
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LUTY 2009 
 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Ferie, sesja, czy koniec semestru juŜ albo całkiem za nami, albo prawie.  

Mam nadzieję, Ŝe macie siłę i czas na to, Ŝeby poczytać obecny numer „Anioła”, w 

którym wszystko jest w kontekście powołania do Ŝycia konsekrowanego.  

Nie zabraknie teŜ tekstów o naszym Zgromadzeniu.  

Zapraszamy do lektury (mam nadzieję, Ŝe ciekawej) ☺ 

Redakcja 

 

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały 

Lud BoŜy przeŜywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej – 

Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, 

Ŝe nowo narodzony Syn BoŜy jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. 

W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień śycia 

Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad 

darem Ŝycia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu 

największy Dar, jaki otrzymała - Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w 

ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości do Chrystusa, składają 

osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: „Ofiarowanie Jezusa 

staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego Ŝycia dla tych, którzy 

powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne 

«charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»” 

(Vita consecrata, nr 1). 

 

 



Powołanie… 

„Wszystkie rzeczy mają swój szczególny cel. Wszystkie rzeczy są posłuszne jednemu 
prawu. Wszystko rozwija się ku z góry ustalonemu celowi. TakŜe dla kaŜdego z nas 

Bóg wytyczył drogę, powołanie i podarował oprócz Ŝycia fizycznego, Ŝycie łaski. 
Przychodzi dzień kiedy zauwaŜamy, Ŝe wokół nas są inne stworzenia i gdy 

zauwaŜamy to poza sobą, nowe stworzenie rozwija się w nas. Jest święty i tragiczny 
moment przejścia z dzieciństwa do młodości. Stawiamy przed sobą problem naszej 

przyszłości. Nie mamy go rozwiązywać w wieku 15 lat, ale jest dobrze 
ukierunkować całe Ŝycie ku tej drodze, na którą Bóg nas wzywa. Od podąŜania za 

naszym powołaniem zaleŜy nasze szczęście na ziemi i w wieczności”.  
 

     „Co to jest powołanie? Jest darem BoŜym, czyli pochodzi od 
Boga. Jeśli jest darem BoŜym to powinniśmy się troszczyć, by 

rozpoznać wolę BoŜą. Musimy wkroczyć na tę drogę: jeśli Bóg 
chce, nigdy nie wywaŜając drzwi, kiedy Bóg zechce, jak Bóg 

zechce”.  
 

„KaŜde powołanie jest powołaniem do macierzyństwa, 
fizycznego, duchowego, moralnego. Bóg złoŜył w nas instynkt 
Ŝycia. Kapłan jest ojcem, siostry zakonne są matkami, matkami 

dusz. Biada tym młodym ludziom, którzy nie przyjmują 
powołania do rodzicielstwa. KaŜdy musi przygotować się do 

własnego powołania: przygotować się aby być dawcą Ŝycia przez poświęcenie 
jakiego wymaga formacja intelektualna; wiedzieć, czym jest małŜeństwo 

"sacramentum magnum"; poznać inne drogi; kształtować i poznawać własny 
charakter”.  

 
„Wszystkie drogi Pana są piękne, byle tylko prowadziły do takiego celu: zbawić 

naszą duszę i doprowadzić wiele innych dusz do nieba, aby oddać chwałę Bogu”.  
Bł. Gianna Beretta Molla  

 
„Głęboko wierzę w ideę powołania. Wierzę, Ŝe kaŜdy człowiek otrzymuje od Boga 
powołanie. I nie tyle jest to powołanie do czegoś, co powołanie do istnienia. Jak 
widać z lektury Biblii, zagadnienia powołania i 
stwarzania są bardzo silnie ze sobą połączone. 
Rzeczy istnieją, poniewaŜ Bóg nadał im nazwy i 
imiona. "Powołał Mnie Pan juŜ z łona mej matki, od 
jej wnętrzności wspomniał moje imię" (Iz, 49, 1). 
Jesteśmy wezwani do pełni Ŝycia.  
     I dlatego wierzę w ideę powołania. Bóg 
powołuje. Ale nie wygląda to tak, Ŝe odzywa się 
dzwonek telefonu, podnoszę słuchawkę i słyszę, jak 
po drugiej stronie Bóg mówi do mnie: "Pójdź 
Tymoteuszu". To kwestia znacznie bardziej 
ontologiczna, to coś, co dotyka głębi naszego jestestwa. Ja równieŜ nie słyszałem 



Ŝadnego głosu, ale nie powiedziałem teŜ sobie: "O tak, to jest zawód, który chciałbym 
wykonywać". Zrozumiałem, kim mam być i do czego zostałem powołany”. 

o. Timothy Radcliffe OP 
 

 
O ślubach w dwóch zdaniach… 

 
Praktykowanie rad ewangelicznych stanowi oś 
Ŝycia zakonnego. Składane śluby czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa dotykają trzech 
podstawowych dziedzin Ŝycia. 
 
