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M A LEŃ K A D R O GA M I Ł O Ś C I

W IECZ ERN IK M O DLI TW Y
Je zu , Mary j o ko cha m Wa s, r at u jcie dusze

Pan Jezus do Siostry Konsolaty
W NUMERZE:
Kochaj Mnie, dawaj Mi ten nieustanny akt
miłości, a Ja obiecuję ci: dasz Mi wszystkich SŁOWO W NOC BOśEGO
twoich braci jednego po drugim, a potem NARODZENIA
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najmniejsze.
...wśród małych dusz są
najmniejsze. Ty należysz do nich
i do nich należeć będą dusze,
które będą cię naśladować w oddawaniu Mi nieustannego hołdu
przez akt miłości.
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Tych Najmniejszych nie będą jedynie tysiące, NOWY ETAP REALIZACJI
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ale miliony i miliony. Będą do nich należeć nie DUSZ NAJMNIEJSZYCH
tylko kobiety, ale i mężczyźni. Och, także wśród
IN FO RM AC JE
DLA
nich jest wiele dusz najmniejszych!
Z Orędzia miłości Serca Jezusa do świata

WSPÓLNOTY
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Słowo w noc Bożego Narodzenia
Kochani Najmniejsi!

T

ej grudniowej, rozpromienionej Bożym Światłem nocy przeżyliśmy piękny dla nas
wszystkich, czas Narodzenia Syna
Bożego. Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany. To nie tylko
cytat z Pisma świętego, lecz Boża
rzeczywistość, mająca swoją realizację w każdym z nas i pośród Wspólnoty, którą tworzymy w łączności ze
Świętą Rodziną. Oto Matka Najświętsza, Przeczysta Rodzicielka Syna Bożego daje nam w samym środku świętej Nocy Jezusa. Odtąd nasze
życie ściśle splata się z Jego życiem.
Należymy do Niego tak, jak On należy do nas. Matka wydająca Syna Bożego na ten świat zabrała, poprzez
tajemnicę cudownej Nocy, każdego z nas do swojego Serca, abyśmy pełniej
mogli uczestniczyć we wszelkich przejawach Jej zjednoczenia z Jezusem,
z Bogiem. By to, co jest w Jej Sercu, było w naszych. Jednocześnie, by nasze życie było przemieniane obecnością Jezusa. Maryja przyniosła nam
w darze Nowe Życie. Jest Nim Bóg będący Miłością.
Pragnieniem Boga jest, by odnowić życie człowieka. Taki był cel Jego
narodzin 2000 lat temu, ale i taki ma cel teraz, gdy schodzi co roku na ziemię. Serce Jego przepełnione jest łaskami, by ziemia mogła być odrodzona.
Niestety tak mało dusz wygląda Boga, tak mało czeka rzeczywiście na Niego. Jezus przychodząc na ziemię zaznaje odrzucenia, braku zainteresowania, a nawet wypędzenia. Czas ten jest dla Niego ogromnym cierpieniem.
Dlatego, gdy znajduje dusze, które otwierają się na Jego Miłość, daje im
więcej, daje im pełnię łask, obdarza sobą samym udzielając się w stopniu
większym niż innym. Bóg obdarza nas swoją szczególną łaską. Poprzez
nasze serca pragnie dotrzeć do innych dusz, by pociągnąć je ku sobie. To
Jego sposób, by obdarzyć zbawieniem wiele, wiele dusz. Posługuje się jednymi, by inni idąc ich przykładem mogli się również uświęcać.
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Bóg wie, że człowiek jest słaby. Daje predyspozycje jednej duszy, by ta idąc za Jego głosem, wskazaniami, poprzez swoją otwartość na Jego zaproszenie, poprzez swoją odpowiedź na Jego miłość - pociągnęła za sobą inne.
Zwróćmy zatem uwagę na zaproszenie Boga, które kieruje do dusz najmniejszych, by nieustannie były gotowe słuchać Jego głosu. By ciągle
otwierały serca. By pamiętały, kto objął w posiadanie ich serca. Aby ciągle
uświadamiały sobie fakt, że w ich sercach jest, mieszka, żyje i kocha Jezus.
Maryja towarzyszy Mu cały czas. Wspiera każdą duszę, która zaprasza do
siebie Matkę z Dzieciątkiem. Toteż również Ona jest z nami i w nas. Tak,
jak obiecała, włącza nas w życie Świętej Rodziny. Staje się naszym życiem.
Niech Maryja z Dzieciątkiem błogosławi nas.

