„(…) zapominając o tym, co za mną, a
wytężając siły ku temu, co przede mną,
pędzę ku wyznaczonej mecie,
ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa
w górę w Chrystusie Jezusie”.
						 (Flp 3, 13-14)

Rozważanie o niebie

2
Czy nie za mało u nas mówi się o
niebie? Oczywiście ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce
człowieka nie pojmie jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go
miłują. To zdanie najczęściej zamyka
dyskusję i rozważania o niebie, a powinno raczej ją otwierać i zachęcać do
takich rozważań. Przede wszystkim
niebo jest spełnieniem wszystkiego,
do czego dąży ludzka egzystencja.
Nie jest to jakaś „melodia przyszłości”, marna pociecha na lepsze jutro,
ale niebo jest to po prostu spotkanie
i zjednoczenie z Chrystusem. Pytać o
niebo to pytać o obecność Chrystusa,
która w zasadzie jako jedyna pozwala
nam żyć w różnorakich realiach świata, które ją przysłaniają. Niebo jest jak
światło dnia w lesie czy na zadrzewionym cmentarzu, którego choć nie widać, bo listopad bywa pochmurny, to
jednak daje nam jasność i pozwala żyć.

Uroczystość Wszystkich Świętych jest
świętem Świętych jako wspólnoty, Kościoła tryumfującego w niebie. Otaczamy czcią
całe niebo, bo niebo nas fascynuje i pociąga.

Niebo

mieszkaniem Świętych

że nic innego tam nie ma. Wszystkie
cnotliwe dusze świętych, są zanurzone w Bogu jak szmaragdy i rubiny
w miodzie i wystawione pod słońce
lśnią jeszcze piękniej swoim koloroNiebo w całości jest wypełnio- wym blaskiem. Niebo jest pełne anione chwałą Boga, ale to nie oznacza, łów, jak choćby serafiny, w których

każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma
zasłaniał sobie twarz, dwoma zasłaniał sobie nogi a dwoma latał. Niebo,
tak jak ziemia, a nawet jeszcze bardziej, jest pełne stworzeń, które cieszą, istoty żywe, od których tam się
roi, które biegają jak błyskawice, jak

Rozważanie o niebie
iskry po ściernisku, dając radość swoją
obecnością. Niebo jest pełne różnego
rodzaju innych cudownych i tajemniczych dzieł Boga: A pod Jego stopami
ujrzeliśmy jakby jakieś dzieło z szafiru i szmaragdu. Jakby morze podobne
do jaspisu o przejrzystości kryształu.
Coś połyskującego jakby stop złota ze
srebrem, blask ognia się rozlewał. Te
dzieła także służą szczęściu mieszkańców nieba. A wszystko to było podobne do tęczy pojawiającej się w południe. To są opisy biblijne, po których
wizjonerzy mówią, że te wszystkie obrazy są ledwie podobne do prawdziwej
chwały Bożej.
A w samym szczęściu jakie daje
przebywanie w ramionach Boga są
jeszcze zanurzone dodatkowe szczęścia, dla Jego umiłowanych. Jak mówi
Apokalipsa: zwycięzcy dam spożywać
owoce z drzewa życia, które jest w
Raju Boga. Zatem mieszkańcy nieba,
w całym szczęściu niebiańskim cieszą
się jeszcze pełnią szczęścia ziemskiego, które było zaplanowane dla nas w
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Raju. Zwycięzcy śmierć druga, czyli
piekło, na pewno nie wyrządzi szkody.
Czyli mieszkańców nieba nie dotyka
nawet cień pokuty czyśćcowej ani nic,
co byłoby jakimkolwiek brakiem w
pełni szczęścia. Zwycięzcy dam manny ukrytej. Zatem mieszkańcy nieba
przeżywają także w stopniu doskonałym całe to szczęście jakie jest dostępne człowiekowi, kiedy przyjmuje
Komunię Świętą, a wiemy, że sama
Komunia tu na ziemi, może naprawdę
przysłonić wszystko inne, jak to dzieje
się w życiu świętych. Święci doświadczają więc wszystkich darów Boga,
które doświadczali Izraelici w czasie
swojej historii, kiedy Pan Bóg niósł
ich na skrzydłach orlich, dał im mannę z nieba, poił wodą ze skały i sycił
miodem z opoki. I dał im ziemię mlekiem i miodem płynącą. To wszystko
otrzymują też święci w niebie. I każdemu świętemu – mówi Pan Jezus –
dam biały kamyk, na którym wypisane
jest nowe imię, którego nikt nie zna,
tylko ten, co je otrzymuje. Imię oznacza jestestwo, tożsamość. Sami nieraz
chcielibyśmy wrócić do lat młodości i
nawet niektóre rzeczy w życiu przeżylibyśmy na nowo. Święci otrzymują całe nowe życie, do przeżycia i bez
żadnych błędów i wad, które nasze
życie zakłócają. A temu, co czynów
moich strzeże do końca dam władzę
nad poganami a rózgą żelazną będzie ich pasł i jak naczynie gliniane
będą rozbici. Każdy święty otrzymuje
władzę, której boją się jak ognia złe
duchy. Nawet największy z diabłów
ucieka w popłochu przed najmniejszym ze świętych. Każdy święty może,

