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Dzień skupienia 11 marca 2017 
Największe wrażenie zrobiła na mnie adoracja 

przed ogromną, przepiękną monstrancją. Te chwi-
le w ciszy, momentami z towarzyszeniem gitary, 
chwile zatopienia wzroku w bieli Przeistoczonego 
Chleba, w jasności promieniującej z Ciała Pań-
skiego, chwile zamyślenia nad Słowem Bożym 
głoszonym przez naszego rekolekcjonistę, księdza 
Marka Gilskiego. I świadomość tego, że w tym 
czasie szafowany jest także sakrament pokuty  
i pojednania dla wszystkich, którzy go potrzebują. 
A przecież potrzebujemy go zawsze, żeby starać 

się przyoblec w tę biel i jasność, żeby dostąpić przemienienia w Jezu-
sa przyjmowanego następnie w Eucharystii... 

Piękna była także droga krzyżowa z rozważaniami księdza Marka  
i diakona Bartka. Potrzeba nam często rozważać mękę naszego Pana, 
a szczególnie w okresie Wielkiego Postu. Odkryciem dla mnie była też 
wersja pieśni Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź – wersja 
specjalna na drogę krzyżową. Szkoda, że tak się złożyło, że nie za-
śpiewaliśmy jej całej. Jest piękna: 

 (...) 
 Matko krzyż nam dająca – przyjdź i drogę wskaż, 
 Która słabym pomagasz – do Syna swego nas prowadź,  
 Ty nas zawsze zrozumiesz – pokój światu daj. 
    (...) 
 Matko o sercu zranionym – przyjdź i drogę wskaż, 
 Mieczem boleści przeszyta – do Syna swego nas prowadź, 
 Odkupicielko nasza – pokój światu daj. 
 (...) 
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Matko pod krzyżem stojąca – przyjdź i drogę wskaż, 
 Matko przez Syna nam dana – do Syna swego nas prowadź, 
 Za dzieci nas przyjmująca – pokój światu daj. 
 (...) 
A co najbardziej do mnie przemówiło w naukach rekolekcjonisty? 

Moc Pisma Świętego. Za radą księdza Marka sięgnęłam po historie 
Etty Hillesum i Josepha Fadelle, by uzupełnić sobie te wiadomości, 
które on nam o nich przekazał. Jestem – jak i znakomita większość 
Polaków – w komfortowej sytuacji: dostąpiłam sakramentu chrztu świę-
tego jako niemowlę, nie zabiegając o niego i dostając ten wielki dar 
całkowicie za darmo, dzięki staraniu moich Rodziców. Jakże niesa-
mowicie różni się droga Josepha do chrztu, on zabiegał o ten sakra-
ment, a nikt mu go przez dłuższy czas nie chciał udzielić. Zawsze mia-
łam dostęp do Pisma Świętego, nigdy nikt nie zabronił mi uczestnictwa 
we mszy świętej, co więcej, mieszkając w Krakowie, każdego dnia 
mam do wyboru msze święte o prawie dowolnej porze. Czasami, bę-
dąc na jakimś wyjeździe w miejscowości, gdzie albo nie ma kościoła, 
albo nawet jeśli jest, to z co najwyżej jedną mszą świętą w dzień po-
wszedni, czy w niedzielę, uświadamiam sobie przez chwilę, jaki to 
wielki dar, ta możliwość częstego, w miarę możliwości codziennego 
uczestnictwa w Eucharystii. Jak nam bardzo trzeba ciągle prosić Pana 
żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. Joseph Fadelle musiał 
szukać kościoła, który chciałby go w ogóle przyjąć. Wstyd mi, że cza-
sami nieuważnie uczestniczę w nabożeństwach, że Słowo Boże do 
mnie często nie dociera. Staram się czytać Pismo Święte, ale na pew-
no daleko mi do wnikliwości i systematyczności Etty Hillesum. Ciągle 
brakuje mi otwarcia, nie potrafię w ogóle sobie wyobrazić, jak ona, bez 
żadnych wskazówek Kościoła, bo przecież nie była katoliczką, potrafi-
ła tak dużo odczytać z kart Nowego Testamentu, tak dużo zrozumieć, 
taką pogodę w strasznym czasie II Wojny Światowej osiągnąć.  

