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Wspólnota seminaryjna
Nasza Wspólnota seminaryjna to bogactwo doświadczeń i kultur, gdyż
bracia ją tworzący pochodzą z ośmiu krajów. To co nas łączy, bez względu na jakim etapie formacji jesteśmy, to pragnienie wzrastania oraz
służenia Bogu i bliźnim poprzez Jego dzieło jakim jest nasze Zgromadzenie.
Wspólnota domowa jest dla każdego marianina pierwszym środowiskiem
wzrostu i ewangelizacji. W naszej wspólnocie, która jest niezwykła pod
względem wielości kultur i narodowości, jakie żyją ze sobą w jednym domu,
dokonuje się to poprzez wspólną modlitwę, rozmowy, pracę i rekreację.
Żyjąc wspólnie doświadczamy wiele radości, ale też problemów, które pokonujemy dzięki łasce Bożej. Dzielimy się wiarą, umacniając się nawzajem
i każdego dnia weryfikując wzajemnie nasze kroczenie śladami Chrystusa.
Posiadamy też liczne zainteresowania i talenty które wykorzystujemy dla
budowania mocniejszych więzi między nami.
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Patronem naszego Domu i zarazem naszej Wspólnoty jest św. Paweł, a świętem patronalnym naszego Domu jest dzień 25 stycznia, czyli święto Nawrócenia św. Pawła.
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Po co mi te święta?

No właśnie… jak ja uwielbiam
to łacińskie pytanie „Cui bono?”
– „Dla jakiego dobra?” (lub jak
mówi młodzież „Po jaką cholerkę?”). Kto z nas nie zadawał sobie
choć raz tego pytania? Czy w tym
roku na święta doświadczę czegoś innego niż tradycyjnych już
kłótni przy stole, prezentów, samotności w tłumie i potwornego
zmęczenia?
Nie da się ukryć, że każde
z tych pytań staje się coraz bliższe
większej liczbie osób. Nie dziwimy
się sobie, że jesteśmy poirytowani
i zwyczajnie zmęczeni świętowaniem wydarzenia, które dla większości jest niezrozumiałe. Tradycja,
rodzinna atmosfera, pozytywne
emocje oraz samozaparcie już nie
wystarcza, by rzeczywiście w naszej
codzienności wydarzyło się Boże
Narodzenie.
W tych poszukiwaniach potrzebujemy odnaleźć więc klucz do
zrozumienia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Każdy ze współbraci
redagujących czasopismo Miriam
z pewnością odnalazł swój własny
klucz. Mój jest mały, zardzewiały,
krótki… ale PASUJE!!! Tym kluczem
jest SPOTKANIE.
Spotkanie ze sobą – człowiekiem

Może to brzmi banalnie,
ale już zadając sobie te świąteczne
pytania weszliśmy w przestrzeń
spotkania ze sobą… Święta Bożego Narodzenia pozwalają nam, jak
żadne inne, odbyć takich spotkań

naprawdę wiele. Nie da się przejść
obojętnie wobec tysiąca dziwnych
zwyczajów i tradycji (temat ten podejmuje brat Kacper w swoim artykule na str. 8). Nie można uciec od rachunku sumienia, od wielu spojrzeń
w lustro, od noworocznych postanowień. Zwłaszcza, że w świętowaniu
Bożego Narodzenia (przynajmniej
w naszej ojczyźnie) bardzo mocno
zakorzeniła się kultura przygotowania i oczekiwania. Adwentowe rekolekcje, roraty, wigilia wysuwają się
w życiu Kościoła na pierwszy plan.

Jeśli to dobre miejsce na
dzielenie się doświadczeniem, to
chciałbym przywołać zdarzenie
z czasów szkoły średniej, gdy z grupą przyjaciół pomagaliśmy w śpiewie w czasie adwentowych rekolekcji. Dobry czas, wspaniali ludzie,
śpiew nawet poprawny, był tylko
jeden problem… Nikt z naszej szóstki nie pomyślał, że trzeba zadbać
o spowiedź. I w dzień przed wigilią
zaczęło się szturmowanie kościołów. U jezuitów kolejka, u kapucynów kolejka, w katedrze spowiedź
od 18:00, do parafii nie zdążę ostatnim pociągiem itd. Bogu niech będą
dzięki za to, że dał kaplicę adoracji
u marianów (Kościół Matki Bożej
z Lourdes, Wileńska 69 w Warszawie) i za to, że tam była jeszcze
większa kolejka niż u jezuitów… bo
to czekanie było prawdziwym spotkaniem z Bogiem i z samym sobą.
Spotkanie z drugim – człowiekiem

Świętowanie jest nieustanną
lekcją bycia razem. To liczne okazje
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do spotkania drugiego, który jest za
razem bliski i odmienny, utęskniony
i niewygodny, ukochany choć często
bardzo trudny. Wielu niestety
wagaruje z tych lekcji wyjeżdżając
na święta do ciepłych krajów,
wyłączając telefon, czy nawet
pozbywając się z domu osób chorych
i starszych. Większość jednak wciąż
podejmuje to wyzwanie wspólnego
bycia. W tym miejscu warto jednak
pamiętać, że w Boże Narodzenie
ważne jest co i kto powoduje, że jesteśmy razem.
Może to być wspólna praca?
W końcu zawsze tak było, że trzeba w domu posprzątać wszystkie
ubrania, ugotować 12 potraw (plus
desery, plus mięsa na święta, plus
nalewki dla cioci Matyldy etc.), wymalować garaż, koniecznie ozdobić
całą posesję, wymyć samochód, kupić opłatek, popakować prezenty,
ustawić serwety… i tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. Rodzina
jest dumna ze swej pracy, bo wszystko było precyzyjne i piękne (tata tylko jest niezadowolony, bo po harówce w święta ma na 8:00 do pracy…)
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Może to będzie kult świętego spokoju? No zróbmy ten wyjątek
i pójdźmy do kościoła… przecież
nie można urazić dziadka Gerarda.
Każde dziecko powinno się cieszyć
z prezentów! Chodź, obejrzymy „Kewin sam w domu”! Nie chcesz chyba
patrzeć jak tata z bratem znowu piją.
A może jednak połączy nas Jezus?
Wpierw oczekiwanie na jego przyjście razem z rodziną, razem z Maryją,
razem z Kościołem, a potem wspól-

ne świętowanie przy śpiewie kolęd?
Jedne z najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia jakie pamiętam były
te, w których przełożony w seminarium pozwolił klerykom odwiedzić nasze domy rodzinne, razem ze
współbraćmi z dalekiej zagranicy.
Tato! Przyjeżdżam na święta! Tym
razem nie będzie pustego miejsca
przy stole, bo będziemy we dwóch…
I w ten sposób moi dziadkowie po
raz pierwszy poznali Brazylijczyka,
uczyli się południowoamerykańskich kolęd i pili na święta „Yerba
Mate”. To spotkanie było na tyle wyjątkowe, że żegnaliśmy się ogromnie
wzruszeni, a rodzice zrozumieli na
dobre, że stanowimy jedną wielką
mariańską rodzinę
Spotkanie z Innym – Człowiekiem
Osioł pewny siebie wół zarozumiały
Bóg się nie wstydzi, Bóg się nie wstydzi nie wstydzi, że jest taki mały...

