,,Cała polska ziemia rozbrzmiewa pieśnią ku czci Maryi, Matki Boga i Matki Narodu.
Piękny jest świat w szacie wiosennej, piękna jest i polska ziemia ze swymi łąkami
umajonymi, dolinami zielonymi, cienistymi gaikami, górami, rzekami i strumykami
krętymi. Cała natura opiewa nieskończone Piękno Boga…”.
bł. ks. Antoni Rewera
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NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA
Na rozpoczęcie Majowego Nabożeństwa mówiłem wam o Maryi jako
Matce naszego Narodu. Stała się nią
począwszy od wieku IX po narodzeniu
Jej Syna, gdy z Czech zaświtało do nas
światło wiary katolickiej. Z imieniem
Maryi, Polska obudziła się do nowego, bo na zasadzie chrześcijańskiej
opartego życia, ze czcią Maryi rosła
w potędze i znaczeniu jako Królestwo
katolickie. Stąd arcybiskup lwowski
Józef Bilczewski powiedział: „Historia nasza przez długie wieki jest jakby
historią Maryi w narodzie”. Dzięki Maryi naród nasz wiary świętej wydrzeć
sobie nie dał ani w dawnych wiekach,
gdy tworzył państwo niepodległe, ani
też w czasie półtorawiekowej niewoli
po rozdziale Polski.
Religia była i jest podwaliną naszej
narodowości. To też nasi nieprzyjaciele usiłowali nam ją odebrać rozumiejąc, że ona to jest tym tajemniczym
źródłem naszej niezłomności. Przez
gnębienie religii w Polsce dążyli do
wynarodowienia Polaków. Mimo prześladowań naród nasz trwa niezłomnie
w swej wierze, bo czuwa nad nim Boża
i narodu Matka, która mu życie dała i
raz wraz błaga za nim Swego Syna –
Boga:
„Grzeszni są, Panie, lecz sto lat pokuty,
Sto lat niewoli przetrwali za karę,
A duch wynieśli jadem niezatruty
I żywą wiarę! (L. Rydel, Jasełka; III).
Tak Maryja przedstawia Synowi
„swój lud”, a na polskiej ziemi nigdy
nie ustaje śpiew pieśni:
,,Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi,
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi”.

„Wszystka piękna jesteś przyjaciółko
moja, i nie ma w tobie skazy”

(Pnp 4,7).

Wiosna idzie! Idzie i tchnie życiodajnym wiewem i radość w sercach
ludzkich budzi. Ludziom lepiej na wiosnę ale i tęskno jakoś, bo wiosna przynosi z sobą nowe życie, bo przynosi
tęsknotę za nieśmiertelnością. Cała
polska ziemia pod tchnieniem tej radości i tęsknoty wiosennej rozbrzmiewa pieśnią ku czci Maryi, Matki Boga i
Matki Narodu.
Piękny jest świat w szacie wiosennej, piękna jest i polska ziemia ze swymi łąkami umajonymi, dolinami zielonymi, cienistymi gaikami, górami,
zielenią pól, krzewów i lasów ozdobionymi, jeziorami, rzekami i strumykami
krętymi. Cała natura opiewa nieskończone Piękno Boga, który to wszystko
z niczego stworzył a z miłości ku ludziom oddaje pod opiekę.
Piękno Maryi, która dzięki niepokalanemu Jej poczęciu i boskiemu macierzyństwu po Bogu nie ma nikogo,
co by się z Nią mógł równać w krasie
przyrodzonej a zwłaszcza nadprzyrodzonej. Ona bowiem wolna od zmazy pierworodnej przedstawia w całej
pełni piękno Boże odbite na duszy
pierwszego człowieka, którego Bóg
stworzył na „obraz i podobieństwo
Swoje”. Ona, oprócz tego, przez niepokalane poczęcie napełniona najwyższym stopniem łaski uświęcającej,
związana najściślej z Bóstwem przez

macierzyństwo Syna Bożego, stała się
odbiciem piękna Bożego w najwyższej
mierze.
To też Duch Święty w Pieśni nad
pieśniami mówi do Maryi: „Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja, a
nie ma w Tobie skazy”. I następnie nie
mogąc znaleźć w ludzkiej mowie odpowiednich słów, aby to piękno Maryi
wprost wyrazić szuka podobieństwa
i przyrównuje Ją do „kwiatu polnego”, „lilii między cierniem”, „zorzy i
gwiazdy porannej”. Pełni zaś zachwytu Aniołowie, którzy Boga w Jego nieskończonym pięknie „twarzą w twarz”
oglądają, wołają na widok Maryi: „Która to jest, która idzie jako zorza powstająca, piękna jak księżyc, wybrana
jako słońce”. A stara pieśń kościelna w
słowach:
„Matko niebieskiego Pana,
Ślicznaś i niepokalana,
Jakiej wieki czas daleki,
Czas niemały i świat cały nie słyszał!”
- wyznaje, iż cudu takiego piękna, jakie Maryja w swoim Niepokalanym
Poczęciu, w pełni łaski i w dostojeństwie Macierzyństwa Bożego posiadła, nie wyśniłaby nigdy dusza ludzka.
Cud dziewiczego Macierzyństwa
niepokalanie poczętej i łaski pełnej
Maryi większy od wszystkich cudów
Bożych, nawet od cudu stworzenia większy, jest najwyższym wyra-

