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„SŁÓWKO” OD REDAKCJI 
Kochana Młodzieży Nazaretańska! 

Trwamy w radosnym okresie Wielkanocnym, spotykamy 

Zmartwychwstałego Pana i uczymy się Go dostrzegać przychodzącego w 

codzienności, tak jak to robili Apostołowie i Uczniowie Jezusa. On jest zawsze z  zawsze! Gdy 

jesteśmy w kościele, w drodze, w szkole, w pracy… Jest i mówi: Nie bój się, Ja Jestem z Tobą! To 

cudowne, że nigdy nie jesteśmy ani przez moment sami, zawsze z Nim, zawsze bezpieczni i 

otoczeni Jego Miłością. Uświadamiajmy to sobie często i niech radosne Alleluja będzie naszą częstą 

spontaniczną modlitwą:)! 

Maj nam mija pięknie z Maryją… Modlimy się za maturzystów, za zdających egzaminy i piszących 

prace magisterskie. Modlimy się za Pierwszokomunijne dzieci, za bierzmowanych i…także 

nowożeńców! A obecnie przeżywamy tydzień modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne, 

więc  modlimy się także o światło Boże dla rozeznających drogę powołania… Tyle tych intencji, ale 

Pan Jezus je wszystkie przyjmuje, zwłaszcza że zanosimy je przez serce Maryi! 

A przed nami, dokładnie za miesiąc WAKACJE!!!!!!  

Proszę w swoich wakacyjnych planach nie zapomnieć o SPOTKANIACH W NAZARECIE, na 

które bardzo serdecznie zapraszam!!!!!!!!!!! Będzie oczywiście FORUM-dla młodzieży młodszej w 

Warszawie, dla starszej w Żdżarach. Będzie też Zakopane dla rozeznających drogę życia. Będzie 
propozycja rekolekcji w Brynicy i oaza. Proszę wybrać cos dla siebie-koniecznie:)!  

Będą też oczywiście Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Madrycie. 

Hasło tych dni brzmi: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”(por. Kol 2,7). 

Będziemy tam z małą reprezentacją Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej, ale wszystkich Was 

zachęcam do duchowego pielgrzymowania i przeżywania tego niezwykłego wydarzenia. Wszelkie 

informacje znajdziecie na stronie: http://www.madryt2011.pl/ Bardzo Was proszę o informowanie 

ludzi młodych o spotkaniach w Nazarecie-chodzi o taką dobrą „reklamę”!Pozdrawiamy Was  

serdecznie, radośnie i zapewniamy o pamięci w modlitwie. Do zobaczenia! 

 - z modlitwa i zaproszeniem – Redakcja. 

Moja  Galilea 
Pisemko Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretaoskiej 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 przeczytad na stronach internetowych DMN: 
 www.nazaretanki.pl/dmn/ 

http://www.madryt2011.pl/
mailto:smbogna@poczta.onet.pl
http://www.nazaretanki.pl/dmn/
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WSPOMNIENIA, 

WRAŻENIA, 
RELACJE…  

2011 r. w pierwszym tygodniu ferii, 
odbyły się w Łukowie Dni Młodzieży Nazaretaoskiej. Miejscem pobytu i 
przebiegu tych dni stało się gościnne przedszkole, dzięki któremu uczestnicy 
mogli się poczud prawdziwymi dziedmi Bożymi. Z różnych stron Polski przybyło 
prawie 50 młodych osób – z dalszych stron: Kolumna, Rawa Maz., z bliższych 
stron: Radzyo Podlaski, Wytyczno, okolice Łukowa i oczywiście sam Łuków. 
Celem rekolekcji było spotkanie Pana, który posyła swojego Ducha i napełnia 
Jego darami. Każde zderzenie ze słowem Bożym – czy to w konferencjach ks. 
Macieja, czy w grupach dzielenia, czy też na modlitwie osobistej prowadziło do 

głębokiego przekonania, ŻE PAN NIE ZOSTAWIA CIEBIE SAMEGO - WSZCZEPIŁ W 
TWOJE ZALĘKNIONE SERCE POTĘGĘ MIŁOŚCI – DARY DUCHA ŚWIĘTEGO...Mamy 
nadzieję, że intensywny czas przepleciony również zabawą, wspólnotowym 
Bożym szaleostwem, spontaniczną radością , a także nutą zderzenia 
trudniejszych doświadczeo ze słabością,  stworzyła plik o nazwie: „spotkaliśmy 
Pana”. W dokumentach życia taki plik musi pozostad zawsze, aby dojrzewad w 

W dniach 22-25 stycznia  

A to właśnie MY-w Łukowie! 
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czasie Czy już widad owoce ducha? Nie mamy takiej kamery, która uchwyci te 
owoce, ale zwiastuny już są w postaci pytao – Kiedy następny DMN? 

