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PISEMKO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY NAZARETAŃSKIEJ, grudzień  2010 (26) 

 
 
Może będzie Ci dane, kiedy 

tak trwasz na stanowisku swoich 
obowiązków, jak pasterze 
czuwający nad trzodą, że w ciszy 
dobiegnie cię śpiew aniołów. 

 
Może będzie Ci dane, że w swojej ciemności ujrzysz 

gwiazdę trzech Mędrców. Wtedy idź za nią! 
Na pół po omacku, bez pewności czy się nie mylisz, 
ryzykując błąd, potykając się… Byłeś tylko nie odwrócił 
oczu i nie stracił światła gwiazdy. 
 

Idź za nią aż znajdziesz…. 
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„SŁÓWKO” OD REDAKCJI 
„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 

wieczne.” 
Na ostatnim 7.Forum Młodzieży Nazaretańskiej wybrzmiało w naszych 

sercach pytanie o życie wieczne. Było to niezwykłe spotkanie z Osobą Jezusa z 

Nazaretu, które rozpoczęło wpisywać w młode serca odpowiedź... Jeśli uważnie 

śledziliście migające kartki w kalendarzu i wydarzenia - dostrzegliście, że Pan 

pisze prosto po naszych koślawych liniach życia... 

Drodzy Młodzi – wróciliście do swoich domowych Nazaretów, aby 

wzrastać w mądrości, w łasce i w latach... I dobrze, że w swojej zapracowanej 

codzienności znajdujecie czas na spotkania DMN-u, na dni skupienia, - a ostatnio 

wielu z Was – znalazło dużo czasu na rekolekcje w Kaliszu!!! 

To dobry znak, to wielka szansa  usłyszenia fascynującej odpowiedzi 

Jezusa  na Wasze życiowe pytania.  

Co dalej? Przed nami nowy Rok Liturgiczny z niezwykle aktualnym 

przesłaniem: „W komunii z Bogiem”. Startujemy w ten nowy początek umocnieni 

wstawiennictwem bł. Franciszki Siedliskiej, która w listopadzie –na przełomie 

starego i nowego roku liturgicznego – ma ważne daty i rocznice. Nie ma dla ludzi 

Nazaretu lepszej przewodniczki na drodze budowania komunii – wspólnoty i 

jedności z Bogiem i ludźmi.  

 Na czas Adwentu i czas Nazaretu wpisany w okres Bożego Narodzenia 

życzymy Wam wrażliwych serc, które zdołają usłyszeć każde pukanie do 

Waszych drzwi i czujnych oczu, które zdołają rozpoznać przychodzącego 

Emanuela.. Niech zapatrzenie się w Świętą Rodzinę pomoże znaleźć klucz do 

pozamykanych jeszcze pytań i do błogosławionej przyszłości ... 

 
-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/ 
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WSPOMNIENIA, WRAŻENIA, RELACJE…  

REKOLEKCJE W KALISZU 

Długi weekend postanowiłam spędzić na rekolekcjach Kaliszu. Temat rekolekcji 

dotyczył poznawania i pokochania siebie. Kiedy tylko zobaczyłam ten temat, pomyślałam 

sobie, że nie jest możliwe poznać, a tym bardziej pokochać siebie w przeciągu zaledwie 

kilku dni. Pomimo tego temat jednak bardzo mi się spodobał, ponieważ był związany z 

psychologią, która mnie bardzo interesuje. Rekolekcje rozpoczęły się Eucharystią, po 

której odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne. Poprzez zabawę mogliśmy poznać 

chociaż swoje imiona. Było nas bardzo wielu, więc niestety nie ze wszystkimi udało się 

zamienić choć kilka zdań.  

Każdy dzień miał swój podtemat. Pierwszego dnia uczyliśmy się odkrywać siebie 

w swojej codzienności. Tego dnia oglądaliśmy bardzo ciekawy film, który dotyczył 

poszukiwania własnej tożsamości. Szkoda tylko, że nie było już czasu na dyskusję. 

Kolejny dzień przebiegał pod hasłem odkrywania siebie w drugim człowieku. Po południu 

odbyło się spotkanie z egzorcysta, który mówił o działaniu Złego Ducha, a także o 

zagrożeniach, na jakie możemy się natknąć w życiu codziennym. Myślę, że dziś 

szczególnie jest potrzebne uwrażliwianie ludzi na tematy związane z działaniem szatana, 

Podczas spaceru po Kaliszu…z Julitą, naszym przewodnikiem! 
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który potrafi się schować za pozornie niewinnymi rzeczami i w ten sposób powoli 

zniewolić człowieka. Trzeciego dnia odkrywaliśmy siebie w oczach Pana Boga. Po 

południu Julita oprowadziła nas po Kaliszu. Najważniejszym punktem tego spaceru było 

zwiedzenie Bazyliki Świętego Józefa. Wiele słyszałam wcześniej o tym miejscu i dlatego 

byłam bardzo zadowolona, że odwiedziliśmy to sanktuarium.  

Chciałam jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na wspaniałe konferencje 

księdza Radka. Choć miał tak niewiele czasu, żeby poruszyć ważne i obszerne tematy, 

potrafił w pigułce przekazać nam bardzo wiele ważnych rzeczy, z których, myślę, każdy z 

nas mógł wyciągnąć coś dla siebie. Ponadto poprzez krótkie zadania, które mieliśmy do 

wykonania, mogliśmy dowiedzieć się czegoś o sobie. Chciałabym dodać, że także 

codzienne Adoracje oraz Msze Święte były dla mnie ważnym momentem rekolekcji, 

ponieważ pozwalały wyciszyć się i spotkać tak bardzo osobiście Pana Jezusa obecnego 

Najświętszy Sakramencie.  

