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W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, 
Księżnej Wieliczki, w parafii Św. Franciszka  
z Asyżu, 11marca 2017 roku, Braterstwo  
i wspólnota Arka uczestniczyli w Wielkopost-
nym Dniu Skupienia. Prowadził go i głosił kon-
ferencje ks. Marek Gilski.  

W tym dniu słuchaliśmy o Miłosierdziu,  
o istocie i drogach Bożego Miłosierdzia. Te 
przemyślenia mogą nam pomóc w naszej dro-
dze podczas Wielkiego Postu. Możemy się le-
piej duchowo przygotować na Triduum Pas-

chalne. Jałmużna duchowa, odpuszczanie grzechów, nawrócenie 
grzesznika, miłość, miłosierdzie wobec najbliższych, wyznanie grze-
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chów, namaszczenie chorych, nie sądźcie a nie będziecie sądzeni to 
drogi Miłosierdzia. 

 
Podczas tej drogi trzeba nam zobaczyć Boga. Miłosierdzie zawsze 

prowadzi do Boga, dobro niekoniecznie. Czy dając prezenty komuś 
pomogę, rozwinę go? Miłosierdzie to nie dobroć filantropia, nie wy-
starczy zrobić wszystko za kogoś. Nasze nawrócenie poprzez samo-
dzielną lekturę. Trzeba nam czytać Pismo Święte, zrozumieć Słowo 
Boże. Czytać dobre książki – proponowane lektury to „Bez względu na 
cenę” czy Karen Kindsbury „Po tej stronie nieba” i „Przytul mnie”. 

Towarzysząc Jezusowi w Drodze Krzyżo-
wej, wędrowaliśmy śladami Bożego Miło-
sierdzia, a jego istotą jest przebaczenie. 
Idąc więc Drogą Krzyżową uczyliśmy się 
miłosierdzia wobec ludzi. Na Boże miłosier-
dzie może liczyć tylko człowiek miłosierny. 
Błogosławieni miłosierni albowiem oni miło-
sierdzia dostąpią. 

Jana 
 
„Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie”, nasz 

Pan Jezus, miłosierny i jakże cierpiący – przygarnął 
nas do siebie w piękną słoneczną sobotę do wielickie-
go klasztoru oo. Franciszkanów, aby umocnić nas 
swymi Łaskami i zapewnić, że jest z nami, żeby nam 
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przypomnieć przez usta kapłana – ks. Marka Gilskiego – abyśmy byli 
miłosierni, jak Ojciec nasz 
jest Miłosierny. Mimo na-
szej nędzy i cierpienia, 
możemy również okazy-
wać bliskim miłosierdzie, 
być nie tylko dobrymi, ale  
i miłosiernymi przez modli-
twę i dobre słowo. Poma-
gając innym pomagamy 

sobie. Nasze życie to wędrówka drogami miłosierdzia, oparta na miło-
ści, ale też usłana i krzyżami, zawsze jednak prowadzi do Pana Boga.  

Dzięki Ci, Jezu, za Twoje Miłosierdzie.  
Janina Biernat      

Dekalog Jana XXIII 
TYLKO DZISIAJ postaram się wyłącznie 
żyć dniem dzisiejszym nie chcąc rozwią-
zywać za jednym zamachem wszystkich 
problemów mego życia. 
TYLKO DZISIAJ maksymalnie zatrosz-
czę się o moją postawę: będę uprzejmy,  
nie będę nikogo krytykował, będę unikał 
dyscyplinowania kogokolwiek poza sobą. 
TYLKO DZISIAJ będę szczęśliwy w 
przekonaniu, że zostałem stworzony, aby 
być szczęśliwym, i to nie tylko w przy-
szłym świecie, ale również teraz. 
TYLKO DZISIAJ przystosuję się do oko-
liczności, i nie będę domagał się, by to 
one przystosowały się do moich planów. 
TYLKO DZISIAJ przeznaczę przynajm-
niej 10 minut na dobrą lekturę, pamięta-
jąc, że jak pokarm jest potrzebny dla ży-
cia ciała, tak dobra lektura potrzebna jest 
do życia duszy. 
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TYLKO DZISIAJ zrobię przynajmniej jeden dobry uczynek i nikomu  
o tym nie powiem. 
TYLKO DZISIAJ uczynię przynajmniej jedną z tych rzeczy, których 
czynić nie lubię, a gdyby to pogorszyło mój humor, postaram się, by 
nikt tego nie zauważył. 
TYLKO DZISIAJ sporządzę szczegółowy plan dnia. Może nawet nie 
wypełnię go dokładnie, ale go zredaguję. Będę się strzegł dwóch nie-
szczęść: pośpiechu i niezdecydowania. 
TYLKO DZISIAJ będę wierzył niestrudzenie, nawet gdyby okoliczno-
ści mówiły co innego, że dobra Opatrzność Boża opiekuje się mną tak, 
jakby nikogo innego na świecie nie było. 
TYLKO DZISIAJ nie będę się lękał. Szczególnie zaś nie ulęknę się 
radować pięknem i wierzyć w dobroć. 

