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o. Krzysztof CZERWIONKA CR

PRACA CZEKA NA 
CIEBIE W WINNICY 
PAŃSKIEJ
SŁOWO GŁOSZONE W TRAKCIE ŚWIĘTOWANIA WSPÓLNOTY – STYCZEŃ 2003

Minął rok kalendarzowy 2002, także dla nas w „Galilei”. 
Dzisiaj spójrzmy na niego pod kątem łask, jakich w  udzie-
lił nam Bóg przez te 365 dni. Zapraszam, abyśmy dzięko-
wali Bogu za ten rok i  przypomnieli sobie  wiele wydarzeń,  
których byliśmy uczestnikami. Był to czas, jak ufam mocnej 
formacji, dzieł ewangelizacyjnych i  duchowego wzro-
stu. Trzeba jednak również osobiście rozliczyć się przed 
Bogiem i Wspólnotą z wszelkiego braku wzrostu duchowe-
go i zaangażowania.  

Dziękujmy za rok ewangelizacji, za tak wiele osób, 
które usłyszały od nas o Jezusie.  Dziękujmy za ewangeli-
zację w Domach Modlitwy, Winnicach, za posługę w Szkole 
Nowej Ewangelizacji Św. Marka. Prowadziliśmy 25 kursów 
na miejscu i 24 kursy na wyjeździe. Nigdy nie zabrakło 
osób do posługi, namaszczonych do głoszenia. Tworzyli-
śmy także nowe rzeczy, nowe kursy – to była wielka łaska 
od Pana. Każdy kurs mógł się odbyć i było wielu uczestni-
ków  –  kobiet, mężczyzn, młodych, dzieci oraz  księży.

Mogliśmy również obchodzić 10. rocznicę istnie-
nia Wspólnoty. Podczas Zjazdu Rodzinnego gościli-
śmy Michelle Moran, ze Wspólnoty Syjon z Londynu, 
która dzieliła się swoimi doświadczeniami. W ciągu tego 
roku prowadzone były przez Krzysztofa Najdowskiego 
z ICPE z Niemiec, szkolenia w dziedzinie twórczego prze-
kazu i pantomimy. 

Ku wielkiej naszej radości odwiedzili nasz dom odpo-
wiedzialni za Stowarzyszenie Katolickich Koordynatorów 
Szkół Ewangelizacji ACCSE: siostra Mary O’Duffy SMG 
i ojciec Jim Birmingham SPS. Zobaczyć należy zmiany 
w zarządzaniu Wspólnotą – podział odpowiedzialności, a 
także koncerty naszego zespółu muzycznego oraz grupę 
wsparcia dla AA. 

Był to także czas zmagań, ucisków, jak zresztą mówiło 
Słowo  na rok. Ale trzeba również widzieć jedno – zwycię-
stwa, które dokonaliśmy w Jezusie. Dziękujmy więc Bogu 
za Jego wierność i błogosławieństwo. 

Trzeba być wdzięcznym za brata i siostrę, za jego 
wsparcie, modlitwę, wspólny wzrost, za tych, którzy być 
może więcej się od nas trudzili. To piękny dług, który mamy  
wobec siebie nawzajem. 

Dzisiaj pierwsze świętowanie, w Nowym 2003 Roku, w 
którym Jezus wzywa nas do dalszej  RADOSNEJ, ODDANEJ 
i OWOCNEJ wspólnej posługi w dziele Nowej Ewangelizacji. 

Oto Słowo na dzisiejsze Świętowanie :  

Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczę-
li helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że 
przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedby-
wano ich wdowy.  Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy 
zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły 
– powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich 
uczniów. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów 
spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, peł-
nych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. 
My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłu-
dze słowa. . Spodobały się te słowa wszystkim 
zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego 
wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikano-
ra, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z An-
tiochii.  Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc 
się włożyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało 
się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozo-
limie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowa-
ło wiarę. [ Dz 6,1–7. ]

Przeanalizujmy wspólnie ten biblijny tekst. Sytuacja, 
o której czytamy dotyczy wspólnoty w Jerozolimie,  w 
czasie jej rozkwitu: kiedy wzrastała, ciągle się rozwijała, 
przychodziły nowe osoby. Apostołowie nieustannie świad-
czyli o Jezusie – w każdym miejscu i czasie. 

W wersecie 1 czytamy: „gdy liczba uczniów wzrasta-
ła”, a w tekście greckim (oryginalnym) czytamy – „w dniach 
tych, gdy mnożyli się uczniowie”. 

Mnożyli się, czyli przybywało ich co najmniej dwukrotnie . 
Nie ma większej radości i entuzjazmu z życia we 

wspólnocie, gdy dostrzegamy owoce naszej ewangeliza-
cji. Potrzeba nowego nawrócenia, by dostrzegać owoce 
naszej posługi.