Pierwszy - ślub czystości - jest wyborem 
Chrystusa jako jedynej miłości i dlatego wiąŜe się 
z dobrowolną rezygnacją z Ŝycia małŜeńskiego. Ta 
miłość oblubienicy do Oblubieńca znajduje swoje 
przedłuŜenie w miłości do tych, których wszyscy 
opuścili. 
 
Ślub ubóstwa jest odpowiedzią Ŝycia 
konsekrowanego na powszechnie obecną dzisiaj 
„materialistyczną Ŝądzę posiadania, lekcewaŜącą 
potrzeby i cierpienia słabszych i wyzutą z 
wszelkiej troski o zachowanie równowagi zasobów naturalnych” 
 (Vita consecrata, nr 89). 
 
Ślub posłuszeństwa związany jest natomiast z kulturą wolności, ściśle związaną z 
szacunkiem dla osoby ludzkiej, z pomniejszaniem obszarów niesprawiedliwości i 
przemocy. „Posłuszeństwo właściwe dla Ŝycia konsekrowanego ukazuje w sposób 
szczególnie wyrazisty posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i opierając się na tej 
właśnie tajemnicy, poświadcza, Ŝe nie ma sprzeczności między posłuszeństwem a 
wolnością” (Vita consecrata, nr 91). 
 

 
 

Posłuchajmy Tomasza Mertona… 
* * *  
Ja wybrałem celibat i oddałem się w wędrówce Ŝycia 
mojemu Panu przez uroczyste śluby. Oznaczają one, Ŝe 
oddaję się Panu, tak jak męŜczyzna oddaje się wybranej 
kobiecie, i Ŝe nie mogę juŜ nigdy oddać się komukolwiek 
innemu w małŜeństwie. Jestem ofiarowany Panu. 
Celibat jest przede wszystkim ofiarowaniem samego 
siebie jako osoby. Nie wyklucza on innych miłości ani 
związków z drugimi, nie wyklucza teŜ doświadczenia 

takiej miłości ani teŜ wyraŜania jej w sposób fizyczny. Wierność Panu w ślubie miłości wobec 
Niego wyklucza natomiast takie stany i sytuacje, w których jakieś pragnienie, lub osoba, 



zdobywa taką władzę nade mną, Ŝe uniemoŜliwia mi bycie całkowicie dla Pana i 
umieszczenie tych właśnie pragnień i osób wewnątrz mojej relacji do Niego. Jestem 
człowiekiem. Zakochuję się. Odczuwam poŜądanie. Wszystkie te zjawiska same w sobie 
niczemu nie wadzą, co więcej — są dobre. Nigdy nie moŜe być za duŜo miłości w Ŝyciu. Nie 
mogę kochać zbyt wielu ludzi albo teŜ być przez nich kochanym zbyt mocno. KaŜda miłość 
moŜe Karmić się odpowiednimi gestami i być przez nie wyraŜana. Serce celibatariusza nie 
zgodzi się jednak dobrowolnie na to, by doświadczenia te, lub płynące z nich pragnienia, w 
jakiś sposób zakłócały relacje z Panem lub odciągały od bezwarunkowego „tak”, 
wypowiedzianego Mu, i od naleŜnych form wyraŜania tego „tak”. To dlatego potrzebuję 
głębokiej modlitwy — by stale znajdować tę wolność, radość i umocnienie, które pozwolą mi 
oddać się z wiernością i pomogą Ŝyć zgodnie z moim wyborem. Szczególnie przydatna jest 
tutaj medytacja, gdyŜ moje „tak” i wszystkie formy, poprzez które się ono wyraŜa, zostały 
powiązane ze słowem modlitwy. Kędy odczuwam, Ŝe inne miłości i pragnienia szamoczą i 
targają mną w sposób niezgodny z moim „tak” dla Umiłowanego, mogę oprzeć się na słowie 
modlitwy, by zachować Mu wierność, i pozbyć się takich uczuć i pragnień. Czasami wymaga 
to sporego wysiłku. Zawsze jednak, kiedy uciekam się do modlitwy, oznacza to próbę 
powiedzenia całym sercem (to słowo jest tu bardzo na miejscu) „tak” Panu. 
Kiedy jestem dobrze osadzony w swojej miłości, wtedy mogę w sposób wolny kochać 
innych, cieszyć się miłością i róŜnymi formami jej wyrazu. Wszystko to wypływa bowiem z 
centrum mej miłości, wszystko to jest jej cudownym wyrazem i uczestnictwem w niej, Mogę 
kochać naprawdę. („Rekolekcje z Tomaszem Mertonem”) 

 
 

Zamyślenia… 
 

Przede wszystkim,  
zaufaj w powolną pracę Boga. 

