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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Bardzo się cieszę, Ŝe po wakacjach (chociaŜ nie dla wszystkich po…) moŜemy
się znowu spotkać za pośrednictwem „Anioła”.
Tym razem będziemy mówić o… powołaniu. Temat ten jest wstępem do
mówienia o kapłaństwie (ale to w następnych numerach). Dzielimy się z Wami czym
jest powołanie, jak je moŜna rozpoznać i jak nim Ŝyć na co dzień… Zapraszamy do
lektury!
Redakcja

Rady dla poszukujących drogi
Odkrycie swojego Ŝyciowego powołania to jedno z najwaŜniejszych i najtrudniejszych
zadań w naszym Ŝyciu. Tak się składa, Ŝe Bóg nie przysyła nam faxem swoich
decyzji o naszym Ŝyciu, a jedynie dyskretnie woła nas do
pójścia za Nim konkretną drogą. On chce, abyśmy
dokonywali naszych wyborów w całkowitej wolności.
Naszym wspólnym powołaniem jest świętość, ale kaŜdy z
nas ma dąŜyć do niej inną drogą. Jaka jest twoja droga?
W jaki sposób najpełniej moŜesz osiągnąć świętość? Od
czego zacząć odkrywanie swojego powołania? Pierwsza
rada: miej odwagę stawiać sobie te pytania! Nie mów, Ŝe
Ŝycie samo się jakoś ułoŜy, bo moŜe się kiepsko
poukładać. I nie pytaj o to kogokolwiek, ale z tymi
pytaniami często stawaj przed Bogiem. On ma dla ciebie
najwspanialszy plan, nawet, gdyby na początku wydawał ci się najbardziej
absurdalny.
http://www.powolani.czest.pl/pl/rady-dla-poszukujacych-drogi

ROZPOZNAWANIE POWOŁANIA śYCIOWEGO I JEGO WYBÓR
Podczas Światowych Dni MłodzieŜy w Sydney w 2008 r. Ojciec Święty Benedykt XVI
powiedział do młodzieŜy: „Drodzy Przyjaciele. śyciem nie rządzi los. Nie jest ono
czymś przypadkowym. Bóg pragnął waszego Ŝycia. On je pobłogosławił i
wyznaczył mu cel. śycie jest poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna”.
Spróbujmy więc w kontekście tych słów zastanowić się nad problemem
rozpoznawania powołania Ŝyciowego i nad jego wyborem.
Drodzy Przyjaciele. śyciem nie rządzi los. Nie jest ono czymś przypadkowym. Na
Ŝycie patrzeć moŜna róŜnie, rozmaicie moŜna o nim mówić. Jest pewne, Ŝe Ŝycie jest
przede wszystkim powołaniem. Do Ŝycia powołani zostaliśmy przez Boga Stwórcę.
Jeśli zaś jest powołaniem, to w nasze Ŝycie jest wpisana interwencja Boga, a ta jest
darem. Jeśli z kolei coś jest darem, to dar trzeba potraktować powaŜnie. śycie
ludzkie jest więc darem Boga. Stąd u początku kaŜdej refleksji i dyskusji nad Ŝyciem,
powinno się od tego zaczynać. Wówczas będzie moŜna patrzeć i traktować Ŝycie w
świetle największej odpowiedzialności. śycie nie jest łatwe ani proste, towarzyszą mu
róŜne braki, trudności i ograniczenia. Nasze Ŝycie mogłoby być łatwiejsze
wygodniejsze, obfitsze, ale... jest jakie jest! Za takie Ŝycie trzeba wziąć
odpowiedzialność, czyli przysłowiowo wziąć go w swoje ręce by czynić je
szczęśliwym pamiętając, Ŝe Bóg chce naszego szczęścia i ma pomysł na nasze
szczęście. I o tym właśnie przypomniał Benedykt XVI młodzieŜy w Sydney. To Bóg a
nie karty tarota, gwiazdy, horoskopy czy wróŜki tak powszechne dzisiaj wśród ludzi,
kieruje Ŝyciem człowieka.
Źródłem ludzkiego szczęścia jest między innymi móc odkrywać sens i cel istnienia.
Jest to niezwykle interesujące zadanie, któremu moŜe oddawać się człowiek. Ów cel
nazwać moŜna wolą BoŜą wobec człowieka. W procesie odkrywania woli BoŜej
wobec siebie korzystamy z bogactwa naszej rozumności, w którym otwieramy się na
Boga błogosławiącego i wspomagającego nas w tym dziele. Tę właśnie myśl
wyakcentował Benedykt XVI mówiąc: „On (Bóg) pobłogosławił je(Ŝycie) i wyznaczył
mu cel. Cel nadaje sens ludzkim poszukiwaniom i zmaganiom”.
Człowiek nosi w sobie silną potrzebę poświęcenia się lub inaczej mówiąc
odznaczenia się. MoŜna tutaj przywołać choćby św. Ignacego Loyolę, u którego
właśnie z tego typu potrzeby zrodziła się cała myśl słuŜenia Chrystusowi i załoŜenia
nowego zakonu w Kościele. PapieŜ wzywa by młodzi „poświęcili Ŝycie szukaniu
prawdy, dobra i piękna, by w prawdzie, dobru i pięknie znaleźli radość”.
Człowiek powinien najpierw szukać prawdy. Dostrzegamy jednak dzisiaj duŜo fałszu
– choćby w reklamie, która daje fałszywe recepty na urodę, na szczęście, na szybkie
i duŜe pieniądze. Zwłaszcza ludzie młodzi ulegają łatwo reklamie. Niespełnione
oczekiwania rodzą w człowieku frustrację, poczucie bycia oszukanym,
wykorzystanym. Człowiek zaś oszukany chcąc zapomnieć o poraŜce, szuka niestety
często oparcia np. w środkach odurzających, od których szybko się uzaleŜnia.
Ojciec Święty proponuje teŜ szukać dobra, ale nie własnego lecz drugiej osoby.
Największym dobrem świadczonym drugiemu moŜe być zdolność do ofiary i
poświęcenia się. Tego typu dobro jest wieczne i ponadczasowe. Za takie dobro
zostaniemy nagrodzeni.