Na koniec chciałabym podziękować Siostrom Nazaretanką, dzięki którym te 

rekolekcje mogły się odbyć, Księdzu Radkowi, za to, że był, z nami na rekolekcjach, a 

także za bardzo ważną dla mnie rozmowę, ponadto księdzu egzorcyście za ciekawy 

wykład, Julicie za ciekawe opowiadanie o Kaliszu, Ani za podzielenie się swoim 

doświadczeniem z misji w Afryce, i wszystkim uczestnikom, za waszą żywą wiarę i 

głęboką wieź z Chrystusem. Życzę wam, abyście nigdy nie stracili tej wiary i szli za tym, 

który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Niech Pan Wam zawsze błogosławi! 

Monika 

 

Rekolekcje w Kaliszu były dla mnie niezwykle pozytywnym i w 

pewnym sensie przełomowym przeżyciem. Pozytywnym, bo wszystko co jest związane z 

DMN-em jest bardzo pozytywne :)Przełomowym, 

bo... chyba nauczyłam się patrzeć na życie bardziej 

pod względem tego, czego chce Pan Bóg. 

Cieszę się, że przyjechało nas tak dużo. Cieszę się, 

że przedział  

wiekowy był tak duży i że mogłam poznać ludzi, 

którzy są otwarci na Boże działanie.  

Każda usłyszana historia jest ciekawa, 

każde usłyszane pragnienie spełniania woli Bożej 

jest wzruszające, każdy uśmiech jest jak plaster na 

popękane serce :) Miałam szczęście tego 

wszystkiego doświadczyć, wysłuchać Was, 

opowiedzieć o sobie, doświadczyć 

wspólnoty, która dąży do odkrywania Bożej 

Miłości i która chce się nią dzielić z innymi. To dla 

mnie bardzo ważne wiedzieć, że nie jestem sama.  

I za to bardzo dziękuję :) 

 

Jednak najpiękniejszym i najbardziej 

oczekiwanym przeze mnie spotkaniem  
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była szczera rozmowa z Jezusem, szczególnie podczas adoracji. Temat rekolekcji skłonił 

mnie  do pytania Go o to, kim jestem i jaki ma dla mnie plan, kim jestem dla Niego. 

Prosiłam Go o pomoc w budowie relacji z innymi ludźmi oraz o odwagę w głoszeniu Jego 

Miłości. Czułam  Jego obecność. Gdy śpiewaliśmy pieśń "Przytul mnie Jezu...", miałam 

wrażenie, że On siada  obok mnie i tak mocno do Siebie przytula. Być może było to 

związane z tym, że przyjechałam na te rekolekcje po dość długim buncie wobec Boga. 

Adoracja była więc najlepszym czasem na przeproszenie, ponarzekanie na życie i 

wypłakanie się w rękaw najlepszemu Przyjacielowi:) 

 

Z rekolekcji na rekolekcje coraz bardziej dojrzewam duchowo. Kiedyś atrakcją 

były dla mnie pogodne wieczory i zabawa. Teraz największą frajdę sprawia mi Jezus i  

możliwość podzielenia się Jego Miłością z innymi :) Chwała Panu za ten czas! Za owoce 

tego spotkania, które wciąż jeszcze  dojrzewają i za Was wszystkich, którzy chcecie 

podążać Jego drogą! :) 

                                                                                               Paulina, 18 lat 
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Adoracja dla mnie to taki najważniejszy i najpiękniejszy moment, każdego wyjazdu. Jest to taka 
"magiczna" ( jeżeli to dobre słowo) chwila. Taka wyjątkowa.. jest się tylko z Panem Jezusem, 
możemy wtedy powierzyd Mu swoje serca, troski, zmartwienia, ale też i radości! 
Możemy po prostu siedzied sobie i wpatrywad się w Niego, czytad fragmenty Pisma Świętego i w 
tym czasie przemyśled niektóre sprawy. 
Też taką wyjątkową chwilą było to, że mogliśmy napisad swoje podziękowania i prośby do św. 
Józefa. I gdy wróciliśmy z tego spaceru wszystko się zmieniło, wysłuchał mnie, byłam wtedy w 
szoku.    Alicja 
 

 

 
Choć za oknem zima, powróćmy na chwilę do 

wakacji! 
 

Wschód serca…  

 
Zakopane przywitało nas piękną pogodą i wspaniałymi widokami. Tatry 

kusiły od samego początku. Najpierw widziane z okna autobusu, a potem 
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podziwiane z okna pokoju na Krzeptówkach. Chociaż między jednym, a 

drugim było to pierwsze w życiu spojrzenie własnymi oczami na wielkie 

góry, kiedy stopy stoją pierwszy raz na zakopiańskim chodniku, a płuca 

wdychają górskie powietrze. Tak widzi Zakopane człowiek, dla którego 

marzenie staje się rzeczywistością. Takie zauroczenie nie działa dobrze na 

orientację w terenie. Jeśli jednak ma się obok siebie trzy dzielne 

towarzyszki znające się na mapie, można bezkarnie podziwiać widoki i nie 

tylko. Można np. przebierać wśród toreb i torebek. Czas mija szybko i 

trzeba przewieźć siebie i swoje dodatkowe kilogramy pod wskazany adres. 

Ubrania przeznaczone na tygodniowy pobyt w górach naprawdę można 

liczyć w kilogramach. A wskazany adres? Na kilka dni ma stać się domem.  

 
Wskazany adres rzeczywiście jest domem. Pięknym. Pachnącym drewnem. 

Z widokiem na Giewont. Wpuszczają nas bez zastrzeżeń. Zbędne 

kilogramy porzucamy w naszym pokoju i nad herbatą zaczynamy 

wzajemne rozpoznawanie się. „Kto”, „skąd” i „co robi tam, skąd 

przyjechał”. Ekipa powoli się kompletuje. Czekanie na opiekunów 

przeciąga się. Wreszcie na sygnał, że przyjechał ks. Radek, wszystkie 

wynurzamy się na dziedziniec. Jest i s. Bogna. Nie wszystkie wiemy, co 

nas czeka. Ale świeci słońce, więc nie jest źle. No i rozwiewają się nasze 
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wątpliwości. Opiekunowie planują chodzenie z nami po górach. Nie chcą 

nas zamknąć w czterech ścianach. Ufff. Jest dobrze.  

