Jasnogórskie Wieczory Maryjne

Zwiastowanie
„Moja Mama jest Królową” to cykl dziewięciu Jasnogórskich Wieczorów
Maryjnych, które będą się odbywać w ósmym dniu każdego
miesiąca poprzedzającego uroczystość 300. rocznicy koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej, czyli od listopada 2016 r. do lipca 2017 r.

powiedziałam: tak, bo chciałam
przede wszystkim być aktorką.
Przywołując trudne chwile, Dominika Figurska wspomniała czas
oczekiwania na narodziny trzeciego dziecka, które, według diagnozy lekarskiej, miało urodzić się
z wadą genetyczną. – Gdy usłyszałam diagnozę, byłam we Wrocławiu, mąż – w Warszawie, czułam się bardzo samotna – wyznała.
– Modliłam się gorąco, aby moje
dziecko było zdrowe, ale od razu
była też decyzja: Boże, jeżeli tak
się stanie, zgadzam się, odejdę
z teatru, będę się opiekować dwójką zdrowych dzieci i jednym chorym. Synek urodził się zdrowy, ma
teraz cztery lata i nosi imię Józef.
Dominika Figurska zaznaczyła,
że z trudnych chwil w życiu trzeba
wyciągać wnioski, a mianowicie:
łaska Boża nie jest dana raz na
zawsze, trzeba ją umieć pielęgnować; po życiowych burzach trzeba

Agnieszka Porzezińska z o. Stanisławem Jaroszem, paulinem
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Kaplica Różańcowa była wypełniona po brzegi

umieć przebaczyć sobie i innym,
przebaczyć i iść dalej. – Cieszę się, że
urodziłam się w Polsce, bo jesteśmy
szczególnym narodem, jeżeli chodzi
o relację z Maryją – dodała i podkreśliła: – Nagrodę za naszą miłość
do Maryi otrzymaliśmy w osobach
św. Jana Pawła II, św. Faustyny
i prymasa Wyszyńskiego.
Dopełnieniem refleksji nad
tajemnicą Zwiastowania były:
wiersz Ernesta Brylla „Anioł
niósł Zwiastowanie”, który przeczytała Agnieszka Porzezińska,
świadectwo znanego perkusisty
Jana Budziaszka – przekazane

r e k l a m a

za pośrednictwem nagrania telewizyjnego, a także poruszające
wypowiedzi uczestników, którzy
doświadczyli szczególnej obecności Maryi w życiu swoim i swoich
rodzin w tak trudnych momentach,
jak wyjazd na wojnę do Afganistanu czy śmierć dziecka.
Kolejne spotkanie z cyklu Jasnogórskich Wieczorów Maryjnych
odbędzie się 8 grudnia br. Wszystkie spotkania rozpoczyna Msza św.
w Kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej, następnie odbywa się
spotkanie w Kaplicy Różańcowej,
a po nim – Apel Jasnogórski. I

Jasnogórskie Wieczory Maryjne
oparte na tajemnicach życia Najświętszej Maryi Panny
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my w Ewangelii, po zaślubinach
z Józefem, a przed zamieszkaniem
z nim znalazła się brzemienna, była
narażona na karę śmierci. Prawo
żydowskie przewidywało w takich
przypadkach ukamienowanie. W tej
po ludzku bardzo trudnej sytuacji
powiedziała Bogu: tak! Jej postawa
jest wyrazem pokory, zawierzenia
Bogu i gotowości pełnienia Jego
woli. Ten czas w życiu Maryi jest
wskazówką dla nas, by – jak podkreślił o. Jarosz – „w chwilach dramatycznych, patowych prosić Ją, by
Ona to rozwiązała i przyjdzie nam
z pomocą”, oraz by mieć świadomość, że gdy słuchamy Boga i odpowiadamy Mu: tak!, także w naszym
życiu rodzi się Jezus.
– Jestem szczęśliwa, chociaż
wiadomo, że w życiu zdarzają się
momenty trudne – przyznała Dominika Figurska, prywatnie mama
piątki dzieci. – Anioł przychodził
do mnie kilka razy, ale nie od razu
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Czas spotkań to czas, kiedy
„poprzez rozważanie tajemnic
różańcowych, które są tajemnicami
życia Maryi, będziemy zastanawiać
się, jak te misteria z życia Matki
Bożej, pierwszej, która uwierzyła
i została ukoronowana przez Boga,
mogą być realizowane w życiu człowieka wierzącego” – powiedział
o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów.
Pierwszy wieczór był poświęcony rozważaniu tajemnicy Zwiastowania. Agnieszka Porzezińska
zwróciła uwagę, że sytuacja Maryi,
której życie z chwilą, gdy archanioł Gabriel objawił Jej, iż zostanie matką Syna Bożego, zostało
„wywrócone do góry nogami”,
w jakimś sensie może się powtórzyć
w życiu każdego z nas. O. Stanisław
Jarosz przypomniał, że z apokryfów
wiemy, iż Maryja marzyła o życiu
poświęconym Bogu, życiu przy
świątyni. Z chwilą gdy, jak czyta-
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O. Mariusz Tabulski,
definitor generalny
Zakonu Paulinów

Anna Wyszyńska
czestnicy pierwszego z Jasnogórskich Wieczorów Maryjnych, który odbył się 8 listopada 2016 r., z uznaniem przyjęli tę inicjatywę ojców paulinów.
Zadecydowały o tym klimat wspólnej modlitwy, interesująca katecheza, a także poruszające świadectwa uczestników. Mszy św.
w Kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej przewodniczył o. Jacek
Toborowicz, przeor klasztoru Ojców
Paulinów w Leśniowie i kustosz
tamtejszego sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw. Kazanie
wygłosił o. Samuel Karwacki
z Leśniowa.
Spotkanie w Kaplicy Różańcowej poprowadziła Agnieszka
Porzezińska – scenarzystka filmowa i dziennikarka, co tydzień
goszcząca na łamach „Niedzieli”.
Gośćmi specjalnymi byli o. Stanisław Jarosz, paulin, i Dominika
Figurska, aktorka.
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w życiu każdego z nas

Rozmowa z Dominiką Figurską
www.niedziela.pl

www.niedziela.pl
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