Z natury jesteśmy zbyt niecierpliwi 
we wszystkim, 

by dotrzeć do celu bez zwłoki. 
Chcielibyśmy ominąć pośrednie etapy. 

Stajemy się niecierpliwi zmierzając ku rzeczom 
nowym i nieznanym. 

Taka jest zasada postępu, 
Ŝe nastaje on tylko dzięki chwilom niepewności, 

które się ciągną i dłuŜą. 
Myślę, Ŝe tak samo jest z tobą. 

Twoje idee dojrzewają stopniowo - 
pozwól im wzrastać, 

niech nabiorą kształtu, 
bez niepotrzebnego pośpiechu. 

Nie staraj się nalegać, 
jakbyś mógł stać się dzisiaj tym, 

kim czas uczyni Cię jutro. 
Tylko Bóg moŜe powiedzieć 

czym będzie nowy duch, 
który stopniowo kształtuje się w tobie. 

Uwierz Panu, Ŝe Jego dłonie prowadzą cię 
i przyjmij lęk przed poczuciem, Ŝe trwasz 

w zawieszeniu wciąŜ niedoskonały. 
Pierre Teilhard de Chardin SJ 



Medytacja 
Łk 2,22-40 
O co proszę? O miłość wierną i zdolną do największych 
poświęceń. 
 

� Będę wpatrywał się w Maryję i Józefa, którzy 
przynoszą do świątyni Dzieciątko Jezus (ww. 22-24). 
Maryja ma świadomość, ze poświęca Bogu swoje 
pierwsze i jedyne dziecko. Wie, Ŝe nie moŜe 
zatrzymać Go dla siebie. Co mogła odczuwać jako 
matka? Spróbuję rozmawiać z Maryją o Jej przeŜyciu 
w świątyni. 

 
 
� Będę kontemplował Maryję „Matkę pięknej miłości”, które potrafi poświęcić 

Bogu najdroŜszą dla Niej osobę. Nie zatrzymuje dziecka przy sobie. Czy 
potrafię kochać osoby bez zniewalania ich sobą, bez zatrzymywania ich przy 
sobie? Czy nie manipuluję miłością drugiego człowieka? Czy jestem wolny od 
nieuporządkowanych przywiązań od osób i rzeczy? 

 
 
� Będę obserwował  Symeona i Annę, którzy aŜ do sędziwego wieku z 

cierpliwością oczekują na spełnienie się BoŜej obietnicy (ww. 25-38). Po wielu 
latach oczekiwania ich wierność zostaje nagrodzona. Co mogę powiedzieć o 
mojej ufności do Boga? Czy wierzę, ze On nigdy nie spóźnia się ze 
spełnieniem swoich obietnic? Czy nie wymuszam na Bogu spełniania swoich 
próśb? Czy nie wątpię w Jego wierność? 

 
 
� Spróbuję wyobrazić sobie siebie na miejscu Symeona (w. 28). „Wezmę” od 

Maryi maleńkiego Jezusa i obejmę Go własnymi ramionami. Postaram się 
trwać w tym doświadczeniu przez dłuŜszy czas. Czy łatwo jest mi wyobrazić 
sobie siebie w takiej scenie? Jakie budzą się we mnie uczucia? 

 
 
� Co mogę powiedzieć o mojej więzi z Jezusem? Czy tęsknię za Jezusem? Czy 

szukam bliskości z Nim na modlitwie? Co najbardziej przeszkadza mi w 
budowaniu zaŜyłej więzi z Jezusem?  

 
 
� Powierzę siebie, całą moją rodzinę i wspólnotę Świętej Rodzinie, abyśmy 

wzrastali w mocy, i mądrości, aby łaska BoŜa zawsze spoczywała nad nami. 
 