na prośbę swoich czcicieli, zdeptać
jak robactwo grzechy i wady które
dokuczają ludziom i demony, które
chcą ich kusić. I Chrystus Pan obiecuje
jeszcze, że świętemu da gwiazdę poranną. To znaczy, że tak jak ten świat
z całym jego pięknem został stworzony dla nas ludzi, tak jest on też dziedzictwem świętych, tylko że święci
czerpią z niego w sposób doskonały.
I będą z niego czerpali na wieczność,
wtedy, gdy po końcu świata Pan Bóg
stworzy nowe niebo i nową ziemię. I
kolejna obietnica Chrystusa Pana dla
świętych: będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni – jest to uczestnictwo
w świątecznym orszaku Chrystusa, a
w niebie zawsze jest radosne święto.
Szaty białe przywdzieje zwycięzca i z
księgi życia imienia jego nie wymażę
i wyznam jego imię przed Moim Ojcem i Jego aniołami. Księga życia to
jest nowa Biblia pisana na wieczność
i święci są już dzisiaj jej bohaterami.
Kto się przyzna do Mnie przed ludźmi
– mówi Pan Jezus – do tego przyznam
się i ja przed moim Ojcem. Każdy święty zostanie wychwalony przez samego Boga w obliczu aniołów. Zwycięzcę
uczynię filarem w mojej świątyni. A
więc dodatkowe szczęście to będzie
udział we czci Boga oddawanej w niebie. Dla wielu ludzi wiara i religia są
niebem. Będzie nim też w chwale po
śmierci. A wreszcie zwycięzcy dam zasiąść ze mną na tronie. Święci w niebie
nie są sługami, lecz władcami, razem
z Bogiem. Myślmy często o niebie. Fascynujmy się tym wspaniałym stanem
i nich nas pociąga to, co w górze.
Ks. dr Bartłomiej Krzos
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Błogosławieństwa ukazują drogę
prowadzącą do królestwa Bożego i do
szczęścia: drogę pokory, współczucia,
łagodności, sprawiedliwości i pokoju.
Jej owocem jest świętość, która wyraża się w radości i proroctwie.

Bez radości
wiara choruje na smutek

„Radość chrześcijanina nie jest
chwilowym wzruszeniem, czy zwykłym ludzkim optymizmem, lecz pewnością, że jesteśmy w stanie stawić
czoła każdej sytuacji dzięki miłującemu spojrzeniu Boga, z odwagą i
siłą, które od Niego pochodzą. Święci, także pośród wielu ucisków, przeżywali tę radość i o niej zaświadczyli.
Bez radości wiara staje się ciężkim i
uciążliwym ćwiczeniem i grozi jej, że
zachoruje na smutek. Zwróćmy uwagę na to słowo: «zachorować na smutek». Pewien Ojciec Pustyni mawiał,
że smutek jest „robakiem serca”, który pożera życie. Zadajmy sobie pytanie: czy jesteśmy radosnymi chrześcijanami? Czy jestem chrześcijaninem
radosnym, czy nie? Czy rozsiewamy
radość, czy też jesteśmy ludźmi przygaszonymi, smutnymi, z grobową