Dziękujemy Bogu za dar Roku Miłosierdzia

T

worzymy wspólnotę, która doświadcza szczególnego prowadzenia
Ducha Bożego. To sam Bóg i Matka Najświętsza wprowadzają nas,
jako maleńkie dzieci Boże, w niepojęte tajemnice Boga, który jest samą
Miłością i Miłosierdziem. Z roku na rok, od samego początku zaistnienia
tej wspólnoty, doświadczamy coraz większego otwarcia na świat Ducha,
co ma swoje urzeczywistnienie w licznych przejawach obecności Boga
pośród tego ludu, który stanowimy. I tak ostatni rok kalendarzowy 2009,
który zakończyliśmy we wspólnocie jako Rok Miłosierdzia potwierdza to,
o czym tu mówimy, licznymi faktami. Zapraszam do ich prześledzenia.
W noc sylwestrową, podczas Wieczernika Modlitwy w Czerwińsku nad
Wisłą, z 31 grudnia na 1 stycznia, przyjęliśmy zgodnie, że będziemy ten
kończący się rok przeżywać, jako
Rok Miłosierdzia. Zawierzając
się Miłosierdziu Bożemu przez
wstawiennictwo MB Pocieszenia,
królującej na Jasnej Górze Czerwińskiej, oraz przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia
zobowiązaliśmy się rok 2009
przeżywać w taki sposób, by Miłosierdzie Boże było przez nas
bardziej znane, a jednocześnie
dało bogatsze doświadczenie Mi-
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łosierdzia Bożego. Motywowani natchnieniem Bożym daliśmy się poprowadzić Duchowi Świętemu, który porwał nas na bogatą drogę ubogaconą
Miłosierdziem samym.
I tak kolejne miesiące Roku Miłosierdzia przynosiły nowe łaski, które jak deszcz błogosławieństw - obficie zraszały nasze serca. Były one, tym
samym, duchowymi owocami, które pozwoliły nam przeżyć wszystkie dni
mijającego roku łaski jako niezapomnianą przygodę z Bogiem.
W styczniu nawiedziliśmy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. To tam Pan Jezus ukazał się
św. s. Faustynie Kowalskiej, jako na tym Obrazie z napisem
Jezu ufam Tobie. Jezus Zmartwychwstały - pełen Chwały,
spod Jego szaty wychodzą dwa
promienie, jeden blady, drugi
czerwony jako Zdrój Miłosierdzia wypływającego z wnętrza
Miłosierdzia Bożego. W tym
miejscu rozpoczęła się nasza
Wspólnotowa droga ku większemu poznaniu tajemnicy miłosierdzia, ku zgłębianiu tej tajemnicy, ale także otworzenia się na doświadczanie
Boga Miłosiernego. W tym płockim sanktuarium, modląc się u stóp Jezusa
Miłosiernego wraz ze świętą Jego Apostołką, zdecydowaliśmy, że będziemy
rok 2009 przeżywać z Dzienniczkiem Duszy siostry Faustyny Kowalskiej,
czytając po krótkim fragmencie każdego dnia. Również w Płocku zdecydowaliśmy, że będziemy każdego dnia, przynajmniej przez 15 minut, adorować Jezusa Ukrzyżowanego. I tak urzeczywistniła się w konkretnych faktach i postanowieniach nasza droga ku Tajemnicy Bożego Miłosierdzia.
Pierws zym widzialnym - i jak to widzimy dzisiaj - trwałym owoce m
naszego wspólnego kroczenia na drodze Miłosierdzia Bożego było powstanie Radia Konsolata, które zaczęło nadawać przez pośrednictwo Internetu
i służyć duszom maleńkim od lutego 2009 r. Jeszcze wówczas nie wierzyliśmy, że taka ogromna inicjatywa jak wspólnotowe radio może realizować
się z sukcesem. Jednak zapał osób tworzących i włączających się w tę inicjatywę, ubogacony samym Miłosierdziem, sprawił, że to Radio zaistniało,
rozwija się i swoim zasięgiem dociera do coraz większej ilości dusz najmniejszych w kraju i zagranicą.
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W marcu podjęliśmy decyzję, by Wieczernik Ogólnopolski w roku
2009 odbył się w Sercu Bożego Miłosierdzia, czyli w Krakowie – Łagiewnikach, w tamtejszym Sanktuarium ustanowionym przez papieża Jana Pawła
II jako Centrum światowego kultu Bożego Miłosierdzia. Udało nawiązać się