Ta popularna piosenka wykonywana przez rodzinę Steczkowskich pokazuje istotę tego spotkania.
Bóg doskonale zdaje sobie sprawę,
że jako ludzie nie jesteśmy w stanie
doskoczyć do Jego poziomu. I nawet
gdybyśmy byli mistrzami perfekcji,
budowniczymi nowej wieży Babel,
spędzili całe życie w surowym klasztorze i tak nie damy rady być jak Bóg.
Dlatego właśnie Ojciec daje nam Syna
na Ziemię. Dlatego Jezus staje się Człowiekiem, by być naprawdę BLISKI.
I naprawdę nie wstydzi się, że jest taki
mały, że nie było miejsca w gospodzie,
że towarzyszyły mu woły i owce, gdy
przychodził na świat. To jest istota tych
świąt. Jezus jest dla mnie i dla Ciebie…

tak blisko, że bliżej już nie można.

Jest jeszcze jeden fakt, o którym byłbym zapomniał, gdyby nie
jeden ze współbraci ks. Przemysław
Męch MIC, który prowadził w adwencie warsztaty pisania ikon.
Kiedy spojrzymy na ikonę Bożego Narodzenia zobaczymy pomiędzy Maryją a wejściem do groty
spoczywające Dzieciątko owinięte
w pieluszki. Miejsce Jego złożenia
przypomina bardziej grób niż żłóbek. Owinięte w pieluszki sprawia

wrażenie bardziej zmarłego niż nowonarodzonego, forma żłóbka, sposób owinięcia ciała i kolor pieluszek
nawiązują bezpośrednio do śmierci
i pogrzebania Chrystusa. Ta ikona
przedstawia nam tę samą przepaść,
którą znajdujemy na ikonie Zmartwychwstania i to samo zwycięstwo
Chrystusa. Bo przecież historia zbawienia nie kończy się na przyjściu
Jezusa na Ziemię. Jezus stał się Człowiekiem, by przeżyć mękę, śmierć
i zmartwychwstanie, i by na końcu
zabrać nas ludzi DO NIEBA.

ks. Piotr Szyperski MIC
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Czy Jezus urodził się pod
choinką?

Przeżywamy okres Bożego Narodzenia. Z tym starym chrześcijańskim świętem wiąże się wiele
tradycji i zwyczajów. Niektórymi z nich jesteśmy bombardowani już od początku listopada,
a niektóre pozostają niezauważone. Bardzo często ulegamy
presji komercjalizacji świąt Narodzenia Pańskiego i wchodzimy
w pewne zwyczaje, które rozmijają się z głównym celem przeżywanej uroczystości. W niniejszym
artykule zobaczymy kilka najbardziej popularnych tradycji
związanych z Bożym Narodzeniem i spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest
najważniejsze w przeżywaniu
Bożego Narodzenia.
Święty Mikołaj
Według katolickiej hagiografii był biskupem Miry (obecnie Demre w południowej Turcji).
Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością i wrażliwością na
niedolę bliźnich. Jako biskup odznaczał się wielką troską o zbawienie poddanych sobie wiernych
i ich sytuację materialną. Odszedł
do Pana 6 grudnia między rokiem
425 a 452. Legenda głosi, że miał
on wrzucić przez komin do jednego z domów sakiewkę z pieniędzmi, aby wspomóc trzy córki pewnego człowieka w zamążpójściu.
Stąd w kulturze masowej pogląd
jakoby święty miał przychodzić do
dzieci z prezentami przez komin.
W tejże właśnie kulturze przedsta-

wiany jest jako starszy mężczyzna
z białą brodą, ubrany w czerwony
strój, który wedle różnych legend
i baśni w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty. Początkowo miał on przybywać
żaglowcem z ciepłych południowych mórz, jednak taka wersja
nie pasowała do ośnieżonych terenów środkowej Europy. Toteż, gdy
w roku 1823 Clement Clarke Moore napisał wiersz „Noc wigilijna”,
w którym św. Mikołaj przybywa
saniami zaprzężonymi w renifery
z bieguna północnego, wkrótce
przyjęło się to do tradycji. Postać
czerwonego krasnala w czapce
miał stworzyć w XIX w. amerykański karykaturzysta, który ukazał go,
jak roznosi prezenty żołnierzom
podczas wojny secesyjnej.
Sianko pod obrusem

Ku zaskoczeniu wielu osób
zwyczaj ten nie wywodzi się z
chrześcijaństwa. W czasach pogańskich cześć oddawano bałtyckiemu
i słowiańskiemu bogowi Ziemiennikowi, który patronował m.in.
stepom, opustoszałej ziemi oraz
miejscom, gdzie oddawano bogom
kult. Poganie właśnie pod postacią
siana składali mu ofiarę, co miało
im zapewnić dostatek i powodzenie. W czasach pogańskich siano
służyło także wróżbom noworocznym. Chrześcijanie zaadaptowali
ten zwyczaj, choć znacznie go zmodyfikowali i nadali mu inne znaczenie. Zgodnie z wiarą chrześcijańską
sianko pod obrusem to nawiązanie
do żłóbka, w którym przyszło na
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mi kulami, sztucznymi "zimnymi
ogniami", świecącymi elektrycznymi lampkami.
Opłatek

świat Dzieciątko Jezus. Dla chrześcijan sianko to także symbol prostoty i skromności. Przypomina
nam o tym, że Jezus Chrystus urodził się w ubogiej stajni, z dala od
przepychu i bogactwa. Sianko pod
obrusem ma więc symbolizować
skromność, jaką każdy chrześcijanin powinien nosić w sercu.
Choinka
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Zwyczaj strojenia choinki
rozpowszechnił się w rodzinach
niemieckich, tyrolskich, austriackich, a potem w pozostałych krajach europejskich. W 1604 r. teolog
Dannhauer strofował z ambony, że
„wśród różnych głupstw świątecznych jest także choinka". Była ona
mocno krytykowana jako zwyczaj
pogański. W tradycji chrześcijań-

skiej Bożonarodzeniowe drzewko
obrazowało rajskie drzewo życia i samego Chrystusa – źródło
wszelkiego życia. Zawieszano na
nim różne przedmioty takie jak:
gwiazda betlejemska; rajskie jabłka, które miały symbolizować echa
biblijnego kuszenia Adama, w papierowych łańcuchach rozpoznawano okowy grzechu. Oświetlenia
choinkowe miałyby wskazywać
na Chrystusa, który przyszedł na
świat jako "światło na oświecenie pogan". Naturalna jodła pozostaje nieodzownym towarzyszem
kościelnych żłóbków; choinka domowa już rzadko pachnie naturą
– stała się "ekologiczna", sztuczna,
pachnąca plastikiem. Naturalne
ozdoby (owoce, łakocie) zastąpiono szklanymi bądź plastikowy-

Tradycyjnie spożywanie wieczerzy wigilijnej poprzedza dzielenie się opłatkiem, czyli bardzo
cienkim, przaśnym chlebem. Ten
prosty, ale jakże wymowny zwyczaj
jest nasycony głęboką i wielowymiarową symboliką. Zawarta jest
ona najpierw w fakcie "bycia razem" – skłóceni nie zasiadają przecież do jednego stołu. Dzieląc się
opłatkiem wybaczamy sobie, darujemy urazy, jednamy się ze sobą;
składamy sobie życzenia wszelakiego dobra zarówno materialnego,
jak i duchowego. "To dobro duchowe symbolizuje materia opłatka
– chleb. Opłatek wigilijny jest dla
chrześcijanina przede wszystkim
nawiązaniem do potrzeby spożywania chleba biblijnego, z którym

utożsamił się sam Chrystus, czyli
do odżywiania się eucharystycznym chlebem. Nie ma właściwie solidnego opracowania opisującego
utrwalenie się w polskiej tradycji
dzielenia się opłatkiem w wieczór
wigilijny, a najstarsza wzmianka
o tym pochodzi z końca XVIII w.
Obecnie ten piękny zwyczaj spotykamy przede wszystkim w polskiej
tradycji bożonarodzeniowej.