Okładka:
Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii Chrystusa Króla w Radomiu.
Fot. Arch. Czasopisma ,,Rewerzanka”.
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zem stworzonego piękna. Świadomą tego była
Maryja. Oto gdy w Jej
najczystszym
żywocie
„Słowo Ciałem się stało”, zawołała w wielkim
uniesieniu: „Wielbij duszo moja Pana, albowiem
uczynił mi wielkie rzeczy,
który możny jest i święte
Imię Jego”.
Naród polski wrażliwy
na piękno, zaledwie przez
wiarę poznał Pana Boga,
a po Bogu Maryję, zaraz
się Nią zachwycił i do
Niej całą potęgą serca się
garnął. Zrozumiawszy, że
dziecko ma się wzorować na swej matce i że
pięknym być nie można
inaczej tylko czystością
serca, serca posiadającego łaskę uświęcającą już
w chwili narodzin niebieską swą Matkę prosi o owe „czyste serce”,
którym Boga się ogląda,
gdy mówi: „Boga Rodzica! Dziewica, Bogiem
sławiona Maryja u Twego
Syna Gospodzina, ziści
nam, spuści nam”. Oto
początek i cała treść tej pieśni, którą naród od dawna za pieśń ojczystą
uważa, św. Wojciechowi przypisuje,
przed każdą wyprawą wojenną ją
śpiewa, na czele swych ustaw państwowych, księgi swych dziejów od

sza się polski rycerz, senator i ustawodawca, bo chce zachować swą
duszę czystą, aby się w niej Bóstwo
w swym nieskończonym pięknie
przeglądać mogło i błogosławieństwem swoim ją
napełniło, aby się upodobnić do piękności samej Pośredniczki.
To też według słów tej
pieśni przyszłe dzieje Polski we wszystkich swych
dziedzinach oprzeć się
miały na czystości wiary i
chrześcijańskiego obyczaju. Polska czystość wiary
zachowała, ale obyczaju czystego nie zawsze
strzegła i dlatego upadła.
Aby się podźwignęła musi
świętymi czynami przy
łasce Bożej i opiece swej
Matki świętej złożyć z siebie winy grzechowe i odzyskać czystość serca. W imię
Boga, Maryi i Ojczyzny odwróćmy się od brzydoty
grzechowej a ukochajmy
piękno obyczaju chrześcijańskiego, byśmy świętymi
czynami mogli ustroić samych siebie.
O Maryjo, Matko Polskiego narodu wypleń z
dusz naszych kąkole a
uproś nam serca czyste i
dobrą wolę, byśmy stali się
jej słów rozpoczyna.
Twoimi dziećmi, u Boga miłosierdzie
Ziści nam, spuść winy! tzn. wyjed- dla Ojczyzny wybłagać mogli. Amen.
naj nam Boga Rodzico, Dziewico odNauka bł. ks. Antoniego Rewery
puszczenie win u Swego Syna, Pana
z dnia 5.V.1918r.
naszego. Odpuszczenia grzechów za
Odczytała z Rękopisu
pośrednictwem Matki Bożej doprai przygotowała do druku
z zachowaniem oryginalnej pisowni
- s. Przełożona Wiesława Błażejewska
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Obecność Maryi
w moim życiu

Mam na imię Ewa i mam 35 lat. Pochodzę z małej miejscowości na Lubelszczyźnie - tam się wychowałam
i spędziłam 25 lat mojego życia. Potem wyjechałam do Warszawy, gdzie
zaczęła się moja Droga do Maryi. Myślałam wtedy o Matce Bożej jako kimś
odległym, mimo iż w dzieciństwie
często modliłam się w drodze do szkoły modlitwą ,,Pod Twoją Obronę...”.
Potem w szkole średniej przechodziłam przez plac Bazyliki Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny i tam wstępowałam na kilka chwil, aby się pomodlić. Wtedy myślałam, że Bóg mnie nie
słyszy, że moje modlitwy są mu obce.
Była to bardziej religijność niż wiara.
W Warszawie znajoma zaprosiła
mnie na Mszę Świętą, gdzie kapłan
nakładał ludziom szkaplerze. Ja również go przyjęłam. To był początek
zgody, by Maryja działała w moim życiu. Stopniowo zaczęłam się do Niej
zwracać i rozmawiać w sercu. Chyba
dopiero wtedy świadomie zaczęłam
Ją uznawać za kogoś, ważnego… Zobaczyłam w Niej osobę, która żyła na
ziemi realnie, doświadczała codzienności podobnie jak każdy człowiek
na ziemi. Wtedy zaczęłam traktować
Maryję jak Mamę, która wie, czym są
przyjaźnie, rodzina, praca, wychowanie, ucieczka, cierpienie, ból, śmierć,
tęsknota itp. Ona przeżyła życie jako
Panna, Dziewica, Żona, Matka, która
utraciła Syna, Wdowa, Przyjaciółka
(Elżbiety), Duchowa Mama Apostołów po śmierci Jezusa... Była przede
wszystkim rozkochana w Bogu i z miłości do Niego, przyjęła dar poczęcia
Jezusa jako pokorna Służebnica Pana.
Patrząc na Maryję, mogłam odnaleźć
Jej obecność w różnych sytuacjach życia, w bliskich mi, mojej rodzinie, znajomych. Widziałam w Niej osobę która
przeszła pewne etapy życia w zaufaniu i oddaniu.
Wtedy moje serce rozpalało się
pragnieniem czegoś więcej - pójścia

głębiej w relacji z Maryją. Postanowiłam oddać się całkowicie Jezusowi
przez Jej Niepokalane Serce, według
wskazań św. Ludwika de Montfort.
Przeczytałam „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny”. Wówczas wszystko, co
możliwe odciągało mnie od tego i nie
było łatwo wytrwać w tym postanowieniu oddania się Maryi w niewolę
z miłości. Przygotowanie trwało 33
dni i każdy dzień wymagał modlitwy,
skupienia i walki. Myślisz może - po
co kolejne nabożeństwo, skoro mam
Szkaplerz? Myślę, że to nie chodzi
o samo nabożeństwo, jego formę, lecz
o istotę zbliżenia się do Maryi, a przez
Nią do Jezusa. On rozwijał się pod Jej
Niepokalanym Sercem, przyszedł na
świat w stajence betlejemskiej, wychowywał się 33 lata przy Niej, a potem poszedł w świat głosząc dobrą