Piękno! Zawsze człowiek; zwłaszcza młody,
był na nie wraŜliwy. Księga Koheleta mówi:
„Ciesz się człowiecze, w młodości swojej, a
serce twoje niech się rozwesela za dni
młodości twojej. I chodź drogami serca
swego i za tym, co oczy twe pociąga, lecz
wiedz, Ŝe ze wszystkiego sądził cię będzie
Bóg” (Koh 11,9). W wędrówce za pięknem
trzeba duŜej ostroŜności. Prawdziwe piękno
posiada w sobie spokój i harmonię, jakiś
ład i porządek. Niestety istnieje teŜ piękno
podrobione, oszukane, podmalowane. Na
takie trzeba uwaŜać. Prawdziwe piękno pomaga mi stawać się pięknym człowiekiem.
Jeśli zaś piękno mnie rozbija i niszczy, wyzwala we mnie złe uczucia i stany, nie jest
pięknem. Piękno musi integrować a nie dezintegrować osobę. Jeśli dotykamy tematu
piękna to powiedzmy teŜ sobie, Ŝe jest piękno zewnętrzne i wewnętrzne. JakŜe
często współczesny człowiek zajęty jest tylko pięknem zewnętrznym. IleŜ przeznacza
na nie czasu. Jak wielu jest pięknych z wyglądu, ale brzydkich wewnątrz; wystarczy
tylko posłuchać ich języka. To jest dramat. OstroŜnie zatem patrzmy na tych z
pierwszych stron młodzieŜowych czasopism, bo są tam najczęściej zamieszczane
Ŝałosne karykatury. Piękno wewnętrzne daje Łaska BoŜa i ono jest nie do ukrycia.
Ono się uzewnętrznia, jego jest widać. Wystarczy tu wspomnieć sylwetkę Sługi
BoŜego Jana Pawła II czy bł. Matki Teresy z Kalkuty... starzy, sędziwi, ziszczeni
czasem i cierpieniem, ale jakŜe piękni na twarzy. To są zdumiewające fakty, które
wytłumaczyć moŜna tylko w ten sposób, Ŝe Łaska BoŜa od wewnątrz, nadaje
człowiekowi swoiste, zewnętrzne piękno! Zatem szukajmy i obcujmy z pięknem
prawdziwym, bo Benedykt XVI wyraźnie przypomniał, Ŝe młodość jest czasem
wysiłku i poszukiwań.
Z rozeznawaniem związany jest wybór stanu, czyli określonego rodzaju Ŝycia, które
teŜ nazwać moŜna powołaniem Ŝyciowym. Z ustanowienia BoŜego są w Kościele
dwa stany Ŝycia: świeccy i duchowni. Spośród jednych i drugich wywodzą się jeszcze
wierni, którzy przez śluby zakonne poświęcają się Bogu, i ich nazywamy osobami
konsekrowanymi. Wybór stanu jest wolnym i odpowiedzialnym aktem człowieka,
który na wskutek rozwaŜnego przemyślenia swoich moŜliwości i warunków, w jakich
się znajduje, decyduje się obrać na stałe określony rodzaj Ŝycia. Wybór stanu jest
więc czymś niezwykle doniosłym w Ŝyciu i w znacznej mierze warunkuje działalność
człowieka, tak na płaszczyźnie naturalnej jak i nadprzyrodzonej. Przeświadczenie, Ŝe
znajdujemy się na wyznaczonym przez Boga miejscu, daje poczucie bezpieczeństwa
i moralnego spokoju. Bóg zaś obfitymi łaskami wspomaga tych, którzy idą drogą
wyznaczoną przez Niego. Natomiast ten, kto kieruje się kaprysem czy chwilową
zachcianką, obiera stan Ŝycia w oparciu o motywy podyktowane uczuciami, naraŜa
się na niebezpieczeństwo, Ŝe swoich zamiarów nie zdoła zrealizować i stanie się
ofiarą własnej nierozwagi, a tym samym będzie się czuł psychicznie mniej spokojny i
bezpieczny, a takŜe często mniej zadowolony.