Nie pracujemy jednak tylko dla owoców, ale żyjemy 
i oczekujemy owoców. Winniśmy mieć nieustanną radość, 
gdy widzimy efekty. Owoc jest znakiem, ze głoszę Jezusa, 
a nie wegetuję. 

Czy masz tę radość, gdy mnożą się uczniowie Pana?
W tym pięknym doświadczeniu  pierwotnej wspólnoty 

(gminy chrześcijańskiej) powstaje jednak problem – czyta-
my o nim w tym samym wierszu – „zaczęto szemrać!” Na 
skutek tego wspólnota podzieliła się na dwie grupy: Hel-

lenistów i Hebrajczyków. Helleniści. Różnic było wiele: 
wykształcenie, tradycja, mentalność, język, zwyczaje. 
Obmowa, niezadowolenie, szemranie – to kwas, powo-
dujący podział w każdej wspólnocie. To nieuniknione. Dla-
czego szemrano? Z powodu zaniedbania wobec wdów. 
W tekście greckim czytamy o „przeoczeniu w służbie 
codziennej”. 

Nie chodzi tu tylko o działania charytatywne, ale raczej 
o CODZIENNY WYSIŁEK PRACY, TRWANIA WSPÓL-
NOTY. 

Czy wiesz ile potrzeba wysiłku, codziennego trudu, by 
twoja Wspólnota żyła, trwała i rozwijała się? 

Czy dostrzegasz posługujących i działających we 
Wspólnocie i dla Wspólnoty? 

A może widzisz tylko zaniedbania, braki, wady? 
Najłatwiej zobaczyć zaniedbania! Dlatego dzisiaj dzię-

kuj: za koordynatorów, asystentów, animatorów Domów 
Modlitwy, za zaangażowanych w Szkołę Nowej Ewangeli-
zacji, za wszystkie osoby, oddane temu dziełu. 

Nie oznacza to bynajmniej, żeby zamknąć oczy na nie-
dociągnięcia i zaniedbania.

 Z czego biorą się zaniedbania lub przeoczenia? 

1. Z nadmiaru pracy 
W tej gminie było dwunastu Apostołów, mężczyzn, 

którzy pracowali dla dobra wspólnoty. Można powiedzieć 
że było   ich wielu, a jednak pojawiły się  zaniedbania. 

Z wiersza 7  („Słowo Boże wzrastało i wzrastała liczba 
uczniów”)  można wyciągnąć wniosek, że z nadmia-
ru pracy w głoszeniu Słowa, powstało zaniedbane i co-
raz bardziej też brakowało tych, którzy mogliby zająć się 
następnymi, przybywającymi osobami. Wniosek: wzrost  
także może być przyczyną kryzysu.

2. Ze złej organizacji posług
Drugim powodem zaniedbań może być zła organiza-

cja pracy. To praca na oślep, bez współpracy i  wspiera-
nia się nawzajem. Nieraz patrzymy na pracę innych i mówi-
my: „Ciekawe kiedy padną”, a potem znów mówimy : „A nie 
mówiłem,  miałem rację, że nie dadzą sobie rady!”   

3.   Lenistwa
Trzecim powodem zaniedbania może być lenistwo 

– brak stałej pracy, brak wytrwałości, nastawienie na kon-
sumpcję: z czego mogę skorzystać, co wziąć, czym się 
ubogacić, ale nic nie dać. 

Często w życiu bywa tak, że najbardziej narzekają 
i mają pretensje nie ci, którzy są zaangażowani (bo oni nie 
mają na to czasu lub szkoda im go tracić), lecz ci, którzy 
najmniej pracują lub zupełnie nic nie robią. 

Wobec tego  bracie i siostro zróbmy sobie własny 
rachunek i weźmy  się DO PRACY. 

Bywa też tak, że narzekanie i szemranie to wada, 
ułomność charakteru, choroba. Co wtedy robić? Pracować 
nad sobą, „ugryźć się w język”, częściej milczeć i uczyć się 
dostrzegać zalety. 

Bardzo cenną rzeczą jest zobaczyć problem, jakieś 
przeoczenie, zaniedbanie i nie roztrząsać go, ale znaleźć 
sposób na jego rozwiązanie. Jeśli jest jakieś zaniedbanie, 
to po to, by to zmienić – razem. 

Tak też zareagowali Apostołowie (w.7). Widząc pro-
blem poszukiwali odpowiedzi na pytanie: „co jest rzeczą 
słuszną”, tzn. co jest ważne i kto ma to zrobić. Nie wystar-
czy więc znać wizję i cel Wspólnoty ale trzeba też dbać 
o właściwy porządek, wzajemną odpowiedzialność 
za siebie i dzieło oraz podejmować konkretne zaanga-
żowanie. Dbać, aby ci, którzy pracują i podejmują się róż-
nych odpowiedzialności nie upadli, by mogli bez zaniedbań 
pogodzić pracę we Wspólnocie z życiem w rodzinie i pra-
cą zawodową. 