Św. Jan XXIII 
Nowi diakoni i kapłani! 

Jak co roku w Uroczystość św. Stanisława BM miały miejsce świę-
cenia diakonatu. W katedrze na Wawelu z rąk abp Marka Jędraszew-
skiego przyjęło je 21 kleryków naszego seminarium.  

 
 
 
Z kolei w konkatedrze 

w Żywcu ordynariusz 
diecezji bielsko żywiec-
kiej bp Roman Pindel 
wyświęcił 6 alumnów na 
diakonów.  
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Kandydaci na diakonów po pięcioletnim przygotowaniu do święceń, 
zarówno intelektualnym jak i duchowym, przyjęli na siebie obowiązek 
modlitwy za Kościół (Liturgia Godzin), ślubowali cześć i posłuszeństwo 
biskupowi oraz składali przysięgę celibatu.  
     Z kolei w ostatnią sobotę maja (27.05) nasze zaprzyjaźnione die-
cezje wzbogaciły się o 26 nowych kapłanów.  
 

Kapłani wyświęceni w Krakowie. 
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Wśród nich dobrze nam 
znani z posługi Brater-
stwu, gdy byli kleryka-
mi: 
ks. Bartłomiej Nawara, 
ks. Paweł Ostwald  
i ks. Wojciech Boro-
wiec. 

 
 

Delegacja Braterstwa na Wawelu z nowo wyświęconym kapłanem. 

 
Kapłani wyświęceni w Bielsko - Białej. 
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Wśród nich do-
brze nam znani  
z posługi Brater-
stwu, gdy byli klery-
kami. Od lewej –  
Wojciech Grzego-
rzek,  
Krzysztof Adamski,  
z prawej  
Wojciech Lach,  
a w środku  
Tymoteusz Szydło  

Diakoni po odbyciu rocznej praktyki duszpasterskiej na wyznaczo-
nych parafiach i po obronie pracy magisterskiej, mogli dostąpić łaski 
zanurzenia w kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Następnego dnia neo-
prezbiterzy w swoich rodzinnych parafiach odprawili swoje pierwsze  
w życiu Msze Święte. Święcenia kapłańskie oraz prymicje to wyjątko-
wy dzień dla całego Kościoła, bo gwarantują obecność Boga pośród 
nas w tajemnicy Eucharystii. 
    Zarówno święcenia diakonatu jak i prezbiteratu były poprzedzone 
tygodniowymi rekolekcjami w ciszy, gdzie w atmosferze modlitwy  
i skupienia kandydaci zanurzali się w tajemnicę Chrystusowego ka-
płaństwa.   

Jan Stołowski 
Msza prymicyjna 

22 czerwca 2017 spotykamy się w Łagiewnikach, w kaplicy św. 
Faustyny, na mszy prymicyjnej naszych przyjaciół, których poznaliśmy 

kilka lat temu 
jako kleryków,  
ks. Bartłomieja 
Nawary  
i ks. Pawła 
Ostwalda. 
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Uroczysta msza św. jest sprawowana przez wyświęconych 27 maja 
br. na Wawelu księży w intencjach Braterstwa i dwóch chorych osób. 
Kazanie głosi ks. Bartłomiej, tematem jest przebaczenie. Na przykła-
dzie znajomego małżeństwa pokazuje nam, jak przebaczenie uratowa-
ło tę parę od rozpadu i pozwoliło małżonkom wrócić do Boga. 
Pan Bóg przebacza nam nieustannie. Módlmy się, abyśmy nauczyli 
się przebaczać. 