kontakt z Kustoszem Sanktuarium, Księdzem Biskupem Janem Zającem
i jego współpracownikami. To dało wielkie poczucie jedności z Kościołem
Łagiewnickim oraz Dziełem Miłosierdzia zainicjowanym przez Jezusa za
pośrednictwem św. s. Faustyny.
Przed Wielkanocą od Wielkiego Piątku (10 kwietnia) podjęliśmy Nowennę do Bożego Miłosierdzia przez wstawiennictwo św. siostry Faustyny
Kowalskiej w intencji Wspólnoty i naszego wspólnego Dzieła, by przyniosło jak najwięcej Bożych łask.
W ostatnich dniach tej ważnej
Nowenny podjęliśmy autokarową
pielgr zymkę do sanktuarium
w Łagiewnikach, gdzie doświadczyliśmy otwartości Serca Jezusa
Miłosiernego, co miało swój wyraz w tym, co przeżywały nasze
wnętrza, jak również w otwartości ludzkich serc na nasze Dzieło
i inicjatywy. To dodało nam zapału do tego, by wyruszyć na kolejne etapy realizacji tego przedziwnego Roku Łaski.
Na początku maja, w licznej grupie uczestników naszej drogi wieczernikowej, kontynuowaliśmy naszą modlitwę o triumf Miłości Miłosiernej podczas pielgrzymki i rekolekcji
w Medjugorje. Owocem modlitwy
zanoszonej do Boga Miłosiernego
przez wstawiennictwo NMP Królowej Pokoju oraz Królowej Polski z miejsca, gdzie ziemia łączy
się z Niebem było między innymi
pojawiające się w sercach wielu
dusz najmniejszych pragnienie
powołania stowarzys zenia na
rzecz rozwoju naszego wspólnego
Dzieła. Od tej pory inicjatywa do-
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tycząca organizacji struktur na rzecz Wspólnoty i Dzieła mobilizowała wiele
serc do dalszej modlitwy i szukania możliwości jej realizacji. Jeszcze w maju urzeczywistniła się kolejna zaplanowana pielgrzymka na ten szczególny rok, tym razem do Wilna, do Matki Bożej Ostrobramskiej i miejsc związanych z Bożym Miłosierdziem. Podczas tej, również bogatej w łaski
p ie lgr zymk i, do świad c zyliś my
szczególnego prowadzenia i przygotowania naszych serc, całej Wspólnoty oraz Dzieła, do zawierzenia Bożemu Miłosierdziu. Matka Boża
z Ostrej Bramy usposobiła nasze serca do tego aktu poprzez wielką rodzącą się w nich tęsknotę, pragnienie, by zawierzyć się Bożemu Miłosierdziu.
Po powrocie z Wilna pielgrzymowaliśmy ponownie do Łagie wnik, już
jako pielgrzymi reprezentujący wszystkie Wieczerniki Modlitwy rozsiane po
naszym Kraju. Podczas Wieczernika Ogólnopolskiego, 7 czerwca, na którym
zgromadziło się ponad dwa tysiące dusz najmniejszych, zostaliśmy wprowadzeni, aktem zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, w Dzieło rozpoczęte przez
samego Jezusa za pośrednictwem św. s. Faustyny Kowalskiej. Poprzez posługę pasterską i modlitwę Ks. Biskupa Jana Zająca, kustosza sanktuarium,
każdy z nas, Wspólnota i Dzieło
zostaliśmy włączeni w modlitwę
Kościoła Łagiewnickiego i w zawierzenie, jakiego dokonał w Sercu Bożego Miłosierdzia Papież
Jan Paweł II. Staliśmy się w ten
sposób, wśród wielu wspólnot
i poszczególnych osób z kraju
i z całego świata, kontynuatorami
wielkiego, niekończącego się apostolstwa na rzecz rozszerzania
Orędzia Miłosierdzia Bożego.
Podczas miesięcy wakacyjnych odbyły się cztery serie rekolekcji dla
uczestników naszej Wspólnoty. Tygodniowe ćwiczenia duchowne w Gietrzwałdzie, Czerwińsku, Różanymstoku i Tolkmicku usposobiły do apostolstwa
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na rzecz Orędzia Miłości Miłosiernej ponad 200 osób. Podczas jednej z serii
rekolekcji w Gietrzwałdzie w uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia, odbyło się pierwsze zebranie założycieli Stowarzyszenia Konsolata,
podczas którego zapadła decyzja o podjęciu starań zmierzających do zarejestrowania tego stowarzyszenia.
We wrześniu podjęliś my kole jną pielgrzymkę do Medjugorje, by