Po Mszy św. i kolacji jesteśmy już wszystkie (całe osiem sztuk) w naszym 

pokoju z widokiem na Giewont. Każda wybiera sobie swój kąt. Mój jest 

rzeczywiście kątem, który zyskuje później bardzo wdzięczną nazwę. 

Nawiązują się pierwsze poważne rozmowy. Jakby na to nie spojrzeć, są to 

rekolekcje powołaniowe, a trzy z nas to już aspirantki. Rozmowy (również 

mniej poważne) będą trwały także przez kolejne dni, dzięki czemu noce 

będą dla nas coraz krótsze. 

Dzień wita nas słonecznymi promieniami. Po Mszy św. i śniadaniu 

wyruszamy na pierwszy tatrzański szlak. Na razie jest to rozgrzewka i 

sprawdzenie stanu naszej kondycji. Okazuje się, że „dajemy radę”, więc 

pojawiają się myśli o Giewoncie. Ale rezygnujemy, by zobaczyć go o 

wschodzie słońca. Z tą myślą będziemy budziły się każdego dnia. W 

drodze powrotnej pogoda się załamuje. Wracamy w bardzo ulewnym 

deszczu, do marszu przygrywają nam grzmoty, a niebo rozświetlają 

błyskawice. Już nikt nie marzy, by być teraz na Giewoncie. Ale 

Momentami było 

wprost…”odlotowo”! 
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towarzyszy nam modlitwa za tych, którzy tam są. 

 
Od tego momentu rytm każdego dnia wyznaczać będą modlitwy, posiłki, i 

wyglądanie, czy „się przejaśnia”. Naprawdę przejaśniło się dopiero 

ostatniego dnia, jakby na pożegnanie. Można stwierdzić, że do tego czasu 

zostałyśmy w pewien sposób uwięzione. Ale nie jest więzieniem miejsce, 

które jest domem. Może właśnie dlatego nie można było odnaleźć w sobie 

żalu, że nie zdobywa się najwyższych szczytów. Zamiast wspinać się po 

łańcuchach, zwiedzałyśmy doliny (być w Tatrach i chodzić dolinami – o, 

losie!). Ale była to wspaniała lekcja słuchania. Bo góry nie milczą! One 

cały czas dźwięczą, w każdym miejscu inaczej. Wystarczy stanąć i słuchać. 

Tego nie można byłoby doświadczyć trzymając się kurczowo kawałka 

skały. Góry także pachną niezwykle pięknie i na różne sposoby. Okazuje 

się, że można je podziwiać nie tylko zmysłem wzroku. Można je również 

poczuć przez przejmujące zimno strumienia i jego słodki smak. Można 

doświadczyć gór całym sobą, choć pozostaje się w dolinach, a do domu 

wraca się w bardzo mokrym stanie. To już jest wartościowa rekompensata. 

Ale na tym nie koniec. Brak ogromnego wysiłku fizycznego sprzyjał 

zachowaniom prospołecznym. I nie mam tu na myśli przeszkadzania 

ludziom z zewnątrz w ich egzystencji. Ograniczając się bowiem do nas 

samych i kilku sióstr towarzyszących, za pomocą prostej gry, uczyłyśmy 
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się dialogu i wzajemnego słuchania. Przyznać należy, że z dość mizernym 

skutkiem. Ale próbowałyśmy. A praktyce oczywiście towarzyszyła teoria, 

o którą zatroszczył się ks. Radek. 

Były to podpowiedzi jak patrzeć, 

by widzieć i jak słuchać, by 

usłyszeć nie tylko siebie, ale 

przede wszystkim ten 

najważniejszy Głos. Wzorem 

takiego słuchania jest Nazaret, 

gdzie dwoje młodych ludzi dwa 

tysiące lat temu uczyło się tej 

ważnej umiejętności. Urzekające 

piękno tego miejsca ukazywali 

nam opiekunowie – ks. Radek 

przez słowa, a s. Bogna przez 

samą obecność. To wszystko 

rekompensowało nam 

nieosiągnięte szczyty. Ale 

przecież było jeszcze to 

najważniejsze do zobaczenia – 

wschód słońca na Giewoncie. I 

czekałyśmy z całym młodzieńczym uporem. Tak czekałyśmy, że prawie 

przegapiłyśmy to, co zdarzyło się najpiękniejszego. Pewnej bardzo 

deszczowej i ciemnej nocy stanął przed nami Jezus. Tak po prostu. Ukryty 

w Najświętszym Sakramencie, patrzył nam głęboko w oczy. Bo 

stawaliśmy z Nim twarzą w twarz, bardzo blisko i w samotności. Ale czy 

ktoś może być naprawdę samotny, gdy ogarnia go spojrzenie Boga? I czy 

może myć ciemna taka noc? „Z Tobą ciemność nie będzie ciemna, a noc 

tak jak dzień zajaśnieje”. To nie była noc. To był nasz wschód. Bo 

najpiękniejsze wschody dokonują się w nas i są to wschody serca. 

Kasia  

 

„Szlakiem francuskich klasztorów” 
nazwaliśmy wyjazd do Francji, którego celem było uczestniczenie w uroczystości 

wieczystych zaślubin naszej znajomej- Oli z Polski. Tak więc jadąc przez 

Pragę(zwiedzaliśmy ją w strugach deszczu, ale i tak jest piękna!), Niemcy  (zaskoczyły 

nas gościnnością, pomysłowością, otwartością… )dotarliśmy do Francji. Na jedną noc 
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zatrzymaliśmy się u Braci w Taize. Tam mogliśmy zaczerpnąć troszkę ducha wspólnoty, 

poprzez modlitwę pięknymi kanonami i Słowem Bożym, wspólne posiłki… Spotkaliśmy 

się też z Bratem Markiem z Polski, który jest jednym z 2 czy 3 Polaków należących do 

Wspólnoty Braci z Taize. 