Na zakończenie 
księża udzielają 
nam indywidualnego 
prymicyjnego błogo-
sławieństwa.  

Po mszy św. spę-
dzamy miłe chwile 
przy stole, pod 
drzewami, wśród 
zieleni. W serdecz-
nej atmosferze roz-
mawiamy i częstu-
jemy się przygoto-
wanymi ciastami  
i owocami. 

Głównym organi-
zatorem spotkania 
była grupa Kurdwa-
nów. 

Halina Strączek 
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Modlitwa serca 
Ślub, wesele, tańce, muzyka, dobra zabawa – 

to jedna strona medalu, a druga to brak wina  
i myśli, co może się stać. Te dwie strony poznała 
Maryja na weselu w Kanie Galilejskiej. To 
wszystko widziała Maryja. Jej oczy nie zamknęły 
się tylko na jedną stronę „medalu”, ale widziały 
całość. Czego w tej krótkiej lekcji uczy nas nasza 
ukochana Matka? 

1. Uroczystość wesela w narodzie żydowskim 
W kulturze Narodu Wybranego ceremonia małżeństwa składała się 

z dwóch części. Po zakończeniu drugiego etapu, kiedy pani młoda  
w orszaku przechodziła z domu swego ojca do domu pana młodego, 
następowało wesele. Odbywało się ono przeważnie w domu pana 
młodego. Trwało siedem dni. Oczywiście zdarzały się od tego wyjątki, 
ale sporadycznie. Wesele przebiegało w atmosferze wielkiej radości. 
Na tę uroczystość była zaproszona cała rodzina, znajomi, przyjaciele 
oraz sąsiedzi. Był to czas bardzo ważny i uroczysty dla każdej spo-
łeczności.  

Przez siedem dni trzeba było zapewnić gościom posiłek i wino. Du-
ża ilość osób była zaangażowana w to, aby cała uroczystość wypadła 
jak najlepiej. Za wszystko był odpowiedzialny starosta weselny. To na 
nim spoczywał obowiązek dopilnowania, aby nie zabrakło wina ani 
innych posiłków w siedmiodniowej zabawie. W przypadku braku wina, 
młoda para była narażona na złośliwości ze strony zaproszonych, jak 
i całego społeczeństwa, w którym przyszło im żyć. A co za tym idzie, 
brak wina symbolizował brak szczęścia. 

2. Maryja na weselu 
W trzecim dniu odbywało się w Kanie Galilejskiej wesele i była na 

nim Matka Jezusa. Na wesele zaproszono również Jezusa wraz  
z uczniami (J 2,1-2). 

Św. Jan Apostoł podaje, że na uroczystość została zaproszona Ma-
ryja wraz z Jezusem i Jego uczniami. Wesele odbywało się w miej-
scowości zwanej Kaną Galilejską. Dzisiaj archeologowie i badacze 
Pisma Świętego wskazują, że mogło to być dzisiejsze miasto Kfar 
Kenna albo Chirbet Kana. Obydwie te miejscowości znajdują się blisko 

fot. ks. Roman Bogacz 
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Nazaretu, więc przypuszcza się, że Maryja i Jezus byli znani gospoda-
rzowi wydarzenia. Gospodarz wesela oprócz krewnych, przyjaciół  
i sąsiadów, zapraszał także znanych nauczycieli żydowskich. Dlatego 
obecność Jezusa na weselu nikogo nie dziwi. Natomiast ewangelista 
nic nie mówi o mężu Maryi, św. Józefie. Przypuszcza się, że św. Józef 
w tym czasie już nie żył. Więc Maryja, gdy została zaproszona, była 
już wdową. 