 
 
 
28-31. stycznia 2011 – to kolejny turnus zimowych rekolekcji w Nazarecie. Tym razem 
miejscem spotkania był uroczy zakątek Polski jakim jest Jastrzębia Góra. W poszumie 
sztormowego wiatru wsłuchiwaliśmy się w Ducha Świętego i rozpoznawaliśmy dar po 
darze. Grupa uczestników liczyła 21 – z okolic: Gdaosk, Wejherowo, Władysławowo i z 
dalszych stron- to znaczy z Łukowa... 
O. Roman prowadził nas trudnymi ścieżkami mistycznych doświadczeo, które okazały się 
dla nas ciekawe i pociągające. Specyfika nadmorskiego DMN-u polegała na intensywnych 
pogodnych wieczorach, fantastycznym śpiewaniu, niezwykle plenerowych spacerach 
wzdłuż morza, a także twórczych spotkaniach w grupach. 
 

 

Świadectwo… 
Tematem rekolekcji były dary Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Rekolekcje 
prowadził o. Roman Shulz OP, a nad całością czuwały s. Bogna i s. Joela. Do gościnnego 
domu Nazaretanek przyjechała młodzież z rożnych zakątków Polski: z Lublina, Łukowa, 

DMN w 

Jastrzębiej 

Górze! 
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Warszawy, Wejherowa i samej Jastrzębiej Góry. Przez trzy dni Jastrzębia Góra 
rozbrzmiewała śpiewem nazaretaoskim. Młodzież z entuzjazmem wsłuchiwała się w 
katechezy ojca prowadzącego, które były ciekawie prowadzone i trafiały do serc.  

Myślę, że warto było uczestniczyd w rekolekcjach ze względu na nazaretaoską atmosferę. 
Modlitwa wspólnotowa, spotkania w grupach a także czas na refleksję wypełniły te 
szybko mijające dni. Spacery nad morzem pozwalały w ciszy przemyśled wysłuchane 
wcześniej konferencje i przyjrzed się z innej perspektywy własnym sprawom.  

Z Jastrzębiej Góry wyjeżdżaliśmy ubogaceni i silniej uformowani. Konferencje dla wielu 
były odnowieniem sakramentu bierzmowania, a dla niektórych dobrym przygotowaniem 
do jego przyjęcia. Podczas wieczornych adoracji w kaplicy Sióstr panował klimat, w 
którym faktycznie można było odczud działanie Ducha Świętego i doświadczyd opieki 
Najświętszej Rodziny.   Paweł Westfal 

 
3-6.02.2011 r. DMN w BRYNICY. Wielu z Was dobrze już zna ten uroczy domek w 

Brynicy, który należy do ks. Radka a otwarty jest dla wszystkich! Więc i DMN tam 

zawitał w czasie tegorocznych ferii zimowych. Przyjechało 18 osób z siostrami: z s. 

Mariettą z Leszna, z s. Nikolą i s. Nazarią z Kalisza, z s. Serafią z Ostrzeszowa i s. Bogną 

z Warszawy. Wspólnie odkrywaliśmy czym są Dary Ducha Świętego. Niepowtarzalne 

wspomnienia pozostawiły nasze „papuciowe” Msze św., przy kominku, w kameralnym 

gronie i niezwykłej atmosferze. Czuliśmy się  jak rodzinka-było suuuuper! 

 

DMN w Brynicy 
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22-25.02.2011 r. DMN w Żdżarach. Kolejne rekolekcje-już ostatnie w czasie 

tegorocznym ferii zimowych-odbyły się w Żdżarach. Ku miłemu zaskoczeniu przyjechało 

40 osób. Specyfiką tego turnusu był fakt, że większość z nich przyjechała z okolic 

Cielądza i byli to uczniowie s. Beniaminy, katechetki. Duchowym przewodnikiem był ks. 

Marcin Cytrycki z Opola-niesamowicie poradził sobie z wyjaśnieniem 7 darów Ducha 

Świętego. Cieszyliśmy się też obecnością s. Michaliny i sióstr postulantek! 

 

 

 
 

 

 

Za nami beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II i szalona wyprawa do Rzymu. 

Żałuję, że nie mogłam zabrać na tę pielgrzymkę większej ilości osób, ale jakaś mała 
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reprezentacja Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej była. A resztę zabrałam  w moim 

sercu! 

 W sumie było nas 14 osób, na dwa samochody: busa (nazwa nego przez nas 
„serduszkiem”) i „diamencika” (samochodzik naszego DMN-u). W drugi dzieo Świąt 
wieczorem zebraliśmy się w Brynicy, by skoro świt ruszyd w drogę, do Padwy. Przed nami 
było ponad 1000 km jazdy, ale mimo deszczy i zmiennej pogody, udało się szczęśliwie 
dotrzed po zachodzie słooca do miasta św. Antoniego. Nocleg mieliśmy w jednej z parafii 
pod Padwą, u don Sergia, czyli włoskiego księdza. Byliśmy zaskoczeni wielką otwartością i 
życzliwością-dostaliśmy bardzo obfitą włoską kolację i miejsca do spania. A do tego dużo 
uśmiechu i serdeczności. 

Po tak super odpoczynku, rano, z nowymi siłami ruszyliśmy zwiedzad Padwę-głównie 
bazylikę p.w. św. Antoniego. Mieliśmy szczęście, bo nie było jeszcze zbyt wielu 
pielgrzymów, więc spokojnie można było wszystko zwiedzid i się pomodlid. 