Niesamowicie spodobała mi się sugestia księdza Marka, żeby nie 
tylko czytać Pismo Święte, ale je po kawałku przepisywać. Nie wiem, 
dlaczego na to sama nie wpadłam wcześniej. Zdarzało mi się już 
przepisywać kawałki Ewangelii z liturgii słowa danego dnia, gdy mia-
łam uczestniczyć we mszy świętej w języku, którym nie władam. Na 
rekolekcjach ignacjańskich, gdy prowadzący jezuita podsuwał nam 
różne fragmenty Pisma Świętego do rozważań, też je sobie przepisy-
wałam. Dlaczego nie wpadłam na to, by to robić stale? To naprawdę 
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cudowna sugestia. W ten sposób tekst lepiej się utrwala. I chyba ła-
twiej wyłowić jakieś szczególne słowo czy zdanie, niż wtedy, gdy tylko 
słuchamy, lub przebiegamy oczami fragment Nowego czy Starego 
Testamentu. Tak, to droga dla mnie. Mam nadzieję, że codziennie 
znajdę czas na przepisanie fragmentu Pisma Świętego. Ale także, że 
będzie to owocne, że nie będę tego robić bezmyślnie, lub myśląc  
o czymś zupełnie innym... 

Dziękuję Bogu i Braterstwu za ten dar Dnia Skupienia, księdzu 
Markowi za jego nauki i sugestie. Dziękuję z całego serca. 

       MK 
 
Kochani! 
Mam na imię Kaśka, od urodzenia choruję na Mózgowe Porażenie 

Dziecięce. Pochodzę z parafii Chrystusa Króla w Sanoku. Jeżdżę na 
wózku inwalidzkim i potrzebuję stałej pomocy drugiego człowieka we 
wszystkich codziennych czynnościach.  

Chciałabym podzielić się z wami swoją historią działania Pana Boga 
w moim życiu, a jednocześnie pokazać, jak można wspaniale spożyt-
kować sytuacje, w których się znalazłam. Wychowałam się w rodzinie, 
gdzie wiara i wartości religijne były zawsze ważne. Modliłam się, cho-
dziłam z bliskimi do kościoła, w drugiej klasie szkoły podstawowej ko-
leżanka zaprosiła mnie na spotkanie parafialnej grupy oazowej. Byłam 
zachwycona. Prowadzący poruszali ciekawe tematy, dzielili się swoimi 
doświadczeniami. Był to czas nawiązywania nowych znajomości. Bar-
dzo dużo wynosiłam z tych spotkań, jednocześnie rodziło się we mnie 
pragnienie, by móc dawać siebie innym, ale ponieważ jestem osobą 
niepełnosprawną, nie było to proste.  

Dzięki propozycji księdza i fizycznej opiece mojej mamy pojechałam 
na rekolekcje dla gimnazjalistów, na których byłam jedną z prowadzą-
cych. Było to niesamowite przeżycie wspólnoty ludzi, którzy chcą się 
razem cieszyć, modlić i wspierać w codziennym życiu. Małe grupy 
dzielenia pozwalały na wzajemne otwarcie i zaufanie.  

Pierwszy raz odczułam, że dając siebie w pełni, mogę tak wiele 
otrzymać. Pamiętam jedną adorację Najświętszego Sakramentu, pod-
czas której poczułam się naprawdę kochana przez Boga. On umiłował 
mnie do tego stopnia, że przyszedł dla mnie na ziemię jako człowiek, 
umarł, zmartwychwstał a także postanowił zostać pod postaciami 
Chleba i Wina by mi towarzyszyć w codzienności. Uświadomiłam so-
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bie także, że jestem słaba i tyle razy Go zawiodłam, a On ciągle mi 
przebacza. Wtedy rozpłakałam się. Teraz wiem, że były to łzy oczysz-
czające. Po powrocie do domu wyczuwałam coraz mocniejsze przy-
naglenie, by dzielić się wiarą z innymi, tylko nie wiedziałam, w jaki 
sposób mam to robić. Bóg jednak prowadził mnie do tego bardzo spo-
kojnie.  