Podczas wesela, na którym była Maryja wraz z Synem, zabrakło 
wina. Cała ta sytuacja rozgrywa się tylko pomiędzy kilkoma osobami. 
Maryja zobaczyła, że zabrakło wina. Jej oczy były pierwsze, może dla-
tego, że pomieszczenie dla kobiet podczas wesela znajdowało się bli-
sko miejsca, gdzie przechowywano wino. Maryja nie szczędząc czasu 
idzie do Jezusa, aby o wszystkim Mu powiedzieć. Wywiązuje się po-
między nimi dialog, który kończy się słowami Maryi skierowanymi do 
sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5). 

3. Maryjne wskazówki 
Maryja dostrzegła wielkie nieszczęście, jakie zawisło nad młodą pa-

rą. Jej matczyne oczy zobaczyły to, czego inni nie zauważyli. Maryja, 
jako dobra Matka, od razu poszła wstawiać się za młodymi do swojego 
Syna, aby ich uratował. Aby uratował ich szczęście. Maryja wiele nie 
mówi, tylko: nie mają wina (J 2,3). Jezus pomógł na prośbę Matki no-
wożeńcom. Wino w Piśmie Świętym to symbol miłości. Maryja przy-
chodząc do Jezusa mówi Mu, że miłość, a co za tym idzie szczęście 
nowożeńców, jest zagrożone. Jednak można zadać sobie pytanie, 
czego uczy nas dzisiaj Maryja? Co chce przez to wydarzenie nam, 
swoim dzieciom, powiedzieć?  

Maryja w tej krótkiej rozmowie podchodzi do Jezusa i przedstawia 
prośbę małżonków. Występuje w ich imieniu. Maryja zbliża się do Je-
zusa z pokorą i miłością. Jej oczy są utkwione w Tego, którego przez 
9 miesięcy nosiła pod Swoim sercem.  

Na naszych oczach odbywa się prawdziwa modlitwa zawierzenia. 
Maryja podchodząc do Syna i rozmawiając z Nim po prostu się modli. 
A jej modlitwa kończy się zawierzeniem Bogu, zawierzeniem Jego 
świętej miłości.  

Maryja ukazuje, że modlitwa tworzy człowieka od wewnątrz. Kiedyś 
jeden z franciszkanów powiedział, że prawdziwego chrześcijanina 
można poznać po tym, jak się modli i jak się odnosi do drugiego czło-
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wieka. Maryja ukazuje, że modlitwa przemienia ludzkie serce do tego 
stopnia, że ten otwiera je dla swojego bliźniego. Serce Maryi zostało 
otwarte na oścież. Ona oczami wiary widzi potrzeby ludzi, a sercem 
wiary idzie im zawsze z pomocą. Jest to wielka tajemnica Boża, która 
rodzi się w człowieku tylko na modlitwie. Modlitwa jest tą odżywczą 
substancją, która karmi w pierwszej kolejności serce, a także oczy  
i ręce. Aby być zawsze dla drugiego, być dla mojego brata, mojej sio-
stry.  

Maryja została ukazana jako Uczennica Jezusa. Jednak trzeba 
podkreślić, że jest także Matką sług. A dokładniej mówiąc Matką ich 
wiary. Słudzy zaufali słowom Jezusa wtedy, kiedy Ona powiedziała im, 
aby wszystko uczynili co On im powie. Słudzy na polecenie Maryi są 
posłuszni Jezusowi. Nie pytają po co i dlaczego, tylko z pokorą i ci-
chością napełniają stągwie wodą. Dzięki kroczeniu za radą Maryi w ich 
sercach narodziła się wiara. 

Niekiedy próbujemy zbawiać cały świat. Pomagać ludziom, którzy 
cierpią głód w dalekiej Afryce. A nie umiemy otworzyć serca na po-
trzeby człowieka, który jest obok nas. Bliźniego, który mieszka ze 
mną. Bliźniego, który jest moim sąsiadem. Bliźniego, którego spoty-
kam w miejscu pracy, w sklepie, w kościele. Zamiast miłości miłosier-
nej jest kamień. Ogromny głaz skalny. Jeżeli tak postępuję, to moja 
modlitwa nie jest jeszcze prawdziwą modlitwą. Maryja uczy nas dzisiaj 
prawdziwej modlitwy, takiej, która otwiera nasze serca, kruszy góry 
skalne i zapala ogień miłości, który nigdy nie gaśnie. 