Z Padwy ruszyliśmy do Asyżu-z drżeniem w sercu, bo przecież wszyscy kochamy św. 
Franciszka i Klarę! Jeszcze tego samego dnia udało nam 

się zwiedzid bazylikę Matki Bożej Anielskiej z 
uroczą Porciunculą 

wewnątrz, czyli kościółkiem, który pamięta 
czasy św. Franciszka. A o zachodzie słooca 
dotarliśmy do kościoła San Damiano, by jak uczniowie z Emaus 
sprawowad Mszę św. i rozpoznawad Zmartwychwstałego Pana! Niezapomniana ta 
Eucharystia w miejscu, gdzie św. Franciszek usłyszał głos Pana Jezusa i odkrył swoje 
powołanie. Serce mi pałało…naprawdę! 



~ 8 ~ 
 

Wieczorem, po kolacji i rozlokowaniu się poszliśmy pochodzid po Asyżu –taki spacer 
nocą. Coś niesamowitego-małe wąskie uliczki, średniowieczne budowle, klimat nie do 
opisania. Tam się po prostu czuje obecnośd świętych a historie ich życia stają się tak 
bliskie… 

Poranek w Asyżu, chod bez wschodu słooca, też był niezwykły. Pojechaliśmy do Pustelni 
św. Franciszka, miejsca niesamowicie urokliwego pod względem położenia (na wysokiej 
górze, klasztor zbudowany bezpośrednio na skale, wokoło las i piękna wiosenna 
roślinnośd!) ale i historii (jakieś 800 lat!). W pięknej, średniowiecznej kapliczce dane nam 
było sprawowad Eucharystię, a potem przejśd się po ścieżkach, po których chodziło wielu, 
począwszy od wspólnoty braci św. Franciszka. 

Oczywiście w Asyżu zwiedziliśmy jeszcze kościół św. Klary i Bazylikę Fraciszkową, miejsce 
narodzin i rodzinny dom św. Franciszka, porobiliśmy małe zakupy i… ruszyliśmy na 
podbój Rzymu ! 

Trzy dni w Wiecznym Mieście wystarczyło, by zwiedzid najważniejsze miejsca- 
starożytnego i bardziej współczesnego Rzymu, by zachwycid się pięknem kościołów, 
poczud klimat starożytności… 

Mieszkaliśmy w Domu Generalnym Nazaretu, gdzie znajdują się relikwie bł. Franciszki 
Siedliskiej. Mieliśmy też okazję odwiedzid Dom Macierzysty (pierwszy) w Rzymie, który 
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założyła właśnie bł. Franciszka, w którym żyła i odeszła do Pana. 

 

Oczywiście wszystko to odbywało się w atmosferze zbliżającej się  1 maja beatyfikacji 
Jana Pawła II. Spotykaliśmy wiele ludzi-też pielgrzymów, najczęściej z Polski. Czuło się 
klimat święta, radości. Wszyscy się cieszyli, że oto wkrótce będziemy uczestniczyd w 
niezwykłym wydarzeniu. 

Już od soboty liczni pielgrzymi czekali, aby wejśd na Plac św. Piotra. Nasza grupa ruszyła 
rano, ok. 4.00 i od 5.00 już czekaliśmy na uroczystości-rozmawiając, wspólnie się 
modląc… Byliśmy poza Placem św. Piotra, ale w dobrym miejscu-czuliśmy się szczęśliwi, 
że możemy tam byd. 

Trudno opisad przeżycia z samej uroczystości beatyfikacji… Wszyscy na pewno oglądali w 
telewizji co się tam działo. Uczucia radości, dumy, szczęścia, wzruszenia… Tysiące 
polskich flag, transparentów… I ta świadomośd-mamy w niebie wspaniałego orędownika-
Papieża- Polaka,  bł. Jana Pawła II. 

Zaraz po uroczystościach ruszyliśmy przez Padwę do Polski, by nasze maturzystki zdążyły 
na maturę. Wszystko przebiegło szczęśliwie i… zdążyły! A ja pozostaję z wielką 

Z Matką 

Generalną 

-M. Janą 
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wdzięcznością w sercu za cały ten niezwykły czas Oktawy Wielkanocy, który Pan mi 
podarował. Wszędzie, gdzie byłam-czułam w sercu wielki POKÓJ i obecnośd Pana Jezusa 
Zmartwychwstałego. Chociaż Go nie widziałam, wiem, że był i jest ze mną wszędzie. To 
sprawia, że jestem szczęśliwa, że chce mi się śpiewad, taoczyd i żyd-dla NIEGO!!! Alleluja! 
S. Bogna 

POKOLENIE JP II  

Klamka zapadła. Wykrzyczane 6 lat 

temu na Placu św. Piotra ,,Santo 

subito” stało się faktem w tym 

samym miejscu. Świadkiem tego 

była ogromna wspólnota wiernych, 

zgromadzonych nie tylko w Rzymie, 

ale również w różnych miejscach na 

świecie. Wielka wspólnota serc 

skupiona przy jednym człowieku. 

I chociaż Polaków było 

prawdopodobnie najwięcej, to 

jednak na szczęście nie musimy 

zabiegać o monopol na świętość Jana Pawła II. 