W kwietniu 2003 roku do parafii przyszedł kapłan i moderator ruchu 
Światło-Życie. Planował zorganizowanie wyjazdu formacyjnego dla 
przyszłych animatorów Ruchu i zaproponował mi taki wyjazd. Przeko-
nywał, że w ruchu Światło-Życie jest miejsce dla każdej grupy wieko-
wej, od dzieci, przez młodzież, rodziny i osoby samotne.  

Jednak ze względu na bariery wynikające z mojej niepełnosprawno-
ści, wyjazd formacyjny nie doszedł do skutku. Był to dla mnie bardzo 
trudny czas, bo gdy moje marzenia już miały się spełnić, nagle 
wszystko stanęło w miejscu. Ksiądz moderator został przeniesiony na 
inną placówkę, a ja czułam smutek i pustkę. Zostałam zupełnie sama 
z pytaniem: co dalej? I nagle dostałam propozycje udziału w pieszej 
pielgrzymce na Jasną Górę. Nie miałam cienia wątpliwości, że trzeba 
skorzystać z propozycji, a intencja w sercu była bardzo konkretna:  
o dar kontynuowania formacji oazowej.  

W Częstochowie doświadczyłam ogromnego pokoju serca i przeży-
łam  najpiękniejsze rekolekcje w moim życiu. Zaufałam Bogu jak małe 
dziecko i nie zawiodłam się. Niedługo później wyjechałam na rekolek-
cje wakacyjne I stopnia. Pan stawiał na mojej drodze ludzi, którzy po-
magali mi nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo.  

Często słyszałam, że dla Jezusa najważniejsze jest wnętrze i dobre 
pragnienia człowieka. Oczywiście były kolejne oazy na wakacjach  
i kursy w ciągu roku, aż wreszcie w maju 2007 roku zostałam pobło-
gosławiona na animatora ruchu Światło-Życie i przyjęłam krzyż jako 
widoczny znak przynależności do Niego.  

Drodzy chorzy, przez moje świadectwo pragnę przekonać Was, że 
jesteście kochani przez Boga, niezależnie od tego, z jakimi ogranicze-
niami przychodzi się Wam zmagać. Czas choroby może stać się 
wspaniałą okazją do dawania siebie tym, których macie najbliżej, któ-
rzy was potrzebują. Chodzi o małe rzeczy, o uśmiech, uścisk dłoni, 
przyjazne spojrzenie czy dobre słowo. Jezus przez mękę i śmierć od-
kupił każdego z nas a cierpieniu nadał niezwykłą wartość. Akceptując 
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swoją sytuację i zapraszając do niej Jezusa, możemy uczynić nasze 
życie naprawdę wartościowym i szczęśliwym.  

Już ponad 9 lat posługuję w Diecezjalnej Diakonii Modlitwy, która 
animuje modlitwy w czasie różnych spotkań Ruchu, ale przede 
wszystkim przyjmuje i omadla intencje, którymi dzielą się osoby nie 
tylko z Ruchu. Są to sprawy bardzo trudne, często związane z choro-
bami. Zanoszę te sprawy Panu, a On wysłucha zgodnie ze Swoją wo-
lą, bo wie, co jest dla każdego najlepsze.  

Długo zastanawiałam się nad możliwością większego zaangażowa-
nia osób niepełnosprawnych i chorych w życie kościoła. Marzyłam, by 
ktoś dołączył do mnie jako niepełnosprawny animator Ruchu. Myśla-
łam o stworzeniu grupy osób chorych spotykających się np. raz  
w miesiącu, ale to wymagałoby pomocy wolontariuszy i kapłana z pa-
rafii. 

Podczas ostatniego spotkania Diakonii Modlitwy padła propozycja, 
by przez kapłana odwiedzającego Was w pierwsze piątki miesiąca 
zapytać o chęć włączenia się w tzw. Diakonie Chorych. Każdemu 
chętnemu zostałaby przydzielona jedna osoba z Ruchu – animator lub 
ksiądz moderator. Raz na kwartał osoby zgłoszone dostawałyby in-
formacje o ważnych wydarzeniach z życia kościoła.  