W Dziejach Apostolskich wybrano SIEDMIU, którzy 
posiadali odpowiednie cechy: „…cieszących się dobrą 
sławą, pełnych Ducha i mądrości...”, aby mogli zara-
dzić konkretnym, aktualnym potrzebom. Osoby wybra-
ne umiały też współpracować  i wziąć się do pracy. Dzięki 
temu nowemu rozłożeniu zadań wspólnota mogła dalej żyć 
i działać dynamicznie. 

Jak czytamy w tekście greckim: „Słowo Boga wzrasta-
ło,  mnożyła się liczba uczniów w Jerozolimie bardzo...” 

Odtąd były wielkie owoce i dokonywały się rzeczy 
większe niż dotychczas. Dlaczego? Bo inni zaczęli 
naprawdę pracować. Przez zaangażowanie nowych osób 
rozwijają się nowe dzieła. Dzięki dobrej organizacji pracy  
wspólnota  wzrasta. 

Kochani bracia i siostry! To Słowo Bóg daje nam na 
początku roku, abyśmy podjęli wysiłek stanięcia w praw-
dzie, i dostrzeżenia pewnych zaniedbań, przeoczeń oraz 
nowych wezwań Bożych.

Potrzeba więc, aby każdy z osobna mógł podjąć osobi-
stą refleksję oraz zadanie nowego zaangażowania. 

Dzięki temu będzie mogła rosnąć Wspólnota, Winni-
ca, Dom Modlitwy i Szkoła Nowej Ewangelizacji. Dzięki 
temu będziemy mogli podjąć ewangelizację i wyjeżdżać 
z posługą tam, gdzie jesteśmy zapraszani.  Zobaczymy 
też owoce naszego zaangażowania – będą to nowi bracia 
i nowe siostry, którzy zechcą  żyć, pracować i ewangelizo-
wać jak my. 

Gdy  w Lublinie prowadziłem  parafialne rekolekcje 
adwentowe, ktoś robiący wywiady z uczestnikami  reko-
lekcji powiedział do mnie: „Proszę Ojca, jeszcze nigdy 
nie widziałem osób, które byłyby tak zachwycone rekolek-
cjami.” Rrzeczywiście ludzie byli bardzo poruszeni dzięki 
świadectwom, pantomimom i głoszonemu Słowu. Do 
kościoła przychodziło dwa razy więcej osób niż zwykle.  
Czyż to nie radość dla nas? Ü
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Do nowego zaangażowania ciągle wzywa nas Jan 
Paweł II: „Świeccy katolicy muszą czuć się aktywny-
mi i odpowiedzialnymi uczestnikami tego dzieła, będąc 
wezwani do głoszenia Ewangelii i życia według niej w 
służbie wartości oraz potrzeb osoby i społeczeństwa.” 
(Christifideles laici 64).

Usuńmy więc zniechęcenie i szemranie przez entu-
zjazm i nową gorliwość o dzieło Boże – Wspólnotę.

W „Leksykonie Ruchów i Stowarzyszeń w Kościele”  
czytamy: „Ruchy są miejscem wypracowywania w sposób 
praktyczny stylu życia człowieka świeckiego. Miejscem 
odkrywania specyfiki jego powołania oraz apostolstwa.” W 
jaki sposób to czynić? Przez zaangażowanie. 

Przypomnijmy sobie również słowa Jana Pawła II 
z Adhortacji Apostolskiej „Christifideles laici”(3): „NIE 
MA MIEJSCA NA BEZCZYNNOŚĆ. BOWIEM ZBYT 
WIELE PRACY CZEKA NA WSZYSTKICH W WINNI-
CY PAŃSKIEJ.”

Zbyt wiele jest pracy, by się nudzić. Zbyt wiele pracy 
jest w Nowej Ewangelizacji, w dziedzinie posługi dla kobiet, 
mężczyzn, dzieci czy  AA. Jest naprawdę wiele pracy, 
a tym samym wiele radości i satysfakcji.  Kiedy razem pra-
cujemy, służymy Jezusowi, wtedy  też rodzi się między 
nami większy dar jedności.

  Amen. Alleluja i do przodu!
o. Krzysztof CZERWIONKA CR 

WINNICA STRYSZAWA
Rok 2002 dla Winnicy Stryszawa był czasem łaski, 

wielu zmian, wzrostu duchowego ale też niemałych trud-
ności. Dziś chcemy się zatrzymać nad tym co podjęliśmy 
w roku minionym i za co winniśmy Jezusowi dziękować.

Podjęliśmy, jak wszystkie Winnice, zarządzanie według 
nowej struktury. 

