
„Kościół 
modlił się 

nieustannie 
do Boga” 

(Dz 12, 5)

Ojciec Święty Franciszek 
prosi, aby w maju, cały Kościół 

przyzywał wstawiennictwa 
Najświętszej Maryi Panny 

w intencji zakończenia pandemii, 
a w sposób szczególny zachęca 

nas wszystkich do gorliwej 
modlitwy za tych, których 

pandemia dotknęła najbardziej.
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„KOŚCIÓŁ MODLIŁ SIĘ 
NIEUSTANNIE DO BOGA” (DZ 12, 5)

Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego, miesiąc ten będzie po-
święcony maratonowi modlitewnemu pod hasłem „Kościół mo-
dlił się nieustannie do Boga” (Dz 12,5) – podała Papieska Rada ds. 
Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Inicjatywa ta obejmie w sposób szczególny wszystkie sanktuaria 
świata, aby stały się miejscami promowania wśród wiernych, ro-
dzin i wspólnot modlitwy różańcowej w intencji ustania pandemii.

Trzydzieści sanktuariów z całego świata poprowadzi modlitwę 
maryjną, która będzie transmitowana na żywo na oficjalnych ka-
nałach Stolicy Apostolskiej codziennie o godz. 18.00 (czasu rzym-
skiego). Do inicjatywy zostało włączone również Sanktuarium 
Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, w którym Różaniec 
o ustanie pandemii został odmówiony 

3 maja o godz. 18, w szczegółowej intencji: „za zakażonych i cho-
rych na COVID-19”. Papież Franciszek rozpoczął ten maraton mo-
dlitewny 1 maja, a zakończy 31 maja.

W każdym dniu, kierując się ka-
lendarzem z konkretnymi intencja-
mi, wszystkie sanktuaria na całym 
świecie, zjednoczone w komunii mo-
dlitewnej będą kierowały swoje mo-
dlitwy, które jak woń kadzidła będą 
wznosiły się do Boga.

Tej modlitwie za cały Kościół bę-
dzie na zmianę przewodniczyło trzy-
dzieści sanktuariów maryjnych, które 
zaproponują wiernym szereg wyda-
rzeń, w jakich będą mogli uczestni-
czyć przez cały dzień.

- Modlitwa poranna w sanktu-
arium rozpocznie się od symbolicz-
nego gestu zapalenia lampy oliwnej 
przed obrazem Matki Bożej. Bezpo-
średnio po tym zostanie odczytany 
fragment Pisma Świętego z rozdziału 
dwunastego Dziejów Apostolskich, od 

którego cała inicjatywa bierze swoją 
nazwę. Na koniec celebrans wyjaśni 
znaczenie tego gestu i całego dnia, 
odmawiając następnie z obecnymi 
wiernymi skierowaną do Maryi Panny 
starożytną modlitwę Pod Twoją obro-
nę.

- Najważniejszym punktem dnia 
modlitwy w sanktuarium będzie od-
mówienie Różańca świętego, zgodnie 
z miejscowymi tradycjami i zwycza-
jami, o zakończenie pandemii oraz w 
codziennej intencji szczegółowej po-
wierzonej przez papieża Franciszka, 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi 
w Schemacie Modlitwy.

- Na zakończenie dnia wszyscy 
wierni, zgromadzeni w sanktuarium, 
skierują do Matki Bożej pozdrowie-
nie pożegnalne, duchowo przekazując 
modlitewne przewodniczenie następ-
nemu sanktuarium.

Należy podkreślić, że oprócz od-
mówienia Różańca Świętego, sank-
tuaria są zaproszone do promowania 
w ciągu całego dnia innych wydarzeń 
modlitewnych. Przed każdym aktem 
kultu, celebrans przypomni wiernym 
o znaczeniu tej inicjatywy, włączając 
intencję do modlitwy wiernych pod-
czas Mszy świętej.

Każde sanktuarium powinno zor-
ganizować udział wiernych w różnych 
proponowanych celebracjach, sto-
sując się do obowiązujących przepi-
sów sanitarnych, zachęcając także do 
modlitwy w domach i rodzinach, tam, 
gdzie nie byłoby możliwości uczestni-
czenia.
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Drodzy bracia i siostry, czas pande-
mii głęboko wpłynął na nasze życie. 
Ta próba jest okazją do dawania świa-
dectwa naszej wiary, do umocnienia 
nadziei i spełniania gestów miłości 
poprzez uczynki miłosierdzia wzglę-
dem ciała i względem duszy.

Wiele osób naznaczonych jest 
smutkiem, ponieważ stracili kogoś 
bliskiego lub nie mogli towarzyszyć 
im w czasie ich odejścia i pogrzebu. Na 
ciężką próbę zostały wystawione re-
lacje rodzinne i społeczne. Kryzys go-
spodarczy i brak pracy wywołują lęk 
z powodu coraz bardziej niepewnej 
przyszłości własnej rodziny.

W tym doświadczeniu czujemy się 
jak pierwsza wspólnota chrześcijań-
ska, którą tekst z Dziejów Apostol-
skich opisuje tym pięknym wyraże-
niem „Kościół modlił się nieustannie 
do Boga” (Dz 12,5). Także i my pra-
gniemy zjednoczyć się w modlitwie do 
Boga, aby wysłuchał naszych próśb.

W tym miesiącu maju gromadzimy 
się wokół Ojca Świętego, który prosi 
cały Kościół, aby wraz z Maryją, Mat-
ką Bożą, błagać o ustanie tej próby.

Modlitwa

Pod Twoją obronę uciekamy się, 
święta Boża Rodzicielko.

W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i 
udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Cie-
bie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod 

Twoją obronę.
O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w 

tej pandemii koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubie-
ni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych 
w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o 
osoby chore, przy których, by zapobiec zarażeniu, nie mogą być 
blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu 
niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy.

Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca mi-
łosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła per-
spektywa nadziei i pokoju.

Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego 
Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca 
na ufność.

Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służ-
by zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują 
się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne 
istnienia. Podtrzymuj ich wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie.

Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chory-
mi; bądź blisko kapłanów i osób konsekrowanych, którzy z dusz-
pasterską troską i ewangelicznym zaangażowaniem starają się 
pomagać i wspierać wszystkich.

Najświętsza Dziewico, oświeć umysły ludzi nauki, żeby mogli 
znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tę chorobę. Amen.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie sły-
szano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, 
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą uf-

nością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, bie-
gnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący 
staję. 

O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je 
łaskawie i wysłuchaj. Amen.

(Źródło: Biuro ds. komunikacji zagranicznej KEP)
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Bolesna
wielkość Maryi
Bardzo ważną rolę w życiu kapłań-

skim i posłudze duszpasterskiej ks. 
Prałata Antoniego Rewery odgrywa-
ło synowskie nabożeństwo do Mat-
ki Bożej – Najświętszej Maryi Panny. 
Poznając rękopisy kazań i konferencji, 
przenosimy się w czasie i wsłuchuje-
my się w słowa Błogosławionego Ka-
płana. Postaramy się przybliżyć kilka 
wymiarów tej gorliwie głoszonej na-
uki i zachęty do zawierzania Matce 
Najświętszej swojego życia. 

Nauki do Seminarzystów
Ks. Antoni Rewera po powrocie 

ze studiów w Petersburgu i przyję-
ciu święceń kapłańskich pełnił wie-
le funkcji a w latach 1904 – 1907 był 
ojcem duchownym w sandomierskim 
seminarium. Z tego okresu zachowało 
się wiele konferencji, a w nich zachęty 
do kształtowania życia kapłańskiego: 
„Więc bracia kochani, proszę, błagam i 
zaklinam was przez Rany Chrystusowe, 

(…) stawajcie się Jego naśladowcami, 
żołnierzami, apostołami. Niech wam w 
tym dziele towarzyszy Matka Bolesna. 
Amen”. (Rekolekcje dn. 19.03.1907r.) 
W  kolejnej konferencji głoszonej pod-
czas tych rekolekcji zachęca słuchaczy: 
„Oddajmy Jezusowi przez bolesne Ser-
ce Maryi nasze ciała, nasze myśli i ser-
ca czyli siebie całych” (dn. 21.03.1907r.).

Życie sakramentalne
Matka Boża jest też Tą, która poma-

ga w powrocie do Boga w sakramencie 
pokuty i prawidłowym przygotowaniu 
do tego Sakramentu: ,,Otóż penitent po 
skupieniu się na osobności, a najlepiej 
przed ołtarzem Matki Bożej (…) powi-
nien wezwać pomocy z nieba, poprosić o 
światło Ducha Świętego i przystąpić do 
obrachunku swojego sumienia”. (Konfe-
rencja, dn. 20.09.1907r.) „Przed przystą-
pieniem do konfesjonału należy odmó-
wić Zdrowaś Maryjo lub inną modlitwę 
do Matki Najświętszej, by nam wyjedna-
ła łaskę prawdziwego żalu za grzechy”. 
„Wreszcie pomaga do nabycia żalu mo-
dlitwa do Tej, która się nazywa Ucieczką 
grzeszników, do Maryi”(Konferencja, dn. 

Majowa zieleń, tak wyjątkowa, przykrywa szarości pozimowych 
drzew i krzewów. Po górach, dolinach, w kościołach, przy krzyżach i 
kaplicach przydrożnych rozlega się śpiew Litanii Loretańskiej i ma-
ryjnych pieśni. Wiele pokoleń Polaków kształtowało swoją poboż-
ność i religijność na „majówkach”.

Widok na Diecezjalne Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej ,,QUO VADIS”
 i Kościół św. Józefa w Sandomierzu. Fot.: Piotr Butryn
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13.12. 1907r.). Kontynuując nauki o spo-
wiedzi ks. Rewera zaleca: „Otrzymawszy 
rozgrzeszenie, od konfesjonału najlepiej 
udać się przed Najświętszy Sakrament, 
tam, gdzie Pan Jezus jest Obecny (…) zło-
żyć dzięki Miłosiernemu Sercu Pana Je-
zusa za ustanowienie tego Sakramentu i 
łaski przezeń uzyskane, jako też i Matce 
Najświętszej za której pośrednictwem 
te łaski się otrzymało”. (Konferencja dn. 
20.03. 1908r.).

Posługa duszpasterska
Ks. Antoni określając relacje ka-

płana do Matki Najświętszej napisał: 
„Pan Jezus rozsyłając apostołów na 
wszystkie krańce świata, zapewnił ich, 
że będzie ich wspierał przez dar cudow-
ności. Dzięki temu ich połów w morzu 
świata był przeobfity. Daru cudowno-
ści niewątpliwie dopełniała opieka du-
chowa ich Matki – Maryi”. (…) „Kochani 
bracia mając coraz trudniejsze warun-
ki pracy duszpasterskiej szukajmy po-
mocy w niebie za pośrednictwem Kró-
lowej Różańca, rozbudzajmy w sobie 
miłość bratnią ku Chrystusowi, a sy-
nowską ku Niepokalanej Matce Jego, a 
z pewnością przezwyciężymy wszelkie 
przeszkody, potrafimy siebie i owiecz-
ki swoje uświęcić i zapewnić przez to 
triumf sprawy Bożej w parafii, a po 
części w naszej diecezji i w zmartwych-
wstałej Ojczyźnie naszej. Amen.” (Kon-
ferencja Dekanalna, dn.04.12.1935r.)