 
 
 



KRÓTKA HISTORIA PEWNEGO POWSTANIA … 
 

KaŜde powstanie czegokolwiek musi 
mieć najpierw jakieś światło, musi wyjść z 
przedwiecznego planu Pana Boga. Jak to się 
odbywa, nie wiem, ale na pewno tam trzeba 
szukać początku naszego Zgromadzenia. W 
widzialne kształty ubrał tę myśl Ksiądz 
Arcybiskup Wincenty Kluczyński, który jako 
współpracowniczkę w tym dziele wybrał 
Bronisławę Stankowicz – pierwszą Matkę 
Generalną naszej Rodziny Zakonnej. 

Oczywiście, jak wszędzie wiadomo, to 
co jest myślą Pana Boga nie przychodzi do człowieka jak nagłe objawienie, jak cud – 
bez ludzkiego przygotowania, czyli długiego trwania na modlitwie, wsłuchiwania 
się w głos Boga po to, by rozpoznać Go kiedy przychodzi. Nasz Ojciec spędzał długie 
godziny na kolanach przed Najświętszym Sakramentem i pytał Jezusa, czy na pewno 
to jest zadanie, którego powinien się podjąć. Widział przecieŜ potrzebę tego, by 
wśród ówczesnego świata Ewangelia była przekazywana nie z ambon (to było 
zresztą surowo zabronione), ale w codziennym Ŝyciu, tak jak mała kropelka, która 
drąŜy skałę powoli, ale skutecznie. Potrzebni byli ci, którzy pokaŜą ludziom, Ŝe Bóg 
istnieje i bardzo ich kocha. Orientując się bardzo dobrze w sytuacji Kościoła w 
tamtym czasie Ojciec wiedział, Ŝe nowe zgromadzenie zakonne nie moŜe być 
widoczne, ale jego posługa musi być tak niewidzialna jak działanie Aniołów. Od tego 
momentu zaczęła się ogromna współpraca z Duchem Świętym, gdyŜ teraz słysząc 
juŜ wyraźne wezwanie musiał oddzielić to, co po ludzku pokazywało, Ŝe cała ta myśl 
nie ma najmniejszego sensu. 
Jednak wiadomo, Ŝe gdy człowiek jest otwarty na łaskę, wtedy wszelkie rzeczy 
niemoŜliwe mogą dojść do skutku, gdyŜ człowiek przestaje wierzyć sobie, a 
całkowicie zaczyna ufać wszechmocy i mądrości BoŜej. 
Tak teŜ się stało i w tej sytuacji, gdyŜ będąc spowiednikiem Ojciec Wincenty spośród 
swoich penitentek znalazł Matkę Bronisławę Stankowicz, która po wielu perypetiach 
i intensywnej formacji zakonnej zgodziła się stanąć na czele Stowarzyszenia 
Wielebnych Panien Anielskich. Miały one pomagać Aniołom ziemi – kapłanom – tak 
jak Aniołowie Niebiescy. W sposób dyskretny i delikatny, ale skuteczny dochodzić 
tam, gdzie zwyczajna posługa księdza była utrudniona. Zadanie bardzo trudne, ale 
Ŝe nie pochodziło od ludzi – moŜliwe do wykonania. 
 W ten sposób znalazło się kilka pierwszych kobiet do tego, by poświęcić się 
Bogu Ŝyjąc w stanie zakonnym, ale nie nosząc habitów nie odróŜniać się od swojego 
otoczenia. Siostry oprócz ślubów zakonnych – czystości, posłuszeństwa i ubóstwa – 
składały jeszcze jeden ślub – milczenia. To nie znaczy, Ŝe nic nie mówiły, ale pod 
Ŝadnym pozorem nie mogły nawet dać znać po sobie, Ŝe naleŜą do Rodziny 
zakonnej. 
 31.03.1889 roku Ojciec Wincenty odprawił Mszę Świętą na załoŜenie naszego 
Zgromadzenia. To było wielkie święto i wielka radość w Kościele, gdyŜ był to cichy 
początek czegoś wielkiego. Oczywiście nikt nie wiedział (oprócz zainteresowanych), 



Ŝe rozpoczęto nowe dzieło Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, ale o to właśnie 
chodziło… gdyŜ BoŜe dzieła najczęściej powstają w ciszy…  
 Dzisiaj jest rok 2009, a dzieło Ojca Wincentego trwa niewzruszenie. Tak jak 
120 lat temu Siostry od Aniołów pomagają ludziom przybliŜać się do Boga. Robią to 
wciąŜ w sposób dyskretny, gdyŜ, tak jak wtedy, nie noszą habitów i tak jak wtedy 
pomagają szczególnie tam, gdzie posługa kapłańska jest utrudniona, a czasem wręcz 
niemoŜliwa. Apostołują wśród ludzi wykonując wszelkie zawody, aby w ten sposób 
Dobra Nowina dotarła wszędzie.  