nowinę. Maryja żyjąc z Jezusem znała
każdy Jego krok, upodobania, widziała
jak się rozwija i staje się mężczyzną Synem Boga. Maryja poznała Jezusa,
mogła z Nim nieustannie przebywać.
Oddanie się Jezusowi przez Maryję
w niewolę z miłości jest z miłości - tak
często nieudolnej i słabej, grzesznej
i kruchej, miłości ludzkiej. Moja miłość zawodzi. Tak, jak w przypadku
Piotra, gdy zaparł się Jezusa, mimo to
- Pan go nie ocenił i nie powiedział, że
się nie nadaje, żeby kochać. Wiele razy
upadam i słabnę, podobnie jak Piotr.
Wiem jednak, że Tą która się nigdy nie
zaparła Jezusa, Boga i Jego Woli, jest
Maryja - Matka Syna Bożego, która
była z Nim szczególnie w cierpieniu,
gdy Go wyszydzali, podczas Drogi
Krzyżowej, gdy umierał na Krzyżu,
Ona Go nie opuściła. Maryja wie najlepiej jak to jest patrzeć na cierpienie,
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ból, śmierć. Ona, nie rozpacza - ufa
i idzie dalej. Dzięki temu, podczas moich trudności, bólu, cierpienia, choroby, straty widziałam w Niej nadzieję,
która była iskrą, by się nie poddawać,
by ufać i wierzyć, że Bóg jest przy mnie,
że jest blisko. Skoro był tak blisko Maryi, to i przy mnie jest, choć nieraz nie
zgadzam się na moje cierpienia, bóle,
trudności życiowe i często ich nie rozumiem, pytając ,,Dlaczego?". Z Maryją zaczęłam jednak pytać ,,Po co?”.
W chorobie, doświadczeniach szukałam sensu i znalazłam go w Krzyżu Jezusa. Oddając się w niewolę z miłości
do Maryi, oddałam i oddaję się każdego dnia Jej Synowi - Jezusowi. Czym
jest dla mnie oddanie? Ciągłą szkołą
miłości do Boga, bliźnich, siebie. Codziennie mogę wybrać - kochać czy
odrzucać, oceniać, potępiać, wyrzekać się trudu, pracy, cierpienia, które
jest dziś, tu i teraz. Maryja mi pomaga
wstać, gdy upadnę, gdy się boję - iść,
kiedy płaczę - otrzeć łzy, gdy nie mam
nadziei - odzyskać ją. Nigdy mnie nie
zostawiła, nawet wtedy, gdy myślałam w dzieciństwie, że Bóg i Ona mnie
nie słyszą. Słyszą! Kochają! Czekają, aż
pozwolę Im wejść do mojego życia, aż
dam się poprowadzić w nieznane głębiny mojego serca.
By pójść jeszcze dalej w Drodze
do Maryi, pewnego dnia zrodziła się
w moim sercu myśl, by pojechać autostopem do Medjugorie w całkowitym
oddaniu się Opatrzności Bożej, bez
pieniędzy, jedzenia, noclegów, picia,
zupełnie bez żadnych zabezpieczeń,
poza plecakiem i tym co było w nim.
Ta myśl pojawiła się, gdy moja przyjaciółka przyniosła mi do pracy zdjęcie twarzy Maryi zrobione w Tihalinie.
Oczy na tym zdjęciu wyglądają jak
prawdziwe i przyciągają wzrok. Wtedy
nie mając pojęcia zupełnie o tym, czym
jest jazda autostopem, nawet gdzie
leży Medjugorie, razem z przyjaciółką
zdecydowałyśmy, że tam wyruszymy.
Autostop pobłogosławił Kapłan, więc
dla nas był to znak, że to droga w którą jesteśmy posłane. Nie obyło się bez
trudu, głodu, obaw, trudnych decyzji,
spania na ławkach, czy też niespania
przez całą noc. Byłyśmy prowadzone
ręką Bożą, choć czasem nie było łatwo. Mimo to, spotykały nas niespodzianki od Boga w postaci ludzi którzy
nas wspierali, podwozili, zabierali do
domów, nawet na urodziny. Chcieli,
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abyśmy się z nimi
modliły. Nie opisuję
tutaj przygód autostopowych, bo zajęłoby to całą książkę.
Ważne jednak jest to,
że ten autostop nie
był ostatnim i praktycznie co roku wyruszam w autostopową
Drogę do Maryi.
Powstał wówczas
blog na Facebooku,
gdzie dzieliłam się
z ludźmi tym, czego doświadczyłam
podczas tej drogi.
Zabierałam ze sobą
w podróż intencje ludzi, którzy o to prosili, modliłam się za
nich podczas całej
drogi. Każdy dzień
ofiarowywałyśmy
za konkretną grupę
osób, np. za kobiety, za chorych i niepełnosprawnych, za
cierpiących. Ufam,
że Bóg przyjmował
te modlitwy i ofiary,
bo wiele świadectw
otrzymywałam
od
tych którzy nas obserwowali.
Wiem,
że było to ważne
dla tych, którzy, nie
mogą fizycznie podróżować, bo nie
pozwala im na to
choroba, jakieś cierpienie, niemoc. Cieszyłam się, bowiem
te osoby mogły nam
towarzyszyć
duchowo w drodze.
Czuły się potrzebne
i szczęśliwe, ponieważ mogły się modlić w domu, że ich
modlitwa, obecność
są istotne. Nauczyłam się wtedy, że nie
liczy się miejsce lecz
osoba, spotkanie, bycie z tym, kogo spotykam, kto jest mi
dany teraz na drodze.
Uczyłam się kochać
z Maryją, kochać bez