PAPIEŻ FRANCISZEK
O ŚWIĘTOŚCI

„Programowe” przesłanie Jezusa, zawarte w Błogosławieństwach
(por. Mt 5, 1-12a).
miną? Pamiętajmy, że nie ma święto- sić się ponad innych; być cichymi, zaści bez radości!”
miast dążyć do narzucania się; czynić
miłosierdzie, zamiast myśleć tylko o
Czy dajemy świadectwo
sobie; angażować się na rzecz sprawiedliwości i pokoju, zamiast szerzyć,
o proroctwie Jezusa?
Drugim aspektem świętości jest także przy milczącej zgodzie, niespraproroctwo. Błogosławieństwa są wiedliwość i nierówność. Świętość
skierowane do ubogich i strapionych, jest podjęciem i wprowadzeniem w
oraz tych, którzy pragną sprawiedli- życie, z Bożą pomocą, tego proroctwa,
wości. Jezus w Kazaniu na Górze uka- które rewolucjonizuje świat. Możezuje, że pełnię życia osiąga się idąc my więc zadać sobie pytanie: czy daję
za Nim, wprowadzając w życie Jego świadectwo o proroctwie Jezusa? Czy
Słowo. A to oznacza bycie ubogim wyrażam ducha proroczego, którego
wewnętrznie, ogołacając się z siebie, otrzymałem w sakramencie chrztu?
aby uczynić miejsce dla Boga. Ubodzy Czy też dostosowuję się do wygód
są świadomi, że nie są samowystar- życia i własnego lenistwa, myśląc, że
czalni i pozostają otwarci na Boga i wszystko jest w porządku, jeśli dobrze
bliźniego. „Błogosławieństwa są więc mi się powodzi? Czy przynoszę świaproroctwem nowej ludzkości, nowego tu radosną nowość proroctwa Jezusa,
sposobu życia: stawać się maluczkimi czy zwykłe narzekania na to, co nie
i powierzać się Bogu, zamiast wyno- wychodzi?”

„Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba
zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą
chodzić po drogach, o jakich wam się nigdy nie śniło”.
									 Papież Franciszek
Może by tak
zostać świętym?
To trzeba będzie
zejść z kanapy...
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ŚWIĘCI SĄ DROGOWSKAZAMI
W NASZEJ ZIEMSKIEJ WĘDRÓWCE
„Święci są dla nas drogowskazami
w naszej ziemskiej wędrówce. Wskazują nam pewną i prostą drogę do
osiągnięcia zbawienia. […] W polskiej
tradycji przyjęło się, że nawiedzamy
cmentarze 1 i 2 listopada, zapominając
niekiedy, że 1 listopada jest świętem
radosnym, kiedy wspominamy i czcimy wszystkich świętych, czyli zbawionych, którzy przebywają z Bogiem
w krainie wiecznego szczęścia, zaś 2
listopada wspominamy wszystkich
wiernych zmarłych ofiarując im w

tym dniu szczególną naszą modlitewną pomoc. Dzień Wszystkich Świętych
zwraca naszą uwagę na łączność, jaką
mamy z tymi, którzy już cieszą się
chwałą nieba. Oni to są dla nas drogowskazami w naszej ziemskiej wędrówce. Wskazują nam pewną i prostą
drogę do osiągnięcia zbawienia. Oni
wstawiają się za nami u Boga, gdy modlimy się przez ich wstawiennictwo.[…]
Święci przebywający w Niebie wstawiają się za Kościołem i jego wiernymi
u Boga, „ofiarując Bogu Ojcu zasługi,