Życie zakonne
Ks. Antoni Rewera dając począ-

tek Wspólnocie zakonnej, wskazywał 
siostrom  najdoskonalszy wzór życia 
konsekrowanego, Niepokalaną Dzie-
wicę Maryję a wyraz tego znajdujemy 
w Naukach głoszonych Siostrom. „Za 
przyczyną Najświętszej Maryi Panny, 
która na zawsze była wolna od naj-
lżejszych zmaz duchowych, upraszajcie 
sobie łaskę dotrzymania postanowień. 
(…) Maryjo Niepokalana opiekuj się 
nami! W nieustannym trudzie budowa-
nia świątyni w naszej duszy „liczymy 
na Pana Jezusa i na Jego Boską Mat-
kę, aby z ich pomocą na wzór świętych 
utrwalić się w cnotach i ukoronować 
je szczerą miłością Boga i bliźniego”. 
„Należy błagać Boga przez zasługi 
Pana Jezusa i Jego Matki, aby raczył w 

nas utworzyć życie polegające na zapar-
ciu się siebie, bez którego nie ma praw-
dziwej świętości, jak bez uprawy nie ma 
żniwa”. „«Znalazłem człowieka według 
serca mego, który pełni wszystkie ży-
czenia moje». Trzeba błagać Pana Jezu-
sa, Matkę Najświętszą, aby każda z was 
taką była w całym życiu aż do ostatniego 
tchnienia, aby każda miała odwagę na-
śladować swego Ojca św. Franciszka we 
wszystkim i zawsze, w tym życiu w jego 
cnotach, w jego zasługach, a po śmierci 
w jego nagrodzie wiekuistej”.

Duszpasterz, Pielgrzym
W 1907 ks. Rewera został skierowa-

ny do posługi w parafii katedralnej w 
Sandomierzu i został wybrany na pro-
boszcza, a od 1934 roku był pierwszym 
proboszczem w sandomierskiej parafii 
p.w. św. Józefa. Był znanym i cenionym 
spowiednikiem, pełnił bardzo wiele 
funkcji wypływających z powierzonych 
obowiązków i własnych inicjatyw – zbyt 
wielu, aby je zmieścić w tym miejscu. 
Kontynuując myśl o relacji synowskiej 
ks. Antoniego wobec Maryi i gorliwości 
duszpasterskiej i społecznej. Najbar-
dziej rozpowszechnionym bractwem 
były Koła Żywego Różańca, a w 1935 
roku z inicjatywy ks. Rewery odbył się 
w Sandomierzu Kongres Kół Różańco-
wych. Kolejnym dziełem było powoła-
nie Sodalicji Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny.

Bardzo ważną rolę w działalności 
duszpasterskiej pełniły pielgrzymki do 
sanktuariów, których organizowaniem 
zajmował się ks. Proboszcz sandomier-
skich parafii. Miejscami, do których 

wówczas pielgrzymowali wierni to: 
Częstochowa, Kraków i Kalwaria Ze-
brzydowska.

W okresie międzywojennym, szcze-
gólnym celem pątniczych wędrówek, 
było sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
w Sulisławicach. Z ostatnią grupą pąt-
ników przybył do sanktuarium bł. Ks. 
Antoni 8 września 1938 roku. Do tytułu 
tego sanktuarium możemy nawiązać 
przesłanie z kazania o bolesnej wielko-
ści Maryi, gdzie wybrzmiewają słowa 
synowskiej miłości i ukazują wielkość 
cierpienia, które jest ceną Bożego Ma-
cierzyństwa. „Wielką jest Najświętsza 
Maryja Panna. Po Bogu i Jezusie nie ma 
nikogo większego na ziemi i w niebie. (…) 
A jednak Jej wielkość jest przede wszyst-
kim bolesna. Boleść ta jest boleścią 
ogromną (…) składają się na nią różne 
zdarzenia, z których każde jest ciosem 
zadanym Jej sercu. Cierpi i od nas, gdy Jej 
Syna a Zbawcę naszego zamiast kochać 
prześladujemy, zdradzamy, krzyżujemy 
dopuszczając się różnych grzechów, wy-
stępków i zbrodni. 

Matko Bolesna już nie chcemy ni-
czym ranić Twego Serca, lecz cieszyć je i 
radować. Prowadź nas do Syna Swego i 
nie dopuść już oddalić się od Niego, aby-
śmy z Nim i z Tobą mogli żyć i umierać, a 
potem królować na wieki. Amen”. (Kaza-
nie, dn.02.02.1941r.)

Gromadząc się na nabożeństwach 
majowych i duchowo łącząc się w mo-
dlitewnym maratonie przywołujmy 
wstawiennictwa Maryi Matki Bożej tak 
wielu imionami - tytułami nazywanej, 
w tak wielu miejscach czcią otaczanej 
z ufnością powtarzajmy …módl się za 
nami. Amen

s. Wiesława CFS

Bł. ks. Antoni Rewera w gronie kapłanów. 
Fot. Arch. Zgromadzenia
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Jesteśmy wspólnotą wiernych 
Kościoła Katolickiego. Naszym 
pragnieniem jest formować się, 
wzrastać, napełniać się Duchem 
Świętym i uwielbiać Boga każde-
go dnia przez Serce Maryi. Pra-
gnienie to w sposób szczególny 
rozbudzone zostało w starym 
Sanktuarium w Sulisławicach 
podczas uwielbienia, które za-
aranżowane zostało przez ekipę 
Uratowani (wspólnota twórców 
wspierających dzieła ewange-
lizacyjne) na potrzeby realizacji 
video clipu do utworu muzyczne-
go Psalm 33 z płyty „Z mroku do 
światła”.  