Istnienie naszej Rodziny Zakonnej jest dla nas wszystkich dowodem na to, Ŝe 
zamysł naszego Ojca nie był tylko ludzkim wymysłem, ale, Ŝe była to odpowiedź na 
wezwanie Ducha Świętego, który wiejąc kędy chce dał Ojcu właśnie taką myśl. 

           s. Alicja 
 
 
 
Modlitwa bł. Karola de Foucauld do Anioła StróŜa 
 
Mój dobry Aniele  
towarzyszu, nauczycielu prowadzący, królu, ukochany 
ksiąŜę i dobro czyniący, ty, który czuwasz nade mną z taką 
dobrocią, ty, w którym tyle ufności  
i nigdy nie będę miał jej dosyć, ty który mnie podtrzymujesz 
we wszystkich chwilach mego Ŝycia. Módl się za mną.  
Amen. 
 
 
 
 
 

Nasz Ojciec Wincenty 

RóŜnym środowiskom miałam zaszczyt przedstawiać ks. abpa W. 
Kluczyńskiego, ale jak przybliŜyć go młodym, aby mogli rozpoznać w nim kogoś 
bliskiego, pouczyć się z jego doświadczenia Ŝycia? 

Urodził się na dzisiejszej Białorusi,  wychowywany w Łotwie, uczył się w 
Rosji, dorosłe lata przeŜywał w Polsce pod zaborami, Rosji, bywał na Zachodzie 
Europy i nawet w Afryce, umarł na dzisiejszej Ukrainie, jego zwłoki spoczęły w 
dzisiejszej Litwie. Choć urodził się w XIX w. bez problemu wpisuje się w tytuł 
modnego dziś ObieŜyświata. 

Był najstarszy wśród trójki braci, niestety nie miał szczęścia dorastać we 
własnej rodzinie, bo ojciec wcześnie zmarł i jego, jako najstarszego, adoptowała 
zaprzyjaźniona rodzina. Biografowie jednak tutaj upatrują źródła jego skrytego 
usposobienia. I znowu jakŜe wpisuje się swoim Ŝyciorysem we współczesność!  

Targała nim jednak Ŝądza wiedzy, duchowe wzrastanie, ideowość, pociągała 
go  słuŜba Bogu i Ojczyźnie w kapłaństwie. I tu my, dzisiejsi, zapatrzeni w wygodne 



Ŝycie, z pewnością moŜemy go 
podziwiać, choć nie byłoby nam 
gorzej od tego, gdybyśmy zechcieli go 
naśladować. Aby do tego zachęcić 
przedstawię kilka zdumień jego 
bliskich wywołanych nie tyle 
osiągnięciami w jego specjalizacji, ile 
osobowością, bo je trudniej wywołać. 
A podpatrywali go Polacy i Rosjanie i 
Litwini i inni jeszcze.  

 
 

„Jako inspektor seminarium 
starał się tak uzgadniać swe słowa z 
czynem, Ŝe nikt z młodych nie mógł 

się dopatrzeć rozdźwięku, 
sprzeczności czy fałszu. Bano się go 

jak ognia, szanowano i niemal 
wszyscy alumni uwaŜali go za światło 

nieba”.  A. Miller   
 
 

„On jeden nie poddał się wpływowi czynników demoralizujących. Swoim 
zachowaniem nie dał powodu doczepić się do siebie rusofilsko nastawionej władzy. 
Skupiony całym sobą we wszystkim. W społeczeństwie wileńskim miał duŜy 
autorytet i był uwaŜany za świętego człowieka. Skupiony całym sobą we wszystkim, 
pełen ducha kapłańskiego, niemały asceta. Miał niesamowity takt. Imponował 
erudycją”. J. Stakauskas 

      
 
 

„Zyskał zaufanie i szacunek miejscowej, polskiej inteligencji”. 
      Akta donosicieli do carskiego rządu  

 
 
„KaŜdy mój krok w Wilnie znany był policji”. 
 Sam o sobie 

 
 
I nas wprawia w zdumienie wysokość jego duchowych lotów. Chyba nie 

trzeba przekonywać, jak wiele moglibyśmy się od niego uczyć. 
A jeŜeli jeszcze dodam, Ŝe widząc trudną sytuację Kościoła i narodu, dla 

podtrzymania w nim ducha wiary i jedności w wierze nie tylko swoje Ŝycie połoŜył, 
ale jeszcze powołał do istnienia „całe zastępy” Sióstr Anielskich, to jeszcze więcej 
nabieramy respektu dla jego gorliwości i odwagi.  