Kolejnym naszym przystankiem już było Bonneval! To takie urocze miejsce w 

Masywie Centralnym: wśród gór, w dolinie leży stary klasztor sióstr Trapistek, a 

właściwie całe ich takie małe opactwo. Kościół gotycki, taki bardzo surowy i piękny 

jednocześnie; klasztor , budynki dla gości i…fabryczka czekolady(z jej produkcji siostry 

się utrzymują). A do tego cudowny OGRÓD! Wyobraź sobie, że mogliśmy to wszystko 

zobaczyć, bo w dniu ślubów siostry wszystko nam otworzyły i pokazały! W Bonneval 

spędziliśmy trzy noce i dwa dni. Jeden z nich był dla nas takim odpoczynkiem w pustelni. 

Ok. 20 minut od opactwa sióstr, idąc w głąb lasu, można dojść do niezwykłej pustelni i 

kapliczki-bez prądu, ale z wyposażeniem do przeżycia nawet kilku tygodni. Właśnie w tej 

pustelni i jej okolicach spędziliśmy jeden dzień-leniuchując, spacerując, grając w pewną 

sympatyczną grę na literkę „M”, modląc się oczywiście także!  



~ 12 ~ 
 

A drugi dzień upłynął już pod hasłem: 

śluby Oli! Najpierw przygotowania(nasza grupa 

śpiewała 3 pieśni po polsku w czasie 

uroczystości), potem był wspólny z siostrami 

obiad. Jest ich w Bonneval ok. 30, większość 

starsze, ale…bardzo żywotne, radosne i jak na 

Trapistki, które prawie cały czas milczą-bardzo 

rozmowne. Mieliśmy okazję je wszystkie 

poznać, w miarę możliwości językowych 

porozmawiać, poznać też innych zaproszonych 

gości… 

Uroczystość ślubów w kościele była 

piękna! Nasza Ola była bardzo szczęśliwa, 

spokojna. Złożyła śluby, otrzymała taką szatę do 

modlitwy i biały welon zmieniła na czarny. 

Modliła się leżąc krzyżem do Pana o łaskę 

wierności i wytrwania w powołaniu. Momentem, 

który mnie szczególnie urzekł było odśpiewanie 

przez Ol ę z rękami uniesionymi w górę wersetu 

psalmu: „Przyjmij mnie, Panie, według 

Twego słowa, a żyć 

będę. Nie zawiedź 

mojej nadziei”. 

A potem było 

WESELE!!! Taki 

poczęstunek na 

dworze, z polską 

kiełbasą, szynką i 

tortami 

przywiezionymi z 

Polski przez 

rodzinę s. Oli. 

Nasza grupa 

animowała 

tańce(oczywiście 

nie zabrakło 

POLONEZA ! 

Była tez powtórka tego tańca 

na specjalne życzenie s. Opatki , w której uczestniczyły prawie wszystkie siostry!), 

śpiewy, pląsy… Ogród był nasz! Oj, długo by tu jeszcze trzeba opowiadać…Dziękuję 

Bogu za ten czas i oddaję Mu w opiekę naszą małą s. Olę! Na naszej stronce można 

znaleźć zdjęcia…(www.nazaretanki.pl/dmn ). 

 

 

http://www.nazaretanki.pl/dmn
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 „To było naprawdę piękne 

doświadczenie...” – czyli  

o Kapitule Generalnej z  S. Dominiką Konieczną. 

 

S. Elżbieta: Pomimo że za oknem mroźnie i śnieżnie, chciałabym, abyśmy 

wróciły na chwilę do słonecznych i ciepłych wakacji. Siostra swój letni 

czas spędziła m.in. w Rzymie. Czy była jakaś konkretna przyczyna Siostry 

pobytu -  właśnie tam?  

S. Dominika: Pojechałam do Rzymu, 

by uczestniczyć w XIII Kapitule 

Generalnej naszego Zgromadzenia. Jest 

to spotkanie Sióstr Nazaretanek z 

całego świata, które odbywa się co kilka 

lat. 

 S. Elżbieta: Czy mogłaby nam Siostra 

troszkę o tym opowiedzieć? 

S. Dominika: Jak wspominałam 

wcześniej, była to już XIII Kapituła 

Generalna. Tym razem uczestniczyło w 

niej 40 delegatek z różnych prowincji 

(jest ich razem siedem). Spotkanie 

odbywało się od 12 lipca do 1 sierpnia 

tego roku w Rzymie, czyli sercu 

Kościoła, gdzie znajduje się nasz Dom Generalny. Hasło kapituły zostało 

zaczerpnięte z Księgi Apokalipsy Św. Jana (Ap3, 20) - „oto stoję u drzwi i 

kołaczę”. Wspólnie wsłuchiwałyśmy się w głos Jezusa, pukającego do 

drzwi naszych serc, prosiłyśmy Ducha Świętego o światło  

i prowadzenie nas, i całego Nazaretu.  
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S. Elżbieta: Co było głównym zadaniem / głównymi zadaniami tego 

spotkania? 

S. Dominika: Była to tzw. „Kapituła wyborcza”, a więc jednym z 

głównych zadań był wybór nowej Matki Generalnej i nowego Zarządu 

Generalnego (wybór taki dokonuje się co 9 lat). Ale było też sporo innych 

ważnych zadań – np. zastanawiałyśmy się nad „mocnymi  

i słabymi” stronami wszystkich prowincji całego Zgromadzenia. Wszystko 

po to by, zaplanować na przyszłość różne zadania, które pozwolą ożywić 

nasz charyzmat, pogłębić relacje  w naszych wspólnotach czy też podjąć 

apostolaty w nowych miejscach, itp. 