Z grona tam obecnych wyłoniła 
się grupa, której rozpalone serca za-
palały kolejne. Tym samym zawiąza-
ła się wspólnota pragnąca uwielbiać 
Boga przez Serce Maryi. Czujemy po-
wołanie, by dzielić się tym doświad-
czeniem w ramach dzieła Uwielbiam 
przez Jej Serce.

Jako wspólnota, każdego miesią-

ca posługujemy w systematycznych 
Wieczorach Uwielbienia przez Serce 
Maryi, z Eucharystią i Adoracją w cen-
trum. Przez Jej Serce modlimy się o 
uzdrowienie duchowe i fizyczne o po-
kój i radość życia wynikającą z Miłości 
i Wszechmocy Boga. Nabożeństwa z 
intencją uzdrowienia i łaskę uwiel-
bienia gromadzą  potrzebujących i 
spragnionych zarówno w pięknym Su-
lisławickim Sanktuarium, jak i trans-
mitowane live online dotrą do ludzi na 
całym świecie.

Czujemy, że to Maryja połączyła 
nas i zaprosiła do formacji oraz posłu-
gi poprzez różnorodne dary i talenty, 
którymi Dobry Bóg nas obdarował. 
Wśród nas są kapłani i świeccy, arty-
ści, muzycy, twórcy filmowi, współ-

twórcy akcji i wydarzeń ewangeliza-
cyjnych, specjaliści od komunikacji i 
mediów społecznościowych, techni-
cy oraz ludzie różnych profesji, lecz 
przede wszystkim otwartego serca i 
rąk gotowych do pracy.

Otrzymanym charyzmatem uwiel-
bienia posługiwać pragniemy two-
rząc również rekolekcje, konferencje, 
portal internetowy, media społeczno-
ściowe, video blog, video świadectwa, 
filmy, muzyczne utwory uwielbienia, 
grafiki i dobre treści.     

To podstawowe narzędzia, za po-
mocą których będziemy głosić Króle-
stwo Boże i Moc Uwielbienia. Wszel-
kie działania pragniemy realizować 
na poziomie profesjonalnym. Najwyż-
szym, na jaki nas stać i jaki jest w na-
szym zasięgu.

Wierzymy, że przez Serce Maryi – 
Bóg nieustannie nam błogosławi, ob-
darowuje nas i wyposaża we wszelki 
niezbędny potencjał, by żyć Jego miło-
ścią, pasją i pełnią obfitości, by Uwiel-
biać Go, głosić Jego Chwałę, zbawczą 
miłość i wierność… wierzymy, że przez 
Serce Maryi, Bóg rozpala nasze serca…

UWIELBIAM 
PRZEZ JEJ 

SERCE...
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- INFORMACJE O NAJBLIŻSZYM 

UWIELBIENIU
22.05.2021 r. godz. 18.00 
- Sanktuarium Sulisławice - plener. 

Eucharystia, adoracja, czuwanie wie-
czorne i oczekiwanie na przyjście Du-
cha Świętego, w uwielbieniu, w modli-
twie, w śpiewie.  

23.05.2021 r. godz. 12.30 
- Sanktuarium Sulisławice - plener. 
Uroczysta Eucharystia Odpusto-

wa, przewodniczy o. Rafał Golina CR 
wikariusz prowincjalny. Po Eucharystii 
mini koncert - uwielbienie.  

W Imię Pana Naszego Jezusa i przez 
Serce Maryi wołać będziemy do Ojca, 
jako Jego dzieci, o łaskę przemiany na-
szych serc i przyjęcie Obietnicy i Da-
rów Ducha Świętego.

Przez Jej Serce będziemy się modlić 
o łaskę uwielbienia, o uzdrowienie du-
chowe i fizyczne, o pokój i radość ży-
cia wynikającą z Miłości i Wszechmo-
cy Boga.

Zapraszamy! 
Dołącz do nas! Na żywo lub online

Z Panem Bogiem

UWIELBIENIE - Wspólnota Przez Jej Serce. 
Sanktuarium Sulisławice. 
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,,UCZYŃCIE 
WSZYSTKO, 

CO WAM POWIE 
SYN”

Ks. Piotr Spyra
z powołania i łaski Pana Boga ksiądz 
katolicki, doktor katechetyki, z wy-
kształcenia muzyk (absolwent kierun-
ku Jazz i Muzyka Estradowa UMCS w 
Lublinie), z pasji informatyk.

autor:Prosty przepis na nawróce-
nie? Maryja + nasze małe decy-
zje + przeogromna łaska Boga. 
Tego możemy się nauczyć z 
Ewangelii o cudzie w Kanie Ga-
lilejskiej.

ŁASKA I CUD PRZEMIANY
Ewangelię Janową powinniśmy 

zawsze czytać nie tylko dosłownie, 
lecz szukać głębi i kolejnych zna-
czeń, które ukrył w niej największy 
teolog spośród Ewangelistów. Dlate-
go nie możemy ograniczyć się tylko 
do „prostego” cudu przemienienia 
(brudnej?) wody w wino, lecz popa-
trzmy na to w kontekście procesu 
nawrócenia - przemiany człowieka 
grzesznego w tego, który żyje blisko 
Boga.

Przemiana takiego człowieka jest 
CUDEM, którego dokonuje Jezus. To 
chyba najważniejsza rzecz, którą po-
winniśmy sobie uświadomić. Niech 
pokornie odkryją to dziś, ci którzy 
dzięki ŁASCE żyją już blisko Boga, że 
stan w jakim się znajdują nie jest ich 
wyłączną zasługą. „Beze Mnie nic 
nie możecie uczynić” powie później 
Jezus również ustami Jana Ewan-
gelisty. ŁASKA - to Dobra Nowina 
zwłaszcza dla tych, co czują, że bar-
dziej przypominają brudną wodę niż 
wyborne wino wiary i świętości. ŁA-
SKA - to darmowa, skuteczna i nad-
zwyczajna pomoc i interwencja Boga 
tam, gdzie sami nie dajemy rady się 
zmienić. ŁASKA - to życie i obecność 
Boga w nas, który nas przemienia od 
środka, upodabniając do Siebie sa-
mego.