Nie sposób nie zauwaŜyć, Ŝe inspiracja załoŜenia nowego zgromadzenia 
dawała kobietom do spełnienia nie spotykaną dotąd misję. Zaproponowana przez 
niego forma organizacji sióstr teŜ nie była jeszcze znana w Kościele. Zachęcał siostry:  
 
„Bądź tą pszczołą, która z kaŜdego kwiatka coś wydobędzie. Pszczoła kwiatu nie 
niszczy i nie szkodzi mu w niczym, to samo czyń wobec dusz ci powierzonych, 
uszlachetniaj, pomagaj do ich wzrostu i duchowego piękna”. 
 

Przy końcu Ŝycia sprawując urząd arcybiskupa wiele cierpiał, jako ofiara 
czynionych „podjazdów” carskiego rządu wobec katolickiego Kościoła. Jego pobyt 
na Krymie praktycznie moŜna nazywać wygnaniem.  

Trzeba mieć dusze hartowna jak stal, a subtelna jak pszczoła, by utrzymać się 
na fali burzliwych czasów.         

s. Anna Mroczek 
 
 

 
 
 
Świadectwo… 
 

Moja przygoda, ze Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów trwa juŜ 7 lat. Zaczęła 
się podczas  rekolekcji wielkopostnych w 2001 roku. Wtedy to do mojego miasta 
wraz z pewnym księdzem przyjechała siostra Ewa. Ja byłam jednym z animatorów, 
którzy pomagali w prowadzeniu zajęć grupowych. Siostra Ewa tak pięknie i z głębi 
serca potrafiła opowiadać o Miłości Boga,  
o modlitwie. O tym, Ŝe jeśli tylko chce to zawsze 
mogę do NIEGO wrócić. Byłam wtedy zbuntowaną 
nastolatką, która szukała swojej drogi i sensu Ŝycia. 
Po paru dłuŜszych i szczerych rozmowach s. Ewą 
zaproponowała mi, Ŝebym latem pojechała na 
rekolekcje. Początkowo byłam bardzo negatywnie 
nastawiona do tego pomysłu, ale kiedy w czerwcu 
dostałam od s. Asi list z zaproszeniem, pomyślałam, 
Ŝe moŜe warto? MoŜe warto otworzyć swoje serce i 
doświadczać JEGO miłości. Spakowałam więc swoje 
rzeczy i wyruszyłam w kierunku Zakopanego. Był 
to najwspanialszy tydzień w moim Ŝyciu. Przez 
siedem dni mieszkałam w małym, góralskim domu, 
pełnym miłości, dobroci, szczęścia… w domu, w 
którym na kaŜdym kroku czuło się obecność 
NajwyŜszego! Spotkałam tam wiele wspaniałych ludzi – niejedne znajomości trwają 
do dziś. Bóg postawił wtedy na mojej drodze wyjątkową osobę – s. Lucynę. Siostrę o 
której bez wątpienia mogę powiedzieć, Ŝe uratowała mi Ŝycie! Pokazała mi, Ŝe warto 
Ŝyć, Ŝe moŜna kochać, śmiać się i cieszyć z kaŜdej minuty. Pokazała mi, Ŝe mam dla 
Kogo Ŝyć! Tamte chwile zostaną w mojej pamięci juŜ do końca Ŝycia. ChociaŜ 



kaŜdego dnia napotykam na swojej drodze jakieś trudności i przeszkody, wiem, Ŝe to 
wszystko ma jakiś swój sens. Wiem, Ŝe nie jestem sama, Ŝe ciągle Ktoś nade mną 
czuwa.  

Dziś mam 23 lata i choć nieraz zdarza mi się upaść to dzięki modlitwie i 
wsparciu jakim kaŜdego dnia otaczają mnie Siostry, mam siłę by wstać i iść dalej. 
One jak „Anioł w Ogrójcu stoją nade mną, by w trudnych chwilach nieść pomoc i 
pocieszenie”. Dzięki Nim zrozumiałam, Ŝe tylko Ŝycie zawierzone Bogu, warte jest 
przeŜycia!! 

Chciałabym z całego serca podziękować Siostrom za kaŜde dobre słowo, 
wsparcie, modlitwę… Po prostu za to, Ŝe jesteście nie tylko kiedy wszystko jest ok, 
ale takŜe wtedy kiedy jest mi cięŜko i źle!! 

Wioleta Temich 

 
 
 
ANIELSKA OFERTA 
 
Organizujemy dni skupienia i rekolekcje dla dziewcząt  – szczególnie  
ze szkół średnich, dla studentek i dziewcząt pracujących.  
Chciałybyśmy serdecznie zaprosić takie osoby 
 do uczestnictwa w tych spotkaniach. 
 