Ewa na drodze autostopowej do Maryi.
Fotografia ze zbiorów Autorki tekstu.
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względu na wyznanie, poglądy. Często
pomagali mnie i koleżance Muzułmanie. Oni otwierali nam swoje domy,
podwozili, czasem łamali schematy
myślenia, szczególnie gdy prosili nas
o modlitwę za nich. Uczyłam się ufności, poznawałam siebie, Boga, Jego
wszechmoc i opiekę niezależnie od
sytuacji i miejsca. Poznawałam Maryję, stawała mi się coraz bliższa. Wtedy
też zaczęłam pisać do Niej listy, opisując jak przyjaciółce wszystko, co było
w moim sercu, czego pragnęłam, co
było trudne i niezrozumiałe, czego się
obawiałam i potrzebowałam. Był to
mój sposób na oddawanie Jej wszystkiego (jestem świadoma, że Ona i tak
wie, co się dzieje w naszym życiu),
na wyrażenie chęci, by Ona mogła
wejść w te sfery razem z Jezusem. To
uwalniało mnie od postawy i myślenia w rodzaju ,,sama sobie poradzę”,
,,wszystko jest ok, dam radę” i innych
pysznych postaw mojego serca i samowystarczalności.
Mimo iż więź z Maryją stała się
żywa i autentyczna, dostrzegałam, że
z relacją z Bogiem, Jezusem, Duchem
Świętym oraz Maryją jest tak, jak z relacjami między ludźmi - osłabiają się,
a czasem znikają, gdy o nie - nie dbamy. Czasem w pędzie obowiązków
zapominamy o tym, że Bóg nam towarzyszy, jak i towarzyszy nam Maryja.
Niekiedy oddziela się Boga od tego
co ziemskie, tymczasem jest inaczej
- Bóg przenika wszystko. Jedyne czego potrzeba to powiedzieć do Niego
choćby słowo, zapytać, poprosić, może
PODZIĘKOWAĆ za to, co oczywiste wodę do picia, pracę, ale i za 2% szans
na przeżycie (,,2% to nie 0%” - kiedyś
usłyszałam te słowa od dziewczyny
chorej na raka) oraz za inne dary. Doświadczenia pielgrzymek autostopem
ogołacały moje serce i pokazywały
prawdę o Bogu, a w szczególności to,
na ile ufam i czy w ogóle ufam Jemu.
Tego nie da się zmierzyć, bo każdy
dzień to nowe małe życie i nowe decyzje kroczenia z Bogiem i Maryją.
Szczególnie to, co było dla mnie
trudne i niezrozumiałe doprowadziło
mnie do tego, by zacząć praktykowanie wynagradzającego nabożeństwa
pięciu pierwszych sobót miesiąca. To
kolejne nabożeństwo na mojej DRODZE. Tak, DRODZE, bo droga trwa... tak,
jak płynie życie. Każdy krok w Drodze
do Maryi począwszy od szkaplerza,

oddania Jezusowi przez Maryję w niewolę z miłości, autostopy, listy, modlitwy dziewczynki w dzieciństwie,
miały sens i mają. Przez to wszystko
uczyłam się kochać, oddawać Panu
Bogu to, co mam. Ale czy umiałam
przepraszać? Przecież moje grzechy
wyspowiadane, jeszcze nie zostały
odpokutowane... co zatem z konsekwencjami? Przyszedł więc moment
na to, by przepraszać i żałować, aby
nabożeństwo pięciu pierwszych sobót
miesiąca stało się ,,nie zaliczaniem”
pięciu sobót, by nie pójść do piekła,
lecz przerodziło się w pragnienie nieustannego wynagradzania, i codziennego oddawania Bogu przez Serce
Maryi wszystkich trudów, cierpień,
pracy, obowiązków w intencji wynagrodzenia za grzechy pięciu rodzajów
zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi (obelgi przeciw
Niepokalanemu Poczęciu; przeciw Jej
Dziewictwu; przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu; obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność,
wzgardę, a nawet nienawiść wobec
nieskalanej Matki; bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych
wizerunkach).
Wynagradzanie uczy pokory i uniżenia, przełamania swojego ja i powiedzenia ,,Przepraszam”, ,,Wybacz mi”.
Nie oznacza to, że się wybielę, stanę się
doskonała. Oznacza to, że po każdym
upadku mogę wstać, przeprosić i pójść
dalej razem z Maryją do Jezusa. Ważna
jest szczerość, autentyczność w tym, co
przeżywam i pozwolenie Bogu działać,
również przez Maryję - Tę, która zgodziła się, świadomie powiedziała ,,Tak”
na działanie Boga w Jej życiu. Myślę,
że Ona też mogła mieć już swoje plany
i marzenia, wizję swojego życia. Przychodzi jednak Archanioł Gabriel i oznajmia Jej najpierw kim jest w oczach Boga
- ,,Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan
z Tobą”. Dla mnie to niesamowity fragment, który pokazuje mi prawdę nie
tylko o Maryi, ale przede wszystkim
o mnie. Kim jestem? Jestem ,,pełna łaski”, bo ,,Pan jest ze mną”. Kolejne słowa Archanioła: ,,Nie bój się, Maryjo...”
wskazują mi: NIE BÓJ SIĘ! Wiem, że Bóg
ma dla mnie najlepszy plan, choć mogę
go nie rozumieć, ,,zmieszać się”, podobnie jak Maryja, jednak On wie jak go zrealizować. ,,Dla Boga bowiem nie ma nic
niemożliwego”.
Nadszedł moment, gdy na zapro-

szenie mojego przyjaciela przyjechałam
do Sandomierza. Wtedy skończyłam
modlić się nowenną pompejańską w intencji wypełnienia Woli Bożej w moim
życiu. Modliłam się przy obrazie
w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Kościele u oo. Dominikanów. Ta
modlitwa była prosta. Paciorek po paciorku zanurzona w modlitwie, w pewnej chwili poczułam, ,,że jestem pełna,
niczego mi nie brakuje”. To było głębokie doświadczenie, które mnie poruszyło. Do dziś jest to dla mnie wyjątkowe
miejsce związane z Maryją i tą modlitwą. Podczas tego wyjazdu był też czas
pobytu w Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w Sulisławicach. Tam poznałam wspaniałych ludzi, którzy tak jak
ja, przyjechali do mojego przyjaciela, by
razem uwielbiać Boga podczas nagrania do klipu do jego płyty z psalmami.
Po weekendzie wróciłam do Warszawy