NASZ NIEWIELKI WKŁAD
„Łaska bazuje na naturze" - mawiał 

św. Tomasz z Akwinu. Pan Bóg nie wy-
ręczy nas ze wszystkiego, bo przekre-
ślałoby to godność i powagę naszej 
ludzkiej natury. Jeśli chcesz się nawra-
cać, musisz wykonać pewne minimum. 
Najczęściej są to następujące decyzje:

• Uznania swoich braków/sła-
bości - gdyby weselnicy uczciwie nie 
stwierdzili, że nie mają wina, nie było-
by cudu. Mogliby przecież nie uwierzyć 
staroście i dalej świetnie się bawić, a 
potem niemiło się zaskoczyć. Wino-
=szczęście. Można żyć przecież bez 
szczęścia, ale mówić sobie, że jest ina-
czej.

• Pragnienie zmiany - Bóg ni-
kogo nie przymusza do nawrócenia. 
Choć Jezus wydał konkretne polece-
nia sługom, mogliby tego nie wyko-
nać. Zawsze można zostać ze swoimi 
brakami i nie walczyć o coś więcej.

• Uwierzenia, że zmiana jest 
możliwa - ponieważ do tej pory nikt 
nie widział jeszcze żadnego cudu do-
konanego przez Jezusa, polecenia, 
które słusznie mogły wydawać się 
sługom nierealne i niedorzeczne. Kim 
On jest, że niby potrafi przemienić 
wodę w wino? Podobnie i w naszym 
życiu ten pierwszy raz, gdy liczymy na 
interwencję Jezusa, może nie być ła-
twy. Trzeba w to naprawdę uwierzyć. 
Bóg jednak i tu daje łaskę, abyśmy nie 
musieli tego robić wyłącznie o wła-
snych siłach.

• Oczekiwania na cud, po tym 
jak uwierzyliśmy - nie wiemy, w któ-
rym dokładnie momencie woda sta-
ła się winem. Słudzy mieli po prostu 
pójść ze stągwiami z wodą do Staro-

sty, wierząc, że ta woda w którymś 
momencie stanie się winem. I to jest 
też trudne, ponieważ Pan Bóg lubi 
przychodzić ze swoją interwencją „na 
ostatnią chwilę”, abyśmy nie mieli 
wątpliwości, że to On.

Z MARYJĄ ZAWSZE ŁATWIEJ
Nie ma przypadków w Ewangelii. 

Skoro Jan opisuje pierwszy cud Jezusa 
i wskazuje tam wyraźnie rolę Maryi, 
chce nam przez to coś bardzo waż-
nego powiedzieć. Maryja ma cichą, 
ale bardzo skuteczną rolę w każdym 
cudzie swojego Syna. Potem usunie 
się w cień, aby nie przysłaniać sobą 
Światłości. Teraz jednak jest w jakiś 
tajemniczy sposób Matką i Inicjatorką 
tego cudu, dlatego Litania Loretańska 
nazwie później Maryję ,,Matką Łaski 
Bożej”! ,,Nie mają już wina” - mówi 
do swojego Syna, a sługi poucza - 
„Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam 
powie”. Również dziś możemy śmia-
ło wierzyć, że podobnie jak na weselu 
wstawia się za nami w Niebie (o czym 
często pewnie nawet zapominamy) i 
wskazuje nam na Jezusa, abyśmy bez 
wahania robili wszystko, co nam po-
wie.

Wiesz już dziś jak się nawracać, 
kim jest Maryja, co robi Bóg, a co trze-
ba zrobić samemu? Posłuchasz więc 
tego, o co prosi Cię dziś Jezus przez 
Maryję?
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W maju, kiedy lato coraz bliżej a w 
kościołach słychać śpiew Litanii Lore-
tańskiej, nadchodzi czas egzaminów, 
matur, życiowych wyborów i pytań co 
dalej… którą drogę życia obrać… rodzin-
nego, zakonnego… a może…

Młodość to także czas niełatwych 
decyzji. Każdego z nas Bóg powołuje, 
by pójść określoną drogą, której sed-
nem jest wypełnianie najważniejszego 
powołania – powołania miłości.

Co począć, gdy nie wiesz, jaka jest 
wola Boża? W maryjnym miesiącu pro-
ponuję ci właśnie zatrzymać wzrok na 
Oblubienicy Ducha Świętego. Matka 
Boża na każdą chwilę ma dla ciebie 
najlepsze zajęcie: czasem pracę i cier-
pienie, czasem wypoczynek i rozrywkę. 
Nie zawsze to, co obiektywnie lepsze, 
jest dla ciebie wolą Bożą. Trzeba się 
dowiedzieć, czego Maryja pragnie. 
Mamy różne sposoby poznawania woli 
Bożej. Jedni zastanawiają się, co było-
by teraz Panu Bogu miłe. Inni czytają 
Ewangelię, by się dowiedzieć, co o tym 
mówi Pan Jezus lub co uczynił w po-
dobnej sytuacji. Jeszcze inni pytają, co 
by uczyniła Maryja, gdyby była na ich 
miejscu. Jest jednak prostszy sposób i 
chyba lepszy.

Kto oddał się Maryi, ma prawo ją 
zapytać: „Matko, co ja mam teraz zro-
bić?”, „Czy wolno mi tam pójść, to ku-
pić, na to popatrzeć, o tym pomówić?”. 
To jest przecież najprostsze i odpowia-
da duchowi dziecięctwa. Pan Jezus po-
wiedział: „Proście, a będzie wam dane” 
(Mt 7,7). Od wieków święci uczą nas, w 

tym bł. ks. Antoni Rewera, że należy 
przed każdym czynem zastanowić się, 
czy jest zgodny z wolą Bożą.