uczestniczyć w uroczystości Podwyższenia Krzyża na górze Kriżevac.
U stóp krzyża – relikwii św. Krzyża z Jerozolimy, przez wstawiennictwo
Matki Boże Bolesnej zawierzyliśmy naszą posługę na rzecz Dzieła Miłosierdzia Jezusowi Ukrzyżowanemu. Złożyliśmy u stóp Krzyża wszystkie
pragnienia, dążenia, cele naszej Wspólnoty i jej wszystkich członków. Dokonało się głębsze zjednoczenie z Jezusem Ukrzyżowanym i jeszcze gorętsze pragnienie uczynienia czegoś więcej dla Jezusa.
Jeszcze we wrześniu pielgrzymowaliśmy do Białegostoku, by
również tam zawierzyć się Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo błogosławionego księdza
Michała Sopoćko, orędownika
w Dziele Miłosierdzia Bożego
w pierwszą rocznicę jego beatyfikacji.
Na początku października
odbyliśmy wielką pielgrzymkę
do Ziemi Świętej. Podczas naszego pobytu w ziemskiej Ojczyźnie Jezusa i Maryi doświadczyliśmy duchowego zanurzenia
w Zdrojach Miłosierdzia. Byliśmy jakby przeniesieni w wydarzenia ewangeliczne, by stać się
świadkami narodzenia Kościoła
z przebitego boku Chrystusowego na Golgocie. Modlitwa i zawierzenie w tym miejscu, gdzie
Jezus został ukrzyżowany, gdzie
został zabity, gdzie Jego Serce
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zostało otwarte, gdzie wylały się Zdroje Miłosierne przemieniło nasze serca
i wróciliśmy pełni zapału do kontynuowania naszej duchowej drogi. 26 paździe rnika zostało zarejestrowane przez Sąd w Olsztynie Stowarzyszenie
Konsolata.
W ostatnią sobotę listopada, 28 listopada w Olsztynie została zainaugurowana działalność Stowarzyszenia Konsolata. Poinformowany
został o tym fakcie przełożony prowincjał Towarzystwa Salezjańskiego oraz Księża Biskupi Archidiecezji Warmińskiej. Odtąd nasza
Wspólnota i podjęte wspólne Dzieło rozpoczęło przyjmować konkretne struktury pozwalające na
ściślejsze też określenie naszej tożsamości i miejsca w Kościele.
Na kilka dni przed Bożym Narodze nie m s potkaliś my s ię
w Gietrzwałdzie, by sfinalizować cały miniony rok – Rok Miłosierdzia, a tym samym przyjąć
Jezusa bogatego w Miłosierdzie
wraz z hojnością łask, darów
i błogosławieństw jakie ukazał
nam w tym roku łaski. Przeżywając Uroczystość Bożego Narodzenia, które stało się dla Wspólnoty punktem kulminacyjnym
roku 2009, sięgnęliśmy głębi Bożego Miłosierdzia.
Zwie ńczenie m tego wyjątkowego Roku jest zate m sam Jezus, który
zrodził się jako Miłość w nas i pośród nas Zrodził się, by każdy z członków
Wspólnoty i Dzieła Najmniejszych umiłował szczególnie i miłością się stawał, miłość naśladował, miłością żył i oddychał. By każdy z nas stawał się
Chrystusem niosącymi światu nadzieję i pocieszenie. By był jak Jezus, przynoszący przez cierpienie - zbawienie. Odtąd niech każdy z nas stanie się
świadkiem Bożej Miłości. Świadkiem Prawdy i Prostoty, włączającym się
w odrodzenie wiary i miłości. Bóg, który pragnie nawrócenia wszystkich
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ludzi na Bożą drogę prowadzącą do zbawienia wzywa nas,
maleńkie, najmniejsze dusze, byśmy poruszeni Darem Miłości Miłosiernej, podjęli swoje powołanie od nowa. Byśmy
kochając, żyjąc w ukryciu, przyjmując swoje życie jako
krzyż dany od Boga, dawali prawdziwe świadectwo o Bogu
pełnym Miłości. Abyśmy ukazywali Jego prawdziwe Oblicze ludziom, którzy mają ten obraz tak bardzo skrzywiony
i nieprawdziwy. Abyśmy żyjąc w prostocie i prawdzie, sami doświadczywszy, jaki jest sens i cel, wskazywali na Miłość jako wszelkie źródło, cel pragnień i kres dążeń ludzkich. W końcu, byśmy podejmowali swoje powołanie z miłością, z radością w sercu i wielką ufnością, bowiem tylko
wtedy będziemy wiarygodnymi świadkami Miłości.