Świadectwo
i podczas modlitwy osobistej przychodziła mi myśl, że mam się wyprowadzić
w sobotę do Sandomierza. Dla mnie
to było szalone, bo był poniedziałek,
a do soboty było zaledwie 6 dni... Jak
ja mam to zrobić? Co z mieszkaniem,
które wynajmowałam? Okazało się,
że nagle odezwała się koleżanka ze
wspólnoty. Powiedziała, że potrzebuje
mieszkania, bo to, które wynajmowała, właściciel sprzedał i w sobotę musi
się gdzieś wprowadzić. Mimo miliona
wątpliwości, które miałam, znajomi zadeklarowali, że mogę u nich mieszkać,
że pomogą mi z pracą. Ja dalej nie wierzyłam w to, co się dzieje, jednak podjęłam ryzyko i poszłam za natchnieniem!
Bałam się, ale mimo to stwierdziłam,
że zawsze mogę wrócić, gdy okazało się, że to błędna decyzja. Dałam się
poprowadzić przez różaniec, modlitwę
serca i zostawiłam prawie 9 lat życia
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w Warszawie. Tutaj krok po kroku się
wszystko układało - mieszkanie, praca,
a tu taka niespodzianka! Kolega mojego
przyjaciela pomagał mi w organizacji
życia w nowym miejscu, dużo razem
różańców odmówiliśmy. Modlitwa do
siebie zbliżała i po miesiącu znajomości
zostaliśmy parą, potem narzeczonymi
i teraz już jesteśmy małżeństwem. Dodam tylko, że mój mąż oddał się Maryi
z miłości krótko przed moim przyjazdem do Sandomierza na nagranie klipu,
o którym piszę wyżej.
Maryja łączy, prowadzi do pełnienia
Woli Bożej. Jestem szczęśliwa! W życiu
nie zaplanowałabym sobie takiej drogi,
decyzji. Gdyby nie Maryja i moja droga
do Niej, przez Nią do Jezusa, nie byłabym tym kim jestem i tu, gdzie jestem.
Dziękuję Bogu za Drogę do Maryi, z Maryją i w Maryi, która trwa, prowadząc
do Jezusa. Dziękuję za każdy trud, który

okazał się oceanem łask. To dlatego, że
dla Boga nie ma nic niemożliwego, poza
tym, że to Ty sam możesz nie pozwolić Mu działać w swoim życiu. Maryja
była pokorna i Mu ufała. Ja i Ty możesz
w każdej chwili powiedzieć ,,przepraszam za moją pychę”, ,,chcę pełnić Twoją wolę, choć jej nie rozumiem, pomóż
mi Boże...”. Daj Bogu szansę przyjść do
Ciebie, daj Maryi szansę ukochać Cię jak
swoje najukochańsze dziecko. To nie
oznacza zniknięcia kłopotów, chorób
itp., ale to oznacza przejście przez te
kłopoty, choroby i inne doświadczenia
z Bogiem, Jezusem, Duchem Świętym,
Maryją. Pamiętaj, NIGDY NIE JESTEŚ
SAM! Pamiętaj, że możesz razem z Maryją powiedzieć ,,Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa
twego”. Amen.
Ewa Garcarz

Ewa i Paweł Garcarz.
Fotografia ze zbiorów Autorki tekstu.
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Każdego roku wiosną w naszym Zgromadzeniu – Córek św. Franciszka Serafickiego, ma miejsce
spotkanie formacyjne Sióstr wieczystek połączone z zebraniem Przełożonych Domowych i Zarządu
generalnego. Spotkanie to w tym roku miało miejsce w dniach 11 – 12 marca w Domu Zgromadzenia w
Częstochowie ubogacone modlitwą na Jasnej Górze. Do Domu Sióstr uczestniczki spotkania zjeżdżały się już od południa w piątkowy dzień 11 marca. Jak na przedwiośnie, był to dzień jasny, słoneczny,
piękny, choć trochę chłodny z lekko minusową temperaturą.

Wiosenne spotkanie
Córek św. Franciszka Serafickiego
w Częstochowie i na Jasnej Górze

Najpierw, w piątkowe popołudnie
odbyło się Posiedzenie Zarządu Zgromadzenia, któremu przewodniczyła M.
Victoria, a potem Siostry udały się przed
Oblicze Matki Bożej na modlitwę indywidualną oraz Apel Jasnogórski.
W sobotę zaś, od samego rana, nad
planem dnia czuwała Mistrzyni formacji stałej S. Daniela, która też miała dla
Sióstr swoje wystąpienie. Wykład na
temat: „Jaki obraz Boga noszę w sobie?”
oparty na Łukaszowym opisie uczty
u faryzeusza Szymona (Łk 7, 36 – 50),
przedstawiony w formie prezentacji
multimedialnej bardzo Siostry zainteresował i był bogatym zadatkiem treści
do medytacji w ciągu dnia. Niemniej
równie wciągający i bardzo potrzebny był kolejny punkt programu tego
przed-wiosennego Spotkania, a mianowicie: wspólne obrady Przełożonej
Generalnej, Sióstr Radnych i Sióstr
Przełożonych Domowych, zakończone
także pewnymi wnioskami oraz planami na najbliższe miesiące: na rekolekcje, jubileusze, zakonne uroczystości,
szczególnie zaś, gdy idzie o obchody
80. lecia śmierci Bł. Ojca Antoniego.
Wspomniano także, datę – 16 marca –
dzień aresztowania Ojca Założyciela,
jako początek drogi ku męczeńskiej koronie.
Każdy kolejny punkt spotkania był
oczywiście „oddzielony” Godzinami
brewiarzowymi i zakonnymi modlitwami z Modlitewnika Córek św. Franciszka Serafickiego. Siostry modliły się
w sprawach Zgromadzenia, za chore
oraz Zmarłe Siostry i o nowe powołania, ale także w palących potrzebach
naszych czasów, czyli za Ukrainę, naszą
Ojczyznę i o pokój na świecie. Nie zabrakło też modlitw w intencji Synodu
powszechnego i próśb, które nam przed