S.Elżbieta:  Czy było coś, co Siostrę ... zaskoczyło? 

S. Dominika : Hm... Właściwie każdy dzień zaskakiwał czymś nowym. Po 

raz pierwszy byłam delegatką na Kapitule Generalnej. Byłam poruszona 

atmosferą otwartości i jedności, pomimo tego, że przecież pochodziłyśmy 

z różnych krajów i kultur. Duch Święty często  zaskakuje, a przecież był 

On obecny wśród nas, w co wierzę, przygotował nam też sporo 

niespodzianek, np. zaskująco młodą :) Matkę Generalną. Zadziwiające 

było dla mnie też to, że rozumiałyśmy się doskonale, choć mówiłyśmy 

różnymi językami! 

S. Elżbieta: A co Siostra wspomina najmilej? 

S. Dominika: Jest dużo rzeczy, które bardzo miło wspominam z tego 

czasu. Podczas naszych międzynarodowych spotkań doświadczyłam 



~ 15 ~ 
 

piękna Nazaretu. Czułam, że jest on żywy i pełen miłości. Doświadczyłam 

też głębi naszego wspaniałego charyzmatu i zobaczyłam, jak bardzo jest on 

potrzebny współczesnemu światu. Odczułam, że Nazaret jest jednością, że 

granice państw czy kontynentów nie są przeszkodą w budowaniu i 

szerzeniu Królestwa Bożego, że łączy nas jeden duch i wspólne powołanie. 

To było naprawdę piękne doświadczenie.  

S. Elżbieta: Czy chciałaby Siostra coś powiedzieć naszym Czytelnikom? 

S. Dominika: Chciałabym życzyć wszystkim Czytelnikom 

błogosławionego Czasu Adwentu i doświadczenia Bożej Obecności i 

Miłości ukrytej w Tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego, wielu łask od 

Dzieciątka Jezus. 

S. Elżbieta: Bardzo dziękuję za rozmowę. 

S. Dominika: Dziękuję. 

 S. Elżbieta Murawska 

Muli bwanji! 
 Kochani pozdrawiam Was w języku cinyanja – czyli jednym z około 

siedemdziesięciu języków używanych w Zambii. A dlaczego w ten sposób? Od lipca do 

września tego roku miałam niezwykłą okazję pracować jako wolontariuszka misyjna na 

placówce sióstr salezjanek właśnie w tym kraju. 
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 Pragnienie wyjazdu na misje było w moim sercu już od dawna i wierzę głęboko, 

że był to czas podarowany mi od Pana Boga – chociaż ostateczna decyzja co do wyjazdu 

wcale łatwa nie była. Kiedy jednak ją podjęłam i wiedziałam już, że jadę do stolicy 

Zambii, by pracować na placówce o wdzięcznej nazwie „City of Hope” przyszedł na mnie 

spokój nie do opisania. Wszystko nagle zaczęło się układać, działy się wokół mnie 

niesamowite rzeczy, które utwierdzały mnie w tej decyzji – nawet przy tak prozaicznych 

czynnościach jak zakupy w Macro (kto chce znać szczegóły niech zapyta s. Bognę:). 

   Czym właściwie się tam zajmowałam? Najkrócej mówiąc wszystkim co było 

do 

zrobienia... a pracy nigdy nie brakowało. Często były to rzeczy bardzo małe – ale to one 

chyba dawały najwięcej radości. Nasza misja składa się z kilku projektów: szkoły 

zawodowej, szkoły podstawowej oraz domu dla dziewcząt, które są sierotami lub 

pochodzą z rodzin patologicznych. Moim głównym obowiązkiem była praca 

administracyjne w szkole podstawowej. W życiu nie spodziewałam się, że pojadę do 

Afryki by spędzać czas przy komputerze i kserze :). Jak się szybko okazało praca biurowa 

była jedynie dodatkiem do tego, czym tak naprawdę zajmowałam się w szkole – cały czas 

trzeba było mieć oczy otwarte, a nowe obowiązki same się znajdywały. Tak więc 

zajmowałam się np. „wychowywaniem” i motywowaniem naszych nauczycieli – nota 

bene są to cudowni ludzi, ale nie zawsze mający odpowiednie przygotowanie 

pedagogiczne i jakiekolwiek pojęcie o nauczaniu, często sami skończyli tylko dwanaście 

klas – niestety takie tam są realia. Rano organizowałam też dodatkowe lekcje dla części 

naszych pierwszaczków, które mimo, że lekcje miały na popołudniową zmianę, to 

przychodziły do szkoły jako pierwsze. Czasami też wypadało jakieś zastępstwo za 

nauczyciela, który bez słowa po prostu nie pojawił się w pracy. Najlepiej wspominam 

zajęcia w klasie szóstej, kiedy to uczyłam posługiwania się zegarkiem – ile przy tym 
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mieliśmy śmiechu:). Poza tym postanowiłam też przeprowadzić generalne porządki w 

naszym pokoju nauczycielskim, który był zawalony górą śmieci i niepotrzebnych rzeczy. 

Za swój największy sukces uważam zorganizowanie deseczki, którą razem z jednym z 

nauczycieli udało się przekształcić za pomocą odrobiny farby i kilku haczyków w piękny 

klucznik – co prawda wszystko powstawało w tempie iście afrykańskim – czyli to co 

normalnie zajęłoby godzinę roboty trwało 2 tygodnie – ale satysfakcja z tego, że 

wszystkie klucze są opisane i na swoim miejscu – bezcenna :).  