Terminy i miejsca dni skupienia. 
27-29.03.2009 r. – Wilno 
24-26.04.2009 r. - Częstochowa 
Opłata: ofiara.  
 
Kontakt i bliŜsze informacje: 
s. Anna Mroczek 
ul. Broniewskiego 28/30 
05-510 Konstancin-Jeziorna 
tel. kom. 0 695 396 689 
e-mail: amroczek44@gmail.com 
 
s. Alicja Bronakowska 
e-mail: alaaniol@gmail.com    
 
 Podczas ferii zimowych zapraszamy na rekolekcje: 
„PATRZMY NA CHRYSTUSA, KTÓRY NAM W 
WIERZE PRZEWODZI I JĄ WYDOSKONALA” 
16-20.02.2009 r. w Zamku Bierzgłowskim  
Kontakt: 509364085  
e-mail: angelusmotyl@wp.pl   
 
Czekamy właśnie na Ciebie! 
 
 

Rekolekcje to był bardzo waŜny 
czas w moim Ŝyciu. Nie 

spodziewałam się, Ŝe niektóre 
spotkania tak bardzo poruszą moje 
serce. Był to czas, kiedy mogłam z 

innej strony spojrzeć na 
dotychczasowe Ŝycie, przemyśleć 

waŜne sprawy. Uświadomiłam 
sobie rolę przyjaźni i miłości w 
Ŝyciu, wielkość i waŜność tych 
relacji, ale równieŜ to, Ŝe nie są 

wcale proste, Ŝe trzeba mnóstwo 
czasu, Ŝeby zdobyć prawdziwego 
przyjaciela. Uświadomiłam sobie 

teŜ rolę Boga w moim Ŝyciu, 
poznałam róŜne formy modlitwy. 

Mam nadzieję, Ŝe ten czas 
zaowocuje i postaram się 

wykorzystać zdobyta wiedzę i 
doświadczenia w Ŝyciu 

codziennym. K. 



W między czasie… 
„Pociągnąłem ich ludzkimi więzami...” 
 
Czasem trzeba bardzo duŜo czasu, Ŝeby zrozumieć, a przede wszystkim poczuć to, 
co nadaje Ŝyciu smak. Smak jest najwaŜniejszy. Tak mówił św. Ignacy. Chyba 
przyszedł czas smakowania. Sama wiedza juŜ nie wystarczy - tak mówi św. Paweł...  
 
 
Dziś odczytałem te słowa zupełnie inaczej. 
Ludzkie więzy – kiedyś wydawało mi się, Ŝe to ci, 
którzy tu na ziemi mnie przywitali, przyjęli, 
przygarnęli – moi rodzice. Dziś zrozumiałem, Ŝe 
to nie tylko oni. To takŜe ludzie, o których Jezus 
powiedział do uczniów swoich, Ŝe otrzymają 
stokroć więcej braci i sióstr. Dopiero teraz dociera 
do mnie ta liczba. Po kilku latach mego 
kapłaństwa, gdy coraz więcej ludzi wokół mnie. 
Więcej więzi, przyjaźni, dobrych spotkań i 
rozmów... Przez nich Bóg pociąga mnie do siebie. 
Ludzkie więzi, ludzie, którzy zwracają uwagę, 
pomagają, troszczą się, a nie tylko oczekują 
pomocy. Pokazują mi, Ŝe ja teŜ potrzebuję pomocy i teŜ ją mogę otrzymywać. śe w 
tym nieprzyjaznym świecie są tacy, którzy kochają mnie szczerze, bez obłudy. I 
czasem te więzi okazują się o wiele Ŝywotniejsze, pełniejsze współczucia, wsparcia 
niŜ te pierwsze. Ale przecieŜ i bez tych pierwszych nie doszedłbym do dalszych.  
 
Jadę samochodem, słucham tzw. „przypadkowej” audycji. O poezji. Normalnie 
przełączyłbym radio. AŜ tu nagle słowa, które nazywają to, co juŜ od dłuŜszego 
czasu przychodzi do mnie: Ŝycie skrojone na miarę. śycie na miarę... - tak, wszystko 
w takiej ilości i w takim czasie jak trzeba. Te osoby, które trzeba. Te, które mi 
pomogły i te, które mnie raniły. Wszystko jest łaską, wszystko jest miłością. Nawet 
to, na co dziś się nie zgadzam, przeciw czemu się buntuję, co wzbudza moją złość i 
nieakceptację. 
 