Maryja na weselu w Kanie Galilejskiej podprowadza nas pod naj-
ważniejszą modlitwę każdego katolika. Podprowadza pod Eucharystię. 
Jest ona modlitwą, a zarazem radosną ucztą weselną, podczas której 
następują nasze zaślubiny z Panem Młodym, którym jest Chrystus. 
Eucharystia to moment najważniejszy w życiu człowieka. W Euchary-
stii Jezus oddaje mi się cały. Oddaje mi swoją miłość. Oddaje tę mi-
łość, którą ofiarował dla mnie na krzyżu. Widząc tak wielki dar, jaki 
Jezus mi ofiaruje, muszę się zastanowić, jak podchodzę do najważ-
niejszego sakramentu? Jaka postawa mi towarzyszy – radości i wese-
la, czy może raczej znużenia i bierności? 

Maryja w Kanie Galilejskiej ukazuje nam trzy bardzo ważne sprawy. 
Po pierwsze, nie wolno zapominać o modlitwie. To modlitwa ma go 
prowadzić do bliskości z Bogiem. Po drugie, Ona zawsze widzi nasze 
potrzeby. Jest naszą Matką. Pani z Kany Galilejskiej mówi: Synu, cór-
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ko nie bój się, nie przejmuj się, Ja wiem, czego ci potrzeba i oto modlę 
się do Jezusa, mojego Syna, a twojego Brata. Ja jestem zawsze przy 
tobie, jako twoja najlepsza Matka. Po trzecie, Eucharystia powinna być 
centrum mojego życia. Niech to nie będzie czas wymuszony, ale czas 
radości i wesela, podczas którego zostaję zaślubiony z Jezusem. 

4. Zakończenie 
Maryja przed tronem Boga wstawia się za każdym człowiekiem tak 

samo, jak kiedyś wstawiała się za młodą parą w Kanie Galilejskiej. To 
wielka radość mieć taką Matkę. Bądźmy przy naszej Matce. Nie tylko 
podczas radości, ale też i w smutku. Trwajmy razem z Nią przed tro-
nem naszego Zbawiciela i Odkupiciela. 

kl. Paweł Gędźba 

Rekolekcje – Budy Głogowskie 2017r. 

 
Każde rekolekcje Braterstwa są inne i inaczej przeżywane. W po-

przednich dokonywało się dla mnie odkrycie czy wyjaśnienie trudnego 
lub niezrozumiałego fragmentu Biblii. W tym roku w Budach Głogow-
skich całe rekolekcje były dla mnie spójnym rozważaniem braterskiego 
współżycia. 

Pytanie z pierwszego dnia: z czym tu przyjechałam, jakie są moje 
oczekiwania – pozostawiłam bez odpowiedzi, bo nie bardzo umiem 
precyzować i jasno określać swoje poczynania (chyba powinnam się 
wreszcie tego nauczyć – widać z wiekiem nauka wcale nie przychodzi 
łatwiej!). Ale podpowiedź ks. Tomasza przypadła mi do serca: to czas 
wsłuchiwania się w Pana Boga, w Jego głos, to czas i miejsce  SPO-
TKANIA z Panem Bogiem i Drugim Człowiekiem, to czas uczenia się 
jak być RAZEM.    

Bycie razem. To nie tylko wspólny posiłek, wypicie kawy czy roz-
mowa, ale to odpowiedzialne towarzyszenie sobie nawzajem. Czym 
się ta odpowiedzialność wzajemna wyraża? Zainteresowaniem.  
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To poznawanie drugiego człowieka i troska o niego, o jego kondycję, 
pomaganie mu w rozwoju, wspólna modlitwa. Drugi człowiek jest cza-
sem ciężarem, ale i bogactwem. 

