwanie. Zaczęłam odczytywać różne znaki w codzienności, Słowo
Boże niejednokrotnie mówiło: „ Pójdź za Mną”. I sama
zaczęłam pragnąć życia dla Niego… stało się
to pragnieniem mojego serca.
I tak żyłam w liceum – czas
rozeznawania, zmagania się ze sobą,
powiedzenia rodzicom, i w końcu wyjazd do
Żdżar… teraz jestem już prawie rok po
I ślubach i nie wyobrażam sobie innego życia…
Naprawdę warto szukać, by odnaleźć sens i Miłość
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KĄCIK KULINARNY
CIASTO Z GALARETKĄ
Składniki:









3 różnokolorowe galaretki
600 ml mleka zagęszczonego
5 jaj
3/4 szklanki mąki pszennej
3/4 szklanki mąki ziemniaczanej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
sok z pół cytryny
¾ szklanki cukru

Przepis:
Rozrobić osobno każdą galaretkę w szklance wrzącej wody i odstawić do
stężenia.
Ciasto: Oddzielić białka od żółtek. Ubić białka na sztywną pianę. Dodać
cukier i ubić dalej. W osobnym naczyniu rozmieszać żółtka z proszkiem
do pieczenia i sokiem z cytryny, wymieszać obie masy i dodać do nich
mąkę lekko mieszając łyżką. Piec ciasto przez 45 minut w temperaturze
170 stopni C.
Po upieczeniu ciasto ostudzić i przekroić wzdłuż na pół. 200 ml mleka
zagęszczonego rozbić mikserem na pianę i dodać tężejącą galaretkę.
Wylać na połowę placka jeden kolor masy, po czym drugi kolor masy.
Przykryć drugą połową placka i wylać na niego trzeci kolor masy.

~9~

Kopciuszek płacze. Przychodzi wróżka i mówi:
- Kopciuszku czemu płaczesz?
- Bo nie mogę iść dziś na bal.
- A czemu nie możesz iść dziś na bal?
- Bo bal jest jutro.

Wilk napada na Czerwonego Kapturka. Zabrał mu koszyczek i szuka w nim kiełbas, po
chwili pyta:
- Dlaczego dzisiaj nie ma w koszyczku żadnej wędliny?
- Babcia od wczoraj jest na diecie.

Bajka o Tytusie: Ty tu się nie wygłupiaj.
W najwyższych górach świata, drogą nad przepaścią jedzie autokar z turystami.
- I co, boicie się? - pyta przewodniczka.
- Tak! - krzyczą pasażerowie.
- To proszę robić to, co kierowca!
- A co robi kierowca?
- Zamyka oczy.
Organizowane są przejażdżki łodzią po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 500 dolarów.
- To strasznie dużo - dziwi się zbulwersowany turysta.
- Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus piechotą chodził!
- Nie dziwię się, przy takich cenach!
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Kilka rad jak przetrwać ... upał
1. Na plażę zabieraj parasol. Chroń skórę przed słońcem. Wklep
w nią krem z filtrem. Zapobiegnie on jej wysuszeniu
i oparzeniu słonecznemu. Jest to szczególnie ważne dla osób
o jasnej karnacji, gdyż ich skóra jest wyjątkowo wrażliwa.
Pamiętaj także o nakryciu głowy!
2. Noś przewiewne, luźne ubrania. Najlepsze są
z bawełny, lnu, etaminy, koniecznie w jasnych kolorach.
Odbijają promienie słoneczne, więc jest w nich chłodniej.
Unikaj rzeczy z włókien sztucznych, np. z bistoru albo
lycry. Nie przepuszczają powietrza i będziesz się w nich
jeszcze bardziej pocić.
3. Chłodź twarz, rozpylając na nią płyn orzeźwiający. Natychmiast doznasz uczucia świeżości.
Kosmetyk można stosować na makijaż.
4. Codziennie wypijaj przynajmniej 2-3 litry płynów. Przede wszystkim niegazowanej,
średniomineralizowanej wody oraz świeżo wyciskanych soków owocowych i warzywnych.
Unikaj kawy, coca-coli i alkoholu, bo po nich więcej się pocisz!
5. Pomyśl o zmęczonych nogach. Zamień szpilki na pantofle z płótna lub sandały. Jeśli nosisz
obuwie z tworzywa sztucznego, posyp stopy talkiem - zapobiegnie to ich odparzeniu. Nogi
posmaruj żelem lub pianką chłodzącą.
6. Na noc wybierz bieliznę z satyny. Daje uczucie chłodu, nie przylepia się do ciała i pozwala mu
oddychać.
7. Unikaj przebywania na ulicy w najgorętszej porze, czyli w godzinach 10-14. Jest to szczególnie
ważne dla osób starszych i chorych na serce.
8. Stosuj kosmetyki z jednej linii zapachowej. Może to być chłodzący żel pod prysznic, chłodzący
krem do ciała, a na koniec dezodorant lub orzeźwiająca woda. Kosmetyki o różnych zapachach
mogą stworzyć piorunującą mieszankę woni.
9. Jedz owoce i jarzyny. To one powinny królować teraz w Twojej kuchni – mamy ich mnóstwo
i są tanie! Pocąc się, tracimy cenne składniki mineralne i wodę. Dlatego szczególnie poleca się
arbuzy i melony. Ciężkostrawne kotlety schabowe lub tłuste sosy powinny zaczekać do jesieni :(
Na pocieszenie mamy przecież LODY!
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10. Korzystaj z chłodnych pryszniców, orzeźwiających kąpieli w jeziorze, morzu czy basenie.
11. Jak najwięcej odpoczywaj: spaceruj kiedy jest chłodniej, śpij w nocy i w dzień :) . Wypoczęty
organizm lepiej radzi sobie z żarem z nieba.
A ponadto (lub przede wszystkim!) wspaniałych wakacji :)
S. Elżbieta M.
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