Gdyby miał czemuś patronować, zapewne byłby patronem wszystkich ludzi – bez 

względu na ich pochodzenie, status społeczny, rasę, język czy nawet wyznanie. Ponieważ 

ważny był dla niego sam człowiek w swej istocie. Karol Wojtyła od najmłodszych lat 

otoczony troskliwą miłością Boga Ojca potrafił tę za darmo otrzymaną miłość 

przekazywać dalej i ogarniać nią nie tylko owce znajdujące się w powierzonym mu 

stadzie, ale także te, które chodziły po innych drogach. Papież swoją miłość do ludzi 

wzorował na Bożej miłości, która nigdy nie jest bezczynna, ale jest siłą sprawczą 

w człowieku. To właśnie w tej miłości Jan Paweł II odnajdywał motywację do 

przemierzenia tysięcy kilometrów. Po co? Żeby spotkać się z człowiekiem. 

I stało się tak, że również ci, którzy mogli i zdecydowali się (szczęśliwie i ja mogę 

zaliczać się do tego grona), postanowili przemierzyć trochę kilometrów, by 1 maja 

spotkać się z człowiekiem, którego dziś nazywamy błogosławionym. I ta nasza decyzja 

również była zakorzeniona w Bogu, w Jezusie, gdyż to we wspólnocie Kościoła, który 

Chrystus ustanowił, Papież został wyniesiony na ołtarze. Troska Jana Pawła II 

o człowieka znalazła swój wyraz już w pierwszej jego encyklice, Redemptor hominis. 

Papież napisał w niej, że „Kościół nie może odstąpić człowieka, którego los – to znaczy 

wybranie i powołanie, narodziny i śmierć, zbawienie lub odrzucenie – w tak ścisły 

i nierozerwalny sposób zespolone są z Chrystusem. A jest to równocześnie każdy 

człowiek na tej planecie (...) ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć 

Kościół w wypełnianiu swego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, 
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drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa (...)”. Jednocześnie dla Jana Pawła II 

Chrystus był drogą człowieka, o czym przypomniał Benedykt XVI podczas Mszy 

beatyfikacyjnej. Obecny Papież ukazał w swojej homilii obrazy błogosławieństw 

zawartych w Ewangeliach. Rysuje się tutaj pewna sieć skojarzeń. Zacznijmy od końca. 

Ewangelia jest Dobrą Nowiną – jako dobre dzieci Kościoła wiemy to od początków 

naszej religijnej edukacji. Idźmy jednak dalej. Jeśli dla konkretnego człowieka Chrystus 

jest drogą, wówczas jest to droga błogosławiona. Chrystus sam jest błogosławieństwem 

w życiu człowieka. Ale jest tu pewien warunek, ponieważ ci są „błogosławieni, którzy nie 

widzieli, a uwierzyli”. Zatem wymagana jest od człowieka postawa aktywna, podjęcie 

aktu wiary. Nawet Maryja, która została ochroniona od grzechu pierworodnego, była 

wezwana do tej aktywności – „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”. Benedykt XVI to 

błogosławieństwo nazwał błogosławieństwem wiary. Człowiek, gdy wejdzie w przestrzeń 

relacji z Bogiem, czyli uwierzy Mu, już jest błogosławiony. Jeśli pozostanie do końca 

wierny temu wyborowi, wówczas będzie mógł radować się z przebywania w domu Ojca. 

Wierność tę będzie musiał wielokrotnie potwierdzać w bardziej lub mniej pogodnych 

momentach ziemskiej wędrówki, ale przecież złoto próbuje się w ogniu. A nagroda 

później nie jest byle jaka. 

1 maja ogłoszona została nam dobra nowina, potwierdzająca, że pewien człowiek, który 

kilkadziesiąt lat temu uczynił Chrystusa drogą swego życia i pozostał wierny tej decyzji 

m. in. przez słowo „przyjmuję”, jest błogosławiony, a zatem przebywa w chwale Boga. 

Tak po prostu. I tak po prostu może wyglądać droga każdego człowieka, czyli powinna 

zakończyć się błogosławieństwem. Ogłoszonym lub nie, ale błogosławieństwem – 

wiecznym szczęściem w niebie.  

Pewien przedsmak tego Jezus zapewnia nam już teraz, pozwalając nam przebywać 

w promieniach swego Miłosierdzia. Dlatego to niedzielne podwójne świętowanie we 

wspólnocie i słońce nad Rzymem mogą być pewnym obrazem, że gdy przekroczymy próg 

wieczności, będzie oczekiwać nas wspólnota świętych, będą ogarniające nas promienie 

Bożej Miłości i nieskończone świętowanie. 