 To Ŝycie, które przeŜywam, którego doświadczam jest moim Ŝyciem. MoŜe czasem 
za duŜo w nim troski, obawy, lęku. Ale widzę w nim światło. Jak poranne słońce, 
które się budzi jeszcze pod horyzontem ale juŜ zapowiada swoje nadejście. Ustępuje 
mrok. Wszystko jest na swoim miejscu. Tak mawiał Anthony de Mello. Tak, 
wszystko jest na swoim miejscu. Nawet mój ból i cierpienie. Moje łzy, nawet moja 
nieakceptacja siebie. To juŜ przestaje być waŜne. Bo Ty stajesz się pierwszy. Tak 
bardzo powoli i nieśmiało w moim Ŝyciu.  
 
Dziękuję! 
 
Tekst pochodzi ze strony: 
www.chwila.vel.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=41  



Trochę o niebieskich Aniołach… 
 
 Nigdy nie widziałam swojego Anioła StróŜa. Nigdy nie miałam przyjemności 
z Nim porozmawiać oko w oko. Za kaŜdym 
razem kiedy Go wzywam zastanawiam się w 
czyjej postaci mi pomoŜe. Czy to będzie moja 
współsiostra, czy to będzie szczęśliwy splot 
zdarzeń, czy to będzie jakieś działanie, 
którego nie będę potrafiła wytłumaczyć.  
Moja koleŜanka ciągle przychodziła do mnie 
i mówiła, Ŝe przez przypadek zdarzyło się jej 
to, czy tamto. Innym razem mówiła, Ŝe nie 
wie jak to się stało, ale coś się tam udało. 
Słuchałam tego przez kilka miesięcy po czym 
stwierdziłam, Ŝe przecieŜ w jej Ŝyciu 
wyraźnie widać działanie Aniołów. To takie 
zwyczajne, ale jakŜe trudne do przyjęcia dla człowieka, który nie ma serca dziecka. 
Jej Anioła nazwałyśmy Przypadek, a Jego drugie imię to Nie Wiem Jak To Się Stało.  
 Jak często w naszym Ŝyciu teŜ działają takie Anioły. Cicho i w zupełnej 
konspiracji pomagają nam w naszych zmaganiach z codziennością. One nie robią 
zwykle wielkich przewrotów i cudów, gdyŜ nasze Ŝycie z nich się nie składa. One 
pomagają nam tam, gdzie ludzkie siły są zbyt małe albo gdzie nasza pamięć 
zawodzi. 
 Spróbujmy przeanalizować jeden dzień. Jak wiele rzeczy byśmy zapomnieli, 
jak wielu rzeczy byśmy nie dokonali gdyby nie pomoc Kogoś silniejszego, Kogoś kto 
ma większe moŜliwości niŜ nasze ludzkie. 

Wierzymy w horoskopy, wierzymy w nadziemskie moce kierujące światem, 
wierzymy w wahadełka, czy jeszcze inne złe rzeczy, a gdy słyszymy o Aniołach 
stukamy się w czoło i mówimy „Kto w tych czasach wierzy w takie bajki?”. Jestem 
skłonna powiedzieć, Ŝe jeŜeli Aniołowie to bajki, to czym w takim razie są 
wymyślone horoskopy? Czy na pewno czymś mniej bajecznym? Czy na pewno 
czymś lepszym od Kogoś, kto nie manipuluje, od Kogoś, kto kocha nas czystą 
miłością? Przyzwyczailiśmy się być dorosłymi, ale czy na pewno ta dorosłość nie 
wpuszcza nas po prostu w maliny?  

Jezus powiedział, Ŝe jeŜeli nie staniemy się jak dzieci nie wejdziemy do 
Królestwa BoŜego. Tak często słyszymy tę Ewangelię i tak mało się nią przejmujemy. 
Kto przede wszystkim wierzy dzisiaj w Aniołów? Oczywiście Dzieci oraz ci wszyscy, 
którzy mają serce dziecka. Ci którzy potrafią uwierzyć, Ŝe nie są w stanie pomóc 
sobie w najmniejszej rzeczy, ale potrzebują kogoś silniejszego. 
 śyczę kaŜdemu kto czyta te słowa ogromnej wiary w to, Ŝe na Jego drodze 
Bóg kaŜdego dnia stawia Anioła, ale nie w świetlistej szacie. KaŜdego dnia 
Aniołowie działają w naszym Ŝyciu przez przypadki i w zdarzeniach, które 
tłumaczymy „Ja nie wiem jak to się stało”. 

Wierząca w Anioły 
 
 