Wybór stanu jest osobistym prawem i obowiązkiem kaŜdego człowieka. Nie moŜna
go przekazać innym osobom. Rodzice, przełoŜeni, nauczyciele, wychowawcy,
spowiednik lub kierownik duchowy, mają jedynie obowiązek pomagać, doradzać i
wspierać daną osobę. Narzucanie decyzji jest naduŜyciem ich władzy. KaŜdy
człowiek kierując się przede wszystkim wola BoŜą i dobrem swej duszy, powinien w
sposób mądry i odpowiedzialny wybrać stan Ŝycia.
Roztropność radzi, by tak waŜnego wyboru nie dokonywać bez
modlitwy do Boga i proszenia o radę osób mądrych i nam
Ŝyczliwych. Modlitwa daje światło potrzebne do poznania tego, co
jest zgodne z BoŜą wolą i naszym duchowym poŜytkiem. Z niej
teŜ płynie siła ducha, by podjąć moŜe i nie łatwą drogę Ŝyciową.
Rada innych ludzi, pomaga w moŜliwie obiektywny sposób
poznać i ocenić osobiste predyspozycje, uzdolnienia, przydatne w
stanie, jaki ktoś obiera, a takŜe przewidzieć ewentualne trudności,
jakie w nim moŜemy spotkać. Wyboru stanu dokonujemy badając
osobiste powołanie. Obserwując wewnętrzne skłonności i
naturalne dyspozycje, staramy się bliŜej przyjrzeć rodzajowi
Ŝycia, do którego Bóg nas wzywa, i w którym łatwiej nam będzie
prowadzić dobre Ŝycie.
Aby dokonać roztropnego wyboru powołania, zgodnie z osobistymi ideałami i
przekonaniami, koniecznie trzeba zastanowić się nad obowiązkami i zaletami stanu,
jaki zamierzamy obrać, oraz nad osobistymi dyspozycjami i moŜliwościami. Nie
moŜna działać wbrew swojej naturze i iść za zachciankami. Wcześniej czy później
dojdzie do głosu uczucie niezadowolenia, przygnębienia, które doprowadzić moŜe
nawet do psychonerwicowych zaburzeń. Aby uniknąć tych bolesnych konfliktów,
które w negatywny sposób zaciąŜyć mogą nad całym Ŝyciem, przy wyborze stanu
naleŜy brać pod uwagę ideały i aspiracje oraz dyspozycje i uzdolnienia otrzymane od
Boga. Powołanie bowiem zakłada pewną skłonność woli oraz zdatność do danego
stanu, polegającą na istnieniu wymaganych przymiotów.
Kiedy te wszystkie czynniki będą zmierzać w
kierunku jakiegoś zawodu lub rodzaju Ŝycia, wtedy
moŜna powiedzieć, Ŝe powołanie jest oczywiste i
naleŜy iść za nim. Jeśli jednak ujawnią się
dąŜności rozbieŜne, naleŜy wyodrębnić tę, która z
nich najgłębiej i najtrwalej jest zakorzeniona w
duszy, oraz ma największe moŜliwości realizacji i
pociągnięcia za sobą innych. Jeśli jednak nie
zauwaŜymy przewagi Ŝadnej z nich, wtedy
powołanie jest wątpliwe i naleŜy zaczekać lub
sprawdzić je przy pomocy odpowiedniej próby, uznanej za najbardziej wskazaną w
danym wypadku, zakładając przy tym drogę odwrotu, jeśli obrana droga okaŜe się
niewłaściwa.
Autor: Ks. Stanisław Kamiński
www.wsd.rzeszow.pl/provocator/

Modlitwa o słuŜbę Bogu:

Słowo Odwieczne,
Jednorodzony Synu BoŜy,
proszę Cię, naucz mnie słuŜyć Ci tak,
jak tego Jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć,
walczyć, a na rany nie zwaŜać,
pracować, a nie szukać spoczynku,
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej
prócz poczucia, Ŝe spełniam
Twoją Najświętszą wolę. Amen
św. Ignacy Loyola

BoŜa konsekracja...
Jednym z podstawowych dokumentów Stolicy Apostolskiej mówiącym na temat Ŝycia
konsekrowanego jest adhortacja apostolska „Vita consecrata” Jana Pawła II. PapieŜ
wyróŜnia aŜ pięć form Ŝycia radami ewangelicznymi. Są to:
Instytuty zakonne oddane kontemplacji. Członkowie tych instytutów skupiają swoje
Ŝycie i działanie na kontemplacji Boga. Modlitwa i praca (ora et labora), asceza oraz
rozwaŜanie Słowa BoŜego, sprawowanie liturgii i osobista modlitwa są treścią ich
Ŝycia. Członkowie tych instytutów trwają w samotności i milczeniu. Osoby
wybierające takie Ŝycie składają tzw. profesję, czyli śluby wobec przedstawicieli
Kościoła.
Instytuty Ŝycia konsekrowanego oddane dziełom apostolskim. Osoby wybierające
taki sposób realizowania rad ewangelicznych Ŝyją we wspólnocie, czyniąc konkretną
posługę apostolską, misyjną w świecie, bądź zajmują się dziełami miłosierdzia.
Składają równieŜ śluby publiczne.
Stowarzyszenia Ŝycia apostolskiego. Są to męskie lub Ŝeńskie wspólnoty. Realizują
one własny charyzmat, Ŝyjąc we wspólnocie, ale nie składają ślubów publicznych.
Przykładem są księŜa filipini czy siostry miłosierdzia, popularnie zwane szarytkami.
Znanymi juŜ w staroŜytności formami Ŝycia konsekrowanego, a dziś przeŜywającymi
swój rozwój są równieŜ: stan dziewic poświęconych Bogu, stan pustelników oraz
wdów (wdowców) konsekrowanych.

Instytuty świeckie. Ich początków naleŜy szukać w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa, kiedy tworzyły się wspólnoty męŜczyzn i kobiet, którzy wykonując
swoje codzienne obowiązki, starali się naśladować Ŝycie ukryte Jezusa w Nazarecie,
realizując rady ewangeliczne. Członkowie instytutów świeckich równieŜ nie składają
ślubów publicznych, nie prowadzą Ŝycia wspólnotowego, nie wyróŜniają się strojem.
Świeckość – jest narzędziem apostolstwa, poniewaŜ członkowie, tam gdzie
mieszkają i pracują, tam gdzie Ŝyją, świadczą swoim zaangaŜowaniem w wypełnianiu
rad ewangelicznych o Ŝyjącym Bogu. Czystość wyklucza załoŜenie rodziny i Ŝycie
małŜeńskie, jest wyrazem całkowitego daru z siebie. Ubóstwo uzewnętrznia
całkowitą wolność od dóbr materialnych i sprzeciwia się konsumpcyjnemu stylowi
Ŝycia. Posłuszeństwo jest wyrazem dyspozycyjności na rzecz uświęcania świata.
autor: ks. Tomasz Ślesik
http://www.przk.pl/nr/ksiadz_odpowiada/boza_konsekracja.html