wyjazdem na Jasną Górę serdecznie polecono.
Zjazd nasz, w sobotę 12 marca,
zakończył się przepięknie! Mszą św.
o 13.30 „tylko dla nas” w Kaplicy Pani Jasnogórskiej. Tę Mszę świętą, na zaproszenie Przełożonej Wspólnoty częstochowskiej S. Edyty, sprawował Ks. Kan.
Janusz Wojtyla, Proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie, czyli terytorialny Proboszcz
Sióstr.
Oczekując w zakrystii na wejście
na Mszę św. do Kaplicy Matki Najświętszej „za kratę”, spotkałyśmy się
na chwilę z Metropolitą Częstochow-

skim Abp. Wacławem Depo, który
akurat zakończył sprawowanie Mszy
św. u Matki Bożej, a jest nam tak znanym i bliskim przez diecezję radomską oraz posługę Sióstr w wyższym
seminarium duchownym, gdzie pełnił
przez wiele lat funkcję rektora. Ksiądz
Arcybiskup przywitał nas serdecznie,
każdej powiedział ciepłe słowo, kilku
rzucił jakiś fakt-wspomnienie i na koniec nas pobłogosławił. W przeddzień
wieczorem widziałyśmy Jego Ekscelencję podczas modlitwy apelowej, ale
nie myślałyśmy, że nazajutrz się spotkamy.
s. Klara

Siostry CFS w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki
Bożej - Jasna Góra. Fot.: Archiwum Zgromadzenia.
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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W NASZEJ ZAKONNEJ WSPÓLNOCIE CÓREK ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO
Do świętowania Niedzieli Miłosierdzia przygotowujemy się zawsze już od Wielkiego Piątku, kiedy to rozpoczyna się modlitwa nowenny do Bożego Miłosierdzia, praktykowana w całym Kościele i
wpisana na stałe do naszego zakonnego Modlitewnika. Miłosierdzie jest największym przymiotem
Boga i przez nie „stało się nam zbawienie”. Każdy z nas i cały świat, dzisiaj i kiedykolwiek, ale właśnie
szczególnie dzisiaj, bardzo potrzebuje Bożego miłosierdzia.
Wspaniale, że św. Jan Paweł II w
roku jubileuszowym 2000 ustanowił
to Święto. Możemy poprzez obchód
liturgiczny, razem z całą wspólnotą
Kościoła świętego uwielbić Boga za
ten bezcenny dar i prosić Go o zdroje miłosierdzia dla nas i dla całego
świata.
Naszej tegorocznej modlitwie „o
miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata” przewodniczył Biskup
Sandomierski J. E. Krzysztof Nitkiewicz. Razem z Księdzem Biskupem
Mszę św. w naszej zakonnej kaplicy
sprawowali: ceremoniarz Księdza Biskupa – Ks. Grzegorz Staszczak oraz
nasz Ksiądz Kapelan. W kaplicy zgromadziła się prawie cała wspólnota,
bo dzięki specjalnemu urządzeniu
do transportu chorych po schodach,
udało się zwieźć do kaplicy naszą najstarszą, nie chodzącą już, S. Zofię, dla
której jest to zawsze „szczęście niewysłowione”.
We wstępie do Mszy św. Ksiądz
Biskup podkreślił wielkość i potrzebę
Miłosierdzia oraz zachęcił do dziękczynienia Bogu za ten bezcenny dar.
Wzbudzając intencję prosił o miłosierdzie dla nas tu zgromadzonych,
ale także dla chorych, cierpiących, dla
doświadczonych wojną Ukraińców
i dla wszystkich ludzi na świecie, bo
nie ma nikogo, kto by Bożego miłosierdzia nie potrzebował.
Podkreślając zaś w homilii, że
przesłanie paschalne to jest przesłanie o Bożym miłosierdziu, zachęcił
nas do obfitego korzystania ze zdrojów Bożego miłosierdzia i głoszenia
oraz świadczenia miłosierdzia bliźnim, gdyż tego od nas oczekuje Zmartwychwstały Chrystus. Przynosi On
nam radość i pokój, ale pragnie, abyśmy szli na cały świat i nieśli wszystkim ludziom tę dobrą, radosną nowinę,
że Jezus umarł i zmartwychwstał, aby
nas zbawić - dać nam życie wieczne i

J. E. Krzysztof Nitkiewicz, Ks. Grzegorz
Staszczak, Ks. Władysław Gwóźdź podczas
Eucharystii w kaplicy Domu Zgromadzenia.
Fot.: Arch. Czasopisma ,,Rewerzanka”

szczęście przebywania z Nim na wieki.
Nie tylko my sami, ale wszyscy ludzie
mają prawo do Bożego Miłosierdzia, a
my mamy być tego świadkami i przekazywać je innym. Niech nie schodzi
z naszych ust modlitwa: „Jezu, ufam
Tobie”. Nawet dzisiaj, gdy pandemia
nadal zbiera żniwo, a wojna na Ukrainie zdaje się nie mieć końca, nie wolno nam tracić nadziei. „Ofiarujemy Ci
Ciało i Krew…”. Źródłem tej nadziei
jest obecność Chrystusa pośród nas i
Eucharystia.
Ksiądz Biskup polecił naszym
modlitwom także trwający w Diecezji Kongres eucharystyczny, który wszedł teraz w etap intensywnej
wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Ma to miejsce w
każdej parafii i w każdej wspólnocie,
także w domach zakonnych.
Poranne spotkanie z Pasterzem
naszej Diecezji miało jeszcze swoje miłe przedłużenie w refektarzu,
gdzie można było wypić kawę i zjeść
świąteczne śniadanie.