Ciężarem – bo trzeba się podporządkować wymaganiom stawia-
nym przez podopiecznego (lub opiekuna – to działa w obie strony), 
czasem trzeba cierpliwie wysłuchać jego uwag, może też opieka zwią-
zana jest z wysiłkiem fizycznym. Może trzeba pokonać swój gorszy 
nastrój, złe samopoczucie, chwilową niedyspozycję fizyczną lub psy-
chiczną. Czasem pewne rzeczy chcemy robić „po swojemu” (bo prze-
cież ja wiem najlepiej i nikt mi nie będzie nic narzucał) i dochodzi do 
wzajemnych animozji czy pretensji (oby krótkotrwałych).   

Bogactwem – bo pokonanie tych wyżej wymienionych trudności lub 
dążenie i (oby) osiągnięcie kompromisu, wyzwala nas z egoizmu, po-
zwala na dokonywanie (oby słusznych) wyborów (po to Stwórca nas 
wyposażył w rozum). Zwłaszcza dążenie do kompromisu (tak mi się 
wydaje) wymaga wsłuchania się w drugą osobę. Bo czasem słucha-
my drugiego człowieka, ale nie słyszymy, co do nas mówi. To są 
ubogacenia wynikające z bycia razem. 

Często wiele rzeczy i czynności łatwiej jest wykonywać samemu. 
Nawet modlić się: nie trzeba dostosowywać do nikogo swojego tempa, 
czasu trwania ani wyboru modlitw. Ale do modlitwy we wspólnocie za-
chęcał nas Pan Jezus, bo we wspólnocie jest obecny Pan Bóg  
i dlatego jej wartość jest nie do przecenienia. 

Bycie z drugim człowiekiem uczy pokory. Czasem coś przygotowu-
jemy, bardzo się angażujemy i – nie finalizujemy naszego działania. 
Ktoś inny przejmuje nasze (czasem już ukończone) dzieło. Myślę, że 
to jest trudne doświadczenie; oddać coś, z czego jestem dumna, co 
uważam za swoje dzieło. Nie będę zbierać pochwał, ktoś inny będzie 
się cieszył sukcesem. Jak się tego wyrzec?   

Jest modlitwa św. Tomasza a Kempis – litania do Pana Jezusa  
o pokorę.  Zrobiła na mnie ogromne wrażenie, chciałabym się nią mo-
dlić. To wołanie o wyzbycie się egoizmu, pychy, zadufania w sobie. Bo 
w tej modlitwie zawarta jest prośba do Jezusa cichego i pokornego 
serca o wyzwolenie z pragnienia, aby być lubianą, chwaloną, wybie-
raną, uznaną. Modlący się prosi o łaskę, aby potrafił pragnąć dla in-
nych większych zaszczytów, uznania i świętości niż dla siebie. A tak-
że, żeby umiał nie bać się poniżenia, wzgardy, skarcenia, zapomnie-
nia, wyśmiania...   
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Co Pan Bóg do mnie mówił w czasie rekolekcji i co zostanie w mo-
im postępowaniu po nich? Piotr był otwarty na słowa Pana Jezusa  
i Pan na nim budował. Bo to Pan Bóg buduje i On decyduje, co mam 
robić – jeśli moje serce będzie na Niego otwarte. Bardzo pragnę tej 
otwartości na Pana Boga i wykonywania Jego woli. 

Maria Czechowicz 
 

Rekolekcje 
Po raz kolejny wyruszyliśmy 

razem na rekolekcje w Budach 
Głogowskich, aby nauczyć się 
lepiej słuchać Pana Boga, tego, 
co Bóg chce nam powiedzieć 
przez Pismo Święte, jak zacho-
wywać to Słowo, jak zapraszać 

Go do swojego serca i codziennego życia, jak powierzyć Mu swoje 
codzienne troski i lęki.  

Drugą poruszaną kwestią było otwarcie się na drugiego człowieka, 
patrzenie nie tylko na siebie, bycie odpowiedzialnym za niego. Trzeba 
starać się go wysłuchać i zrozumieć, dowiedzieć się, co go cieszy a co 
smuci.  

Nie brakowało również wspólnej radości, uśmiechu i tańców. Napeł-
nieni łaskami wróciliśmy do swych rodzin, by dzielić się z nimi owoca-
mi tych rekolekcji.   

Janina Biernat 
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