Jak rozpoznać głos Boga?
Jak pośród tysięcy głosów, które codziennie
słyszymy w naszym świecie, moŜemy
rozpoznać głos Boga? Powiedziałbym: Bóg
rozmawia z nami na bardzo wiele sposobów.
Mówi poprzez inne osoby, poprzez przyjaciół,
rodziców, księŜy… Mówi przez wydarzenia
naszego Ŝycia, w których moŜemy rozpoznać BoŜe działanie. Mówi takŜe poprzez
przyrodę i stworzenie. Mówi teŜ przede wszystkim w swoim Słowie, w Piśmie
Świętym, czytanym we wspólnocie Kościoła i czytanym osobiście w rozmowie z
Bogiem.
WaŜne jest czytać Pismo Święte w sposób bardzo osobisty i prawdziwy; jak mówi
św. Paweł, nie jako słowo ludzkie albo dokument z przeszłości – tak się czyta
Homera czy Wergiliusza – ale jako Słowo Boga, które zawsze jest aktualne i które do
nas mówi. Nauczyć się słyszeć w tekście, który pochodzi z przeszłości, Ŝywe Słowo
Boga znaczy tyle, co wejść w rzeczywistość modlitwy i w ten sposób uczynić czytanie
Słowa rozmową z Bogiem. - Benedykt XVI

SIOSTRY OD ANIOŁÓW ŚWIADCZĄ!!!
Poprosiłam Siostry o odpowiedź na
pytanie czym dla nich jest powołanie, jakie ono
ma znaczenie w ich Ŝyciu, jak je odczytywały
albo co ono zmieniło w Ŝyciu. Zapraszam do
przeczytania pięknych refleksji.
###

Siostra Alicja zachęciła mnie by podzielić się refleksją o moim powołaniu, co z
radością czynię. Mając juŜ ponad dwadzieścia lat odkryłam dzięki wierzącym
ludziom, Ŝe Bóg to Ŝywa i prawdziwa Osoba i choć nie mogę Go zobaczyć, On jest,
kocha mnie i wciąŜ troszczy się o mnie. Doświadczenie Boga działającego w historii
mojego Ŝycia skłoniło mnie do pytania, po co tak naprawdę Ŝyję? Czy Ŝycie to ma
sens? Szukałam odpowiedzi u Boga. Odpowiedź była prosta – Ŝyj dla Mojej chwały,
a u kresu ziemskiej wędrówki spotka cię nieopisana radość Ŝycia wiecznego.
śycie na chwałę Boga dawało mi wiele radości. Na koniec studiów, kiedy
podejmowałam pracę pojawiło się pytanie: czy to naprawdę to? W sercu było
pragnienie by oddać swoje Ŝycie Bogu, by naleŜeć tylko do Niego. Niełatwo było
pozostawić myśl o załoŜeniu rodziny, o dzieciach. Jednak Pan Bóg daje szczególną
łaskę, by pójść za Jego głosem. Wszystko postawiłam na jedną kartę – zaufałam
Bogu i Jemu powierzyłam się całkowicie, by to On mnie poprowadził dokąd zechce.
Dziś po 13 latach od tamtej chwili jestem szczęśliwą siostrą od Aniołów i dziękuję
Bogu za łaskę wybrania. Laura
###
Tajemnica powołania i sens Ŝycia konsekrowanego, to powierzenie się dłoniom
miłującego i wzywającego Boga, to zaproszenie do przygody w przestrzenie
nieznane, doświadczenie łaski i pasji Ŝycia z Bogiem „Temu który mocą działającą w
nas moŜe uczynić nieskończenie więcej niŜ prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała...".
I.
###
Czym jest dla mnie powołanie zakonne...?
Powołanie jest dla mnie szczególnym zaproszeniem Ojca do naśladowania Jego
Syna. Coraz bardziej przekonuję się, Ŝe Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, Ŝe
wybrał mnie taką jaką jestem, z moją historią Ŝycia, z talentami i z wadami, ze
zranieniami i z tym, co piękne i dobre. Wiedział kim jestem i miał dla mnie plan na
moje Ŝycie. KaŜdy dzień jest dla mnie wybieraniem Jezusa i ponawianiem raz
dokonanego wyboru, wyboru Boga, który zmienił moje Ŝycie, który mnie przenika i
zna, który jest obecny w kaŜdej chwili mojego Ŝycia, widzi kiedy siedzę, wstaję, kiedy
gubię drogę do Niego, zna moje miejsca bezludne i pustynne, doliny, gdzie ukryte są
Ŝyciodajne źródła… Jezus mnie wybrał i On daje mi potrzebną łaskę do tego, Ŝeby
wiernie iść Jego drogą, Ŝeby wytrwać w Jego miłości i wydać obfite owoce.
Jezu dziękuję Ci za dar Ŝycia i powołania, za to, Ŝe mogę Ŝyć z Tobą pod jednym
dachem!
Bądź uwielbiony w kaŜdym sercu, które tęskni i szuka Ciebie.
Michała
###
Powołanie zakonne dla mnie jest jak radosna podróŜ z przygodami z ukochaną
osobą. Nieustanne odkrywanie świata; jego piękna i tego co jest mniej piękne.