Wiele jest tradycji związanych z Bożym Narodzeniem i jeszcze więcej jest interpretacji ich
znaczenia, czy pochodzenia. Z naszego, katolickiego punktu widzenia wszystkie one powinny zajmować rolę drugoplanową, ponieważ
najważniejszy jest Jezus Chrystus,
który przychodzi na świat, aby być
Bogiem z nami. Bo czymże wszak
są urodziny bez jubilata?

br. Kacper Pawlak MIC

11

Święta Bożego Narodzenia
w nowicjacie

Za górami, za lasami, na dalekim Podlasiu znajduje się
miejscowość, która z wyglądu
przypomina małe miasteczko,
a tamtejsi ludzie zwą ją Skórzec. W tej to miejscowości zbudowano swego czasu klasztor
i kościół Księży Marianów, a minęło już od wtedy ponad 3 wieki. W tym to klasztorze wielu
z żyjących marianów odprawiało
swój nowicjat. Tej przyjemności
dostąpiłem i ja zgoła najmłodszy ze wszystkich, i trzech moich
współbraci. Chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak to mariańscy
nowicjusze przeżywają, w klasztorze, adwent i Święta Bożego Narodzenia.
Wszystko zaczęło się od tego,
że trzeba było zrobić jakąś dekorację na adwent do naszej kaplicy nowicjackiej. Zaszczyt ten, oczywiście,
przypadł mojej osobie. Dekoracja
była piękna i pachnąca jednak bardzo pracochłonna. Przygotowanie
jej trwałoby bardzo długo, gdyby
nie to, że jeden z moich kochanych
braci zaoferował mi swoją pomoc.
Razem, to zawsze raźniej, tak więc
poszło nam szybko i dobrze. Chwała Bogu za to, bo tak się składa,
że w nowicjacie to my więcej modlimy się w kaplicy niż w kościele. Głupio by tak było, gdybyśmy nie mieli
ani jednego elementu odróżniającego ten okres od innych dni w roku,
a tak, wiadomo, czym żyje Kościół.
Pierwszym znaczącym wydarzeniem, które miało miejsce w

adwencie, i o którym chciałbym
opowiedzieć, było wspomnienie św.
Mikołaja. Jak każdemu wiadomo,
św. Mikołaj w dniu swoich imienin
przynosi prezenty wszystkim dzieciom, które o nie proszą. W naszym
przypadku był pewien problem,
gdyż wszystkie listy i rozmowy
z osobami spoza klasztoru mogły
mieć miejsce tylko za zgodą i wiedzą Mistrza Nowicjatu. Jeden z braci wpadł na genialny pomysł, aby
wystawić nasze buty przed drzwi
ks. Mistrza, tak żeby on je zobaczył
i mógł o tym poinformować Mikołaja. Ku wielkiej naszej radości nazajutrz okazało się, że nasze buty
zostały wypełnione prezentami.
Wielka była nasza radość. (przypis redakcji „w Nowicjacie spożywa się słodycze w śladowych ilościach”). Pewnego razu przyszedł
czas na to, abyśmy to my stali się
świętymi Mikołajami. Okazją do
tego była propozycja sąsiadujących
z nami sióstr sercanek. Poprosiły
nas o to, abyśmy przebrali się za
Mikołaja i Aniołki i poprowadzili
przedszkolne mikołajki. Oczywiście, zgodziliśmy się. Sprawiliśmy
tym dzieciom wielką radość. Myślę, że my czerpaliśmy jednakże
z tego większą satysfakcję, pomimo
że dzieci zadawały nam wiele pytań, na które było bardzo trudno
odpowiedzieć.
W czasie adwentu mieliśmy
również okazję, aby przygotować
się duchowo do Bożego Narodzenia. Odbyło się to poprzez dziewięciodniową nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia
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MIRIAM
NMP, której uwieńczeniem było
wręczenie nam przez ks. Mistrza
decymek (różańców służących
do odmawiania koronki 10 cnót
ewangelicznych NMP). Kulminacją przygotowań były trzy dniowe
rekolekcje adwentowe, z których
do tej pory pamiętam słowa rekolekcjonisty dotyczące pieśni Maryi
(„Magnificat”): „Maryjo ja się Ciebie
pytam, gdzie Ty widziałaś te wielkie
dzieła Boże?”. Słowa te zapadły mi
w pamięć, bo pokazują jedną piękną rzecz, a mianowicie gdy się wierzy Bogu, to inaczej się patrzy, na to,
co się wokół nas dzieje. Patrzy się
na wszystko, jako na cuda Bożej łaski.

Tak to dzień po dniu przeżywaliśmy adwent i wielkimi krokami zbliżaliśmy się do świąt. Przed
Bożym Narodzeniem, jak to zwykle
bywa, trzeba było troszkę posprzątać i przy okazji przyozdobić dom
w dekorację świąteczną. Niezapomnianym wyzwaniem było dla nas
przygotowanie szopki i ozdobienie
kilku naprawdę potężnych choinek.
Po namyśle wspólnie postanowiliśmy, że przygotujemy jeszcze jedną
choinkę w naszej nowicjackiej sali
rekreacyjnej. Powód był oczywisty,
spędzaliśmy w niej najwięcej czasu.
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Wigilię rozpoczęliśmy w kaplicy,
gdzie oprócz marianów były siostry
sercanki. Wspólnie odmówiliśmy
pierwsze nieszpory z uroczystości
Bożego Narodzenia. Następnie po
błogosławieństwie poszliśmy, śpiewając kolędy, do refektarza, gdzie
była przygotowana (przez siostry)

wieczerza wigilijna. Zanim jednak
zasiedliśmy do stołu, została odczytana Ewangelia z krótką modlitwą,
po czym po pobłogosławieniu przez
ks. Przełożonego opłatków, rozpoczęliśmy tradycyjne „dzielenie
opłatkiem”. W naszym przypadku to
trochę schodzi, było nas wtedy ok.
20 osób. Po życzeniach usiedliśmy
do stołu. Jedzenie było przepyszne!
Po skończonym posiłku długo śpiewaliśmy wspólnie kolędy. Każdy
śpiewał tak jak umie, jeden lepiej,
drugi gorzej, w myśl pewnej piosenki: „nie o to chodzi, jak co komu
wychodzi”. Na koniec ksiądz proboszcz, rozdał nam prezenty. Każdy
z nas otrzymał dużą reklamówkę
wypełnioną głównie słodyczami.
Po wigilii czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka… po raz pierwszy
od rozpoczęcia nowicjatu mogliśmy obejrzeć film (myślę że nawet
najnudniejszy film, po tak długiej
przerwie, mógł się wydawać bardzo ciekawy). Do północy mięliśmy czas na to, aby pobyć razem
ze sobą oraz na to, aby pobyć razem
z Panem Jezusem w kaplicy. Normalnie kładliśmy się spać przed dwudziestą drugą. O północy poszliśmy na pasterkę. Po powrocie poszliśmy od razu
spać. Pierwszy i drugi dzień świąt spędziliśmy we wspólnocie braterskiej,
księża natomiast mogli odwiedzić
najbliższych, albo też byli przez nich
odwiedzani. W Wieczór sylwestrowy
obejrzeliśmy razem z ks. Mistrzem kolejny film, a po nim pomodliliśmy się
„godziną czytań”. O północy uczestniczyliśmy w Mszy Świętej dziękczynnej
za cały poprzedni rok.