Od początku roku Zarząd Winnicy: Dorata Sikora, 
Magdalena i Janusz Gibasowie, Irena i Krzysztof Cader 
i Anna Bandel, spotykaliśmy się systematycznie by razem 
podejmować nowe wezwania dla Winnicy, szukać rozwiązań  
trudności na modlitwie i odczytywać wolę Bożą wobec nas. 
Asystenci odpowiedzialni za Domy Modlitwy podjęli  prowa-
dzenie formacji dla animatorów – spotkania jednodniowe, raz 
na trzy miesiące. Ta formacja była rzeczywistym wzrostem 
dla animatorów, wielu obudziła do gorliwej służby, a także 
zbudowała braterskie relacje.
�  W roku 2002 Winnica Stryszawa razem z Wiedeńską 

Winnicą była „ gospodarzem” letniego zjazdu Wspólno-
ty, kiedy to świętowaliśmy dziesięciolecie istnienia Wspól-
noty, goszcząc Michaelle Moran. Był to dla nas czas wytę-
żonej pracy ale przede wszystkim wielkiego błogosławień-
stwa Bożego.
�  W minionym roku przygotowaliśmy również nasze najwięk-

sze święto: TRIDUUM  PASCHALNE. 
�  Prowadziliśmy, jak czynimy to już od wielu lat, comiesięcz-

ne Czuwanie  Ewangelizacyjne, w którym uczestniczyło 
ogółem ok. 5000 osób.  
�  Cotygodniowa „Modlitwa Wstawiennicza”  daje dużo rado-

ści i motywacji do dalszej posługi, gdyż doświadczamy nie-
samowitych darów uzdrowień tak fizycznych jak i ducho-
wych, które Bóg dokonuje w osobach proszących o mo-
dlitwę.
�  Wielką radością naszej Winnicy jest powstnie  grupa wspar-

cia „KANA GALILEJSKA”, dla osób z problemem alkoholo-
wym. Ufamy że małżeństwo Grzegorz i Małgorzata Śląscy 
będą nie tylko prowadzić te spotkania wraz z o. Markiem 
lecz również sami będą doświadczać błogosławieństwa 
i mocy od Jezusa.   
�  Dziękujemy Jezusowi także za sześć koncertów naszego 

zespołu (4 w Krakowie, 1 w Kętach, 1 w Stryszawie).
Dziś składamy wielkie dziękczynienie Bogu za wszystko 

co mogliśmy podjąć w roku 2002 i wierzymy, że kolejny rok nie 
będzie czasem bezowocnym. 

   CHWAŁA CI JEZU !

WINNICA RUDA ŚLĄSKA
1. ŚWIĘTOWANIE
�  W Winnicy Ruda Śląska odbyło się 9 świętowań, 

wraz z Eucharystią w duchu Nowej Ewangelizacji 

,w parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Rudzie 
Śląskiej. (w tym także 5 Eucharystii z modlitwą 
o uzdrowienie chorych). Owocem tych modlitw jest 
wiele osób, którzy przychodzą podziękować Jezuso-
wi w Najświętszym Sakramencie za dar uzdrowienia 
fizycznego, duchowego, z pośród nich kilkanaście 
osób złożyło świadectwa. Na świętowaniu gromadzi 
ok. 70  – 90 osób różnych stanów.

2. FORMACJA
a. FORMACJA STAŁA: 10 osób.
b. FORMACJA KU PRZYMIERZU: 17 osób
c. FORMACJA PODSTAWOWA: 34 osoby.

3. DOMY MODLITWY
�  W Winnicy Ruda Śląska w roku 2002 było 9 Domów 

Modlitwy, w tym  jeden został zamknięty. 
a. Ruda Śląska 3 DM
b. Tychy 4 DM
c. Chorzów 1 DM
d. Bytom 1 DM (parafialny)

�  Z dniem 5 stycznia 2003 roku zostały przekazane 
Domy Modlitwy koordynatora Winnicy: Jarosławo-
wi i Izabeli Matwiejczyk, oraz asystenta winnicy: Elż-
biecie Grzebińskiej. Dzięki przekazaniu, jeden DM 
powstał w Mikołowie – Borowej Wsi.
�  Przez cały rok następowała duża rotacja nowych  

osób z tego na stałe zostało we wspólnocie ok. 30.

4. CZUWANIE EWANGELIZACYJNE
�   W Tychach, w parafii św. Franciszka i Klary, wspólno-

ta organizuje czuwanie ewangelizacyjno – modlitew-
ne, które odbywa się jeden raz w miesiącu. Czuwanie 
to gromadzi wiele osób, które mogą wspólnie oddać 
chwałę Bogu.