które zdobyli na ziemi przez jedynego
Pośrednika między Bogiem a ludźmi –
Jezusa Chrystusa” (Sobór Watykański
II, Lumen Gentium, 49). Nigdy nie jesteśmy sami, gdyż święci nieustannie
nam towarzyszą swoim wstawiennictwem. Warto zwracać się do świętych
z naszymi sprawami, gdyż oni znają
trudy ziemskiej wędrówki. Przeszli
przez życie stawiając czoła rozmaitym
trudnościom, by na końcu ziemskiego
pielgrzymowania zdać sprawę Bogu
ze swojej heroicznej postawy. Kościół
uznał ich cnoty i dał za przykład wiernym do naśladowania, by służyli swoim przykładem i pomocą z Nieba”.
bp Artur G. Miziński
sekretarz generalny
Konferencji Episkopatu Polski
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Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle
odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.
św. Franciszek z Asyżu
„…winniśmy świętych czcić, bo są przyjaciółmi Bożymi i do ich wstawiennictwa
się uciekać, bo są także naszymi przyjaciółmi, którzy nas nigdy nie zawiodą. Gdyż
oni modląc się za nas, prośby czynią skuteczniejszymi, zachęcają nas do pracy nad
zbawieniem, ufności w Boga, walki o święte ideały i do wytrwania w służbie Bożej”.
Bł. ks. Antoni Rewera
,,Spróbuj oddać Mi się w całości, niczego więcej od ciebie nie wymagam. Nie
ma dla Mnie wartości nic, co mi dajesz, poza tobą samym. Ciebie samego bowiem
szukam, a nie darów od ciebie”.
Tomasz a Kempis /,,O naśladowaniu Chrystusa”
Trzeba dzielić się z ludźmi wszystkim. Czasem też. Bywa, że jest to dar
cenniejszy niż inne. Nie żałuj czasu na rozmowy, które są pożyteczne, które
pomagają przychodzić do Mnie i być ze Mną Moim dzieciom. Bądź wyrozumiała
i hojna we wszystkim tak, jak Ja hojny jestem dla ciebie. Twoim posłannictwem jest
świadczyć o Mnie. Rób to przy każdej okazji.
Alicja Lenczewska /,,Świadectwo. Dziennik duchowy”
Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana swego, chwalił, czcił i jemu służył,
a przez to zbawił duszę swoją.
Św. Ignacy Loyola
Dziś na medytacji dał mi Bóg wewnętrzne światło i zrozumienie świętości i na
czym ona polega (…).
Ani łaska, ani objawienia, ani zachwyty, ani żadne dary jej udzielane nie czynią
ją doskonałą, ale wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. Te dary są tylko
ozdobą duszy, ale nie stanowią treści ani doskonałości. Świętość i doskonałość
moja polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą. Bóg nigdy nie zadaje
gwałtu naszej wolnej woli. Od nas zależy, czy chcemy przyjąć łaskę Bożą, czy też
nie; czy będziemy z nią współpracować, czy też ją zmarnujemy.
Św. Siostra Faustyna Kowalska / Dzienniczek, p. 1107

Św. Stanisław - Patron młodzieży
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KAPLICA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W WIEDNIU
Wiedeń słynie z wielu znakomitych
miejsc - katedry św. Szczepana, pałacu w Schönbrunn, jak i wesołego miasteczka na Praterze. Mało kto jednak
wie, że w tym słynnym mieście znajduje się też pokój, w którym przez trzy
lata mieszkał św. Stanisław Kostka.
Ten wyniesiony na ołtarze młodzieniec był jednym z ulubionych świętych
bł. Antoniego Rewery. Bardzo cenił on
palące się w sercu św. Stanisława pragnienie świętości oraz determinację do
osiągnięcia swojego celu. Zapewne też
chwalił jego pokorę i prostotę.
Św. Stanisław dotarł do Wiednia ze
swoim bratem Pawłem w 1564 roku.
Miał wtedy 14 lat. Chciał w mieście
tym kontynuować swoje kształcenie.
Został przyjęty na nauki u jezuitów, a
ci przyjęli go do konwiktu tego zakonu.
Przepiękny kościół jezuicki fascynuje
do dziś swoim rozmachem. Po lewej
stronie przetrwał konwikt studentów.
Niestety, został zamknięty na rozkaz
cesarza Maksymiliana II w 1566 r. Młody Stanisław i jego brat musieli sobie
znaleźć nowe lokum. Po krótkim czasie bracia obrali na nie duży pokój w
domu „do złotej żmii” na ul. Kurrent 2,
na pierwszym piętrze. Dom ten należał
pierwotnie do jednej z bardzo szanowanych pokojówek królowej Elżbiety,
żony cesarza. W tym miejscu dwaj gorliwi studenci mogli wygodnie mieszkać
i pilnie studiować. Pewnego dnia młody Stanisław zachorował, w związku z