 Oprócz pracy w szkole, która pochłaniało największą część mojego dnia, 

wieczory spędzałam z dziewczynkami mieszkającymi na naszej misji. Najpierw był to 

wspólny różaniec, a później studium – czyli czas na naukę. Och… co to był za czas… w 

„spadku” po poprzedniej wolontariuszce odziedziczyłam najmłodszą grupę, która była 

zarazem najbardziej zróżnicowana pod względem wieku i poziomu. Miałam pod swoją 

opieką od 10 do 15 dzieci (bo czasami też wpadały maluchy naszych sąsiadów) w wieku 

od 6 do 14 lat. W takich warunkach trudno o to, żeby ktoś się czegoś nauczył, czy odrobił 

pracę domową – ale z pomocą Bożą jakoś szło do przodu – chociaż nie raz po prawie 

dwóch godzinach spędzonych z tą rozkrzyczaną ferajną wracałam do swojego domku z 

bólem głowy.  

 Zawsze z wielką radością czekałam na weekend. Był to czas, który teoretycznie 

powinnam mieć wolne, ale zazwyczaj coś się do roboty znalazło. W sobotę największa 

satysfakcję sprawiało mi oratorium, kiedy to z całej okolicy schodziły się dzieci i 

młodzież. Nasze spotkanie zaczynało się i kończyło wspólną modlitwą, a w międzyczasie 

graliśmy w gry sportowe, czasami organizowaliśmy zajęcia plastyczne, tańce, konkursy – 
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zawsze coś się działo. Ale co było w tym najważniejsze to czas spędzony z tymi młodymi 

ludźmi. Dawali mi oni dużo radości, przyprawiali o uśmiech, dodawali sił i energii na 

kolejne dni. Między mną, a niektórymi z nich nawiązała się wspaniała nić porozumienia i 

zaufania, wzajemnie otwieraliśmy się na siebie, nie raz do tego stopnia, że opowiadali mi 

o swoim życiu, o problemach, o rodzinie, o tacie alkoholiku, o bracie, który niedawno 

zmarł na AIDS. W ten sposób mogłam poznać ich lepiej i stać się częścią ich 

rzeczywistości. Często bardzo trudnej rzeczywistości. Ale co zadziwia mnie i zachwyca – 

przy tak skomplikowanym i trudnym życiu jakie ma tam wiele ludzi – Zambijczycy są 

narodem niezwykle radosnym, otwartym i przyjacielsko nastawionym. Ja na każdym 

kroku doświadczałam ich życzliwości i zrozumienia (a przecież pochodzimy z dwóch 

zupełnie innych kultur). Widziałam także w nich chęć poznania naszej kultury, ciągle 

wypytyawali – jak to jest w Polsce? jacy ludzie tam mieszkają? czym się tam zajmują? i 

czy to prawda, że w Polsce są sami katolicy? :) 

 Niedziela była kolejnym dniem „wolnym”. Raniutko szliśmy do kościoła – ja 

zawsze w otoczeniu gromadki dzieci naszych sąsiadów… dla nich podstawową 

motywacją, żeby pójść do kościała były cukierki, które im rozdawałam po mszy, ale liczę, 

że z czasem ta motywacja się zmieni. Póki co niesamowite było to, że te maluchy 

potrafiły grzecznie wytrzymać trwającą ok. 2 godzin mszę. Chociaż z drugiej strony w 

Afryce nie sposób nudzić się w kościele – zawsze jest chór, który pięknie śpiewa, 
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poszczególne grupy przyparafialne zapewniają szereg „atrakcji”, ksiądz (w przypadku 

naszej parafii misjonarz z Polski) mówi bardzo ciekawe (mimo, że straaasznie długie) 

kazanie. Niedziela to także dzień, w którym wolontariusze, siostry i dziewczęta z naszej 

misji jedzą wspólnie obiad – zawsze jest to samo – czyli n’shima (papka z mączki 

kukurydzianej), ugotowane zielone liście (nie wiem dokładnie czego) oraz kurczak (hip-

hip-hurra! w końcu jakoś trzeba uczcić Dzień Pański:)). Dla mnie był to zawsze bardzo 

fajny czas, który mogłam spędzić z naszymi dziewczynami, porozmawiać, pośmiać się – 

nie rzadko ze mnie samej, kiedy próbowały mnie nauczyć jeść „normalnie” – tzn. rękoma.   

 Pomimo, że teoretycznie każdy dzień był podobny do siebie, to zarazem każdy z 

nich był przepięknym prezentem od Pana Boga. Pozwolił On mi tam doświadczyć radości 

w byciu dla drugiego człowieka, w każdej chwili odkrywałam piękno ludzkiej prostoty i 

bogactwo duszy.  

 Co prawda nie udało mi się w tym roku być na naszym Forum Młodzieży 

Nazaretańskiej, ale zostało mi to wynagrodzone tym, że w sierpniu pojechałam do 

oddalonej od Lusaki o ok. 10 godzin jazdy samochodem Mansy, by razem z czterystoma 

młodymi osobami z Zambii, Zimbabwe, Konga i Namibii wykrzyknąć radośnie „Sir, we 

want to see Jesus”. Właśnie pod tym hasłem odbywało się tam pięciodniowe spotkanie 

młodych związanych z salezjankami i salezjanami z południowej Afryki. Czas upływał 

tam w iście afrykańsko-salezjańskiej atmosferze radości, miłości i Pana Boga. Było dużo 

nowych znajomości, rozmów, sportu, dzielenia się swoją wiarą, talentami, kulturą, były 

konferencje, spotkania z Panem na modlitwie i wspólnej Eucharystii. Najpiękniejsze 

wydarzenie miało jednak miejsce ostatniego dnia – kiedy podczas bardzo uroczystej mszy 

do chrztu i pierwszej komunii przystąpiło kilkanaście młodych osób - jakaż wielka 

radość! :) 

 Czas tuż przed powrotem do Polski był bardzo pracowity – ciągle było coś do 

zrobienia, do dokończenia przed opuszczeniem „mojej misji”… wyjechałam z ogromnym 

niedosytem i poczuciem, że tyle jeszcze mogłam zrobić, ale wiem też, że Afryka to morze 

bez dna i nigdy nie uda się zaspokoić wszystkich jej potrzeb. Zabrałam ze sobą stamtąd 

wiele wspomnień, wiele osób, które cały czas są w moim sercu i zostaną tam na zawsze, 

ale przede wszystkim przeświadczenie, że tego co tam przeżyłam, na pewno nie da się 

zamknąć w szufladce z etykietką „doświadczenia”. To było coś więcej, to była moja 

codzienność z tymi ludźmi, to były nasze wspólne troski i radości, to było moje życie.  