Ostatecznie i nieoficjalnie
świętowanie okresu Bożego Narodzenia zakończyliśmy 27.01. Obchodzimy wtedy święto naszego Odnowiciela, abp. Jerzego Matulewicza.
Tego dnia marianie w Skórcu mają
zwyczaj zapraszać na wspólne świętowanie połączone z kolędowaniem
siostry sercanki mieszkające na terenie naszej parafii. Święta, święta i po świętach – jak głosi dobrze
znane powiedzenie. Dodam jeszcze, że dobrze jest świętować Boże

Narodzenie w rodzinie, ale jak ma
się wspaniałych współbraci, między którymi rzeczywiście jest Jezus
i miłość, to takie święta są również
wspaniałe. Dla każdego marianina
to właśnie wspólnota staje się nową
rodziną. Okazuje się, że w nowicjacie można całkiem inaczej przeżyć
święta. Dla mnie był to czas odkrycia tego, że Jezus stał się jednym
z nas, że stał się naszym bratem,
a przez to ja stałem się przybranym
dzieckiem Boga, do którego mogę
się zwracać „Tatusiu”.

br. Dominik Kudławiec MIC
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becnie marianie pracują w
19 krajach na wszystkich
kontynentach. Wspólnota mariańska liczy około 450 księży
i braci, którzy posługują w rozmaity sposób: od pracy parafialnej po misyjną, od posługi
w sanktuariach po duszpasterstwa specjalistyczne, od prowadzenia szkół po pracę naukową na wyższych uczelniach.
Starają się to czynić zgodnie z
– tak bardzo maryjnym w swej
wymowie – hasłem „Pro Christo et Ecclesia” (Za Chrystusa i
Kościół).

Strona www
prowincji
polskiej
Świadectwa
powołań
marianów

Charyzmat
• Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny
• Modlitwa za zmarłych
• Apostolat

„Byście jednak nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej,
macie szerzyć cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Bogurodzicy Dziewicy na miarę waszych sił oraz z najwyższym wysiłkiem, pobożnością i zapałem wspomagać modlitwą dusze wiernych zmarłych poddanych karom czyśćcowym, zwłaszcza żołnierzy i zmarłych wskutek zarazy”
Norma Vitae

Śluby wieczyste

A ja, w imieniu Kościoła i naszej
braterskiej wspólnoty przyjmuję Twoje śluby i jeśli je zachowasz, obiecuję Ci ze strony Boga
Wszechmogącego życie wieczne.
Tymi słowami, ks. Prowincjał Tomasz Nowaczek MIC odpowiedział
pięciu naszym braciom: Kacprowi,
Pawłowi, Eliaszowi, Cedricowi i Alfredowi na złożoną przez nich wieczystą profesję zakonną. Ta ważna dla
całego Zgromadzenia uroczystość
odbyła się w sobotę 13 październi-

ka w Sanktuarium św. Stanisława
Papczyńskiego w Górze Kalwarii
na Mariankach. W kościele Wieczerzy Pańskiej zgromadzili się licznie
księża i bracia marianie, siostry zakonne, kapłani diecezjalni, rodziny
i bliscy profesów wieczystych oraz
przyjaciele, znajomi i dobrodzieje
naszego Zgromadzenia. Bracia neoprofesi poprzez wieczystą profesję
rad ewangelicznych na całe życie
związali się z mariańską wspólnotą.

„Ja N.N. na chwałę Boga w Trójcy Świętej jedynego oraz
ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dla wspierania zmarłych i szerzenia Królestwa Bożego, wobec całej Wspólnoty, na Twoje ręce, Czcigodny
Ojcze, ślubuję Bogu Wszechmogącemu w Zgromadzeniu
Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, według Konstytucji tego Zgromadzenia,
trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na zawsze.
Niech Bóg tego we mnie dokona i niech mi dopomoże
ta Święta Ewangelia oraz wstawiennictwo Niepokalanej
Maryi i Świętego Ojca Stanisława, naszego Założyciela
i wszystkich świętych”
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Kariera czy powołanie
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go
i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.” (J 14, 23)
Poruszając zagadnienie dotyczące powołania, postanowiłem podzielić się z wami moim doświadczeniem życia konsekrowanego. Nazywam
się Alfred Niyobuhungiro i pochodzę
z Rwandy, a konkretnie ze stolicy tego
kraju, Kigali, z parafii Kicukiro. Jestem
seminarzystą Zgromadzenia Księży Marianów. Aktualnie studiuję w Lublinie,
gdzie przygotowuję się do kapłaństwa.
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Krótko mówiąc, w dzieciństwie
interesowała mnie nauka i wszystko,
co mogłoby pozwolić mi poznać technologię. Szczególnym momentem, który
zapadł mi w pamięć, był trzeci rok studiów w 2010 r. Miałem wówczas wiele
pragnień m.in. chciałem prowadzić badania naukowe. W tym czasie miałem
także wielkie pragnienie spotkania się
z Bogiem poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, głębszą lekturę Pisma
Świętego, modlitwę różańcową oraz
modlitwę osobistą. Kończąc studia, przypadkiem poznałem pewną osobę. To spotkanie było, de facto, początkiem odkrywania odpowiedzi na moje pragnienia
i marzenia, których wcześniej nie rozumiałem. Pomogło mi ono uporządkować
moją chęć pomocy rodzinie, rozwijania
swoich pasji naukowych oraz uczuć do
pewnej dziewczyny z jednoczesnym pragnieniem bycia w bliskiej relacji z Bogiem.
Relacja z tą osobą doprowadziła mnie do
poznania Księży Marianów, którzy zaprosili mnie na spotkanie powołaniowe.
W 2011 r. rozpocząłem postulat.

Wszelkie wybory umacniają się między innymi poprzez próby i wyrzeczenia. Głęboko to zrozumiałem, gdyż
na początku miałem dużo trudności.
Skończyłem pierwszy etap studiów
i pragnąłem kontynuować rozpoczęte
studia, a miałem taką możliwość, ponieważ otrzymałem stypendium, jednocześnie również poczułem wezwanie Pana Boga. Musiałem zrezygnować
z pragnienia bycia blisko mojej mamy,
której dużo pomagałem po śmierci taty.
Zmarł on, gdy byłem jeszcze dzieckiem,
miałem wówczas pięć lat i byłem najmłodszy z czwórki dzieci. Musiałem
zrezygnować z pragnienia założenia
rodziny oraz wyrzec się kariery informatyka. Nie było to łatwe, gdyż właśnie
wtedy – po studiach – dostałem nagrodę i mogłem rozwijać swoje marzenia,
robiąc karierę i zarabiać dużo pieniędzy, a tu Pan Bóg wzywa na drogę życia
zakonnego.

Dzięki łasce Boga i pomocy wielu osób, które wtedy poznałem, udało mi się pokonać wszelkie trudności
i wątpliwości. Cieszę się, że jestem marianinem. Realizuję moje pragnienia
i marzenia jako informatyk Pana Boga.
Msza Święta, atmosfera życia wspólnoty, Liturgia godzin, kult najświętszej
Maryi Panny, ćwiczenia duchowe i sakrament pokuty, niezmiernie ożywiają
moje życie. Pragnę kroczyć drogą Zmartwychwstałego Chrystusa na zawsze.
Dziękuję za wszystko i polecam się Waszym modlitwom.