czym nie mógł przez kilka tygodni wychodzić z domu. Bardzo pragnął przyjąć komunię świętą, ale niestety protestancki właściciel domu, pan Caspar
Wachenschwarz, nie pozwolił, ażeby
katolicki kapłan przekroczył próg jego
domostwa. Jak wiemy, w tamtych latach nie istniał jeszcze żaden ruch ekumenizmu. Przyszły święty, spragniony
przyjęcia Pana Jezusa do serca, miał
wówczas bardzo znaczący dla niego
sen. Widział w nim siebie pod opieką
Matki Boskiej. Św. Barbara natomiast
przyniosła mu upragnioną hostię Najświętszy Sakrament. Maryja zaprosiła chorego Stanisława, aby zgłosił się
do nowicjatu jezuitów, upewniając go
w pragnieniach serca. Powołanie Stanisława budziło w nim udrękę. Z jednej
strony bardzo chciał zostać jezuitą, ale
z drugiej wiedział, że jego ojciec mu na
to nigdy nie pozwoli. Więc, co zrobił?
Przebrał się i jako żebrak uciekł pod
swym kamuflażem do Rzymu, jednak
to już inna historia...
Następny właściciel domu przemienił w 1582 r. pokój świętego w
skromną kaplicę. Innego charakteru
nabrała ona, gdy pani Maria Barbara
Koller von Mohrenfeld przebudowała
to miejsce pobożnej modlitwy w kolorowe, rokokowe wnętrze. Mnóstwo
malowanych kwiatów podkreśla panujący tam radosny nastrój, co być
może i św. Stanisławowi bardzo by się
podobało. W miejscu, gdzie stało łóżko świątobliwego studenta, ustawio-

autor:
ks. Georg Zluwa
no ołtarz. Obraz nad nim prezentuje
wizję świętego.
Dziś dom „do złotej żmii” należy do
Stowarzyszenia Katolickich Pracowników Domowych. Jezuici z pobliskiego klasztoru na placu Dr. Ignaz-Seipel
opiekują się tą małą świątynią. Kaplica jest dostępna dla odwiedzających
przez tydzień po obchodach św. Stanisława, tzn. corocznie, od 13 do 20 listopada. Jezuici chętnie udostępniają
kaplicę dla pielgrzymów też w innym
czasie, po uprzednim zgłoszeniu się.
Ten, kto choć raz był na Mszy Świętej w
tym tak cennym dla wiernych miejscu,
nigdy nie zapomina jego intymnej atmosfery. Miejmy wiarę, że i św. Stanisław, po radosnym przyjęciu komunii,
chętnie dołącza się do przybyłych tam
modlących.

Z życia Zgromadzenia
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Wdzięczność