Katarzyna Strzyż 

Litania do Bł. Jana Pawła II 
 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo - módl się za nami. 
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Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami 

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, 

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, 

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem 

Całkowicie oddany Maryi, 

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, 

Następco Piotra i Sługo sług Bożych, 

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, 

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, 

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, 

 

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,  

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, 

Misjonarzu wszystkich narodów, 

Świadku wiary, nadziei i miłości, 

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, 

Apostole pojednania i pokoju, 

Promotorze cywilizacji miłości, 

Głosicielu Nowej Ewangelizacji, 

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, 

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, 

Papieżu Bożego Miłosierdzia, 

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, 

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, 

 

Bracie i Mistrzu kapłanów, 

Ojcze osób konsekrowanych, 

Patronie rodzin chrześcijańskich, 

Umocnienie małżonków, 

Obrońco nienarodzonych, 

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, 

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, 

Dobry Samarytaninie dla cierpiących, 

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, 

Głosicielu prawdy o godności człowieka, 

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, 

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, 

Uosobienie pracowitości, 

Zakochany w krzyżu Chrystusa, 

Przykładnie realizujący powołanie, 

Wytrwały w cierpieniu, 

Wzorze życia i umierania dla Pana, 

 

Upominający grzeszników, 

Wskazujący drogę błądzącym, 



~ 13 ~ 
 

Przebaczający krzywdzicielom, 

Szanujący przeciwników i prześladowców, 

Rzeczniku i obrońco prześladowanych, 

Wspierający bezrobotnych, 

Zatroskany o bezdomnych, 

Odwiedzający więźniów, 

Umacniający słabych, 

Uczący wszystkich solidarności, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. 

 

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle. 

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. 

 

Módlmy się:  

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa 

błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w 

miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez 

Chrystusa, Pana naszego.  

Amen. 

 
ŚWIADECTWO POWOŁANIA… 

 
  Jak to było? – Z grubsza tak:  

 Nigdy nie przypuszczałam, że zostanę siostrą zakonną. 

Pan Bóg mnie mocno zaskoczył tym pomysłem. Dziś mówię 

Mu z całego serca: Chwała Ci za to, Panie!!!  

 Byłam normalną, że tak powiem, dziewczyną (wcale 

nie nadzwyczajnie religijną, ale związaną ze swoją parafią 

przez zespół instrumentalno-wokalny „Massabielles”). 

Dziewczyną zakochaną po uszy . Miałam swoje radości i 

smutki. Spędzałam dużo czasu wśród przyjaciół, lubiłam śpiewać, tańczyć, „łazić” – jak 

to określała moja mama. Wiesz jak to jest, lat 17 czy 18 – zielono w głowie i w sercu. 

Plany na przyszłość? A jakże: studia, rodzina, kariera...  

 Pamiętam, jak na lekcję religii w kl. I LO ksiądz zaprosił siostrę zakonną, żeby 

nam opowiedziała coś o życiu zakonnym. „Coś” powiedziała. A ja w zeszycie zrobiłam 

notatkę z dużym napisem NIE! (czytaj: nie jestem tym zainteresowana). Mieszkałam w 

Lublinie – zakonnic ci tam dostatek, bo wiele z nich studiuje na KUL-u. Znałam kilka z 
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różnych zgromadzeń (nazaretanek akurat nie) i jakoś nic mnie w tym temacie nie 

pociągało.  

 Przełomowym momentem było w moim przypadku pójście na pielgrzymkę w 

sierpniu 1990 r. Zdałam właśnie do maturalnej klasy i po raz czwarty wędrowałam w 

akademickiej „9” z Lubelską Pielgrzymką Pieszą do Częstochowy. Na którymś z etapów 

do naszej grupy przyszedł ksiądz – kleryk, który mówił o powołaniu... wtedy mnie 

powaliło. Nie pamiętam, co mówił. Wiem, że poraziła mnie myśl, że to też moja droga. 

Płakałam jak bóbr do wieczora. Ludzie – szłam z grupką przyjaciół – nie wiedzieli, co mi 

się porobiło, a ja nie mogłam się zupełnie opanować. To było straszne. Coś we mnie 

pękło. I przez to pęknięcie weszło mnóstwo wątpliwości. Rozpoczęłam wewnętrzną 

walkę, o której nikomu wtedy nie mówiłam. Ja do klasztoru?! Ale przecież... – i tu tysiąc 

powodów na nie.  

 Spotykałam się od kilku lat z fantastycznym chłopakiem. To był najważniejszy 

powód na NIE. Męka straszna. Rozdwojenie w sercu. Jak trudno z czymś takim żyć. 

Udawać, że wszystko jest jak dawniej... Jak mu o tym powiedzieć?! Zakończyć 

znajomość? Tak nagle? To nieludzkie! Co robić?  

 Przyszedł wrzesień. Pewnego dnia natknęłam się na pielgrzymkowego kolegę. 

Okazało się, że jest w seminarium. Lekkie zaskoczenie, na plus oczywiście. Jakoś tak 

bezpiecznie się wtedy poczułam i powiedziałam mu o swoich wątpliwościach – myśląc, 

że pewnie sam przeżywał podobne rozterki, więc mnie zrozumie. Maciek (dzisiaj już ks. 

Maciek) powiedział mi, że zna normalne (= fajne) zakonnice i mnie z nimi skontaktuje. 

Słowo się rzekło. Po miesiącu chyba dostałam list napisany drobniutkim, pochylonym 

pismem – zakonnica, nazaretanka, pisała do mnie o Nazarecie, o tym, że w Lublinie 

siostry nazaretanki mają swój dom itd.  

 Rozpoczęłam więc „polowanie na zakonnice”. Lubiłam chodzić na wieczorne 

msze do kościoła akademickiego na KUL-u. Któregoś dnia zauważyłam w nim 

nazaretankę. Pomyślałam: „Nazaretanka – pewnie z tego lubelskiego domu, studentka. 