Moja droga
Nazywam się Cedric Ishimwe,
jestem Rwandyjczykiem. Urodziłem
w 1991 r. Swoje powołanie czułem
już od dzieciństwa. Kiedy chodziłem
na katechezę, bardzo podobało mi
się, jak ksiądz naucza. Razem z moim
przyjacielem, który jednocześnie był
moim sąsiadem, mówiliśmy „chcemy
zostać księżmi”. Umówiliśmy się więc,
że to będzie naszym życiowym celem
– to było w podstawówce. Zaczynając
szkołę średnią miałem inne marzenia,
chciałem zostać lekarzem albo fizykiem, ogólnie lubiłem nauki ścisłe.
W liceum czułem pragnienie
odmawiania różańca i bardzo chciałem się modlić różańcem. Kiedy w końcu zacząłem to poczułem pokój i chęć
pogłębienia jego tajemnicy. Pewnego
razu koleżanka zaprosiła mnie do grupy tzn. grupy powołaniowej. Czułem,
że jest tam to, czego moje serce szuka.
Zdarzyło się, że mieliśmy spotkanie
wszystkich grup z regionu, w trakcie
którego różne zgromadzenia zakonne
prezentowały się. Kiedy ksiądz Grzegorz Leszczyk MIC przedstawił Zgromadzenie Księży Marianów, dla mnie
to było jako światło. Chciałem wiedzieć więcej. Dostałem zaproszenie na
spotkanie kandydatów.
Bardzo mi się podobało: atmosfera w klasztorze, wspólna modlitwa, różaniec i wspólnota. Jednak po
szkole zacząłem pracować w sklepie.

Niestety na kolejnym spotkaniu nie byłem, ponieważ mój szef mi nie pozwolił. Myślałem, że to koniec mojej drogi
do bycia księdzem. Pewnego dnia będąc w pracy, nagle moja komórka zadzwoniła. Telefonował do mnie ks. Bogusław Gil MIC, który obecne pracuje
w Wietnamie. Powiedział, że zaczęło się ostatnie spotkanie i jeśli chcę,
to mogę przyjechać. Zadzwoniłem
wtedy do mojego taty, aby mu powiedzieć o mojej decyzji. On mi odpowiedział „jeżeli chcesz zostać księdzem
to zostaw pracę i idź do seminarium”.
Następnego dnia pojechałem do Nyakinama gdzie jest dom formacyjny
marianów.
Zacząłem postulat, a rok później roczny nowicjat. Po pierwszych
ślubach poleciałem na studia do Kamerunu. Odkryłem tam inną kulturę,
oczywiście kameruńską. Po trzech
latach filozofii przyleciałem do Polski
na dalsze studia. Obecnie odkrywam
kulturę i język polski. 13 października 2018 złożyłem śluby wieczyste
w Zgromadzeniu Księży Marianów.
Obecnie jestem na czwartym roku w
seminarium. Dalej się kształtuję i dojrzewam pod przewodnictwem wychowawców.
br. Cedric Ishimwe MIC

br. Alfred Niyobuhungiro MIC
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Dar powołania
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się
duch mój w Bogu zbawcy moim.”
Dzień złożenia profesji wieczystej, w Zgromadzeniu Księży Marianów, był dla mnie jednym z najważniejszych dni w moim życiu. Do
tego momentu przygotowywałem się
przez 6 lat, aby już na zawsze pozostać w szeregach tej wspólnoty, mojej
wspólnoty, którą kocham i na której
mi bardzo zależy. Ten dzień był mocnym potwierdzeniem, że to Bóg mnie
prowadzi tą drogą, to On mnie obdarzył tym powołaniem i dał mi siłę oraz
odwagę odpowiedzieć na to wezwanie
w świecie, w którym tak mocna jest
propaganda pieniądza, władzy, przyjemności ciała.

W ten dzień mogłem na zawsze
złożyć śluby Bogu, memu Panu i Zbawicielowi, śluby: ubóstwa – aby wszystko
mieć u Boga i aby tylko On był najwyższym dobrem, czystości – aby już teraz
żyć tą rzeczywistością, która w pełni będzie nam dana w królestwie niebiańskim,
posłuszeństwa – aby uczyć się od Chrystusa być posłusznym, tak jak On był posłuszny Swemu Ojcu.
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Jednym z najmocniejszych momentów podczas uroczystości była
OBIETNICA, którą Ojciec Prowincjał
wypowiedział w imieniu Boga po złożeniu przeze mnie profesji, brzmi ona
następująco: A ja, w imieniu Kościoła i naszej braterskiej wspólnoty
przyjmuję Twoje śluby i jeśli je zachowasz, obiecuję ci ze strony Boga
Wszechmogącego życie wieczne. To
mi jeszcze raz pokazuje i uświadamia,
że drogą do świętości jest wierność
Konstytucjom Zgromadzenia i złożonym ślubom, które będę mógł zachować tylko we współpracy z Bożą łaską.

Jestem bardzo wdzięczny Bogu
za dar powołania mariańskiego, za Jego
opiekę w ciągu tych lat, że prowadził
mnie tą drogą i pokornie proszę o łaskę
wytrwania w Zgromadzeniu i ślubach
na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
br. Eliasz Sauchanka MIC

Droga widziana z góry
Gdy patrzę na swoje życie
z obecnej perspektywy widzę je jako
drogę. Było na niej dużo zakrętów,
miejsc trudnych czy niezrozumiałych.
Dopiero teraz, patrząc na nią niejako
z góry widzę, że zawsze towarzyszył
mi na niej Bóg.

Urodziłem się w rodzinie katolickiej, ale praktykującej sporadycznie. Do chodzenia do kościoła mnie
jak i mojego starszego brata zachęcała babcia. Od wczesnego dzieciństwa
moje życie było związane z kościołem.
Dosyć wcześnie zostałem ministrantem, wcześniej śpiewałem w scholce
dziecięcej, potem w chórze parafialnym i scholi młodzieżowej oraz należałem do Odnowy w Duchu Świętym.
To właśnie w Odnowie po raz pierwszy doświadczyłem działania Boga
w moim życiu i usłyszałem głos wołający mnie do oddania mu życia. Równie duży wpływ na moje życie miało
środowisko, w którym się wychowywałem. Dorastałem w rodzinie z problemem alkoholowym i często byłem
przez pryzmat tego postrzegany przez
innych. Zawsze byłem tym gorszym, bo
nie miałem dużo pieniędzy, nie miałem
najnowszych ciuchów itp. Źle to działało na moją samoocenę. Bardzo często
zadawałem sobie pytanie dlaczego ja,
dlaczego właśnie mnie to spotyka.