Chcielibyśmy przygotować broszurki z podstawowymi informacjami  
o Ruchu Światło-Życie, życiorys sługi Bożego ks. Franciszka Blach-
nickiego wraz z modlitwą o jego beatyfikację. Do oficjalnego ogłosze-
nia ks. Franciszka błogosławionym brakuje tylko potwierdzonego cudu 
za jego wstawiennictwem. W imieniu swoim i innych członków Ruchu 
Światło-Życie, zachęcam Was do wytrwałej i ufnej modlitwy za jego 
wstawiennictwem. Mam nadzieję, że moja propozycja spotka się  
z pozytywną reakcją wielu z Was.  

My jako członkowie Diecezjalnej Diakonii Modlitwy potrzebujemy 
świadomości, że nie jesteśmy sami z tym, co jest nam przekazywane. 
Osobiście myślę, że dzięki Diakonii Chorych każdy zyska swojego 
anioła, który będzie w stanie wspomóc w chwilach zwątpienia. Kontakt 
z nami pozwoli Wam bardziej poznać Ruch Światło-Życie, a my obie-
cujemy również modlitwę w Waszych intencjach. 

Kasia 
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Wiersze Jasi Nawary 
Jesień 

Jesień się zaczyna  
Słońce coraz mniej świeci 
Liście z drzew powoli spadają 
Wiewiórki na zimę orzechy zbierają 
Coraz chłodniej, wiatr mocniej wieje 
Krople deszczu delikatnie stukają w szybę. 

Życie 
Życie jest darem, który dał nam los 
Więc cieszmy się życiem 
Które jest piękne, choć bardzo kruche 
Umiejmy dostrzec w nim to co najpiękniejsze 

Przyjaźń 
Przyjaźń – zwykłe słowo, a tak dużo daje  
Zaufanie, rozmowa, czasem tajemnica  
Która dwoje ludzi zbliża do siebie 
Choć trzeba uważać, bo gdy coś nie wyjdzie, można wszystko stracić 
Lecz najpiękniejsza miłość rodzi się z przyjaźni 

O miłości: 
Czy kochać to nie grzech? Każdy o tym wie, że nie! 
Gdy miłość przychodzi, nic nie obchodzi 
Serce mocniej bije, a w sercu latają motyle 
A w oczach blask się zapala i uczucie gorące rozpala. 
Za oknem pada deszcz  
A w domu, w ciszy słychać bicie dwojga serc  
Wtuleni w siebie chcą być zawsze wszystkim dla siebie. 
 

Miałam wszystko, nie mam nic 
Byliśmy tacy zakochani i szczęśliwi  
Nie liczyło się nic oprócz nas.  
Lecz Ty odszedłeś daleko gdzieś, zostawiając mnie, 
Naszą miłość i marzenia.  
Już nie wróci to co było, został smutek, żal. 
Lecz jeszcze nie wszystko stracone,  
Dopóki serca biją w nas.  
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Zapamiętaj! 
1.  Warto się trudzić, 

Aby radość w swym sercu obudzić – 
Bo w radości jest siła potężna, 
Która wszelkie trudności zwycięża! 

2.  Warto zabiegać, 
Aby dobro wśród ludzi dostrzegać –  
Piękny uśmiech jest jego owocem, 
Gdy bliźniemu spieszymy z pomocą! 

3. Warto pamiętać, 
Że czyn dobry to – wielka zachęta –  
Aby wdzięczność za dobro wciąż trwała,  
Jako cnota w twym sercu wzrastała! 

4. Warto pracować, 
Aby miłość z swym sercu zachować –  
Bożą Miłość i wielkie pragnienie, 
Aby On dał nam wielkie Zbawienie!  
 

s. szarytka Melchiora 
 

O życiu 
Życie jest drogą, którą idziemy  
przez życie, raz prostą a raz wyboistą.  
Lecz cóż by to za życie było, gdyby bólu i cierpienia nie było.  

O Ojcu Świętym 
Ojcze Święty Janie Pawle drugi,  
Przed lata w Watykanie byłeś,  
Dużo pięknych i ciekawych krajów zwiedziłeś. 
Modląc się, nauczając, na swojej drodze  
życia dużo ludzi poznałeś. 
Dziękujemy Ci, Jezu, że dałeś Kościołowi papieża Jana Pawła II,  
w którym zajaśniała Twoja ojcowska dłoń.  
Zawierzając Twemu miłosierdziu, ukazał  
żywy obraz Dobrego Pasterza. 

