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„(…) Wyrusz w drogę. Nie zadowalaj się dysku-
towaniem; nie czekaj, aby zrobić coś dobrego, 
na okazje, które może nigdy się nie pojawią. Już 
nadszedł czas działania! (…) Wy, młodzi, jesteście 
powołani do głoszenia orędzia Ewangelii świadec-
twem życia. Kościół potrzebuje  waszej energii, 
waszego entuzjazmu, waszych młodzieńczych 
ideałów, aby Ewangelia mogła przenikać w tkankę 
społeczeństwa. (…) Nie ma czasu, aby wstydzić się 
Ewangelii. Jest to raczej czas głoszenia jej 
na dachach.”

Jan Paweł II

„Ty wyprowadziłeś 
życie moje z przepaści, 
Panie, mój Boże!”

Jonasz

„Trzeba odważyć się 
na wszystko”

św. Eugeniusz
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dla Królestwa Bożego, dla Wieczności, którą jest Bóg. Są 
różne postawy. Zapraszamy Cię do poznania dwóch ludzi: 
proroka Jonasza i  św. Eugeniusza de Mazenoda. Obydwaj, 
w różnych czasach, zostali wezwani, by iść w  imię Boga. Śle-
dząc ich życie i  Boże działanie, możemy sporo skorzystać. 
Chcemy, żebyś miał świadomość tego, że żyjąc, uczestni-
czysz w  czymś wielkim. Odwagi i  wiary! Mocy i  miłości... 
Szkoda żyć byle jak, szkoda marnować czas.

Jeśli chcesz, to mamy propozycję drogi poznawania 
siebie, drugiego człowieka, świata i  Boga. Propozycję upo-
dabniania się do tego, który swoje życie przeżył najpięk-
niej – do Jezusa. Ten przewodnik, jeśli chcesz, opowie Ci 
o  tym. Zapraszamy!

Na początku chcę bardzo podziękować tym, z  którymi 
w  2004 roku zacząłem iść tą drogą, a  dziś nazywamy ją 
ruchem NINIWA. Bardzo dziękuję tym, którzy w  ostatnich 
miesiącach przyczynili się do powstania tego przewodnika. 

Razem możemy dużo... więcej... a  z  Bogiem wszystko. 
Młodzi! Do przodu!

o. Tomasz Maniura OMI
Duszpasterz Młodzieży Polskiej  

Prowincji Misjonarzy Oblatów MN

Wstęp

Drodzy młodzi Przyjaciele!

Żyjecie, choć sami na ten świat się nie prosiliście. 
Często w  ogóle nie myślimy o  tym, że żyjemy. Jest to dla 
nas oczywiste, przyzwyczailiśmy się do tego – taka norma. 
Raz jest dobrze, innym razem nic nam się nie chce. I  tak 
na przemian – cieszymy się i  smucimy. Czasem się gubimy, 
może nawet dochodzimy do pytania – po co jestem? Po 
co to wszystko? Co ze mną będzie, gdy skończę szkołę, 
gdy będę dorosły? Jak potoczy się moje życie, jaki będzie 
świat? Aż w  końcu pytanie – co po śmierci? 

Często młodzi czują się niepotrzebni, bezwartościowi. 
Tymczasem jesteśmy zaproszeni do udziału w  czymś ogrom-
nym, niepojętym, w  jakimś wielkim przedsięwzięciu. Mamy 
w  nim swoje miejsce i  konkretne zadanie do wykonania.

Jest ktoś, kto urodził się w  Betlejem, żył w  Nazare-
cie i  przyszedł na ten świat z  nieba, żeby przypomnieć nam 
ludziom o  Królestwie Bożym, żeby pokazać nam, co znaczy 
ŻYĆ. Sam jest Życiem. Jest Drogą, Prawdą i  Życiem. 
Przeszedł przez tę ziemię, żyjąc nie dla tej ziemi, ale dla 
Królestwa Bożego. Głosił je i  zapraszał ludzi do udziału 
w  tym ŻYCIU, które trwa bez końca. Wejście na tę drogę 
głoszenia Królestwa to ogromna przygoda, która angażuje 
całe życie. Sprawianie, żeby przez nas i  wokół nas rosło 
Królestwo Boże, wszystko w  Twoim życiu czyni sensownym. 

My, jako Misjonarze Oblaci, odpowiedzieliśmy na to 
wezwanie. Ty też, jako młody człowiek, jesteś wezwany 
i  zaproszony, żeby żyć jak Jezus, żeby kontynuować to, 
co On rozpoczął, bo jeszcze nie wszyscy wiedzą, że żyją 
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Sprawdź koła, zanim ruszysz... NINIWA w skrócie

Pierwsze koło. Co to jest NINIWA?
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Jak wygląda spotkanie NINIWY?
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Nowi Niniwici! Animatorzy

„Czteropasmówka” NINIWY.  
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Zapnij pasy! Oferta Centrum Formacji NINIWA!