Pewnym przełomowym momentem było otworzenie przeze mnie,
w zakrystii rodzinnej parafii, Pisma
Św. na losowym fragmencie. Odczułem wielką chęć, aby to zrobić. Otworzyłem na Psalmie 63 i odtąd stał się
on dla mnie niejako ościeniem przynaglającym do odpowiedzi na pytanie
czego szukam w życiu? Co przynosi
mi szczęście? Szukałem go w wielu
miejscach. Wśród znajomych z piwem
w bramie często się upijając. W związku z dziewczyną, nie jakimś przelotnym, ale takim, który miał być na całe
życie. W studiach świeckich, które
podjąłem po maturze. Nic z tych rzeczy tak naprawdę nie czyniło mnie
szczęśliwym. Wszystkie te rzeczy niszczyły mnie powoli i z perspektywy
czasu widzę je jako równię pochyłą.
Nie wiem gdzie byłbym teraz, gdyby
Pan nie przemówił do mojego serca
i nie wezwał mnie. Gdy wstąpiłem
do marianów, przez cały okres formacji, aż do ślubów wieczystych Jezus utwierdzał mnie w przekonaniu,
że tylko w Nim mogę odnaleźć szczęście, a słowa Psalmu 63 stały się mottem na całe moje życie: Boże, mój Boże
szukam Ciebie i pragnie ciebie moja
Dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak
zeschła ziemia i łaknąca wody.
br. Kacper Pawlak MIC
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Odnaleziona Perła
Gdy pojawi się Ta Jedyna Perła, pozostawia się inne, ponieważ cała reszta
straciła swój blask (por. Mt 13,46).
Skończyłem już studia i zacząłem szukać pracy. Możliwości było
wiele – dyplom otwierał wiele drzwi.
Po jednej z rozmów kwalifikacyjnych
nie mogłem do siebie dojść. Nie dlatego, że rozmowa się udała, ale dlatego, że w ogóle tego nie pragnąłem.
Coś „Innego” tak mocno mnie wtedy
pociągnęło do siebie, że... – najtrudniej jest „To” nazwać, bo z radości brakuje słów.

Potrzebowałem wtedy dziewięciu miesięcy (jak prawdziwa ciąża), aby „urodzić” powołanie. W tym
czasie Pan Bóg dawał mi różne znaki,
jak spotkania czy wydarzenia, które
cały czas kierowały mnie w tą jedną
stronę. Zdumiewające było to, że Pan
Bóg nie narzucał swojej woli, lecz prowadził łagodnie i kształtował moje
serce do podjęcia właściwej decyzji.
To pragnienie życia zakonnego i kapłańskiego nie ustępowało i zdecydowałem się pojechać na rekolekcje
ignacjańskie, aby Pan Bóg konkretnie
mi pomógł. I tak rzeczywiście się stało, a ja Mu zaufałem.

Co pomagało mi odpowiedzieć
na Boże wezwanie? Po pierwsze moja
rodzina, w której wiara i świętość były
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na pierwszym miejscu. Moja wiara
w dzieciństwie kształtowała się również we wspólnocie Rodzin Nazaretańskich, do której należeliśmy. Następnie
był skauting, gdzie bliskość natury
i surowe warunki pomagały wybierać
to, co najważniejsze, i które pokazywały mi, czym jest prawdziwa służba
Panu Bogu i ludziom. Innymi ważnymi
wydarzeniami były dla mnie rekolekcje oazowe, gdzie spotykałem ludzi
radosnych i pełnych wiary. Na „Oazie”
zaczęła mnie na nowo fascynować
Eucharystia – wtedy powróciłem do
służby ołtarza z wielką pasją. Na tej
całej drodze była też obecna Maryja
Panna, która jak matka, zaprowadziła
mnie do swojego Syna. Spotykałem
i spotykam wciąż osoby, które dają mi
świadectwo wiary i które na tej drodze wspierają mnie i mi pomagają.
Dziś jestem im bardzo wdzięczny oraz
tym wszystkim, którzy modlili się za
mnie i nadal otaczają mnie swoją modlitwą, abym wytrwał przy Panu Bogu.
Dziękuję Panu Bogu za dar
powołania, za to, że mogłem wstąpić
do Zgromadzenia Księży Marianów
i doświadczyć tego, że nie ma nic piękniejszego na świecie, niż zostać zaproszonym przez Boga do bycia z Nim na
drodze konsekracji zakonnej.
br. Paweł Fedorowicz MIC
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Wakacyjne odkrycia

W tej części gazetki pragniemy podzielić sie z Wami naszymi wakacyjnymi praktykami, które nie tylko były okazją do
spotkania innych wspólnot mariańskich, ale również były
czasem refleksji, przemyśleń i szczególnego czasu modlitwy. Wakacje to również, a może przede wszystkim, długo
wyczekiwany odpoczynek po ciężkiej sesji...

Byłem w portugalskiej ziemi, gdzie czczono
polskiego marianina
W mojej kochanej Ameryce
Południowej jest wiele wspaniałych
miejsc, których jeszcze nie miałem
możliwości zobaczyć, pomimo takowych chęci. W tym roku opowiem
wam o tym, czego doświadczyłem
podczas wakacji w Europie.

Opatrzność Boża lubi nieustanie mnie zaskakiwać. W tym roku,
na przykład, zaprowadziła mnie do
jednego z najważniejszych miejsc
w Europie. W lipcu miałem okazję, po
raz pierwszy w moim życiu, uczestniczyć w dziewięciodniowej pielgrzymce z Góry Kalwarii do Lichenia. Cieszę
się bardzo z tego czasu, gdyż poznałem
dzięki niemu wielu wspaniałych ludzi
i jeszcze bardziej pogłębiłem swoją
wiarę poprzez ten rodzaj duchowości
- zawsze w drodze, w drodze do nieba.

Sierpień, za to spędziłem w Portugalii, zwiedzając najróżniejsze miejsca m.in. Balsamão, Fátima i Santiago
de Compostela w Hiszpanii. Przypuszczam, że dwa ostatnie miejsca są dobrze znane, dlatego opowiem trochę
o Balsamão.
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Balsamão leży w północnej
Portugalii, w krainie nazwanej „Trás-os-montes” (czyli: za górami). Jest to
miejsce piękne i górzyste, które również jest „mariańską górą” dzięki Ojcu
Kazimierzowi od Świętego Józefa Wyszyńskiemu. Polski misjonarz pojawił
się tam w 1754 r. i żył zaledwie czternaście miesięcy. Pomimo tak krótkiego czasu jego sława świętości trwa po
dziś dzień. Warto przy okazji dodać, że
ten boży człowiek był pierwszym ma-

rianinem, który zatroszczył się o kanonizację naszego Założyciela.

Do końca życia pozostając wiernym duchowemu dziedzictwu Ojca
Stanisława Papczyńskiego, zabiegał
o wzrost zgromadzenia i poszerzenie
pola jego działalności. Z tym zapałem
– zaproszony – udał się do Portugalii,
gdzie w Balsamão zastał erem, który
nie miał własnej reguły. Frei Casimiro – jak Portugalczycy go nazywają
– został nominowany przez biskupa
przyłożonym tamtejszej wspólnoty.
Dzięki niemu wspólnota zaczęła działać prężniej i owocniej. Do dziś sława
jego świętości przetrwała w pamięci
tamtejszych mieszkańców, co z wielką
radością mogłem zauważyć.
Ojciec Kazimierz był, jak już
wspomniałem, zapalonym i oddanym
całkowicie Zgromadzeniu Marianów
i Matce Najświętszej. Jego postać jest
warta naszej uwagi oraz jest światłem
dla nas w drodze do świętości. Pomimo że upłynęły już prawie trzy wieki,
wciąż oczekujemy na jego beatyfikację
modląc się:

Panie Jezu, któryś łaskawie
zechciał powołać ojca Kazimierza do
zakonu poświęconego czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, racz sprawić, jeśli to zgodne z Twą
najświętszą wolą, byśmy mogli jak najprędzej radować się wyniesieniem go
przez Kościół na ołtarze. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.
br. Edson Hable MIC
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Moja pielgrzymka do miejsc świętych
we Włoszech
Z okazji 50-tej rocznicy śmierci
św. Ojca Pio z Pietrelciny, dzięki Marianum Travel, od 13 do 21 sierpnia 2018
r. cieszyłem się możliwością pielgrzymowania do Włoch i Watykanu, pod przewodnictwem pani pilot Sylwii Wośko-Cebuli i ks. Andrzeja Siejaka MIC. Był to
niezapomniany czas, w którym poznałem
lepiej towarzyszy swojej pielgrzymki.
Mieliśmy czas na modlitwę oraz na zgłębianie wpływu wiary chrześcijańskiej we
Włoszech.
Podczas pielgrzymki, oprócz odwiedzin u św. Ojca Pio z Pietrelciny i jego
grobu w San Giovanni Rotondo, zwiedzaliśmy wiele świętych miejsc. Mianowicie
byliśmy u św. Rity z Roccaporeny oraz św.
Franciszka i św. Klary z Asyżu. Zwiedziliśmy też Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loreto, Sanktuarium Świętego
Oblicza w Manoppello oraz Sanktuarium
św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo. Następnie zwiedziliśmy najstarszą
cześć miasta Neapolu, Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, a także teren wykopalisk. Pompeje to starożytne miasto rzymskie zniszczone przez
wybuch wielkiego wulkanu Wezuwiusza
w 79 roku.
W Rzymie zwiedziliśmy cztery
bazyliki większe, z których dwie są zbudowane na grobach św. Piotra i św. Pawła. Na placu św. Piotra uczestniczyliśmy
w modlitwie „Anioł Pański” z papieżem
Franciszkiem, a następnie we Mszy Świętej przy grobie św. Jana Pawła II. W tej
Bazylice modliliśmy się przy grobach różnych papieży, między innymi przy grobie
papieża Innocentego XII, który zaaprobował Zgromadzenie Księży Marianów Nie-
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pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Odwiedziliśmy również Bazylikę
św. Jana na Lateranie, która jest katedrą,
czyli rezyduje w niej papież jako biskup
Rzymu. Ona jest matką wszystkich kościołów świata, a stojący obok niej pałac
był siedzibą papieży aż do XIII wieku.
Natomiast Bazylika Santa Maria Maggiore jest poświęcona Najświętszej Maryi
Pannie i jej budowę zainspirowała sama
Matka Boża zlecając to papieżowi Liberiuszowi.
Dwa dni przed powrotem do
Polski, podczas modlitwy „Anioł Pański”, upamiętniającej moment wcielenia
Jezusa, papież Franciszek w swojej katechezie powiedział nam, że jeśli nie spożywamy ciała Syna Człowieczego i nie pijemy Jego krwi to nie mamy w sobie życia
(J 6,51-58). Nie chodzi tu o pokarm materialny, ale o żywy i orzeźwiający Chleb
eucharystyczny, przez który wchodzimy
w komunię z Bogiem i który udziela nam
Swojego życia. Ten Chleb Życia – Ciało
i Krew Chrystusa – możemy przyjmować
na każdej Eucharystii. Za każdym razem,
gdy wierny przyjmie Komunię świętą,
staje się uczestnikiem nieba już tu na ziemi. Dlatego we Mszy świętej, w liturgii,
wypełnia się pierwotne i pierwsze powołanie człowieka – powołanie do bycia
z Bogiem. Właśnie w liturgii każdy z nas
nie tylko czerpie siły i dostępuje spotkania z Bogiem, ale po części doświadcza
tego, co czeka nas w przyszłości - stania
wobec Oblicza Boga, uczestniczenia we
wspólnocie Trójcy Świętej z innymi zbawionymi.
br. Alfred Niyobuhungiro MIC
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Gdzie niebo łączy się z ziemią
Podróż do kraju gdzie niebo
łączy się z ziemią na widnokręgu niekończącego się stepu. To była moja
pierwsza podróż do Kazachstanu, którą odbyłem w lipcu w ramach wakacyjnej praktyki seminaryjnej. Przyleciałem do Astany o 4 nad ranem, gdzie
czekali na mnie bracia: Alexander
i ks. Grzegorz MIC. Po spotkaniu od
razu wyruszyliśmy do jednej z naszych
parafii, która znajduje się w Tajynszy.
Pierwsze co mnie mocno uderzyło
w czasie drogi to niekończący się step
po prawej i lewej stronie autostrady,
patrzysz i dostrzegasz tylko jak niebo
łączy się z ziemią, nie ma ani drzewa,
ani krzewów. Czasami nie wiadomo
skąd nagle pojawia się jezioro pośrodku stepu. To było mocne doświadczenie, kiedy sam mogłem widzieć
i poznawać step, a nie znać go tylko
z obrazków na geografii. Po drodze
step zmieniał się i można było zobaczyć jego różne odmiany i formy.
Większość czasu spędziłem w naszej drugiej placówce, w Karagandzie.
Z jednej strony był to dla mnie zupełnie inny świat, a jednocześnie taki
podobny do mojego. Piękną posługą Księży Marianów w Karagandzie
jest prowadzenie oratorium dla dzieci
i młodzieży, gdzie każdy może przyjść.
Po 30 minutach spędzonych w tym
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miejscu dzieci odnosiły się do mnie
tak, jakby mnie znały już od lat. Razem
graliśmy w piłkę, rozmawialiśmy, bawiliśmy się i dzięki atmosferze panującej w oratorium czułem się jak jeden
z nich. Dużo radości dała mi również
posługa na obozie dla dzieci i młodzieży, gdzie razem z bratem Alexandrem
mogliśmy wykorzystać nasze zdolności i talenty: raz byliśmy raperami albo
mistrzami sztuczek, innym razem trenerami sportowymi oraz braćmi duchowymi itd. To był czas, kiedy również
dawaliśmy świadectwo naszej wiary
i powołania oraz miłości i współpracy
braterskiej. Ta posługa była dla mnie
wielkim błogosławieństwem Bożym,
a także wielkim wyzwaniem. Bardzo
się cieszę z tego czasu, który mogłem
tam spędzić, spotkać wspólnotę mariańską, dać świadectwo swojej wiary,
poznać tamtejszą młodzież i ich historie życiowe, często skomplikowane, ale pełne nadziei i ducha Bożego.
Pod koniec swojej posługi miałem
ciągle poczucie, że jestem tam już od
dawna, że znamy się już bardzo dużo
czasu. Bogu niech będą dzięki za ten
czas i doświadczenie, nadal noszę
w sercu mnóstwo wspaniałych momentów i dużo radości z tego wyjazdu.
br. Eliasz Sauchanka MIC
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Szlakiem marianów na Łotwie i Litwie
Jest piękny wrześniowy poranek, razem z księdzem Prefektem
Jackiem Rygielskim MIC wsiadamy do
naszego seminaryjnego Volkswagena
Caddy i ruszamy. Przed nami długa
droga, ponieważ jedziemy aż na Łotwę.

Nasz wyjazd ma trwać tydzień,
podążamy śladami Marianów, zwiedzamy Rygę a następnie udajemy się
do naszych klasztorów w Vilani, Rezekne i Daugavpils. Od XIII wieku ziemia ta jest nazywana chlubną nazwą
„Terra Mariana” - Ziemia Maryi, nadaną przez papieża Innocentego III.