Janina Nawara 
 

Wiersze siostry Melchiory, szarytki 
Skarb pięknej przyjaźni 
1.  Trzeba w poezji utrwalić, 

Od zapomnienia ocalić, 
Tę przyjaźń – bardzo nam drogą, 
Bo jej rodowód jest z Boga! 

2.  Wspaniała droga nam dana –  
Ona prowadzi do Pana, 
Który nas stworzył przed laty, 
Abyśmy żyli – jak kwiaty. 

3.  Swe serce oddając całe, 
By żyło Jezusa chwałą, 
Wspaniała, piękna to droga 
Kwitnąć tak na chwałę Boga! 

4.  Niech Bóg nam dusze rozpali, 
Byśmy w Miłości wciąż trwali 
Wdzięczni za tak wielkie dary, 
Nie szczędząc żadnej ofiary. 

5.  Święty Augustyn – Mąż Boży 
Modlitwą nam dopomoże, 
Byśmy płynęli bezpiecznie 
I w Bogu spoczęli wiecznie. 
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Wdzięczność względem Pana Boga 
1.  Kiedy mnie budzą jasne słońca blaski –  

Składam Ci dzięki za bezmiar Twej łaski! 
Nowy dzień życia dajesz mi w prezencie, 
Pragnę go przeżyć radośnie i święcie. 

2.  Pragnę podziwiać bezmiar Twej hojności 
W ludzkiej dobroci, w gestach życzliwości.  
Bo każdy człowiek jest Twoim odbiciem, 
I Twoja dobroć obdarza nas życiem. 

3.  Pragnę dziękować Twej Boskiej Wszechmocy, 
Za piękną miłość, która nas jednoczy, 
W każdej modlitwie, we wspólnych dążeniach, 
By trudy życia na skarby zamieniać! 

4.  Nasz skarb – to Niebo, gdzie nas oczekujesz –  
Jeszcze nie znamy jego wspaniałości, 
Lecz dziękujemy, że tak nas miłujesz, 
Niech życie będzie aktem tej wdzięczności! 

s. szarytka Melchiora 

Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę 2017 r. 
W pieszej pielgrzymce do Częstochowy wzięłam udział pierwszy raz. 

Bardzo ekscytowałam się tym wydarzeniem. Dużo o nim wcześniej 
myślałam. Obawiałam się, czy na trasie nie przydarzy mi się coś złe-
go, czy nie wystąpią większe problemy ze zdrowiem. Mimo to posta-
nowiłam się wybrać, niosąc w sercu wiele ukrytych intencji, próśb  
i problemów, i mając nadzieję, że Matka Boża je wysłucha i rozwiąże. 
Bardzo szybko poznałam trud pielgrzymowania. Byłam słaba i całko-
wicie zdana na pomoc innych. Nie za bardzo mi się to podobało. Łzy 
cisnęły się do oczu, a ja cichutko śpiewając, modląc się półgłosem  
i słuchając wielu konferencji dotarłam na Jasną Górę, ucząc się od 
naszej Mamy pokory i prostoty.  

Biskup Ryś wygłosił sześć konferencji dotyczących Maryi. Ja w swo-
im świadectwie przedstawię te, które najbardziej utkwiły mi w pamięci. 
Nawiązał przy tym do koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 
która miała miejsce poza Rzymem w 1717 r. Przedstawił nam różne 
wizerunki Matki Bożej ukazując historię i istotę obrazu jasnogórskiego, 
będącego ikoną, którą się czyta, odwołując się przy tym do kart Pisma 
Świętego. 
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  Hodegetria – prawą dłonią Maryja wskazuje Zbawiciela, swojego Sy-
na, który jest właśnie tą drogą, którą każdy chrześcijanin powinien po-
dążać, wsłuchiwać się w słowa Jezusa, czytać je i kontemplować. 
Proszę Maryję o to, żeby prowadziła przez życie także mnie, żebym 
się w nim nie pogubiła. 