Zapoznam się z nią i zobaczymy, co dalej”.  Powiedziałam sobie: „Raz kozie śmierć. 

Podejdę i porozmawiam”. Odważyłam się i... nic z tego nie wyszło. Okazało się, że 

owszem to nazaretanka, ale przyjechała tu tylko na jeden dzień z Warszawy... Znajomości 

więc nie nawiązałam .  

 Walczyłam wewnętrznie ze sobą. Po co mi te zakonnice potrzebne i jakiś 

klasztor. Chciałam z kimś porozmawiać, ale jak zacząć? Póki co trzymałam w sobie tę 

tajemnicę i „puchłam” wewnętrznie.  

Przyjaźniłam się ze starszą ode mnie o 12 lat dziewczyną. Pewnego razu 

przyszłam do niej na babskie pogaduchy. Tak mi było ciężko na sercu. Rozmawiamy o 

tym i owym i w pewnej chwili ona mówi do mnie: „Alu, a czy ty czasem nie chcesz iść do 
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klasztoru?”. Skąd to pytanie? Rozszyfrowała mnie po prostu. Widziała, co się dzieje, i 

wyciągnęła właściwe wnioski. Mnie ścięło totalnie. I wtedy po raz pierwszy głośno 

powiedziałam, że chyba tak. Na co ona: „Ja to mam pecha. Wszystkie moje najlepsze 

przyjaciółki idą do klasztoru”. (Rzeczywiście, wcześniej poszyły dwie do Sióstr 

Sercanek). Zbieg okoliczności?  

Była jesień, 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 radość, 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 być w porządku, 

mama – aż strach myśleć...  

Podzieliłam się swoimi myślami z księdzem, który prowadził nasz zespół. 

Prosiłam o modlitwę, o dobre rozeznanie tego, co powinnam zrobić.  

Kolejna przeprawa. Serce. Byliśmy na spacerze w parku, piękna, kolorowa 

jesień. Zdecydowałam się, że mu powiem. Przyszedł temat studiów, przyszłości. A potem 

nie mogłam z siebie słowa wydusić. 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 mądrość i dojrzałość. 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”. Nie skończyliśmy nagle naszej 

znajomości. Towarzyszył mi do ostatnich wakacji – razem byliśmy na pielgrzymce na 

światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie.  

W tym czasie poznałam bliżej kilka sióstr z różnych zgromadzeń. Szukałam. 

Przez koleżankę studiującą na KUL-u umówiłam się na spotkanie z nazaretanką. Była to 

s. Natalia z Prowincji Krakowskiej. Miałam odwiedzić siostry w akademiku – wtedy 

mieszkały one na tzw. Poczekajce. Niestety, nie udało nam się spotkać. Dzwoniłam do 

sióstr, ale ponieważ były to studentki z Krakowa, w czasie przerwy świątecznej wyjechały 

do swojego domu. Znowu się nie udało.  

Aż pewnego razu zauważyłam plakat informujący o rekolekcjach. Do tej pory 

pamiętam jak on wyglądał ! Pochłonęłam jego treść. Spisałam numer telefonu. Będzie 

punkt zaczepienia! Zagadnę jakąś siostrę i powiem, że chcę jechać na takie rekolekcje... 

Nie czekałam długo. W zimowy dzień z autobusu wysypali się pasażerowie, wśród 

których dostrzegłam nazaretankę. Podejdę i powiem, że tego... i w ogóle.... I tak się 

zaczęło. Spotkałam s. Olgę Noetzel – wreszcie zakonnica z lubelskiego Nazaretu!!! 

Zaproszona, zdecydowałam się odwiedzić nazaretański klasztor.  
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Potem były rozmowy, przyglądanie się życiu sióstr, wreszcie rekolekcje 

powołaniowe w Ostrzeszowie. Pojechałam na nie wbrew woli mamy. „Jakie rekolekcje? 

Gdzie? Po co?!” itd. Uparłam się, że pojadę. I pojechałam.  

7 II 1991 r. w Ostrzeszowie przyjęłam aspirat. Tak rozpoczęła się moja przygoda 

z Nazaretem. Długo by jeszcze opowiadać o tym, co było dalej.  Ale kilku spraw nie 

mogę pominąć.  

Szkoła – do końca nauki nikt nie wiedział o moich planach. Za to potem, jak się 

rzecz wydała, to było niemałe zamieszanie , ale ja już byłam postulantką w Warszawie.  

Dom – przeprawa z mamą... Jak jej to powiedzieć? Zbliżał się termin składania 

papierów na studia. Ja już po maturze. ( I po „tajnej” rozmowie z s. Prowincjalną o 

zbliżającym się przyjęciu do Zgromadzenia). Mama. Czułam, że to będzie ciężka 

rozmowa. Był Dzień Dziecka – ależ ze mnie wyrodna córka, taką wiadomość zaserwować 

mamie w tym dniu! Wróciłam właśnie od sióstr (mama nie wiedziała, że tam od czasu do 

czasu bywam). W TV leciało „Quo vadis”. Mama kolejny raz przypominała mi o 

papierach na studia... Siadłam przy stole i usiłowałam zebrać myśli, rysując coś na kartce. 