To poznawanie siebie i Tego dla którego poświęciłam moje Ŝycie, to zaparcie się
siebie, to wzloty i upadki. To ON i tylko ON. G.
###
Wielokrotnie w swym sercu słyszałam słowa pójdź za Mną. Jednak brakowało mi
wiary w to, Ŝe to naprawdę woła mnie Pan. Zadawalam sobie wówczas pytanie. Czy
owe słowa nie odnoszą się do kaŜdego chrześcijanina, który ma naśladować
Chrystusa.
Trwało to kilka lat, a owe słowa powtarzały się co jakiś czas.
Tak jak większość moich koleŜanek chciałam załoŜyć rodzinę i mieć dzieci. Lubiłam
równieŜ bardzo tańczyć, toteŜ wybierałam się ze znajomymi na tańce, gdzie z
czasem zaczęłam tańczyć z jednym chłopakiem. Bardzo dobrze się nam bawiło
razem, przyjaźniliśmy się. Stawaliśmy się sobie bliscy i tu w pewnym momencie
ponownie usłyszałam wołanie Chrystusa, chcę cię mieć wyłącznie dla Siebie - Pójdź
za Mną. Wówczas zrozumiałam Ŝe to Pan mnie woła i choć nie było to łatwe
zdecydowałam się zostawić rodziców i zgłosić się do Zgromadzenia Sióstr od
Aniołów. Co więcej będąc juŜ w Zgromadzeniu równieŜ pojawiały się pytania.
Wówczas szłam przed Najświętszy Sakrament i pytałam Jezusa – czy On chce mnie
tu mieć. Pan nie zostawał dłuŜny z odpowiedzią jednocześnie wlewając do serca
pokój i radość.

Jeśli nie wiesz która drogę wybrać w Ŝyciu, jeśli masz wiele pytań-pytaj się
Chrystusa, a On ukaŜe Ci co masz zrobić.
Misza
###
Powołanie – to moja odpowiedź na BoŜe wezwanie. Na zaproszenie, któremu
długo się opierałam. A kiedy juŜ odpowiedziałam, poczułam Ŝe spełnia się
moje marzenie. K.
###
Jestem dopiero kandydatką, a siostrą zakonną wcale się jeszcze nie czuję. Nie mam
jeszcze kompletnej garderoby ;))), plączę się w modlitwie brewiarzowej, za duŜo
mówię i brak mi pokory, cichości, a nieraz i uprzejmości. Tym nie mniej, o dziwo,
widzę kaŜdego dnia, Ŝe Bóg się nie zniechęca i znajduje mi czas na spotkanie z Nim
samym. Widzę po sobie, Ŝe On nie ma względu na osoby, ale na kaŜdego znajdzie
Swój sposób :)
Moje powołanie jest dla mnie przygodą, czy raczej zagadką Ŝycia. Opowieść o historii
tego wezwania zajęłaby zbyt duŜo miejsca. Na progu mego Ŝycia zakonnego mogę
powiedzieć tylko, Ŝe to bardzo prywatny, ale ogromny Cud, którego doświadczam. W
moim Ŝyciu, całkiem zwyczajnym, widzę ingerencję BoŜą, która prowadzi mnie ku
zawierzeniu i całkowitemu oddaniu. To jak otworzenie kolejnych Drzwi, których ja do
tej pory nie widziałam, jak odkrycie Czarodziejskiego Ogrodu, który jednak nie dla
wszystkich patrzących z boku jest zachwycający.
Powołanie, a szczególnie wejście do Zgromadzenia to dla mnie takŜe ogromne
wyzwanie, by dawać światu świadectwo. Gdyby ktoś się kiedyś przypadkiem

dowiedział, Ŝe jestem w Zgromadzeniu, by moje zachowanie nie przeczyło temu,
bym nie przyniosła przenigdy wstydu Siostrom od Aniołów. E.
###
To wielka łaska dar powołania. Jedno TAK na początku drogi – przy pierwszym
kroku, a potem kolejne TAK przy kaŜdym następnym. Sami z siebie nic nie moŜemy
– „ON JEST W NAS SPRAWCĄ I CHCENIA I DZIAŁANIA ZGODNIE Z JEGO
WOLĄ”. Odwagi Ŝyczę tym, którzy chcą postawić ten pierwszy krok. J

Benedykt XVI o powołaniu…
W powszechnym powołaniu do świętości dostrzegamy
szczególną inicjatywę Boga, który wybiera niektórych
ludzi, aby byli blisko Jego Syna - Jezusa Chrystusa i aby
byli Jego uprzywilejowanymi sługami oraz świadkami.
BoŜy Mistrz osobiście powołał Apostołów, „aby Mu
towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki, i by
mieli władzę wypędzać złe duchy” (Mk 3,14-15). Oni, ze
swej strony, znaleźli innych jeszcze uczniów, którzy
okazali się wiernymi współpracownikami w misyjnej
posłudze. Odpowiadając na wezwanie ze strony Pana i
otwarci na działanie Ducha Świętego, niezliczone rzesze
kapłanów i osób konsekrowanych, w ciągu wieków,
poświęcili się w Kościele wyłącznej słuŜbie Ewangelii.
Dziękujemy Zbawicielowi za to, Ŝe takŜe dziś nadal
powołuje robotników na swoje Ŝniwo. To prawda, Ŝe w
niektórych częściach naszego globu odnotowujemy
niepokojący brak kapłanów i Ŝe w swym pielgrzymowaniu
Kościół napotyka na trudności oraz bariery. Z drugiej strony wsparciem dla nas staje
się niezawodna pewność, Ŝe to Pan jest tym, który prowadzi Kościół ku
ostatecznemu wypełnieniu się Królestwa i który ze swojej inicjatywy - w swym
niezbadanym zamyśle miłości miłosiernej - wybiera i zaprasza ludzi z róŜnych kultur i
w róŜnym wieku, aby Go naśladowali. (…)
To przenikanie się inicjatywy Boga i odpowiedzi człowieka jest obecne równieŜ – w
niezwykły sposób – w powołaniu do Ŝycia konsekrowanego. Sobór Watykański II
przypomina nam, Ŝe „rady ewangeliczne czystości poświęconej Bogu, ubóstwa i
posłuszeństwa, mające swój fundament w słowach i w postawie Pana, i zalecane
przez Apostołów, Ojców, doktorów i pasterzy Kościoła, są Boskim darem, który
Kościół otrzymał od swego Pana i który z Jego łaską ciągle podtrzymuje” (Lumen
gentium, 43).(…)
KtóŜ moŜe czuć się godnym przyjęcia posługi kapłańskiej? KtóŜ mógłby podjąć się
Ŝycia konsekrowanego, licząc jedynie na swoje ludzkie siły? Raz jeszcze warto
podkreślić, Ŝe odpowiedź człowieka na BoŜe powołanie, kiedy jesteśmy świadomi
tego, Ŝe to Bóg ma inicjatywę i Ŝe to On prowadzi do końca swój plan zbawienia, nie
przyjmuje formy wyrachowanej kalkulacji leniwego sługi, który ze strachu ukrywa w
ziemi powierzone mu talenty (por. Mt 25,14-30), lecz wyraŜa się w ochoczym pójściu