Czarna Madonna – kobieta, która ma w sobie dużo wewnętrznego 
piękna i pokoju. Mówi o sobie „Czarna jestem, ale piękna”. Cytat po-
chodzi z Pieśni nad Pieśniami Starego Testamentu. Ja także chciała-
bym mieć w sobie wewnętrzne piękno, dobroć i miłość, którą mogła-
bym nieść ludziom bezinteresownie wchodząc z nimi w dobre, głębo-
kie, nie fałszywe relacje. 

Theotokos – Bogurodzica, Matka Jezusa, Maria z Nazaretu jest tak-
że moją mamą. Odmawiając codziennie różaniec i wpatrując się w Jej 
oblicze, przytulam się do Niej i Ona mnie tuli tak, jak swojego Syna. 
Ona mnie chce. W oczach Jezusa widzę swoją wartość. 

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, 
które opiekowały się mną i wspierały mnie duchowo podczas naszego 
wspólnego pielgrzymowania do tronu Matki. 

Iza Idzik 
 

Figiel  
z makiem 
 
Ryba po grecku 

Składniki (na 2 porcje): 
 ryba (według uznania) 
 3 marchewki 
 1 mała pietruszka 
 1 cebula 
 1/4 selera 
 koncentrat pomidorowy 
 ketchup 
 sol, pieprz 
 liść laurowy, ziele angielskie 
 przyprawa do ryb 
 sok z cytryny 

Przygotowanie: 
Warzywa płuczemy, obieramy  

i ścieramy na grubej tarce. Przygo-
towane składniki dusimy z liściem 
laurowym i zielem angielskim pod 
przykryciem, do miękkości. Po udu-
szeniu dodajemy odrobinę koncen-
tratu i ketchupu, mieszamy. Doda-
jemy przyprawy według uznania. 
Rybę, skropioną wcześniej sokiem  
z cytryny i posypaną przyprawą do 
ryb, obtaczamy w mące i smażymy. 
Na usmażoną rybę nakładamy przy-
gotowaną jarzynę. Danie to może 
być podawane na zimno jako przy-
stawka lub na gorąco.  

Smacznego! 
kl. Marek Figiel   
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WSPOMNIENIE 
   

MARYSIA 
ĆWIERTNIA 

 
Do Braterstwa grupy Kro-

woderskiej należała od 2000r. 
Początkowo była skarbnikiem, 
wywiązując się bardzo skru-
pulatnie z tej czynności.  

W gazetce nr 3-4 z 2004r. 
na stronie „Poznajmy się” na-
pisała o sobie: „uczę się po-
kory i miłości braterskiej  

w służbie chorym, uczę się rozumienia Miłosierdzia Bożego”.  
Podczas pobytu w Zatorze w 2004 r. ks. Tomasz dał nam „zada-

nie”: zrobić coś dla drugiego człowieka, porozmawiać ze wszystkimi 
bez wyjątku, wysłuchać drugiego człowieka. Wtedy miałam okazję le-
piej poznać Marysię, znajdując w Niej cechy dobrej przyjaciółki. Ale 
nie tylko. Zawsze taktowna, życzliwa, serdeczna, zatroskana o swoją 
rodzinę, która dla Niej była najwyższą wartością. Przychodziła na spo-
tkania Braterstwa, na mszę świętą i do salki przy kościele, brała czyn-
ny udział w rozmowach na tematy związane z katechezą. 

Ostatnie lata choroba zmieniła nieco Jej osobowość, ale my bę-
dziemy pamiętać Ją taką, jaka była wcześniej.  

W piękny słoneczny dzień 27-go czerwca żegnaliśmy Marysię, od-
prowadzając na wieczny spoczynek na cmentarzu Grębałów. Było 
nam bardzo smutno, to już kolejna osoba z Braterstwa, która nas opu-
ściła na wezwanie Pana Boga do Siebie. 