Oddech i...: „Mamo, muszę ci coś powiedzieć”. Lekka konsternacja. Przedłużająca się 

cisza. Mama wpatrzona w Ligię i Winicjusza. Ja niczym chrześcijanka w Koloseum. „Coś 

się stało?” – pyta mama. Na co ja drżącym głosem: „Mmuhu...”  

Scenariusz znany wszystkim mamom dorastających panienek. Co może się stać, 

jak dziewczyna ma 19 lat? W mamy głowie zapaliło się czerwone  światełko w temacie 

problem = dziecko. „Nie dziecko. Klasztor”. Okazało się, że może być jeszcze „gorszy” 

scenariusz. Powietrze się naelektryzowało. Czekałam na pioruny. Reprymendę. Krzyk. 

Tymczasem mama nie powiedziała nic. Szok. To był dla niej szok. Potem nastąpiły dwa 

dni milczenia. Widziałam, jak mamusia cierpi. Ale co miałam zrobić... Modliłam się o silę 

dla niej i dla mnie. Siostry mnie wspierały. S. Patrycja – ówczesna przełożona wspólnoty 

lubelskiej – zaprosiła mamusię do klasztoru. Pojechałyśmy razem. Uff, przeżyłyśmy 

obydwie. Mama i najbliższa rodzina po czasie zaczęła się oswajać z moją decyzją.  

Potem były wakacje. Ostatnie rekolekcje w Korytkowie na Roztoczu z moim 

kochanym zespołem. Pielgrzymka do Częstochowy. Spotkanie z Janem Pawłem II na 

Jasnej Górze. Śpiewaliśmy: Abba Ojcze!!! Zbliżał się czas rekolekcji, podczas których 

miałam przyjąć postulat. Żegnałam dom i przyjaciół. To naprawdę było trudne. Skąd 

miałam siłę, żeby odejść i zamieszkać w Jego Domu, w Nazarecie? To łaska dana na 

właściwy czas. Niektórzy ze znajomych kapłanów radzili mi: „Poczekaj, skończ studia, 

potem wybierzesz”. Wiem, że byli mi życzliwi. Ale ja czułam, że to mój czas, że to teraz. 

Lubię porównywać tę chwilę do decyzji skoczka, który skacze o tyczce. Jest taki moment, 

że znajduje się na rozbiegu, biegnie i musi się odbić – decyzja, w którym momencie to 

zrobi, może zaważyć na tym czy przeskoczy poprzeczkę, czy nie. Wiedziałam, że to mój 

czas. Przeskoczyłam .  
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Tak sobie dzisiaj myślę, że wielką modlitwą trzeba otoczyć tych, którzy stoją na 

rozdrożu, przed wyborem drogi życia, a także ich bliskich. Po latach zdałam sobie sprawę 

z tego, jak cierpieli ci, którzy mnie kochali, których zostawiłam, by pójść za Jezusem.  

Mamusia pogodziła się z moim wyborem. Jestem pewna, że dzisiaj jest 

szczęśliwa z tego powodu, że jestem siostrą zakonną. Dla rodziny i przyjaciół jestem dziś 

siostrą. Może nie mamy ze sobą tak bliskich relacji, ponieważ bywam w domu na ogół 

tylko w wakacje, ale noszę ich w sercu i otaczam szczerą modlitwą.  

Czasami młodzi pytają: skąd wiedzieć, że ma się powołanie. Wtedy 

odpowiadam, a skąd dziewczyna wie, że ten właśnie chłopak będzie jej mężem? To się po 

prostu czuje. Serce nie kłamie. Trzeba szukać prawdy i wewnętrznego pokoju. Dla mnie 

był to wyraźny znak od Boga. Radość serca i pokój, Jego Obecność, która daje pewność i 

siłę, by odejść, by zaczęło się NOWE.  

Jestem w Nazarecie od 1991 roku. Życie zakonne nie jest sielanką. Jak wszędzie 

są tu chwile radosne i trudne. Codzienność niesie różne zadania, którym trzeba stawić 

czoła. Przeżywałam chwile duchowych uniesień oraz słabości i rozczarowania sobą. 

Widzę, że Bóg mnie prowadzi. Odkrywam Jego miłość i dobroć, Życie, które jest w Nim. 

Sama z siebie jestem niczym. Każdego dnia staję na rozbiegu i skaczę wzwyż. Nie raz się 

poobijałam, strąciłam poprzeczkę, wylądowałam obok materaca ... ale chcę skakać 

dalej!!! Szukam punktu odbicia od siebie samej, by bardziej kochać, lepiej służyć Bogu i 

bliźnim. Kocham mój Nazaret. Wszystko powierzam Bogu. W Nim odnajduję Źródło 

mojego życia i życia obecnego w świecie.  Razem z Maryją i św. Józefem wciąż uczę się 

Jezusa i zaufania Jego Miłości.  

Nie wiem, co przede mną, ale dziś wiem, że oprócz moich grzechów i słabości, 

nie żałuję tego, co za mną.  

Co bym poradziła młodym szukającym swego powołania?  