Nadchodzi upragniony moment
dla kościoła na Łotwie, ale również
i dla nas. Po raz pierwszy zobaczymy
Papieża. To właśnie tutaj, w Agłonie,
na ołtarzu polowym przed Bazyliką
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny Papież odprawi Mszę Świętą.
Spotykamy pielgrzymów z całej Łotwy. Najbardziej spotkanie przeżywa
nasz brat Roman, który jest Łotyszem
i swoją formację odbywa razem z nami
w Polsce.
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Około g. 15.30 nadlatuje helikopter z oczekiwanym Gościem, po
przedpołudniu spędzonym w Rydze
ląduje tuż przy Bazylice i wsiada do
„papamobile” by móc pozdrowić zgromadzony lud. Eucharystia zacz na się
o 16, a więc pół godziny wcześniej
niż planowano. Ojciec Święty nie chce
zwlekać widząc zziębnięte tłumy. Rusza procesja wejścia: kadzidło, krzyż,
świece, asysta liturgiczna, prezbiterzy,
biskupi i na końcu sam następca Świętego Piotra. Msza Święta jest bardzo
prosta i bez rozbudowanego wstępu.

Papież mówi o Maryi, krótko i bardzo
prosto. Liturgia trwa ok. 1,5 godziny
następnie papież Franciszek wraca
do Wilna by następnego dnia udać się
do Tallina, stolicy Estonii.
Wracając z Łotwy nie mogliśmy ominąć Mariampola. To właśnie
tutaj odradzało się nasze Zgromadzenie po kasacie zakonów w XIX wieku.
Odprawiliśmy Eucharystię u grobu
naszego Odnowiciela, bł. arcybiskupa
Jerzego Matulewicza MIC, a po Mszy
Świętej odśpiewaliśmy hymn mariański. Zobaczyliśmy również muzeum
poświęcone historii naszego Zgromadzenia i pamięci błogosławionego
Jerzego. Pojechaliśmy też do Lugine,
wioski położonej nieopodal Mariampola, gdzie urodził się nasz Odnowiciel. W miejscu gdzie stał dom rodzinny Jerzego znajduje się obecnie kaplica
poświęcona jego pamięci.

Wracając odwiedzamy Stoczek Klasztorny, mariańską placówkę, w której w latach 1953-1954 był
więziony Prymas Polski, Sługa Boży
Kardynał Stefan Wyszyński. Udajemy się również do Gietrzwałdu gdzie
w latach 1954-1957 przebywali mariańscy klerycy wraz z wychowawcami
wywiezieni przez komunistów z warszawskich Bielan. Nie mogliśmy również ominąć Sanktuarium Maryjnego
w Świętej Lipce, gdzie można podziwiać barokowe organy z XIX wieku
z ruchomymi figurkami. Koncerty organowe przyciągają miłośników muzyki organowej z Polski i zagranicy.
br. Marcin Rożek MIC
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Dość często spotykamy się z pytaniam: Jak żyjecie w seminarium? Postanowiliśmy w tym numerze rozszerzyć dział
kronikarski aby lepiej przedstawić nasz sposób życia.
Mamy nadzieję że spodoba się to Wam...

Spotkanie seminariów lubelskich
9 maja

Święcenia prezbiteratu i diakonatu
16 - 23 czerwca

16.06.18

„Chrystus otrzymał jeszcze jedną rękę” takimi słowami biskup Aleh Butkevich opisał
dar kapłaństwa, w którym od dziś uczestniczy nasz współbrat Konstanty Hushcha MIC.
W uroczystości święceń kapłańskich wzięli udział ks. prefekt Jacek Rygielski MIC, ojciec duchowny seminarium ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC i bracia klerycy: Bartłomiej
Przychodzki MIC, Eliasz Sauchanka MIC, Eugeniusz Melnik MIC, Jan Chuprynsky MIC i
Sergiusz Zeliankevich MIC. Dla naszej wspólnoty było to jedno z najważniejszych wydarzeń obecnego roku akademickiego.
Różne seminaria, lecz ten sam Duch, różni przełożeni, lecz jeden Pan, różne rodzaje posługi, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. W ten sposób,
parafrazując słowa św. Pawła można by podsumować to, co dziś wydarzyło się
w naszym domu. Zorganizowaliśmy drugie ogólnolubelskie spotkanie kleryków.
W nasze skromne progi zawitali bracia z Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, bracia kapucyni oraz seminarzyści ze zgromadzeń misjonarzy afryki i
paulistów. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy nabożeństwem majowym w kościele parafialnym, podczas którego słowo wygłosił nasz ks. rektor Tomasz Sekulski
MIC. Następnie był czas na wspólne rozmowy, kawę i rożne gry, których zwieńczeniem był między seminaryjny turniej w piłce nożnej. Zwyciężyli bracia z diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej, a nasza reprezentacja zajęła drugie miejsce. Po zakończeniu części sportowej wszyscy zgromadziliśmy się w naszym ogrodzie na grillu,
w którego przeprowadzeniu nie przeszkodziła nam nawet burza z gradobiciem.
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23.06.18

„Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać”.
Te słowa usłyszał nasz współbrat, Mateusz Cielecki MIC podczas uroczystości przyjęcia święceń diakonatu przyjmując z rąk J.E. ks. bpa Józefa Wróbla księgę Ewangelii. Ta bardzo ważna nie tylko dla naszego seminarium, ale również dla całego
Zgromadzenia, uroczystość miała miejsce 23 czerwca bieżącego roku w naszej lubelskiej parafii p.w Niepokalanego Poczęcia NMP o godz. 8.00. Wśród gości, którzy
towarzyszyli naszej wspólnocie w tym wydarzeniu byli: rodzice i najbliższa rodzina
Mateusza, ks. Prowincjał Tomasz Nowaczek MIC, licznie zgromadzeni współbracia
z innych domów, goszcząca w naszym domu Mariańska Wspólnota Młodych oraz
przyjaciele i znajomi nowo wyświęconego diakona. Po Eucharystii zgromadziliśmy
się na wspólnej agapie, a świętowanie zakończyliśmy wspólnym grillem.
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Odnowienie ślubów zakonnych

Kongres Młodych Konsekrowanych

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest dniem, kiedy odnawiamy uroczyście profesję rad ewangelicznych w Zgromadzeniu Księży Marianów. Nasze
śluby składamy wobec Ojca Prowincjała lub innego, wydelegowanego marianina.
Wtedy to przyrzekamy żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie według Konstytucji Zgromadzenia na kolejny rok naszej formacji zakonnej. Po trzech takich
odnowieniach możemy prosić o złożenie profesji wieczystej (ślubów zakonnych
na całe życie). W tym roku składaliśmy profesję według nowej formuły, niedawno
zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską. Część braci odnowiła swoje śluby w Skórcu,
w miejscu mariańskiego nowicjatu, podczas uroczystości pierwszych ślubów zakonnych naszych braci Radosława i Szymona. Z kolei w sanktuarium licheńskim
swoje śluby odnowili bracia przygotowujący się do złożenia profesji wieczystej.
Reszta współbraci odnowiła swoje śluby
w wyznaczonych przez przełożonego
miejscach.

W tych dniach kilku Braci uczestniczyło w III Kongresie Młodych Konsekrowanych. Odbywał się on w krakowskich Łagiewnikach pod hasłem „Wolni w Duchu”.
Wraz z niespełna 900 konsekrowanymi z prawie 100 instytutów nasi Bracia pochylali się nad rolą i działaniem Ducha Świętego – w budowaniu wspólnoty, doświadczeniu życia słowem Bożym oraz apostolstwie i świadectwie. Obok modlitwy i Eucharystii, uczestnicy mieli okazję podzielenia się swoim życiem i powołaniem, wysłuchać
konferencji i wejść w dyskusje na poszczególne tematy z zaproszonymi gośćmi,
jak również spędzić czas na wspólnej zabawie i koncercie ewangelizacyjnym.

8 września
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13 - 16 września

więcej informacji:
seminarium.marianie.pl
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