Wieczne odpoczywanie, Marysiu. 
        Zuzanna  
       z grupy Krowodrza  
 
Nie mogliśmy uczestniczyć w pogrzebie, żegnaliśmy Marysię modli-

twą różańcową w domu. 
Zuzanna i Ryszard  

 Basiowie   
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LUDMIŁA PYTLOS 
z Wieliczki, urodzona w 1946 roku, zmarła 5 

listopada 2017 r. 
Uczęszczała na spotkania grupy wielickiej, wy-

jeżdżała na rekolekcje i styczniowy opłatek  
w seminarium. Miłka miała tylko nas, bo rodzina 
Jej już nie żyła. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj 
Jej wieczne spoczywanie. Pamiętajmy o Miłce  
w  modlitwie. 

 
    

Rekolekcje Braterstwa 
Pobyt w Budach Głogowskich w roli opiekunki był moim pierwszym 

wyjazdem z Braterstwem Chorych. Nie należąc do Braterstwa, nie 
znając prawie nikogo, jechałam z pewnymi obawami, które zniknęły 
prawie od razu – przy spotkaniu pierwszej osoby.  

Nie spodziewałam się, że te dwa tygodnie tak szybko miną... W cu-
downej atmosferze przyjaźni, wzajemnej troski o siebie, uśmiechach  
i skupieniu na modlitwie. Poznając osoby, z którymi tam pojechałam, 
nauczyłam się, jak wiele radości można w sobie mieć pomimo choroby 
i zmagania się z własną niepełnosprawnością. 

Było mi bardzo miło spotkać tyle serdecznych i wartościowych osób, 
a dzięki wspaniałym księżom i klerykom, którzy z nami byli, był to rów-
nież czas poświęcony Bogu i wspólnym modlitwom.  

Każda z poznanych przeze mnie w trakcie wyjazdu osób, czegoś 
mnie nauczyła. Uzyskałam przepiękne wspomnienia. Odmienność 
charakterów i piękno duszy, które widać było w naszych wspólnych 
relacjach, uczyła otwartości na drugiego człowieka. Czasami nie trze-
ba było nic mówić, wystarczyło to, że obok ktoś był. Wspólnie wspiera-
liśmy się w codzienności, dzieliliśmy się radością, a czasem i smutka-
mi. Wszystko to uczy innego spojrzenia na świat, który nas otacza: 
czasem z perspektywy, o której na co dzień się nie myśli. Bardzo 
dziękuję osobom, dzięki którym ten wyjazd był nie tylko przyjemno-
ścią, ale także nauką. 

Bardzo dziękuję Braterstwu za miło spędzony czas i mam nadzieję, 
że wkrótce się spotkamy. 

Agnieszka Tokarczyk 
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Rekolekcje Braterstwa – 2017 

Rekolekcje Braterstwa to niezwykle piękny czas, 
W tym roku Budy Głogowskie przywitały znowu nas. 
Świetnie nam tutaj i radośnie poprzednio było, 
I ponownie Braterstwo z ochotą tu przybyło.  
 
Wspaniali Księża bogaty i pouczający program nam przygotowali, 
Uczestnicy wytrwale i owocnie z Nimi współpracowali. 
Duch Braterstwa był we wszystkich działaniach z nami, 
Umacniał wolę, rozjaśniał umysły, potrzebnymi darami.  
 
Temat Rekolekcji - „Wstań i chodź” -  idziemy razem. 
To jest Braterstwa budującym i mocnym przekazem.  
Stawaliśmy z ufnością razem do przeżycia dnia każdego,  
Wychodząc z przyjaźnią i miłością do bliźniego swojego.  
 
Matka Boża Głogowska czuwała codziennie nad nami,  
Jezus w Najświętszym Sakramencie wspomagał najpiękniejszymi łaskami. 
Jak dobrze być z Nimi i z przyjaciółmi blisko Boga,  
To wspaniała i wzniosła chrześcijańska droga.  
 
O niepełnosprawności i chorobach na rekolekcjach zapomnieliśmy,  
Dużo pięknych przeżyć i wydarzeń mieliśmy. 
Pomagali nam ochotnie kochani klerycy i wolontariusze,  
Oni też nam dostarczali wielu miłych wzruszeń.  
 
Podziękowania dla pomocnych i oddanych serc składamy obficie, 
Wszystkie Wasze działania były znakomite.  
Dziękujemy Bogu i Braterstwu za Dar Rekolekcji,  
Który nam cudownie uświetnił czas letnich wakacji. 

Janina Wójtowicz 