Warto stawiać pytania, warto szukać odpowiedzi, warto słuchać własnego serca, 

warto zaryzykować.   

s. Maria Alma, 18 lat życia zakonnego 
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„Serniczek” 
Ciasto: 
3 żółtka 
1 szklanka cukru 
1 margaryna 
3 szklanki mąki 
1 proszek do pieczenia 
Żółtka z cukrem utrzed, dodad roztopioną margarynę, potem mąkę… 
Ciasto wyłożyd na blachę. 
SER: 
1 kg białego sera(przetartego lub zmielonego przez maszynkę) 
2 jajka, 1 żółtko 
1 szklanka cukru 
Pół szklanki oleju 
Ok. 1 szklanka mleka 
1 budyo śmietankowy 
Cukier waniliowy lub olejek 
Wszystko wymieszad, zalad ciasto na blaszce i piec ok. 40 minut w temp. 
180 stopni 
Piana: 
4 białka 
1 szklanka cukru 
1 budyo śmietankowy 
Ubid białka, dodad cukier i budyo, włożyd na upieczone ciasto i do 
piekarnika na ok. 15 minut  w temp. 150 
Smacznego! 
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Jak się opalać? 

Zażywając kąpieli słonecznych należy 

przede wszystkim zachować umiar i zdrowy rozsądek. Pierwsze wyjście na 

słońce nie powinno przekraczać 20 minut, czas plażowania można później 

stopniowo wydłużać. Zaleca się też unikanie tzw. godzin szczytu, czyli 

okresu, gdy słońce świeci najmocniej. 

- Pomiędzy godziną 11.00 a 15.00 mamy do czynienia z najbardziej 

intensywnym działaniem słońca. Wskazane jest, aby w tym czasie 

całkowicie zrezygnować z opalania . 

OPALANIE- pamiętaj o kilku sprawdzonych zasadach: 

 rozważnie korzystaj ze słońca, 

 noś czapkę, 

 noś okulary przeciwsłoneczne, 

 stosuj preparaty ochronne. 
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Kochani! 
 

Wielkimi krokami zbliża się 4-8 lipca 2011r. Małe Forum w 
Warszawie i  

10-14 lipca 2011r. 8. Forum DMN w Żdżarach . 

Dla Was pewnie obecny czas przeżywany jest bardzo intensywnie 
pod kątem nauki- i to dobrze!  Gdzie tu już myśled o Forum ;)  

Ufamy jednak, że są w Was pragnienia uczestnictwa w tym 
niesamowitym spotkaniu! 

Mamy ogromną nadzieję, że zarówno w Żdżarach jak i w Warszawie 
nie zabraknie Waszej obecności!   
Jednak, żeby Forum mogło się odbyd, trzeba je zaplanowad i 
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przygotowad. Otóż to zadanie należy dla Sióstr i Kapłanów  
współodpowiedzialnych za jego tworzenie. 
Chcemy, żebyście wiedzieli, że intensywne prace już się rozpoczęły!  
4-6. 03.2011 odbyło się w Brynicy spotkanie Sióstr 
odpowiedzialnych za to wielkie dzieło. 
RUSZYLIŚMY!  
 
5. Małe Forum w Warszawie i  8. Forum DMN w Żdżarach uważamy 
już jakby za otwarte. 
Przygotowanie tematu, omówienie planu, rozdzielenie prac i przede 
wszystkim modlitwa za Was, kochana Młodzieży,  to dopiero 
początek przygotowao. Naszym ogromnym pragnieniem jest, aby 
czas Forum był dla Was wyjątkowym, owocnym, pełnym wartości 
spotkaniem z Jezusem, Nazaretem, i wspaniałymi ludźmi! 
Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i  ZAPRASZAMY!  

 

    
Wakacyjne  
spotkania  
w Nazarecie  

 
Razem z Mateuszem  

zachwyd się Jezusem! 
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4-8 lipca 2011r. 5. Małe Forum  

                 w Warszawie 
(Zapraszamy młodszą młodzież: 12-16 lat. Koszt: 50zł) 

 
 

 

10-14 lipca 2011r. 8. Forum 

DMN w Żdżarach  
(Zapraszamy młodzież:16-26 lat. Koszt: 50zł) 

 

16-21 lipca 2011r. Rekolekcje 

w Brynicy 
 (Zapraszamy młodzież: od 15 lat. Koszt: 50zł) 

23-29 lipca 2011r. Rekolekcje: 

Rozeznawanie powołania, Zakopane 
(dla aspirantek, kandydatek i dziewcząt, które rozeznają 

… od 17 lat wzwyż) 

30.07-14.08.2011 r. Rekolekcje 

oazowe ruchu Światło-Życie,  

Brynica, (Zapraszamy młodzież: od 17 lat) 
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15-26.08.2011 r. Światowe Dni 

Młodzieży w Madrycie 
(Zapraszamy młodzież: od 18 lat) 

 
Zgłoszenia i bliższe informacje: 

Siostry Nazaretanki, s.Bogna Noetzel,  
ul. Czerniakowska 137,  00-720 Warszawa 

Tel. 0605615647, e-mail: smbogna@poczta.onet.pl 

 Zajrzyj na naszą stronę 

internetową  

 

www.nazaretanki.pl/dmn  

 

mailto:smbogna@poczta.onet.pl
http://www.nazaretanki.pl/dmn