 Nie szukaj nigdy woli Bożej sam, 
ale proś Maryję, by ci ją ukazała. Ona 
ma wiele zwyczajnych sposobów, by ci 
pokazać jak żyć. Kto pyta Maryję o wolę 
Bożą, ten się modli.

Jakimi drogami przychodzi najczę-
ściej odpowiedź Maryi?

…czasem przypomni ci Boże przy-
kazanie lub jakiś obowiązek, o którym 
zapomniałeś. U mnie jako siostry za-
konnej często odpowiedź przychodzi 
przez przełożonych, którzy coś każą 
uczynić. Niekiedy Maryja przysyła do 
nas ludzi z prośbami. Czasem zadecy-
dują okoliczności, przypadkowo usły-
szana rozmowa, niespodziewane spo-
tkanie, spóźnienie na pociąg… Trzeba 
mieć oczy i serce otwarte na wszystko.

Podobnie jest z życiowym powoła-
niem.

Znakiem i świadectwem naszego 
powołania, jest jego wykonanie.

Czy już odkryłaś miejsce, w którym 
pragnie mieć cię Bóg?

Jakie jest twoje osobiste powoła-
nie?

Odpowiedź jest w TOBIE. Musisz 
wyruszyć w Bożą drogę, ku Bogu i bliź-
niemu, aby odkryć swoją misję.

Warto zacząć już dziś!!! Dać się pro-
wadzić Jezusowi przez całe życie.

Motorem napędowym każdego po-
wołania jest trwanie na modlitwie. Bez 
niej nie da się swojego powołania ani 
odpowiednio rozeznać, ani go wypeł-
nić.

My Siostry Franciszkanki obiecu-
jemy modlitwę za was, by Wola Pana 
spełniała się w waszych  sercach. By nie 
zabrakło odwagi młodym dziewczę-
tom, których marzenia są marzeniem 
Boga o nich samych… by nie brakowało 
w świecie Córek św. Franciszka, świę-
tych, ofiarnych, gotowych do oddania 
życia ze względu na Jezusa.

Jeżeli szukasz sposobu na rozezna-
nie swojego miejsca w świecie – swo-
jego powołania, to zapraszamy do 
kontaktu z nami. To jest dobra szkoła 
wpatrywania się w swoje powołanie, 
jakiekolwiek ono jest. Nie ma dwóch 
identycznych dróg powołania. Każ-
dy doświadcza Pana Boga w swojej 
codzienności na różny sposób. Ale w 
zgromadzeniu zakonnym, we wspól-
nocie siostrzanej nasze drogi się spo-
tykają i ubogacają, by razem kroczyć 
na drodze rozeznawania powołania do 
życia zakonnego. 

s. Julia Kalarus CFS 
- Referentka do spraw powołań

e-mail: s.kalarusjulia@interia.pl
fb Franciszkanki CFS i Młodzi

tel. 790583354

JAK USŁYSZEĆ MARYJĘ… 
POZNAWANIE WOLI BOŻEJ
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Tak często idziemy przez życie nie 
rozumiejąc tego, co nas dotyka. A o ile 
prościej byłoby pytać o wszystko Pana 
Boga? Zadawać Mu pytania i dosta-
wać odpowiedzi? Ale jak to zrobić? Jak 
usłyszeć Boży głos? Czy ja mogę słyszeć 
Boży głos? Przecież jestem zwykłym 
człowiekiem, nikim ważnym…Tak mo-
żesz – mówi Pan. Możesz słyszeć Mój 
głos każdego dnia, o każdej porze, jeśli 
tylko wsłuchasz się we Mnie… Będę mó-
wił do Twojego serca: przez różne na-
tchnienia, myśli, przez innych ludzi ale 
przede wszystkim przez Moje Słowo. 

Zamknij oczy, otwórz serce i słuchaj. 
Czekaj cierpliwie, a na pewno odpo-

wiem. Nie zrażaj się niepowodzeniami, 
próbuj a Ja przyjdę ze Swoim Słowem, 
ze Swoją Nauką by Cię umocnić i wska-
zać drogę. 

Moja „przygoda” z rozeznawaniem 
Woli Bożej rozpoczęła się w sierpniu 
2019 r. na rekolekcjach charyzma-
tycznych w Warszawie. Tam, po raz 
pierwszy usłyszałam, że jako osoba 
ochrzczona mogę to robić. Było to dla 
mnie ogromnym zaskoczeniem, ale 
bardzo zapragnęłam się tego nauczyć. 
Chciałam pytać Boga o wszystko, co 
się dzieje w moim życiu i dostawać 
od Niego konkretną odpowiedź. Nie 
chciałam już postępować „po swoje-
mu”, ale żyć zgodnie z planem Boga, 
który On ma na moje życie. Początki 
nie były łatwe, ale z czasem ćwiczy-
łam się w tym coraz bardziej i coraz 
wyraźniej słyszałam jak Bóg do mnie 
mówi. Współpracowałam z łaską, a 
Pan udoskonalał dar rozeznawania. 
Od tamtego czasu wszystko się zmie-

niło w moim życiu. Już nie analizuję, 
nie zamartwiam się dlaczego spotyka-
ją mnie takie a nie inne wydarzenia w 
życiu. Pytam Boga o wszystko a On mi 
odpowiada (najczęściej przez Pismo 
Św.) i wdrażam w życie to, co od Niego 
usłyszę. Nigdy się nie zawiodłam po-
stępując w posłuszeństwie Woli Bo-
żej. Dzięki temu w moim sercu panuje 
pokój i radość, mimo problemów czy 
prób, które Bóg na mnie dopuszcza. 
„Bo już nie żyję ja, ale żyje we mnie 
Chrystus” (Ga 2, 20), który jest moją 
drogą, prawdą i moim życiem. 