5.  SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI 
ŚW. „MARKA” – FILIA
�  W listopadzie w Tychach w parafii św. Franciszka 

i Klary odbył się kurs Filip. Zainteresowanie było tak 

SYLWESTROWA 
NOC  NA WZGÓRZU

Ciszę nocną z 31 XII na 1.01 2003 przerywają wystrza-
ły wielu petard. Na Wzgórzu Miłosierdzia pierwsza Eucha-
rystia w nowym roku. Jest nas niewielka gromadka. Od 
ołtarza ojciec Krzysztof wypowiada pierwsze słowa w 
nowym już 2003 roku: 

„Błogosławcie innych.  
Nie troszczcie się zbytnio o jutro.
Nie myślmy, że inni są bardziej błogosławieni niż my, 
ale to  TY JESTEŚ BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM .
Mimo, że było wiele trosk w starym roku, trzeba 
powiedzieć jedno : PAN BYŁ Z NAMI 
i okazał się bardziej hojny niż się spodziewaliśmy.
Mogliśmy być sługami nieużytecznymi. 
Przed nami NOWY ROK I  NOWE 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO”.

Była to chyba najkrótsza homilia jaką słyszeliśmy od 
Ojca, ale po niej nie było już ciszy lecz wszystkich ogarnęła 
wielka radość i doświadczenie błogosławieństwa. Wierzy-
my że słowa te nie były tylko dla nas zgromadzonych tutaj 
na Eucharystii, lecz także dla każdego Galilejczyka , dlate-
go przekazujemy je Tobie.

ŚWIĘTOWANIE – CHEŁM  
Pomimo srogiej zimy, na pierwszym świętowaniu w 

Nowym Roku, w Chełmie, było nas nie mniej niż zwykle. 
Siarczysty  mróz sprawił, że temperatura w sali niewiele 
odbiegała od syberyjskich standardów, jednak po wylew-
nych powitaniach oraz skutecznej animacji, poprowadzo-
nej przez DM Edytki i Darka Krawczyńskich, szybko zaczę-
ła się podnosić. Ale to był dopiero początek: podczas gorą-
cego, pełnego radości uwielbienia „minęliśmy” zwrotnik, 
aby wkrótce słowa proroctwa, przez które Pan, zapewniw-
szy o swojej obecności, powiedział, że patrzy na nas z ra-
dością i chce nas pomnażać, przeniosły nas błyskawicznie 
w okolice równika.

Rozgrzani na ciele i duszy mogliśmy powoli „odparo-
wywać” słuchając Słowa naszego Pasterza, wygłoszone-
go przez Agnieszkę z nie mniejszym talentem niż autor. 
Słowo, jak zwykle, poruszyło wiele serc i na pewno (o tak! 
o tak!) zmobilizowało nas do twórczej aktywności.

Posileni Słowem i nakarmieni noworocznymi ( kto wie 
czy i nie sylwestrowymi... ) przysmakami, łatwiej znie-
śliśmy szok termiczny w drodze na Eucharystię, którą w 
betlejemskiej stajni ( słowo „stajenka” wydaje się tu nieade-
kwatne – patrz zdjęcia) z namaszczeniem sprawował ks. 
Bogdan w towarzystwie świętego Józefa... Tego wieczoru, 
w tak wzruszającej scenerii, Pan pobłogosławił Dom Modli-
twy u Ewy ......... , dając jej szczególny dar gościnności.

W obecności Maryi, Józefa i małego Jezusa – w końcu 
prawdziwych Galilejczyków – poczuliśmy się w tej stajni jak 
u siebie. Żałowaliśmy tylko, że w zagrodach nie było tego 
dnia żywych zwierząt (bywają, niestety, tylko w niedziele), 
jednak okazało się, że sami świetnie odnaleźliśmy się w roli 
bydlątek na galilejsko – rodzinnej fotografii...

 [a.d.]

Ü JAK MINĄŁ ROK CZYLI
KRÓTKI RACHUNEK SUMIENIA GALILEJSKICH WINNIC
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WINNICA WIEDEŃ

Od czasów średniowiecza Wiedeń pozostawał pod kon-
trolą książąt Babenbergów. W XIII stuleciu przeszedł pod 
panowanie Habsburgów. Od XV w. do początku XIX władcy 
tej dynastii byli niemal zawsze wybierani cesarzami Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego, a w XX w., przed ok. 10 laty, zaczę-
ła spotykać się grupa ludzi na modlitwie przy Kościele Pol-
skim na Renwegu. To my, Winnica Wiedeńska Wspólnoty 
Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”. Położenie Wied-
nia w samym centrum Europy sprawia, że można stąd bez 
trudu dotrzeć do Wzgórza Miłosierdzia Bożego w Stryszawie. 
Stąd właśnie pozdrawiamy inne Winnice Wspólnoty: Winnicę 
w Stryszawie, Winnicę w Rudzie Śląskiej, Winnicę w Często-
chowie i Winnicę w Chełmie. Modlimy się za Was i cieszymy 
się na spotkanie z Wami na Wzgórzu.