 Jednak za tym, żeby jedna osoba mogła wyjechać do posługi misyjnej zawsze 

stoi cały zastęp ludzi i teraz chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy pomagali mi 

przed wyjazdem, a także wspierali w trakcie mojego pobytu w Zambii: 

 - s. Bognie, która wysłuchiwała moich rozterek przed podjęciem decyzji o wyjeździe, 

wspierała słowem, wymyśliła loterię, zabrała mnie na zakupy do Macro, a przede 

wszystkim była ze mną w modlitwie 

- mojej kochanej warszawskiej grupie DMNu z s. Elżbietą na czele. Za wasze wsparcie, 

dobre słowo, zaangażowanie i czas poświęcony przy organizacji loterii, a także modlitwę 

– bez was to nie było by to samo 

- Siostrom Nazaretankom, które bardzo czynnie zaangażowały się w loterię ofiarowując 

przeróżne fanty, a także wspólnocie z Ząbek, która nas z tą loterią przyjęła… i oczywiście 

za modlitwę 
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- Wam drodzy DMN-owicze… szczególnie tym obecnym na Forum – wiem, że w dniu 

mojego wyjazdu modliliście się wspólnie na mszy świętej w moje intencji 

- i tym wszystkim, których może nie wymieniam z imienia i nazwiska (bo lista byłaby 

baaaardzo dłuuuuuga), ale którzy bardzo mnie wspierali, modlili się, pisali maile – to 

bardzo cenne będąc tam wiedzieć, że tu w Polsce są osoby, które pamiętają i wspierają 

Wierzcie lub nie, ale bardzo czułam waszą modlitwę, szczególnie w chwilach trudnych, 

kiedy ręce opadały z bezsilności, kiedy chciało się już tylko siąść i płakać – Pan Bóg 

przychodził z pocieszeniem, radą, a ta świadomość, że ktoś w tym momencie o mnie 

pamięta - dodawała sił do dalszego działania. 

Dlatego – ZIKOMO KWANBIRI - czyli bardzo dziękuję!! 

Ania 

A teraz ciekawostka dla wytrwałych, którzy jeszcze mają siłę to czytać :) 

Wiecie, że chociaż sióstr nazaretanek w Afryce jeszcze nie ma – to ja znalazłam tam 

cząstkę Nazaretu? Pewnego dnia wybrałam się do biblioteki na naszej misji i tak dla żartu 

zapytałam Zaphanina – bibliotekarza, czy ma może jakieś książki po polsku. Okazało się, 

że owszem, w dosyć skromnych zasobach biblioteki znajduje się kilka polskich pozycji. Z 

wielką ciekawością zaczęłam przeglądać te książki i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu i 

radości znalazłam tam niebieską książeczką s. Inez Strzałkowskiej o bł. Franciszce 

Siedliskiej:). Nikt nie potrafił odpowiedzieć jak ta książeczka tam trafiła i pewne za wiele 

osób jej tam nie przeczyta, bo jest po polsku, ale czyż to nie wspaniały dowód, że Nazaret 

jest także w Afryce?  

 

 

Potrzeba modlitwy 
Bóg jest Osobą i szuka osoby. Ma serce i szuka naszego 

serca. Ma Imię i wzywa po imieniu. Myślę, że Jego 

ulubionym kontaktem z nami jest modlitwa – te 

bezcenne chwile w ciągu dnia, w czasie których z 

Bogiem rozmawiasz. O wszystkim: o tym, co się udało i 

za co jesteś Mu wdzięczny, o tym, co się nie udało i za 

co chcesz Go przeprosić, o tym, jak jest wspaniały i za 

to chcesz Go uwielbić, wreszcie o tym, że sam sobie nie 

poradzisz i potrzebujesz jego pomocy. Wydaje się nam 

niekiedy, że modlitwa prośby nie jest Bogu miła, bo jakby 

skupia nas na sobie, na naszych potrzebach, pragnieniach, 

które chcemy, by Pan Bóg zrealizował, najlepiej jeszcze bez 

żadnego wysiłku z naszej strony. Spójrzmy jednak z innej 

strony: skoro wierzę, że Pan Bóg jest Panem mojego życia i Panem historii, 

to każda prośba jest moim wyznaniem wiary w Tego, który jest Wszechmogący, a nie 

,,trochę mogący”. ,,Twoje dłonie wyciągnięte w żebraczym geście ku Temu, od którego 

wszystko zależy, mogłyby zmienić bieg historii. Modlitwa błagalna, modlitwa prośby, tak 

mało doceniana, jest tak bardzo ważna, ponieważ ona zawsze odwołuje się do jedynego 

panowania Boga i to panowanie przyzywa” (x. Tadeusz Dajczer) Niekiedy przychodzi 
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nam przeżywać albo słyszeć o sytuacjach, których pomyślne rozwiązanie zupełnie 

przekracza nasze ludzkie siły, wtedy najczęściej modlimy się najgorliwiej. Czasem 

nachodzą nas wątpliwości, czy nasza modlitwa jest Panu Bogu miła, więc prosimy o 

pomoc przyjaciół Pana Boga- Jego świętych i błogosławionych, prosząc o łaski przez ich 

wstawiennictwo. Również z naszego Zgromadzenia Pan Bóg wybrał sobie takich 

przyjaciół: naszą błogosławioną Założycielkę, Franciszkę Siedliską- Marię od Pana Jezusa 

Dobrego Pasterza, również jedenaście Sióstr Męczenniczek z Nowogródka, rozpoczęty 

jest także proces beatyfikacyjny dwunastej siostry nowogródzkiej wspólnoty –s. 