za zaproszeniem Pana, jak to uczynił Piotr ufny w słowo Zbawiciela, kiedy nie
zawahał się ponownie zarzucić sieci, chociaŜ całą noc trudził się nadaremnie (por. Łk
5, 5). Respektując autonomię osób powołanych, wolna odpowiedź człowieka wobec
Boga staje się współodpowiedzią, czyli odpowiedzią w Chrystusie i z Chrystusem,
mocą Jego Świętego Ducha. Taka odpowiedź prowadzi do zjednoczenia z Tym, który
czyni nas zdolnymi do tego, by przynieść owoc obfity (por. J 15, 5).
JakŜe wymowną odpowiedzią człowieka jest pełne zaufania, wielkoduszności i
posłuszeństwa w obliczu inicjatywy Boga “Amen” ze strony Dziewicy z Nazaretu,
wypowiedziane na potwierdzenie pokornego i stanowczego przylgnięcia do zamiarów
NajwyŜszego, oznajmionych Jej przez niebieskiego posłańca (por. Łk 1, 38). Pełne
posłuszeństwa “tak” pozwoliło Maryi na to, by stała się Matką Boga, Matką naszego
Zbawiciela. Po tym swoim pierwszym „fiat” Maryja wiele razy powtarzała to słowo, aŜ
do kulminacyjnego momentu ukrzyŜowania Jezusa, kiedy „stała pod krzyŜem”,
okrutnie współcierpiąc ze swoim niewinnym Synem, jak to opisuje Jan Ewangelista.
To właśnie z wysokości krzyŜa, umierający Jezus dał Ją nam jako Matkę i Jej
zawierzył nas jak synów (por. J 19, 26-27). W sposób szczególny zawierzył Jej
kapłanów oraz osoby konsekrowane. To właśnie Jej pragnę zawierzyć wszystkich,
którzy odkrywają w sobie BoŜe powołanie do tego, by pójść drogą kapłaństwa lub
Ŝycia konsekrowanego.
Drodzy Przyjaciele, nie poddajcie się lękowi w obliczu trudności czy wątpliwości!
Miejcie zaufanie do Boga i idźcie za Jezusem z wiernością, a staniecie się świadkami
radości, która wypływa z bliskiego zjednoczenia ze Zbawicielem. Na podobieństwo
Maryi, którą kolejne pokolenia nazywają błogosławioną, gdyŜ uwierzyła (por. Łk 1,
48), angaŜujcie się z całą duchową mocą w plan zbawienia, jaki ma Ojciec Niebieski,
zachowując w waszych sercach – tak, jak Ona – zdolność zdumiewania się i
adorowania Tego, który ma moc czynić „wielkie rzeczy”, gdyŜ Święte jest imię Jego
(por. Łk 1, 49).
(Fragmenty Orędzia Benedykta XVI na 46. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2009)

KaŜde powołanie w Kościele jest w słuŜbie świętości. Jednak niektóre – jak
powołanie do kapłaństwa czy Ŝycia konsekrowanego – są szczególnym powołaniem
w tym względzie. Powołanie do tych stanów jest darem cennym i koniecznym, który
potwierdza, Ŝe takŜe dzisiaj naśladowanie Chrystusa czystego, ubogiego i
posłusznego, świadczenie o absolutnym prymacie Boga oraz słuŜba na rzecz
ludzkości w duchu Zbawiciela przedstawiają uprzywilejowane drogi ku pełni Ŝycia
duchowego.
Jan Paweł II, Orędzie na Tydzień Powołań 2002