Rok 2002 rozpoczęliśmy pracowicie, bo już w lutym pro-
wadziliśmy wraz z ks. Markiem i Basią kurs „Filipa”, w którym 
uczestniczyło ok. 25 osób. W lutym także zapoczątkowaliśmy 
czuwania przed Najświętszym Sakramentem w kościele i od 
tego miesiąca przeżywamy je systematycznie w każdy drugi 
piątek miesiąca.

Pod koniec marca większość z nas wyjechała na Święta 
Wielkanocy do Polski, by przeżyć je wspólnie z rodziną. 

W kwietniu ponad 40 osób przeżywało kurs Modlitwy 
Charyzmatycznej, który prowadził ks. Krzysztof Czerwionka, 
nasz Pasterz i nasza kochana Tereska.

Maj zaczęliśmy pracowicie, bowiem już 1 maja pomaga-
liśmy Duszparsterstwu Polskiemu przy organizacji I Zjazdu 
Młodzieży Polonijnej w Austrii, który przebiegał pod hasłem 
„Wy jesteście solą ziemi...”.

Nasza Winnica gromadzi Polaków zamieszkujących w 
Wiedniu, którzy są różnych stanów, wieku i pochodzenia. 
Dobrym miejscem na nawiązanie bliższych relacji braterskich 
i siostrzanych jest zielona trawka. Pewnego słonecznego, 
majowego dnia, wybraliśmy się na piknik, gdzie niższe partie 
alpejskich wzgórz spotykają się z Dunajem.

18 maja przygotowaliśmy w „naszym kościele” Wigilię 
Zesłania Ducha Świętego, gdzie z innymi grupami modliliśmy 
się o dary Ducha Świętego.

Początek wakacji większość z nas przeżywała w Stry-
szawie najpierw na Kursie dla liderów, a następnie na II Zjeź-
dzie Wspólnoty.

W ostatnią niedzielę września w Katedrze św. Stefana, 
jak co roku, wspólnota brała udział w Święcie Narodów, orga-
nizowanym przez Kurię Wiedeńską. Po Mszy Św., w której 
uczestniczyło wiele narodowości zamieszkujących Austrię, 
wspólnie z nimi przygotowaliśmy agapę.

Miesiąc październik był dla naszej Winnicy jak pożar, 
bowiem zostaliśmy na nowo rozpaleni przeżywając piękny 
czas kursu „Ognia Ducha Świętego”.

W październiku  po raz drugi zaczęliśmy Formację Pod-
stawową i Formację ku Przymierzu. Rok 2002 przyniósł też 
ze sobą powstanie Filii Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Minął kolejny rok, rok przygody z Panem Bogiem. 
„Szczęśliwy człowiek, któremu Bóg otworzył oczy ducha, 
że może powiedzieć: Mam Pana nad sobą, Jemu winienem 
służyć! I niechby dodał: Chcę Mu służyć!” (błogosławiony 
Arnold Janssen)

Owocnego roku 2003 życzy wszystkim Winnica Wiedeń.
Ola i Marek

duże, że musieliśmy odmówić wielu osobom udział w 
kursie z powodu braku miejsca. 
�   W grudniu w Rybniku – Chwałowicach odbył się także 

kurs Filip, dzięki zaproszeniu ks. Proboszcza.
�   Owocem łaski i naszej posługi wiele osób prawdzi-

wie mogło doświadczyć nowego nawrócenia, miłości 
i pokoju. Wielkim darem od Pana była radość, której 
Duch Święty nie szczędził nikomu.

WINNICA CZĘSTOCHOWA

�  20 II 2002  –  Posługa modlitwy wstawienniczej na Semi-
narium Odnowy w Duchu Świętym „Siloe” przy par. św. 
Józefa w Częstochowie.
�  28 II  – 3 III 2002  – Wielkopostne Rekolekcje Adwentowe 

w par. Św. Otylii w Rędzinach k/Częstochowy.
�  21 III  – 24 III 2002  – Wielkopostne Rekolekcje w par. św. 