Małgorzaty Banaś. Korzystając z  pośrednictwa naszych Sióstr codziennie każda 

nazaretanka prosi Boga we wszystkich powierzanych nam intencjach. Pięć lat temu 

powstało Nazaretańskie Centrum Rozwoju Misji (NCRM), by dać ludziom możliwość 

poznania naszych Sióstr, a również powierzania nam intencji, w których potrzebują 

modlitewnego wsparcia. Może i Ty doświadczasz w swoim życiu problemów, które tylko 

wiara w Boga, wyrażona w ufnej modlitwie, jest w stanie pokonać? Możesz podzielić się 

swoją intencją, przesyłając ją na adres Nazaretańskiego Centrum Rozwoju Misji, 

Roszkowa Wola 18 A, 97-220 Rzeczyca n/Pilicą albo za pomocą Internetu: 

misja.nazaret@yahoo.com Jeśli chcesz nawiązać kontakt –podaj swój adres, postaramy 

się odpisać jak najszybciej. Przez pięć lat istnienia Centrum do naszej ,,bazy intencji” jest 

wpisanych kilka tysięcy próśb (!), wiemy, że niektóre spotkały się z cudowną 

odpowiedzią ze strony Boga, czego dowodem są nadsyłane podziękowania i świadectwa 

otrzymanych łask. Intencji z każdym dniem przybywa, dzieje się bardzo dużo dobra w 

życiu tych, którzy powierzają się naszym modlitwom. Ci, którzy pragną pomocy nie tylko 

dla siebie, ale chcą wspomóc też innych- mogą zostać Apostołami Modlitwy przy NCRM, 

Ty też możesz nim zostać! Wystarczy zadeklarować się do codziennej modlitwy za 

wstawiennictwem Matki Założycielki, Sióstr Męczenniczek albo Siostry Małgorzaty, 

ofiarując swoją modlitwę we wszystkich swoich i powierzanych nam intencjach. Jezus 

nam powiedział: ,,proście, a będzie wam dane”, zatem –prośmy, prośmy wspólnie!  

 

Intencje przypisane wstawiennictwu: 

-Bł. Marii Franciszki Siedliskiej:                                                                                   

 - w intencjach powierzanych w NCRM                                                                            

 -za własną rodzinę                                                                                                   

 -za Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek i rozwój jego 

dzieł 

-Bł. Sióstr Męczenniczek z Nowogródka:                                                                             

 -w intencjach powierzanych w NCRM                                                                   

  -za kapłanów                                                                                                               

  -za Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek i rozwój jego 

dzieł 

-Sł. Bożej s. Małgorzaty Banaś:                                                                                         

 -w intencjach powierzanych w NCRM                                                                            

   -o nawrócenie grzeszników                                                                                                     

-za Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek i rozwój jego dzieł 

 

s. Bożena Kamińska 

mailto:misja.nazaret@yahoo.com
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Z radością 

przekazujemy 

wiadomość o wyborze 

nowej Przełożonej 

Generalnej, którą 

została siostra Jana 

Zawieja. Jest ona 

dziewiątą Przełożoną 

Generalną po Matce 

Założycielce. Prośmy 

dobrego Boga, by 

błogosławił Jej na 

każdy dzień posługi dla 

dobra Nazaretu i całego 

Kościoła. 
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Trzy nasze siostry: 

s. Joanna, s. 

Magdalena i s. 

Christella, od 

sierpnia są w 

Ziemi Świętej, w 

Haifie. Siostry 

zostały 

poproszone o 

przejęcie i 

poprowadzenie 

dużej szkoły-ok. 

1500 dzieci, w 

wieku od 

przedszkola do 

szkoły średniej. 

Na razie „badają” 

grunt. Otoczmy je 

swoją modlitwą! 
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Porady „Piguły” 

 

CZEKOLADA JEST ZDROWA!!!  

Czy ty też jesteś uzależniony od 

czekolady? Możesz się tylko z tego 

cieszyć. Pozbądź się więc  wyrzutów 

sumienia, bowiem badania dowodzą, 

że ten słodki grzech jest dobry dla 

naszego samopoczucia i urody. 

Czekolada szczególnie gorzka 

zawiera bardzo dużo polifenoli. Są to 

substancje opóźniające procesy 

starzenia komórek, zmniejszają 

ryzyko chorób serca i układu 

krążenia. Obniżają też aktywność 

„złego” cholesterolu (LDL) , 

rozkurczają naczynia krwionośne, 

zapobiegają tworzeniu się 

zakrzepów. W czekoladzie zawartych 

jest poza tym mnóstwo innych 

cennych składników, takich jak 

potas, wapń i magnez. Wzmacniają 

one kości i przyśpieszają przemianę 

materii.   

Inne zalety to:  

chroni przed zachorowaniem na 

raka – uwaga ! – tylko gorzka  

jest najsłodszym sposobem 

zapobiegania anemii  

pobudza przysadkę mózgowa do 

produkcji serotoniny – tzw. hormonu 

szczęścia dzięki któremu 

poprawiamy nastrój, czujemy się 

szczęśliwsi oraz łatwiej  zwalczamy 

stres.  

zawiera teobrominę ,która hamuje 

kaszel !!!  

A 

więc 

jednym słowem 

– czekolada nie musi 

już być owocem 

zakazanym. Oczywiście trzeba 

pamiętać o tym, że jedna tabliczka 

czekolady zawiera 550 kalorii – ale 

dwie tabliczki w tygodni na pewno 

wyjdą Ci na zdrowie ! 

s. Weronika 

 