Z doświadczenia tych, co rozeznali…
Skierowałam teŜ prośbę do osób, które odeszły ze Zgromadzeń (nie tylko od
Sióstr od Aniołów) o to czy mogłyby napisać czym był dla nich ten czas przebyty w
zgromadzeniu, jak rozeznawały o wstąpieniu i wyjściu. Dwie osoby pozytywnie
odpowiedziały na moją prośbę. Ich świadectwa są dowodem na to, Ŝe Bóg dla
kaŜdego ma swoją drogę i pokój przychodzi wtedy, gdy się nią idzie.
###
CóŜ ja mogę powiedzieć na temat Ŝycia zakonnego? Kroczyłam tą drogą
przez trzy lata. Przeszłam aspiranturę, postulat i nowicjat, ślubów zakonnych jednak
nie złoŜyłam, poniewaŜ czułam, Ŝe to nie jest moje miejsce. Na próŜno doszukiwać
się w mojej historii jakiejkolwiek sensacji. Odeszłam z własnej woli po długim okresie
rozeznawania. Z siostrami rozstałam się w dobrych stosunkach, nie paliłam za sobą
mostów. Nie obwiniam zgromadzenia za nic. Nie, nie, to by świadczyło źle tylko i
wyłącznie o mnie. Z resztą, prawda jest taka, Ŝe nie czuję się w Ŝaden sposób
skrzywdzona. Wręcz przeciwnie, w tym miejscu, przed Wami pragnę zaświadczyć, Ŝe
zgromadzenie ze swej strony zapewniło mi wszelką moŜliwą pomoc w trudnym
czasie rozeznawania. Ogrom modlitwy, troska przełoŜonych, pełna miłości i
zrozumienia postawa mistrzyni, spowiednik…jest za co Panu Bogu dziękować!
Gdybym teraz miała powiedzieć, która decyzja była trudniejsza – o wstąpieniu
czy o wystąpieniu to nie umiałabym tego zrobić. ChociaŜ prawdą jest, Ŝe o ile
wszystko co się wiązało z wstąpieniem pełne było mego młodzieńczego (miałam
wtedy 18 lat) entuzjazmu i zapału, o tyle decyzja o powrocie do domu dała prawdziwy
pokój serca.
Moja decyzja o wstąpieniu nie była decyzją dojrzałą. Widzę to teraz, po kilku
latach. Motywacje i chęci miałam szczere, ale rzeczywistość Ŝycia zakonnego mnie
przerosła. Odzywały się we mnie tęsknoty, z których wcześniej nie zdawałam sobie
sprawy – pragnienie posiadania rodziny, wykonywania satysfakcjonującego zawodu,
podróŜe, decydowania samej o sobie… Byłam krótkowzroczna w swoim myśleniu o
klasztorze. Chciałam wstąpić do zgromadzenia by być w zgromadzeniu, ale jakoś
„zapomniałam” o tym, Ŝe to nie hotel ani nie wakacje lecz śYCIE. To, co mogłabym
robić w zgromadzeniu pozostawało dla mnie kwestią drugorzędną – i to był błąd, bo z
czasem coraz częściej zaczęły się u mnie pojawiać myśli, Ŝe to nie jest moje… Nie
widziałam siebie ani jako katechetki ani jako pielęgniarki (a to są dwie główne gałęzie
działalności sióstr). Do tego, za zgodą przełoŜonych, zaangaŜowałam się w pewną
inicjatywę, która miała być tylko dodatkiem do moich obowiązków w zgromadzeniu,
ale tak naprawdę z czasem stała się dla mnie najwaŜniejsza i sercu najbliŜsza. Stało
się to dla mnie impulsem do podjęcia głębszych refleksji nad sobą i nad swoim
miejscem w Ŝyciu. Tym samym zaczął się dla mnie bardzo trudny czas
rozeznawania. Zdumiewające jest dla mnie to, Ŝe ja wtedy byłam naprawdę otwarta
na wolę Pana Boga. Nie chciałam wracać do domu, ale zostać w zgromadzeniu teŜ
nie chciałam. Szukałam jedynie pokoju serca i wiedziałam, Ŝe ten osiągnę tylko
wtedy, gdy będę realizować Wolę BoŜą.
Co było dla mnie w tym okresie rozeznawania najwaŜniejsze? Modlitwa (bo
powołanie rozeznaje się na modlitwie), modlitewne wsparcie sióstr, świadomość, Ŝe
przełoŜeni i mistrzyni pragną mojego dobra.
Od mojego powrotu do domu minęły juŜ 3 lata. Przez pierwsze dni czułam się
jak po rozwodzie. A najciekawsze jest to, Ŝe tak naprawdę najmniej się w tym
wszystkim przejmowałam tym, co ludzie powiedzą o mnie jak tej, która była, ale
wystąpiła. Hm, w obliczu naprawdę istotnych kwestii taka sprawa jak ludzkie gadanie,