Dzień dzisiejszy został nazwany
także „Dniem Dobra”, więc w modlitwie
wiernych było wezwanie, aby każdy
dzień naszego życia był „dniem dobra”.
Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy bez
reszty zaufamy Panu naszemu, Jezusowi i pozwolimy Mu na „zatopienie nas”
w strumieniach Jego Krwi i wody.
„Miłosierdzie Twe Jezu, poprzez wieki
wciąż trwa,
Miłosierdzie Twe Jezu, ukojenie nam
da,
Bo gdy smutek nas trapi,
I na duszy tak źle,
Miłosierne twe serce, Łask promienie
nam śle”.
Bądź uwielbiony, Panie Jezu, za
ten skarb, jakim jest Twoje miłosierdzie i pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego
miłosierdzia, aby w Tobie zawsze
odnajdowali źródło nadziei. I nam
też pozwól codziennie doświadczać
Twego miłosierdzia.
s. Klara
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W dniu 24 kwietnia 2022 r. w Lublinie, w zakrystii kościoła św. Jadwigi Królowej, przygotowując się
do sprawowania Mszy św., zmarł
+Ks. Jan Kazimierz Mitura, Kapelan
honorowy Ojca Świętego, Kanonik
honorowy Kapituły Lubelskiej, budowniczy kościoła i od 1980 r. pierwszy Proboszcz Parafii św. Jadwigi
Królowej na lubelskim Czechowie.
Urząd Proboszcza pełnił do 2010
r., czyli do przejścia na emeryturę.
Po przejściu na emeryturę pozostał
przy Parafii, jako rezydent i pobyt
ten trwał do chwili śmierci, czyli do
Niedzieli Miłosierdzia 24.04.2022 r.
Ks. Prałat Mitura ur. się 9 maja
1940 r. we Władysławowie, par. Wojcieszków, na terenie diecezji siedleckiej. Szkołę średnią, „Biskupiaka”, a potem Seminarium Duchowne
ukończył w Lublinie. Święcenia
kapłańskie otrzymał 31 maja 1964
roku w lubelskiej katedrze. Pracował duszpastersko jako wikariusz w
Parafiach: Rejowiec, św. Jozafata BM
(1964-1971) i Puławy, Wniebowzięcia
NMP (1971-1976), następnie został
rektorem kościoła św. Jerzego w Biłgoraju (1976-1980), a potem od 1980
r. to był już Lublin i tworząca się od
podstaw nowa parafia św. Jadwigi
Królowej na Czechowie.
W 1986 r. w Uroczystość Matki
Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia,
rozpoczęły posługę w Parafii Siostry
ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. Ten Dom Zgromadzenia istnieje do dzisiaj, bo następca: Ks. Prałat Andrzej Głos wyraził
pragnienie, aby Siostry nadal w tej
Parafii posługiwały. Na życzenie śp.
Ks. Mitury, Siostry podjęły zadania
w zakrystii oraz katechezie, od początku też do tego Domu Zgromadzenia należała Siostra pracująca w
Wydziale katechetycznym wcześniej
Kurii Biskupiej, a od 1992 r. Kurii Metropolitalnej. W tym Domu, przyjmowane serdecznie nie tylko przez
Wspólnotę zakonną, ale przede
wszystkim przez Proboszcza, miały
swoją bazę i dogodny dojazd do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Siostry studentki. Niektóre miały
to szczęście mieszkać na stałe przez
cały okres studiów stacjonarnych.
Taki stan rzeczy trwa nadal.
Współpraca z Księdzem Proboszczem Miturą układała się dobrze,

Odszedł
do Domu Ojca
Śp. Ksiądz Prałat Jan Mitura

emerytowany Proboszcz
Parafii św. Jadwigi Królowej w Lublinie
Ksiądz Proboszcz dbał o Siostry i od
strony duchowej i socjalno-bytowej.
Od początku część Domu parafialnego „dla Sióstr” była objęta zakonną
klauzurą, Siostry miały swoją kaplicę z Najświętszym Sakramentem,
każda swoją celkę, był też pokoik
gościnny, przytulna kuchenka i refektarz oraz mała pracownia. Jak się
mieszkało i jak się współpracowało
z +Księdzem Miturą i jak dobrym i
troskliwym oraz gorliwym kapłanem
był +Ksiądz Mitura oddadzą to wymownie słowa pożegnania „od Zgromadzenia” wypowiedziane w dniu
pogrzebu, a zamieszczone in extenso na końcu tegoż tekstu.
Uroczystości pogrzebowe przebiegały następująco; najpierw w kościele św. Jadwigi Królowej w Lublinie, w dniu 26 kwietnia o godz. 18.00
była sprawowana Msza św. żałobna, której przewodniczył J. E. Ks. Bp
Mieczysław Cisło, na którą przybyło
liczne grono kapłanów i czechowskich Parafian oraz krewnych i przyjaciół. Msza św. była poprzedzona
godzinnym czuwaniem i modlitwą
różańcową, którą Ksiądz Prałat bardzo cenił, a świadczyć może o tym
także to, że w chwili rozpoczęcia
budowy utworzył 4 Kółka różańcowe, by „fundamenty” nowej świątyni
miały solidne oparcie, a po paru latach tych Kółek było już 24 i istnieją
one do dzisiaj.
Msza św. pogrzebowa odprawiona została także w kościele św. Jadwigi, w dniu 27 kwietnia br. o godz.
11.00 i również poprzedzona była
godzinnym czuwaniem modlitewnym. Najpierw Proboszcz kościoła
św. Jerzego z Biłgoraja odmówił z
wiernymi zgromadzonymi w świą-