KSIĘGA JONASZA
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Jaki związek z  nami ma Maryja, Jan Paweł II, św. Euge-
niusz i  kim byli Święci Młodziankowie? Dlaczego chcemy 
się buntować, o  co chodzi z  „Pustynną Burzą” i  jak mokra 
może być sutanna tańczącego na rockowym koncercie 
oblata?    Jesteś ciekaw?

Sprawdź koła, zanim ruszysz... 
NINIWA w skrócie

PIERWSZE KOŁO 

NINIWA to:

Ogólnopolski ruch młodzieży?
Nazwa starotestamentowa miasta?
Droga w  konkretnym kierunku?
Miks duchowości, relacji międzyludzkich i  aktywności?
Sposób na ewangelizacyjny styl życia?
Wyjazdy, integracja i  zabawa?
Żywiołowi i  fajni ludzie?

Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe!   
NINIWA to propozycja Zgromadzenia Misjonarzy Obla-

tów Maryi Niepokalanej. To oferta dla młodego człowieka, 
który chce czegoś więcej!

Jesteś stłamszony nudną i  bezbarwną codziennością? 
Może, mimo że wszystko masz, czegoś Ci brak? Może wła-
śnie masz w  sobie młodzieńczy entuzjazm i  radość, które 
chcesz wylać na zewnątrz?

To propozycja od Pana Boga, który wyciąga do Ciebie rękę! 

C
O

 T
O JEST NIN

IW
A

?
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DRUGIE KOŁO 

Masz poczucie bezsensu? 
Nie wiesz, w  którą stronę iść?

Celem wspólnoty NINIWA jest stworzenie nam, młodym 
ludziom, warunków do dojrzewania i  rozwoju. NINIWA to 
konkret. To kierunek do szczęścia tu i  teraz, ale i  kieru-
nek do wieczności, do Boga. To też możliwość sprawdzenia 
się w  odpowiedzialnych zadaniach, fajnego spędzenia czasu 
i  poznania wartościowych ludzi. 

Nasze hasło brzmi: „Od Jonasza do Eugeniusza”. 

Jonasz Eugeniusz

początek 
drogi

droga  
10 Niniwowskazów

cel drogi

Jonasz i  Eugeniusz to główne postacie towarzyszące 
nam na naszej drodze. Kim są? Dlaczego to Jonasz jest 
na początku, a  Eugeniusz na końcu drogi? Czym jest tych  
10 Niniwowskazów? Chcesz się dowiedzieć?

PO CO?

Jonasz
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10 Niniwowskazów

Eugeniusz

Kochaj Boga

Bądź Mu wierny

Dużo z  Nim rozmawiaj

Bądź Jego uczniem

Czytaj Słowo Boże

Służ człowiekowi

Dziel się sobą

Głoś Imię Pana

Nie bądź sam

Ciesz się życiem



16 17

CZWARTE KOŁO 

NINIWA proponuje Ci możliwość zrealizowania Twoich 
talentów! To zadanie ewangelizacji, odważnego świadczenia 
o  Bogu.

Proponujemy Ci naszą metodę zwaną Czteropasmówką 
NINIWY! To tak naprawdę pewien styl życia, w  którym 
ważny jest również drugi człowiek obok mnie, któremu 
chcę pomagać.

Cztery pasy ruchu to:
 I Modlitwa
 II Służba
 III Ewangelizacja
 IV Wspólnota

To szeroka czteropasmowa droga, na której wszystkie 
pasy prowadzą w  jednym kierunku. To nie kolejne etapy, 
a  raczej różne drogi do tego samego celu! Wsiadaj!   

TRZECIE KOŁO 

Formacja to rozwój i  wchodzenie w  dorosłość, także 
duchową. Nasza propozycja bazuje na tworzeniu wspólnoty 
ludzi, która regularnie spotyka, modli, i  bawi się, spędza 
razem wolny czas. 

Formacja NINIWY opiera się na trzech latach liturgicz-
nych A, B i  C oraz niedzielnych Ewangeliach, które wska-
zują na konkretne, bliskie nam, młodym, tematy. 

Nasze spotkania wspólnotowe przybierają jedną z  czte-
rech form: 

Co ciekawego może być w  katechizmie, czy Kościół 
boi się dyskusji na trudne tematy, jak mogę pomóc sobie 
rozwiązać problemy z  bliskimi i  czym jest ów tajemniczy 
oblacki charyzmat? Wciąż jesteś ciekaw?

KTÓRĘD
Y?

JAK?

Eucharystia Spotkanie  
katechizmowe

Spotkanie 
ogólnorozwojowe

Spotkanie 
z oblackim 

charyzmatem
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(…) Nie ma czasu, aby wstydzić się Ewangelii. Jest to 
raczej czas głoszenia jej na dachach.1 

Jako ruch NINIWA chcemy być odpowiedzią na to 
wezwanie! Ojciec Święty w  1996 roku powiedział do Misjo-
narzy Oblatów:

Cieszę się, że mogłem kanonizować Eugeniusza de 
Mazenoda. Chciałbym dzisiaj w  moim życiu dokonać tego, 
czego On dokonał w  swoich czasach. Jego relikwie posta-
wiłem w  mojej prywatnej kaplicy i  wybrałem go na mego 
osobistego patrona w  dziele nowej ewangelizacji. 