Życzenia od Sióstr Klarysek Kapucynek
Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!
Czcigodny, kochany nasz Ojcze i wszyscy drodzy nam Bracia i Siostry ze Wspólnoty
Wieczerników! Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzymy najpiękniejszych
przeżyć Tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego w przeczystym łonie Dziewicy i Narodzenia naszego Pana i Boga, Zbawiciela i Króla naszego.
Niech te Święta będą dla nas czasem najgłębszych przeżyć ze spotkania z JezusemDziecięciem i jak najściślejszego zjednoczenia z Nim, który jest Miłością wcieloną!
Życząc tej łaski sobie i Wam wszystkim - "Maluczkim" - dzielimy się duchowo opłatkiem i zapewniamy o naszej łączności (zjednoczenie dusz!) i naszej wielkiej życzliwości. Będąc siostrami klauzurowymi - podobnie jak nasza Współsiostra Sł. Boża S. Konsolata Betrone - nie chcemy zbytnio "afiszować się" i narzucać, bo naszym powołaniem jest właśnie ciche pozostawanie "za kratami", lecz zapewniamy o naszej stałej
obecności sercem i duszą!
Dzieło maleńkich, Wieczerniki - są naszym "oczkiem w głowie" i z przejęciem otrzymujemy, czytamy i rozważamy wszystko, co dociera do nas przez Internet. Drogiemu
naszemu Ojcu, Ks. Tadeuszowi jesteśmy bardzo wdzięczne że możemy mieć udział
w tym wspaniałym Dziele! Obejmujemy je naszą modlitwą, ale też jesteśmy wdzięczne
za pamięć o nas przed Panem i Matką Najświętszą! Liczymy Bardzo na tę modlitwę za
nas Ks. Tadeusza i wszystkich "Maluczkich"! Bardzo za nią dziękujemy. Dzieło Wieczerników jest naszą radością!!!
Cieszymy się bardzo Stowarzyszeniem Konsolata i z przyjemnością oglądałyśmy Waszą stronę. Także Radio Konsolata jest wspaniałym dziełem!
Wszystko to składamy teraz w Serduszku Dzieciątka Jezus… Niech On, Maleńki Bóg,
zatopi w swojej Miłości wszystkich Maleńkich, którzy pragną żyć Jego Orędziem Miłości!
Wdzięczne - S.M.Ausilia OSCCap. z całą Wspólnotą
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Nowy etap realizacji Dzieła Najmniejszych