tyni Koronkę za zmarłych, a następnie „mikrofon przejęły” Córki św.
Franciszka. Modlitwie tej przewodniczyła Przełożona generalna Zgromadzenia M. Victoria Kwiatkowska,
która prowadziła Różaniec, część
chwalebną ze specjalnie przygotowanymi krótkimi rozważaniami, a
potem razem ze swoją Zastępczynią,
S. Wikarią Urszulą Kuźnia, poprowadziła Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Koronka była śpiewana.
Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Metropolita Lubelski J. E. Ks.
Abp Stanisław Budzik. Arcybiskup
wygłosił również homilię. Po zakończeniu Mszy św. głos zabierali kolejno: kolega kursowy Zmarłego, J. E. Ks.
Bp Jan Śrutwa, przedstawicielka Parafian, przedstawicielka Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego
(radna generalna s. Klara Radczak),
opiekunka Kółek Różańcowych, Proboszcz parafii Ks. Andrzej Głos, Ks.
Dziekan Adam Wełna oraz w imieniu
Rodziny – Siostrzeniec Zmarłego: Ks.
Janusz Latoch. Z treści homilii oraz
wszystkich tych wystąpień jasno wynikało, że Ksiądz Prałat Jan Mitura
był wspaniałym kapłanem i gorliwym
duszpasterzem i po prostu dobrym
człowiekiem. Można ogólnie podsumować: jakie życie, taka śmierć i też
taki pogrzeb. Życie Zmarłego było
godne najwyższego uznania. Śmierć
nastąpiła w świątyni, w drodze do ołtarza, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Pogrzeb przebiegł uroczyście i
był pięknie przygotowany, i podobnie
jak poprzedniego dnia wieczorem,
zgromadził liczną rzeszę wiernych i
ok. 150 kapłanów.
Słowa śp. Ks. Jana Mitury, zamieszczone na obrazku pamiątkowym,
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przygotowanym przez
organizatorów pogrzebu, są swego rodzaju
syntezą tego czym żył
i czego nauczał Zmarły.
A mianowicie: „To czego doświadczyło moje
pokolenie jest ilustracją słów św. Pawła, że
<<zwycięstwem, które
odnosimy jest wiara
nasza>>. Tylko ludzie
wiary mają tytuł do
prawdziwej mądrości.
To przez nas, wierzących, Ewangelia jest zawsze aktualna, świeża
i żywa…”. Ośmielę się
powiedzieć, że te słowa to jakby testament,
który dla nas + Ks. Mitura pozostawił. Przynajmniej ja tak to odbieram i czuję. Obyśmy
więc, nasze pokolenie,
byli ludźmi żywej wiary.
Po
zakończeniu
Mszy św. nastąpiło
odprowadzenie Ciała
Zmarłego i złożenie w
grobie rodzinnym na
cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Temu
obrzędowi także przewodniczył Metropolita
Lubelski, a uczestnicy
pogrzebu do końca tłumnie towarzyszyli.
A teraz, na zakończenie tej żałobnej opowieści o Drogim Nam śp. Księdzu Prałacie Janie Kazimierzu Miturze, zamieszczamy poniżej „nasze”
słowa do Niego skierowane.
„Księże Prałacie, nie zliczę ile razy
stawałam w tym miejscu, żeby Cię
uszanować, złożyć życzenia, gratulacje, podziękowania… Były ku temu
różne miłe, szczerze przez mnie wyczekiwane okazje… Teraz przyszedł
dzień i taka okoliczność, która w życiu każdego jest nieunikniona, ale nie
jest oczekiwana i zawsze czujemy się
nią jakoś zaskoczeni… Zbliżały się
Twoje kolejne Urodziny (9 maja) i liczyłam po cichutku, że uda mi się wybrać z naszą M. Victorią na urodzinową kawę, na spotkanie i na rozmowę.
Rozmowę o powołaniach, o Kościele, o
Polsce i świecie... Że może jak choćby
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rok temu, zaśpiewamy w duecie (choć
ze mnie nie najlepsza śpiewaczka) „o
świecie, który nie jest taki zły, niech
no tylko zakwitną jabłonie”.
Opatrzność Boża sprawiła, że stało się inaczej. Twój świat odtąd, w co
głęboko wierzymy, nie tylko nie będzie
już taki zły. Będzie on dobry, piękny i
święty. Majowe spacery odbywać będziesz w rajskich ogrodach, przy śpiewie zakochanych w Bogu aniołów i
świętych.
Pragnę w imieniu obecnej tu M.
generalnej Victorii, Zarządu Zgromadzenia i wszystkich Sióstr: Córek św.
Franciszka Serafickiego, które miały
to szczęście przynależeć do Wspólnoty
na Czechowie, podziękować Ci z całego serca za te wszystkie lata wspólnej z Tobą na niwie Pańskiej pracy,
za Twoją dobroć, życzliwość, godną
postawę, poczucie humoru, optymizm
i pogodę ducha, która nie opuszczała
Cię także w ostatnich latach zmaga-

nia się z chorobą.
O tym to najwięcej
mogłaby powiedzieć
S. Marcelina. Dziękujemy Ci dzisiaj za
bezmiar dobra, które
stało się udziałem
każdej z nas i całego
Zgromadzenia. Wiele przykładów mogłabym przytaczać z
pracy i okoliczności
jej towarzyszących,
ale może przywołam
jeden gest, gdy byłeś
już na emeryturze.
Dzięki Twej hojności
mogłyśmy bowiem
zorganizować pielgrzymkę
Zgromadzenia do Dachau,
gdzie został zamęczony nasz Ojciec
Założyciel. Nie wiem
czy bez tego wówczas tam pojechałybyśmy.
Żegnając Cię dzisiaj zapewniamy o
modlitwie,
liczymy bardzo na Twoją za nas oraz na
spotkanie
kiedyś,
po tamtej „lepszej
stronie życia”. Przepraszam Cię, jeśli
może tu na ziemi nie wszystko (w ramach wdzięczności) zostało powiedziane. Zamawiam sobie w tym celu
jakiś jeden spacer w Niebie, jeśli Bóg
pozwoli.
Otaczając dzisiaj Twoje doczesne
szczątki, po raz ostatni w tej ukochanej
przez Ciebie i przez nas świątyni, dziękujemy też Bogu za Ciebie. Z Jego woli
i zrządzenia spotkałyśmy na lubelskim
Czechowie człowieka, kapłana, gorliwego duszpasterza, szefa wymagającego, ale sprawiedliwego, szanującego
nas, pracę i życie zakonne. Bóg Ojciec
odwołał Cię do Siebie w Niedzielę Miłosierdzia, niemal w Godzinie Miłosierdzia i w niedzielę nazwaną także
„Dniem Dobra”. Niech więc Ten, który
jest samym Dobrem, najwyższym Dobrem, obdarzy Cię w swoim Domu, pełnią dóbr niebieskich. Raduj się szczęściem zbawionych <<na wieki wieczne>>
(Dzienniczek św. Faustyny). Amen”.
s. Klara

FRANCISZKAŃSKA MODLITWA O POKÓJ
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