Chętnych, którzy chcieliby dowie-
dzieć się więcej na temat rozezna-
wania Woli Bożej, zapraszam do kon-
taktu prywatnego ze mną (np., przez 
Facebook).

Rozeznawanie Woli Bożej 

Agnieszka Pyszczek, 
nauczyciel, logopeda. Pasjonatka  
podróży i dobrej książki. Należąca do 
wspólnoty ewangelizacyjnej Gaudete 
w Sandomierzu.

Małgorzata Nowak, 
dr, nauczyciel akademicki, songwri-
terka, wokalistka.

autor:

autor:

Szczęść Boże, czy to tutaj dają mu-
zykę, która koi duszę?

Ach, tak, rzeczywiście tak „Gość 
Niedzielny” nazwał moją muzykę po 
pierwszym koncercie.

Kiedy, gdzie?
Wiosna 2017r. w Oratorium św. Fi-

lipa Neri w Radomiu. To ogromna sala, 
klimat trochę z katakumb. Zagraliśmy 
wtedy utwory z pierwszej płyty „Jesteś 
darem z nieba”. Łukasz Bizoń, znany 
gitarzysta, nawet z Festiwalu Eurowi-
zji, Jakub Kosiński (piano), wokalista i 
popularny w Radomiu trener wokalny, 
niesamowicie precyzyjna Malwina Ja-
worska (bas), Jeremiasz Nowak-Mora-
les, bębny, urodzony z niesamowitym 
poczuciem rytmu. Ten pierwszy kon-
cert był wielką przygodą, zagraliśmy 
„Jesteś darem z nieba”, ale nie po raz 
pierwszy. Piosenka istniała od dawna, 
śpiewałam ją solo lub z diakonią mu-
zyczną wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym Effatha, w której jestem od 
lat.

Czemu ten utwór jest szczególny?
Gdyż jest w nim wyjątkowe prze-

słanie i według dobrze poinformowa-
nych źródeł (śmiech) wiele razy wywarł 
duże wrażenie na słuchaczach. Ja sama 
widziałam łzy osób, które podchodziły 
do mnie po koncertach wzruszone, mó-
wiono mi o nastolatku, który gdy nie-
chętnie przyszedł na Mszę św., podczas 
adoracji usłyszał ten właśnie utwór 
i zaczął płakać. Podobno jego życie 
zmieniło się od tamtej chwili.
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Rozmowa 
z Małgorzatą Nowak 

I co dalej z tym ukojeniem duszy?
Nie tworzę muzyki, aby koić duszę. 

Choć mówią, że mój głos tak działa.
Następna płyta „Wszystko będzie 

dobrze” była bardziej dynamiczna, a naj-
nowsza „Na jasną stronę” jest pełna ży-
wych utworów. Wiele osób mówiło mi, że 
jeżdżą z nią wszędzie, bo wspaniale słu-
cha się w samochodzie.

Jaki to rodzaj muzyki?
Profesjonalnie nagrana w studiu Me-

gafon, softrock chrześcijański, ballada, 
bossa nowa. Zrealizował ją znany z Apelu 

Młodych Piotr Nowakowski. Chciałabym, 
aby ten album zachęcał do wyboru jasnej 
strony, bo warto, bo tylko tam szczęśliwie, 
żyjesz pełnią.

Proszę powiedzieć o Wspólnocie.
Nie mogłabym żyć bez duchowych ko-

rzeni, a sporą ich częścią jest moja Wspól-
nota, istniejąca już prawie 40 lat, najstar-
sza w Diecezji Radomskiej Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym „Effatha”. Tra-
fiłam tam przypadkiem, choć teraz wiem, 
że nie ma przypadków, podczas jakiegoś 
,,zakrętu w moim życiu”, chciałam tylko, 
aby ktoś się za mnie pomodlił, i... zosta-
łam. To już trwa kilkanaście lat.

To tak można? Przyjść i zostać na kil-
kanaście lat?

Tak! Wchodzisz gdzieś, widzisz tłum 
ludzi, którzy trwają na modlitwie, śpie-
wają, niektórzy wznoszą ręce, ale też 
zwyczajnie widzą cię, przygarniają. Część 
spotkania odbywa się w skupieniu, jest 
czytanie Słowa Bożego, komentarz księ-
dza. A potem coś, co jest dla mnie niezwy-
kłym fenomenem: w małych grupach lu-
dzie dzielą się tym, co zrozumieli, usłyszeli 
dla siebie w tym Słowie.

A charyzmaty? Posługujecie chary-
zmatami?

Tak, zdarza się. Osoby poza wspólnotą 
wyobrażają sobie zapewne, że jesteśmy 
łowcami niezwykłych doznań. Wcale nie. 
Przekonuję się, że najcenniejsze bywają 
zwykłe charyzmaty, którymi możemy w 

prosty sposób służyć kościołowi, wspól-
nocie, bliźnim. Charyzmatem zwyczajnym 
jest wszystko, co w sobie mamy i możemy 
rozwijać i z miłością oddawać. Pisać, śpie-
wać, organizować. U nas mówi się nawet 
żartobliwie o „charyzmacie zamiatania”. 
To nieraz dzięki tym charyzmatom wspól-
nota trwa, smakuje, rozwija się. Najwięk-
szymi charyzmatami Wspólnot Odnowy 
są, według mnie… trwanie we wspólno-
cie, na modlitwie, czytanie i rozważanie 
Słowa Bożego. Czyż św. Paweł nie pisze (2 
Kor), że choćby mówił językami… choćby 
zmarłych wskrzeszał… choćby góry prze-

nosił – a miłości nie miał – byłby niczym? 
Jesteśmy posłuszni naszym duchowym 
przełożonym, są to zawsze księża Filipini, 
i staramy się żyć zgodnie z nauczaniem 
Kościoła Katolickiego. Bez tego, jakiekol-
wiek nadzwyczajne dary, proroctwa, sło-
wa poznania byłyby bez sensu.