K

ończący się rok kalendarzowy zachęca nas do pewnych podsumowań
i czynienia planów na dalszą naszą wszelką działalność. Tak też jest
i w naszej Wspólnocie, która kończy jeden etap swojej działalności i rozwoju
a zaczyna drugi. O kończącym się roku 2009 we Wspólnocie wiele już sobie
powiedzieliśmy, czas zatem spojrzeć w naszą najbliższą przyszłość i kilka
słów również o tym powiedzieć.
Jak to zostało nam ukazane, w Dziele Wieczerników Modlitwy pojawiają
się kolejne inicjatywy, które są owocem naszej wspólnej modlitwy podejmowanej nieustannie wraz z Maryją, w tajemnicy Jej Niepokalanego Serca –
duchowego Wieczernika Nowej Pięćdziesiątnicy. To te inicjatywy, postrzegane jako szczególny dar Ducha Świętego, mają skupić naszą wspólnotową
uwagę, gdy przekraczamy próg Nowego Roku. Stąd spójrzmy na naszą bliską
przyszłość, a jednocześnie na nowy etap rozwoju Wspólnoty, dostrzegając
obecny już pośród nas dar Stowarzyszenia Konsolata.
Wspomniane Stowarzyszenie nie jest dziełem obok dzieła, nie jest też nowym kierunkiem naszej duchowej drogi. Jest owocem naszej wspólnej troski
o Dzieło Najmniejszych. Należy zatem je dostrzegać z perspektywy dusz najmniejszych, jako kolejny stopień wznoszący nas na Drogę Miłości i ściślejszego zjednoczenia się z Miłością, którą jest sam Bóg. Zatem Stowarzyszenie
to kolejny, umieszczony w centrum Działa Wieczerników, krąg przynależności do Wspólnoty Dusz Najmniejszych.
Przypomnijmy. Pierwszy krąg stanowią wszyscy uczestnicy Wieczerników
w Czerwińsku, w Gietrzwałdzie, w Różanymstoku, w Ostrowie Wielkopolskim, w Tolkmicku, w Sątocznie, w Głoskowie i w Zawadzie k Zielonej Góry.
Do tego kręgu należy każdy z wiernych włączający się do wspólnej modlitwy,
którą w każdym miesiącu podejmujemy we wspomnianych miejscach.
Drugi krąg stanowią uczestnicy Wieczerników, którzy wchodzą na drogę
formacji duchowej; biorą udział w dniach skupienia, rekolekcjach, pielgrzymkach i interesują się tym, co dzieje się we Wspólnocie wspierając
przede wszystkim modlitwą wszelkie jej inicjatywy.
I wspomniany kolejny, trzeci krąg jakim jest Stowarzyszenie Konsolata.
Stanowią go ci z nas, którzy już kroczą Maleńką Drogą Miłości decydując się
do gorliwszego uczestnictwa w Dziele Najmniejszych, troszczą się
o wszystko, co dotyczy rozwoju Dzieła w ramach Wieczerników i w ramach
całego Kościoła Powszechnego. Są to zatem osoby bardziej gorliwe, decydu-
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jące się poświęcić więcej czasu i swoje zdolności na rzecz
naszego wspólnego Dzieła.
Zauważmy więc, że nowy
etap rozwoju i kontynuacji
naszej duchowej drogi i całej Wspólnoty koncentruje się na tej nowej inicjatywie, jaką jest Stowarzyszenia Konsolata. Inicjatywie bardzo ważnej, gdy patrzymy z perspektywy dusz najmniejszych, które pragną jeszcze bardziej przyczynić się do odnowy duchowej Kościoła, a przede wszystkim do odnowy
chrześcijańskiej naszych rodzin i wspólnot parafialnych. A możliwości włączenia się w ten nowy etap rozwoju Wspólnoty jest wiele. Pozostając w kręgu
Wieczerników Modlitwy każdy z nas może i powinien swoją modlitwą i małymi ofiarkami wspierać prowadzących nasze wspólne Dzieło i nowe inicjatywy
w tym Dziele. Uczestnicy Wieczerników tworzący drugi krąg (uczestnicy dni