Józefa w Częstochowie.
�  3 IV  i  29 IV 2002  – Spotkanie odpowiedzialnych ze 

wspólnot ewangelizacyjnych Archidiecezji   Częstochow-
skiej w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie dotyczące 
przygotowań   do „Marszu dla Jezusa”.
�  13 IV 2002  –  Udział w Radzie Ruchów Stowarzyszeń 

i Bractw Archidiecezji     Częstochowskiej w Kurii Metro-
politarnej w Częstochowie.
�  1 V 2002  –  Uczestnictwo w uroczystościach odpusto-

wych w par. Św. Józefa oraz    prezentacja wspólnoty na 
festynie zorganizowanym przez parafię, prowadzonym 
przez Jana Pospieszalskiego w TV Puls.
�  16 V 2002  –  Prowadzenie Nowenny do Ducha Święte-

go w kościele p.w. Najświętszego   Serca Jezusowego w 
Częstochowie.
�  22 V 2002  –  Spotkanie Rady Ruchów Stowarzyszeń 

i Bractw Archidiecezji     Częstochowskiej w Kurii Metro-
politarnej w Częstochowie dotyczącym  spraw    organi-
zacyjnych Forum.
�  26 V 2002  –  Współuczestnictwo  w „Marszu dla Jezusa” 

ulicami   miasta Częstochowy ze szczególną modlitwą 
w sprawach społecznych, między innymi pod Gma-
chem Urzędu Miasta, Aresztem Śledczym,    Gmachem 
Sądów, Teatrem, siedzibą redakcji czasopism.
�  Od 16 VI 2002  – W każdą trzecią niedzielę miesiąca 

ewangelizacja „od drzwi do drzwi”,    którą rozpoczynamy 
o godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego w    Kapli-
cy Najświętszego Sakramentu w par. Św. Józefa i po bło-
gosławieństwie z identyfikatorami rozesłani przez Ks. 
Proboszcza  Bronisława Predera ruszamy w drogę !
�  28 VII 2002  –  Spotkanie w Dolinie Miłosierdzia z Oazą 

IIIo Ruchu Światło-Życie:    prezentacja wspólnoty, świa-
dectwa oraz 100 pytań do ... czyli dzielenie    się doświad-
czeniem życia we wspólnocie, o kursach SNE, o życiu     
rodzinnym powiązanym z życiem we wspólnocie, o czy-
stości     przedmałżeńskiej ... itp.
�  7 –8 VII 2002  –  Posługa w SNE w Stryszawie
�  16 –17 XI 2002  – VI Forum Rady Ruchów Stowarzyszeń 

i Bractw Archidiecezji     Częstochowskiej w Kurii Metro-
politarnej w Częstochowie z udziałem    biskupa Jana 
Wątroby, składaliśmy roczne sprawozdanie z działalno-
ści    Winnicy Częstochowa Wspólnoty Chrystusa Zmar-
twychwstałego „Galilea”    – Forum dot. rozmów o podję-
ciu ewangelizacji Miasta Częstochowy i    modlitwy w tej 
intencji , przygotowania do peregrynacji obrazu Jezusa    
Miłosiernego oraz zachęty do aktywnego udziału w ado-
racji tegoż obrazu.
�  19 XI 2002  –  Udział w uroczystości podniesienia parafii 

Św. Józefa do godności    sanktuarium przez Metropolitę 
Częstochowskiego Arcybiskupa Stanisława   Nowaka
�  2 XII 2002  –  W par. Św. Floriana  adoracja Pana Jezusa 

z racji peregrynacji 23 XII 2002  –  W sanktuarium Św. 
Józefa obrazu Miłosierdzia Bożego
�  24 XII 2002  –  Spotkanie Opłatkowe wszystkich wspól-

not w Kurii Metropolitarnej w    Częstochowie. Odebra-
liśmy życzenia od Arcybiskupa Stanisława Nowaka.  
Cytujemy: „Aby Was było więcej, by Jezus Zmartwych-
wstały był Waszą    mocą i błogosławił Wam w tym, do 
czego Was powołał.”

WINNICA CHEŁM
Chełm to teren bardzo rozległy. Spotkania w Domach 

Modlitwy odbywają się w następujących miejscowościach: 
�  W  Chełmie u:  Edyty i Dariusza Krawczyńskich  oraz u 

Aliny i Bogdana Ożóg –  przeniesiony od dn.2003.01.04. 
do Ewy Jasińskiej (celem odciążenia z obowiązku służby 
asystentów domów modlitwy). 
�  W Jagodnym u: Lidii i Jacka Zawadków.
�  W Rudzie Hucie u: Agnieszki Jackowskiej – przeniesio-

ny od dn.2002.12.01. do Anny Anasiewicz, (celem odcią-
żenia z obowiązku służby koordynatora winnicy)  Anny i 
Mieczysława Panasiuk. 
�  W Lublinie u: Hanny Kozioł, Małgorzaty Gency, Ireny 

Kałkus, Beaty Charczuk. 
�  W Radomiu u: Agnieszki i Dariusza Dąbrowskich, Izabe-

li i Krzysztofa Turek.
W domach modlitwy uczestniczy około 150 osób z ten-

dencją wzrostową. Atmosfera jest radosna, pełna ducha, 
sprawia że przychodzi coraz więcej osób, którzy stają się 
stałymi członkami domów modlitwy. Uczestnicy spotkań są 
w pełnej rozpiętości wiekowej od dzieci poprzez młodzież, 
małżeństwa i osoby starsze.