nie ma najmniejszego znaczenia! Z resztą, to chyba św. Paweł napisał, Ŝe bardziej
trzeba słuchać Boga niŜ ludzi…I tego się trzymajmy !
Marta
###
Rozeznawanie swojego powołania to nie łatwa sprawa. Niełatwo usłyszeć, i
pójść za tym, do czego zostaliśmy wszyscy powołani (oczywiście drogą najlepszą dla
nas – to jest taką, dzięki której faktycznie będziemy dąŜyły do celu naszego Ŝycia, do
szczęścia). W Ŝyciu dokonujemy róŜnych wyborów, i im wybór „rangą waŜniejszy” np.
decyzja o małŜeństwie czy poświęcenia się Bogu (zakon), tym trudniej zdecydować.
Doświadczam tego w swoim Ŝyciu. Czasem popełniamy błędy w naszych decyzjach
(szkoda nam jest tego, co musimy zostawić)czasem zbyt szybko podejmujemy
decyzję, dając sobie zbyt mało czasu na rozpoznanie sytuacji. UwaŜam jednak, Ŝe i
takie błędy które popełniamy w Ŝyciu, uczą nas czegoś. MoŜemy spojrzeć na nasze
Ŝycie trochę inaczej. I bardziej poznać siebie. Prawdę o nas, którą czasami trudno
dostrzec. Ja nauczyłam się teŜ tego, Ŝe wszystko ma swój porządek. Nie
rozpoczynamy pracy od stanowiska dyrektora, a w Ŝyciu duchowym Bóg działa teŜ
stopniowo, jakby przygotowując nas do kolejnych etapów. MoŜe się zdarzyć teŜ tak,
Ŝe staniemy w Ŝyciu przed zadaniem któremu na ten czas nie jesteśmy w stanie
podołać. MoŜe i nie musimy? potrzeba nam było tylko, Ŝeby znaleźć się w takiej
sytuacji właśnie po to, Ŝebyśmy zrozumieli pewien porządek rzeczy.
Czas pobytu w Zgromadzeniu był dla mnie jakby etapem w drodze do Boga, który
przerwałam na własną prośbę. Był to dla mnie dobry czas, w którym miałam
moŜliwość poznawania bardziej innych, siebie, i wchodzenia poprzez modlitwę w
głębszą relacje z Bogiem. Oczywiście zdarzały się teŜ sytuacje trudne, które
wymagały trochę wysiłku Ŝeby je jakoś pozytywnie rozwiązać. śeby mówić o mojej
decyzji wstąpienia do Zgr. musiałabym napisać teŜ trochę o swoim Ŝyciu, poniewaŜ
powołanie kształtowało się u mnie przez całe Ŝycie. Długi byłby ten list, dlatego
ogólnie napiszę.
Doszłam do takiego wieku, Ŝe postanowiłam zmienić swoje Ŝycie. Nie chciałam Ŝeby
było ono takie „puste”, tylko dla siebie. Odczułam pragnienie dać coś od siebie
innym. Odpowiedzieć na Miłość Boga, którą odczuwam przez to kim jestem.
Pragnęłam głębszego spotkania z Bogiem. O odejściu napiszę tyle, Ŝe w związku z
nierozwiązanymi do tej pory konfliktami, i problemami w domu rodzinnym,
odczuwałam napięcie, które prowadziło mnie do myśli o odejściu i odreagowaniu
nieprzyjemnego stanu, w pracy, spotkaniach ze znajomymi, w powrocie do
poprzedniego mojego funkcjonowania, w którym (wydawało mi się) jest więcej
moŜliwości odreagowania na zewnątrz tłumionych jeszcze z dzieciństwa emocji.
Nie wiemy tego co będzie w przyszłości. Często BoŜe działanie w naszym Ŝyciu
moŜemy odczytywać jako trudne lub niezrozumiałe.
Ja wierzę w to, Ŝe skoro Bóg obdarzył mnie Swoją Miłością, pomoŜe mi równieŜ w
stawaniu się bardziej dla Niego i do Jego dyspozycji. PokaŜe, jak właściwie korzystać
z daru wolności, którym mnie obdarował. Postawi na mojej drodze ludzi, którzy
pomogą mi w odkrywaniu prawdy o sobie i o Bogu. PokaŜe co mam dalej robić.
To tak bardzo ogólnie…
Bardzo proszę Was o modlitwę.
serdecznie pozdrawiam
Z Panem Bogiem
Sylwia

MODLITWA OJCA ŚW. JANA PAWŁA II O POWOŁANIA
Dziewico Maryjo, Tobie powierzamy naszą młodzieŜ, a
zwłaszcza tych, którzy zostali powołani, by być
najbliŜszymi naśladowcami twego Syna.
Ty wiesz, ilu trudnościom muszą stawić czoła, ile
muszą pokonać przeszkód.
PomóŜ im, aby oni równieŜ powiedzieli “tak” BoŜemu
wezwaniu, podobnie jak Ty odpowiedziałaś na
zaproszenie anioła.
Przyciągnij ich do twego serca, by wraz z Tobą mogli
pojąć piękno i radość, która staje się ich udziałem,
kiedy Wszechmogący powołuje ich do bliskości z sobą,
by stali się świadkami Jego miłości i mogli uradować
Kościół swoja konsekracją.
Dziewico Maryjo, spraw, abyśmy za Twoim
wstawiennictwem wszyscy mogli się cieszyć wraz z
Tobą, widząc, Ŝe miłość przyniesiona przez Twego
syna jest przyjmowana i strzeŜona i Ŝe ludzie
odpowiadają na nią miłością.
Wyjednaj nam, byśmy mogli dostrzec równieŜ w
naszych czasach cudowne i tajemnicze działanie
Ducha Świętego.

Panie,
Przed wielu, wielu laty
Spotkałem Cię na drodze do
Jeruzalem.
Była wczesna wiosna.
Kwitły drzewa migdałowe.
Pamiętam te chwilę, gdy podszedłszy
do Ciebie,
Spytałem, co mam czynić
Aby być doskonałym
Odparłeś, Ŝe powinienem sprzedać
Całą moją majętność,
Pieniądze rozdać ubogim
I iść za Tobą.
Ogarnął mnie smutek.
Stchórzyłem.
Powróciłem do domu.
A teraz jestem juŜ starcem.
.

Mam liczną rodzinę,
Mój majątek pomnoŜył się w
dwójnasób,
Ludzie uwaŜają mnie za szczęśliwego,
Ja jednak czuję w sobie dotkliwą
pustkę, Niedosyt
I beznadziejność,
Które nawet moim najbliŜszym
Ujawnić się boję.
Na pewno by mnie wyśmieli.
Minęły lata,
A ja wciąŜ zapomnieć nie mogę
Tamtej wiosny,
Mojego pytania
I kwitnących drzew migdałowych
Roman Brandstaetter

Adres redakcji: alaaniol@gmail.com
Zapraszamy do współpracy!! Mile widziane są świadectwa, artykuły, wiersze i zdjęcia, które mogłabym
wykorzystywać podczas składania kolejnych numerów. Dziękuję równieŜ wszystkim Kolporterom ☺!!!
Ogarniam wszystkich Czytelników i Współpracowników swoją modlitwą – s. Alicja