skupienia, rekolekcji, pielgrzymek) mogą i powinni dostrzec w darze Stowarzyszenia Konsolata dalszy etap umożliwiający doskonalenie swoich dusz
i gorliwszą kontynuację Maleńkiej Drogi Miłości. Jednocześnie winny jak najwięcej przyczyniać się, poprzez modlitwę i różne pożyteczne inicjatywy, do
rozwoju i właściwego funkcjonowania Stowarzyszenia, które jest naszą
„wizytówką” na zewnątrz. Ponadto każdy z nas zobowiązany jest dbać o ten
wielki dar, jakim jest Stowarzyszenia Konsolata i chronić tworzących w Stowarzyszeniu wspólnotę reprezentantów nas wszystkich (wszystkich dusz najmniejszych) przed tym wszystkim, co mogłoby pomniejszać i osłabiać jego
rozwój.
Wkraczając zatem w Nowy Rok 2010, a zarazem nowy czas naszej wspólnej
drogi wieczernikowej, życzę wszystkim Wam otwartości na prowadzenie samego Boga, który daje w każdym czasie tak wiele dowodów swojej obecności
i działania pośród nas. Życzę i zapraszam Każdą i Każdego z Was do wejścia
w nowy etap kroczenia drogą realizacji Maleńkiej Drogi Miłości, która otwiera
się przed nami jako nowa rzeczywistość wyjścia naprzeciw Miłości, którą pragnie obdarzyć dusze maleńkie sam Bóg. Życzę przez to otwarcie się jeszcze
bogatszego uczestnictwa w łaskach, w których większe uczestnictwo mają dusze wybrane, ciche i pokorne, dusze najmniejsze z najmniejszych, dające się
prowadzić Duchowi Świętemu. I niech jeszcze większa radość i wdzięczność
zagości w naszych sercach, gdy kończąc rok 2010 będziemy wielbić Boga za
kolejne wielkie rzeczy, które uczyni dla nas. Niech Błogosławieństwo Boga
i Jego Świętej Przeczystej Rodzicielki zstąpi na nas u umocni w przyjęciu
i kontynuacji wspólnego Dzieła w Nowym Roku 2010.
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I N F O R M A C J E D L A WS P Ó L N O T Y
ZAPRAS ZAMY NA WIECZERNIKI, DNI S KUPIENIA I PIELGRZYMKI
Różanystok k. Dąbrowy Białostockiej ___ sobota, 9 stycznia 2010 r., godz. 1030-1600
Ostrów Wielkopolski _______ poniedziałek, 11 stycznia 2010r., godz. 1900 - 2100
Gietrzwałd _____________________ sobota, 16stycznia 2010r., godz. 1000- 1600
Tolkmicko k/Elbląga ___________ czwartek 28 stycznia 2010 r., godz. 1700- 2100
Sątoczno k/Sępopola _____________ piątek 29 stycznia 2010 r., godz. 1700 - 2100
Zawada k. Zielonej Góry _____ poniedziałek 25 stycznia 2010 r., godz. 1700 - 2000
Czerwińsk nad Wisłą ______________ sobota 6 lutego 2010 r., godz. 1030 - 1600.

Pielgrzymka do Medjugorie
26 kwietnia - 5 maja 2010

IV Ogólnopolski
Wieczernik Modlitwy:
5 czerwca 2010

Więcej informacji i zgłoszenia:
♦Alicja Brzezińska Krocz (Olsztyn), tel. (089) 523 79 96
♦Hanna Peda (Płońsk), tel. (023) 662 29 48

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Wspólnoty Wieczerników Modlitwy:

www.wieczernikmodlitwy.pl
Zapraszamy do słuchania Radia Konsolata:

konsolata.pl/radio
Zapraszamy również na stronę Stowarzyszenia Konsolata:

www.konsolata.pl

MATERIAŁY FORMACYJNE DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY
W YDAWCA: Stowarzyszenie Konsolata
W biuletynie wykorzystano teksty z homilii i konferencji kierowane do
wspólnoty dusz najmniejszych i uczestników Wieczerników Modlitwy
SKŁAD KOMPUTEROWY: Jagoda Pawluk
NAKŁAD: 300 eg z.