ks. Kan. Janusza Rzeźnika
We wtorkowy poranek 19 paź- uprzątnąć przedpole dla robotników i
dziernika 2021 roku naszą Wspólno- ciężkiego sprzętu, bo i taki wewnątrz
tę w Sandomierzu zaszczycił swoją świątyni pracował. Teraz już efekty są
obecnością na Mszy świętej Ks. Kan. widoczne i świątynia jest piękna, „aż
Janusz Rzeźnik z Łęcznej, do sierpnia się samo modli” jak mawiają niektóre
br. Proboszcz Parafii św. Marii Mag- parafianki.
daleny, gdzie za sprawą Ks. Kanonika
Codzienne życie parafialne nieznajduje się także jeden z naszych Do- sie ze sobą różne wyzwania, radości,
mów.
sukcesy, ale też różne zawody i przyKs. Kanonik Janusz Rzeźnik, gdy krości. Podobnie było w Łęcznej, były
przed 33 laty objął to probostwo, jak dobre chwile i były te gorsze, można
sam mówi, dotąd pukał do furty Domu powiedzieć „lata tłuste i lata chude”,
generalnego oraz do serca wówczas ale z Bożą pomocą praca trwała, a luM. Serafiny Bieleckiej, aż otrzymał dzie na nabożeństwa tłumnie uczęszzgodę na podjęcie pracy Sióstr przy czali. Dzisiaj najbardziej martwi brak
tejże Parafii. Pracy było bardzo dużo: dzieci i młodzieży.
troska o świątynię i szaty liturgiczne,
W miarę jak zbliżał się czas przejkatechizacja dzieci, a także troska o ścia na emeryturę, Ks. Janusz zaczął
plebanię i przygotowywanie posiłków pielęgnować w sercu zamysł, że po
dla licznej grupy kapłanów. Posługa zejściu z urzędu proboszcza uda się
na plebanii przypadła S. Rufinie, a był do domu głównego Zgromadzenia,
tam ogrom pracy, bo Łęczna mając by tam sprawując Mszę św. w intencji
tylko jedną parafię zaczęła budować Matki oraz Zgromadzenia i wszystnowe kościoły: najpierw powstała pa- kich Sióstr, które z Nim przez 33 lata
rafia św. Barbary, a potem św. Józefa współpracowały podziękować Bogu
Opiekuna Rodzin i Ks. Kanonik Janusz za łaskę poznania Zgromadzenia oraz
oraz parafianie św. Marii Magdaleny wspólnego trudu dla Ewangelii Chrywzięli na siebie ten niewyobrażalny stusowej.
trud. Siostry włączały się w to dzieło z
Opatrzność Boża zawsze tak spracałych sił, użyczając swoich umysłów, wia, że słowa Ewangelii dnia są skieserc i rąk oraz nie szczędząc modlitwy rowane do nas tu i teraz! Tak było i 19
i życzliwej współpracy.
października, bo Łukaszowy werset:
Nowe parafie powstały, ale trze- „Szczęśliwi słudzy, których Pan zastaba było zadbać o „ich matkę”, więc nie czuwających” był idealnym motniestrudzony Ks. Rzeźnik podjął się tem-podsumowaniem słów Księdza
kapitalnych
remontów na zewnątrz i wewnątrz kościoła. Trud i
koszty przedsięwzięcia
ogromne. Nie mówiąc
już o ilości pracy i zabiegania obecnej siostry
zakrystianki i Przełożonej Domu, S. Grażyny
Szewczak, która ma najdłuższy staż posługi w
Łęcznej, a która przez
ostatnie dwa lata praktycznie dzień i noc spędzała w świątyni, bo po
robotnikach trzeba było
sprzątnąć i przygotować liturgię, a po Liturgii Fot. s. Klara Radczak

Fot. s. Klara Radczak
Kanonika do Sióstr. Praca parafialna
to czuwanie dla Pana i bliźnich! Ksiądz
Janusz dziękował serdecznie Siostrom
na ręce M. Victorii, która notabene,
także dwa lata pracowała w Łęcznej,
za to nieustanne czuwanie, siostrzane, pracowite, rozmodlone, pełne
miłości, ofiarności, franciszkańskiej
radości. Podziękował także w imieniu
parafian, którzy zawsze się cieszyli i nadal są szczęśliwi, że u św. Marii Magdaleny w Łęcznej są Córki św.
Franciszka Serafickiego.
Po zakończonej Liturgii była jeszcze krótka wspólna agapa. Były wspomnienia, zdjęcia i wywoływanie tych
sióstr ze Wspólnoty, które pracowały
w Łęcznej, zakończone obdarowaniem przez Księdza Seniora Janusza
wyśmienitymi czekoladkami „Merci”.
s. Klara s. g.

Rozmowy z siostrą Julią
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Apostolstwo
drogą do świętości !!!
Zapraszam wszystkich na cykl „Rozmowy z s. Julią”. Jest to forma odpowiedzi na najbardziej nurtujące, a zarazem
trudne pytania dotyczące życia zakonnego. Pomysł zrodził się podczas tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, kiedy to spotykając się i rozmawiając z wieloma osobami zauważyłam padające podobne pytania i wątpliwości.
Życzę miłej i pouczającej lektury!