Czym zajmuje się Wspólnota Effatha?
Co tydzień, od 40 lat w każdy ponie-

działek spotykamy się na modlitwie i roz-
ważaniu Słowa Bożego. Raz w miesiącu 
posługujemy na Mszy świętej z modlitwą 
o uzdrowienie, którą od lat sprawuje nasz 
wielki Przyjaciel, ks. Sławomir Płusa. Jeź-
dzimy na rekolekcje „na zewnątrz”, dwa 
razy w roku organizujemy dni skupienia 
dla Wspólnoty i przyjaciół. Ostatnio był to 
warsztat „Lectio Divina”, który prowadził 
ks. Wojciech Tkaczyk. Wiele osób odbyło 
pełny cykl rekolekcji ignacjańskich w róż-
nych ośrodkach jezuickich w kraju (jeszcze 
przed 2020), ale naszym naprawdę flago-
wym wydarzeniem jest REO.

Co to jest REO?
REO to inaczej Rekolekcje Ewangeli-

zacyjne Odnowy. Przeszłam, doświadczy-
łam, wszyscy praktycznie we wspólnocie 
przeszli. Jeśli zapytasz kogokolwiek, kto 
je przeszedł, powie, że REO zmienia życie. 
Teoretycznie to tylko dziewięć spotkań 
przez dziewięć kolejnych tygodni, trochę 
słuchania, trochę śpiewania, dostajesz 
swoją grupę i animatora, dzielisz się tym, 
co w Tobie, jak chcesz, ale praktycznie chy-
ba nie zdarza się uczestnik, który podczas 

tego czasu nie doświadczy szczególnego 
dotknięcia, Bożej ręki i spotkania z Nim, 
które, zmienia wszystko. Wieczór oddania 
życia Jezusowi jest absolutnie wyjątkowy, 
a modlitwa o wylanie Ducha Świętego ob-
darowuje bardzo mocno...

Teoretycznie i praktycznie – jakie szcze-
gólne określenie do spraw duchowych?

Tak, bo ja jestem matematykiem, 
pracuję na uczelni. Kto studiował mate-
matykę, wie, że największe twierdzenia 
są urzekająco piękne. Nie da się nauczyć 
matematyki w jednej chwili, trzeba czasu, 
trwania, odsuwania zbędnych skojarzeń 
od tego, co jest istotne. Powoli dostrze-
gasz strukturę, choć nawet trudno było-
by wyrazić słowami, czym ona jest. Tego 
samego piękna, które powoli się objawia, 
szukam w muzyce: to przecież czas wypeł-
niony dźwiękami, w którym możesz kon-
templować jakąś myśl, prawdę o świecie 
lub swoim życiu, coś się odsłania. Kiedy 
zwrócisz się ku temu co piękne i dobre, to 
może zaprowadzić cię do Boga. Wszystkie 
nasze dobre drogi do Niego prowadzą.

Co jest dla Ciebie znakiem działania 
Ducha Świętego?

Doświadczanie cudów, nieustannie. 
Gdyby ktoś porównał moje życie przed na-
wróceniem: smutek, obawy, lęki, ogromne 
zatroskanie o przyszłość, poszukiwanie 
miłości i szczęścia... Przekonanie, że życie 
jest wielkim mozołem, w którym ja mam 
sobie sama dać radę. Teraz jest inaczej... 
I wiem, że moja historia nie jest wyjątko-
wa. Znam wiele takich historii.

Najważniejsze przesłanie, które chcia-
łabyś wyśpiewać i które chciałabyś prze-
kazać Czytelnikom naszego czasopisma?

Pamiętaj, kim jesteś. Nie jesteś przy-
padkiem, człowiekiem szarganym przez 
wichry niespokojnych czasów, zdarzeń. Je-
steś Kimś, cenną własnością Boga, On za-
wsze trzyma cię w zagłębieniu Swej dłoni, 
bo jesteś darem z nieba. Po prostu.

Kiedy się zobaczymy?
Zapraszam na koncert 28 maja o 

godz. 19.00 w Oratorium, w Radomiu, ul. 
Grzybowska 22. Zagramy ze znakomitym 
zespołem: Piotr Nowakowski (piano), Łu-
kasz Bizoń (gitara el.) Malwina Jaworska 
(bas), Maciej Madejski (perkusja), na żywo, 
transmisja także online na FB: na Małgo-
sia Nowak Effatha fanpage. Będzie pięk-
nie!

Rozmawiała s. Emilia CFS



Boże, któryś błogosławionego kapłana Antoniego 
ubogacił niezwykłymi cnotami, 

w szczególności umiłowaniem prawdy 
i ewangelicznej prostoty, gorliwością duszpasterską 

oraz męstwem w cierpieniu dla Imienia Twego, 
spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem otrzymali to,

o co Cię pokornie prosimy.
 Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego
ul. Leszka Czarnego 6
27-600 Sandomierz

tel. 15 832-97-00
e-mail: fra-sand@sandomierz.opoka.org.pl  

www.franciszkanki-sandomierz.pl

Referentka do spraw powołań
 s. Julia Kalarus

ul. Główna 41 26-600 Radom
tel.: 790583354

e-mail: s.kalarusjulia@interia.pl
fb Franciszkanki CFS i Młodzi

Modlitwa 
za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery

Okładka: Obraz Matki Bożej Królowej Świata w parafii Księży Filipinów w Radomiu. Fot: Z. Biel