POST O CHLEBIE I WODZIE 

 Z okazji 167  rocznicy powstania Zgromadzenia Zmar-
twychwstania Pańskiego pościmy i modlimy się za każ-
dego  Zmartwychwstańca i dzieła, które podejmują oraz  
o Boże błogosławieństwo, wytrwałość i coraz głębsze 
życie charyzmatem Zgromadzenia.

KURS SALOMON
Zapraszamy wszystkich mężczyzn ze Wspólnoty, by 

mogli razem z innymi braćmi przeżyć wspaniały weekend, 
w którym będziemy odkrywać jak posiąść mądrość życia 
i żyć w sposób zaangażowany jako chrześcijanin w dzisiej-
szym świecie.

KURS JÓZEF 

Przypominamy, że jest on w szczególny sposób pole-
cany dla osób będących w przymierzu, które być może nie 
mogli w ostatnich latach uczestniczyć w tym kursie. Prosi-
my więc aby  dołączyły do obecnego kursu,  na którym rów-
nież będą osoby z formacji „ Ku Przymierzu”.

KURS FILIP w Chełmie ( 21-23 II)

Łączymy się z naszymi braćmi i siostrami w tym czasie 
ich posługi, aby nikt z Winnicy Chełmskiej nie czuł się sam 
prowadząc ten kurs. Nie możesz tam być więc zachęcamy 
do modlitwy za ten czas.

ACCSE 2000 

W Rzymie w dniach 24-27.II odbędzie się Zjazd Koor-
dynatorów Szkół  Nowej Ewangelizacji  z całego świata,  na 
który delegacja z naszej Wspólnoty. Prosimy o modlitwę, by 
był to czas owocnego dzielenia się swoim doświadczeniem  
w dziele nowej ewangelizacji.

GRUPA WSPARCIA „ KANA GALILEJSKA”

JEŻELI POTRZEBUJESZ WSPARCIA, 
POMOCY W PROBLEMIE  ALKOHOLOWYM,  
ZAPRASZAMY CIĘ NA NASZE SPOTKANIA. 

CZEKAMY NA CIEBIE, A JESZCZE BARDZIEJ 
CZEKA NA CIEBIE JEZUS.

Każda pierwsza sobota miesiąca godz. 18.00 

PRZYPOMINAMY

Spotkanie asystentów Winnic odpowiedzialnych za 
Filie SNE Św. Marka (22 II godz. 10.00)

Spotkania Filii SNE w Stryszawie  odbywają się w 
każdą  pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.30.

ŚWIĘTUJMY RAZEM Z NIMI

„Choć, to nie czas rezurekcyj-
nych dzwonów, to jednak  piękny 
początek naszego Domu.”

167 Rocznica założenia 
Zgromadzenia Zmartwychwsta-
nia Pańskiego

17 II – 1836 r. Bogdan Jański 
znalazł dom, w którym mógł pomie-
ścić dwanaście osób i  rozpo-
czął wspólne zamieszkanie, wraz 
z czterema swoimi uczniami : Pio-

trem Semenenko, Hieronimem Kajsiewicziczem, Edwar-
dem Duńskim i Józefem Malińskim.

„Życie młodych ludzi było ściśle podporządkowane 
pokucie. Był to okres odosobnienia, pokuty i intensywnej 
modlitwy, któremu towarzyszyło usilne dążenie do całkowi-
tego przeobrażenia w służbie Bożej… Miłość podtrzymy-
wała grupę i czyniła ją silną.”

Idea wspólnego życia nie była łatwa dla ludzi, którzy 
niedawno się nawrócili … 

W  tym początkowym niepewnym okresie B. Jański tak 
pisze w swoim Dzienniczku:

„ Pod każdym względem wydajemy się słabi i bezrad-
ni, ale nasze założenia są mocne, bo polegają na głębokiej 
wierze w Ciebie, o Boże Wszechmogący i na silnej nadziei 
związanej z Twoją nieskończoną dobrocią”

Choć minęło  już tyle lat od tego wielkiego kroku wiary 
jednego, nawróconego człowieka  który pociągnął  innych,  
to jednak dziś dotykamy tych początków, by zaczerpnąć 
nowy entuzjazm, nową gorliwość i świeżość . Świeżość 
wiary, nadziei i miłości jaką oni posiadali.

Pozwólmy sobie tak się zapalić miłością do Boga , aby 
podejmować nowe dzieła odkrywając Boże zamiary i pro-
wadzenie.  

Świętujmy razem ze Zgromadzeniem, jak jedna rodzi-
na Zmartwychwstania, dziękując Bogu za początek, istnie-
nie i rozwój dzieła, z którego skarbca duchowości dane jest 
nam czerpać.
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