ROZMOWY Z s. JULIĄ - cz. III
Szczęść Boże Siostro. Jak miło znoOgólnie można powiedzieć, że niewu się z Siostrą spotkać!
sienie ludziom Boga. Jest to pewna
Szczęść Boże, Elu! Co słychać u cie- przenośnia. Kapłani realizują to barbie?
dziej dosłownie, bo rzeczywiście niosą
Chrystusa ludziom – choćby w sakraW miarę dobrze.
mentach. Siostry zakonne realizują to
A jaki temat dziś dla mnie wybra- inaczej. Wszystkie siostry dają świałaś?
dectwo o Bogu swoim życiem. Katechetki – wiadomo – nauczają o Bogu.
Nurtuje mnie myśl, co też siostry A inne siostry muszą mieć oczy i uszy
robią przez cały dzień w domu zakon- otwarte na wszelkie potrzeby drugiego
nym… w jaki sposób dążą do świętości? człowieka.
To zależy jaką duchowość ma rodzina zakonna. Siostry w klasztorze konNa wszelkie potrzeby?
templacyjnym więcej czasu poświęcają
Tak. Ktoś mi opowiadał, że w pewmodlitwie, rozważaniu, czytaniu du- nym kraju grupa misjonarzy przez
chownemu i studium.
dłuższy czas nic innego nie robiła tylko udzielała pomocy medycznej i rozA u siostry w klasztorze?
dzielała żywność. A przecież pojechali
My mamy sporo pracy apostolskiej. tam głosić Ewangelię. A tu ani słowa o
Często wśród ludzi choć należymy do Jezusie. Aż wreszcie nieufne do obcych
zgromadzenia kontemplacyjno - czyn- plemię zobaczyło, że biali przybysze są
nego.
im życzliwi. Dopiero wtedy – po takiej
próbie – byli otwarci na prawdy o Bogu.
A gdzie siostry pracują?
Jak zobaczyli postępowanie misjonaSiostry franciszkanki są katechet- rzy, jak zobaczyli, jaki ten ich Bóg jest.
kami, zakrystiankami, organistkami, To jest pierwsze i być może najważniejkancelistkami, pracują w domach re- sze w naszych czasach apostolstwo.
kolekcyjnych i kuriach, prowadzą kuchnie i grupy dziecięco - młodzieżowe
A jak jeszcze siostry apostołują?
przy parafii…
Czasem spotka się kogoś, kto potrzebuje wyjaśnienia jakiegoś probleSiostro, a jaki jest cel takiej pracy? mu w swoim życiu, porozmawiania,
Pracują siostry dla Boga? I jak się wte- czasem tylko wysłuchania. Staramy
dy siostry modlą?
się być takimi siostrami wszystkich luTrzeba być wewnętrznie przygoto- dzi, a mówiąc precyzyjniej – siostrą dla
wanym, aby zanieść niejako Pana Boga każdego człowieka.
w swoją pracę. Umieć tak pracować,
żeby mieć ręce przy pracy, a serce przy
A jeśli siostra nie umie doradzić, nie
Bogu. Trzeba uczyć się widzieć Pana potrafi rozwiązać jakiegoś problemu,
Boga przede wszystkim w drugim czło- jak czegoś siostra nie wie, to co wtedy?
wieku.
Mam pełną świadomość, że problemy człowieka rozwiązać właściwie
Siostro, a co to znaczy apostolstwo? może tylko Bóg i tylko Bóg może na-

