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Zembrzyce 2019 – duchowa przygoda jedno?ci i braterstwa

Mi?o?? wzajemna jest prawem obowi?zuj?cym w ca?ym Dziele Maryi, ale
Mariapoli daje mo?liwo?? ?ycia nim nieprzerwanie i na szersz? skal?. Na tegorocznych
rekolekcjach napawa?a optymizmem i nadziej? du?a ilo?? rodzin z ma?ymi
dzie?mi oraz wspania?a i utalentowana muzycznie m?odzie?, która wnosi?a du?o Bo?ej rado?ci
?piewem, ta?cem, animowaniem zabaw.
W czasie tych dni uczestnicy Mariapoli mieli okazj? wys?ucha? kilku wyk?adów przybli?aj?cych
ró?ne aspekty duchowo?ci jedno?ci i prowadzenia dialogu we wspó?czesnym ?wiecie.
Wszystkim g??boko zapad?y w pami?? s?owa ks. Roberto, ?e w dialogu wa?niejsza jest osoba
ni? sprawa! I jego apel: - B?d?my aposto?ami dialogu!
Na ka?dy dzie? uczestnicy Mariapoli otrzymywali nowe zadanie, które stawa?o si? narz?dziem
pomagaj?cym realizowa? testament Jezusa „aby wszyscy stanowili
jedno”. Wieczorem odbywa?y si? kameralne spotkania w grupach, b?d?ce okazj? do bli?szego
poznania si? i podzielenia do?wiadczeniami z ka?dego dnia.
By? te? czas na wspólne wycieczki w góry pod przewodnictwem ks. ?ukasza, na pielgrzymk?
do Maryi – Patronki Rodzin w Makowie Podhala?skim i na drog? krzy?ow? po dró?kach w
Kalwarii Zebrzydowskiej. Odbywa?y si? równie? warsztaty i dyskusje na aktualne tematy z
udzia?em specjalistów, m.in. z KUL-u. Obecno?? kap?anów zach?ca?a Mariapolitów
do sakramentu pokuty i pojednania, a tak?e do rozmów na trudne tematy.
Centrum ka?dego dnia stanowi?a Eucharystia, koncelebrowana przez 8 kap?anów. Wieczorem
by?a wspólna, wieczorna modlitwa i Apel Jasnogórski.
Na zako?czenie rekolekcji zosta? przygotowany Mariapolital – pogodny wieczór, na którym
objawi?y si? ró?norodne talenty - prawdziwa eksplozja rado?ci. By? mi?dzy innymi salonowy
polonez, belgijka i zwyrtany po góralsku, poezje i opowie?? o smutnym drzewku, które
rozweseli?y dobre uczynki oraz wiele piosenek. By? tak?e uroczysty moment wr?czenia
dyplomu jubileuszowego dla ojca Ludwika oraz dla tych uczestników, którzy na Mariapoli byli po
raz pierwszy.
W niedziel? 4 sierpnia, po rannej Eucharystii nadszed? czas na podsumowanie Mariapoli i
dzielenie si? wra?eniami, oto kilka z nich:
- Jestem pe?na wdzi?czno?ci dla Boga i Maryi. Mariapoli daje mi si?? do ?ycia na najbli?szy rok
– Basia z Krakowa. - Mam nieustanny g?ód wiedzy o charyzmacie jedno?ci. Tutaj w Zembrzycach zrozumia?am
s?owo: miasto. To by?o pi?kne Miasto Maryi, pragn? je poznawa? nieustannie! - Wika z
Rzeszowa.
- Na Mariapoli inaczej oddychamy, dzi?ki Ruchowi uda?o mi si? dojrze?, widzie? wi?cej i
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g??biej. Pozostaje mi na koniec wyrecytowa? „Hymn do Boga” – Jana Kochanowskiego:
„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz
miary? Ko?ció? Ci? nie ogarnie, wsz?dy pe?no Ciebie: I w otch?aniach, i w morzu, na ziemi, na
niebie. Z?ota te?, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje, cokolwiek na tym ?wiecie cz?owiek
mieni swoje. Wdzi?cznym Ci? tedy sercem. Panie, wyznawamy, bo nad to przystojniejszej ofiary
nie mamy” - Adam z Lublina.
- Gdy wrócimy do swych domów i ?rodowisk miejmy odwag? mówi? Bogu tak! - Ewa z
Katowic. - - - Dzi?kuj?, ?e znalaz?o si? tu miejsce i czas na uczczenie rocznicy Powstania
Warszawskiego ?piewem pie?ni patriotycznych – Hania z Warszawy.
- Powiedz wszystkim: Bóg kocha Ci? niesko?czenie! - takie zadanie otrzyma?am na swoim
pierwszym mini Mariapoli w Piekarach ?l?skich w 1996 roku. Tutaj wróci?o do mnie ze zdwojon?
si?? i z tym wracam do domu – Krystyna z Katowic.
Cho? trudno by?o wraca? do domu, to wskazówk? jak w ?yciu codziennym szerzy? ducha
Mariapoli wy?piewa? Alan u Maryi w Makowie Podhala?skim:
Schowaj mnie pod skrzyd?a Swe
Ukryj mnie w silnej d?oni Swej
Odpoczn? dzi? w ramionach Twych
Dusza ma w Tobie b?dzie trwa?
Kiedy fale mórz chc? porwa? mnie
Z Tob? wznios? si?, podniesiesz mnie
Panie Królem Ty? spienionych wód
Ja ufam Ci - Ty jeste? Bóg!
Podsumowuj?c rekolekcje w Zembrzycach mo?na powiedzie?, ?e by?y to chwile, gdy Bóg by?
blisko, mówi? nam o tym, co najwa?niejsze: o swojej niesko?czonej mi?o?ci, o powierzaniu si?
Jemu z ufno?ci? dziecka. Czy mo?e by? co? pi?kniejszego?
KK
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