prawdę ulżyć cierpieniu człowieka. Jesteśmy tylko narzędziami w Jego ręku.
Obecnie tak wiele ludzi potrzebuje
zainteresowania, zwrócenia na nich
uwagi, podzielenia się swoimi przemyśleniami… Nigdy nie martwię się, że
czegoś nie wiem. Mogę szczerze się do
tego przyznać. Ludzie oczekują życzliwości i kiedy ją czują, są za nią bardzo
wdzięczni. Oni rozumieją, że siostra nie
musi wszystkiego wiedzieć. Wystarczy,
że jest… To też jest ważna dziedzina
apostolstwa – apostolstwo zwykłej
obecności – obecność kogoś w habicie,
kto przypomina o Bogu.
A spotyka się siostra z nieżyczliwością, agresją, nienawiścią, kpiną?
Tak. Zdarza się na ulicy spotkać
kogoś, kto z wrogością lub lekceważeniem zwraca się do siostry zakonnej.
Takim ludziom zazwyczaj przeszkadza
mój strój. Nic im przecież nie zrobiłam.
Widzimy się zwykle pierwszy raz. Są
nietolerancyjni bezinteresownie. Tylko
z reguły dla siebie wymagają tolerancji. Są także ludzie w średnim wieku,
którzy manifestują swoją niewiarę lub
niechęć do osób duchownych zwracając się do siostry lub księdza: „proszę
pani” czy „proszę pana”… To drobiazg,
w końcu wolno im. Rzeczywiście jestem kobietą. Raczej nie reaguję. Na
ogół jednak spotykam ludzi życzliwych.
Wierzę w to, że uśmiech budzi uśmiech,
a życzliwość, choćby po długim czasie,
rodzi życzliwość. W każdym człowieku
jest kopalnia dobra, którą trzeba odkryć.
A wracając do apostolstwa… Jak
apostołuje siostra, która nie idzie do ludzi? Np. ta, która pracuje w domu, zajmuje się kuchnią, pralnią czy ogrodem?

Rozmowy z siostrą Julią

O, taka siostra ma bardzo piękne
apostolstwo. Poprzez swoją miłość i
gorliwość, jaką wkłada w spełnianie
swoich obowiązków, przyczynia się do
wzrostu swojej świętości i rozwoju miłości w innych. Szczególnie wtedy, gdy
jej praca jest cicha i ukryta. „Wy jesteście na ziemi światłem mym, aby ludzie
widzieli dobre czyny w was i chwalili Ojca, który w niebie jest”. Im praca
bardziej ukryta i z większą miłością
spełniona, tym większa szansa, że ludzie zobaczą w tym Boga i Jemu oddadzą cześć, a nie temu, kto ją wykonał.
A siostra, która jest chora?
Tu trzeba wyakcentować jeszcze
bardziej płaszczyznę wiary. Siostry
chore, na ile im starcza sił, modlą się
dużo. Ale też wiedzą, że ich cierpienie
i całe ofiarowanie siebie i swojej sytuacji jest apostolskie, zbawcze, jeśli jest
zjednoczone z cierpieniem Chrystusa.
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A zatem pojęcie apostolstwa jest
bardzo szerokie…. Dużo szersze niż
myślałam…
A jak to rozumiałaś?

powaniu. Takie apostolstwo jest w tej
chwili chyba jeszcze bardziej potrzebne niż jakiekolwiek inne. Każdy więc
może być apostołem na tym terenie, na
którym Pan Bóg go umieścił.

No, że po prostu apostolstwo to
opowiadanie o Bogu, nauczanie, rekoSiostro! Bardzo dziękuję za poświęlekcje, ewangelizowanie, udzielanie cony mi czas. Teraz już wiem, że aposakramentów…
stolstwo to jedna z dróg do świętości.
Okazuje się, że apostołowanie to Zobaczymy się za tydzień?
czasem po prostu okazywanie swoim
Dobrze.
sposobem życia, jak można egzystować
szczęśliwie, licząc się z Bogiem i Jego
Zatem Szczęść Boże, Siostro!
prawem na co dzień w swoim postęSzczęść Boże, Elu!
W listopadzie w sposób szczególny modlimy się za wstawiennictwem świętych franciszkańskich i bł. Antoniego Rewery o rozeznanie drogi powołania
dla młodych. Twoje szczęście jest na wyciągnięcie dłoni !!!
Zatem zapraszamy do kontaktu z nami.
s. Julia Kalarus (referentka powołaniowa)tel: 790583354
e-mail: s.kalarusjulia@interia.pl
więcej na stronie fb: Franciszkanki CFS i Młodzi

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek

REKOLEKCJE
U FRANCISZKANEK
„Po co komu droga,
która nie prowadzi do świętości?”
Zapraszamy!
KOGO?
Dziewczęta rozeznające swoją drogę powołania.
PO CO?
Na zimowe skupienie do Sióstr Franciszkanek.
GDZIE?
Częstochowa, Ul. Płocka 9
KIEDY?
21-23.01.2022r.

Informacje i zapisy: s. Julia Tel.:
790583354