Jako założyciel oblatów, święty Eugeniusz jest też 
pierwszym i  wyjątkowym patronem naszego ruchu! Jesteśmy 
pewni, że oręduje za nami, tak jak wspiera samych oblatów!

Pierwsze spotkanie kilku młodych osób z  ojcem oblatem 
Tomaszem Maniurą w  celu założenia młodzieżowej wspól-
noty oblackiej odbyło się 2004 r. w  Katowicach. Za datę jej 
powstania uznajemy dzień liturgicznego wspomnienia Świętych 
Młodzianków, 28 grudnia, dlatego wybraliśmy ich na naszych 
patronów. Z  czasem konsekwentna modlitwa sprawiła, że 
otwarliśmy się na nowe osoby i  zaczęliśmy również działać! 
Zaczęliśmy się też spotykać z  młodzieżowymi wspólnotami 
z  innych oblackich parafii na Zjazdach Niniwy. W  2008 roku 
otrzymaliśmy do dyspozycji własny ośrodek w  Kokotku (Lubli-
niec), który nosi nazwę Centrum Formacji NINIWA. Dwa 
lata później zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Młodzieżowe 

1 Jan Paweł II, Wstań, słuchaj, ruszaj w  drogę! Przemówienie do mło-
dzieży w  Bernie w  Szwajcarii 5 czerwca 2004, „L’Osservatore Romano”, wyd. 
polskie, 266 (2004) nr 9, s. 14.

Otwieram drzwi.  
Początek drogi...

Czas, w  którym rodziła się NINIWA, był czasem ostat-
nich miesięcy pontyfikatu Jana Pawła II i  jego śmierci.  
Jan Paweł II zaufał młodzieży. Zaprosił nas, młodych, do 
ewangelizacji. Powiedział tak: 

(…) Wyrusz w  drogę. Nie zadowalaj się dyskutowaniem; 
nie czekaj, aby zrobić coś dobrego, na okazje, które może 
nigdy się nie pojawią. Już nadszedł czas działania! (…) Wy, 
młodzi, jesteście powołani do głoszenia orędzia Ewange-
lii świadectwem życia. Kościół potrzebuje waszej ener-
gii, waszego entuzjazmu, waszych młodzieńczych ideałów, 
aby Ewangelia mogła przenikać w  tkankę społeczeństwa.  
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Spojrzenie przez szybę.  
Dokąd zmierzam?

Żyjemy w  czasach, gdy coraz więcej z  nas, młodych, 
odchodzi od Kościoła! Dlaczego tak często szukamy szczę-
ścia w  tym, co tak naprawdę to szczęście nam odbiera? 
Szukamy go tam, gdzie go nie ma. To sprawia, że wpa-
damy w  depresje i  uzależnienia, a  zdarza się i  tak, że ktoś 
próbuje odebrać sobie życie, bo nie potrafi odnaleźć się 
w  świecie. Bywa, że jesteśmy rozczarowani, bo nie znaj-
dujemy stałych punktów oparcia i  tracimy poczucie sensu 
życia. Często mówimy, że Kościół już nam niczego nie 
daje. Odchodzimy, bo nie znajdujemy w  nim szczęścia, nie 
doświadczamy w  nim miłości Boga ani akceptacji tego, kim 
jesteśmy. Potrzebujemy nowej perspektywy dla swego życia!

Puste miejsce...
Rodzina przeżywa kryzys. Widzimy to dobrze w  naszych 

środowiskach. Ma to ogromny wpływ na to, jak postrze-
gamy Boga i  ludzką miłość. Bo jak budować dobre i  piękne 
relacje, kiedy się ich nie doświadczało w  domu? Wielu 

NINIWA, które ma za zadanie pomagać w  realizowaniu 
naszych pomysłów, takich jak wydanie tego przewodnika!

Tak rozpoczęła się nasza przygoda, która trwa nadal! 
Sami ją tworzymy, ale tylko dzięki Panu Bogu. Kluczyk 
w  stacyjce przekręcony, ale cały czas stawiamy sobie pyta-
nia o  Bożą wolę i  kierunek naszej podróży. Z  perspek-
tywy czasu wiemy dobrze, że to Bóg kieruje losem naszej 
wspólnoty. Naszym marzeniem jest chociaż w  niewielkim 
stopniu pomagać ludziom wokół nas odnaleźć prawdziwego 
Boga. Chcemy z  radością i  odwagą głosić wszystkim Dobrą 
Nowinę. Amen.
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rękę do człowieka obok. Chcemy razem modlić się, pogłę-
biać swoje życie duchowe i  wychodzić do innych, by poka-
zać im sens życia, którym jest Jezus. Chcemy dzielić się 
doświadczeniem wiary w  Chrystusa Zbawiciela. Tak właśnie 
zrobiłby dziś św. Eugeniusz, który rozpoczyna tekst Statu-
tów swojej wspólnoty młodzieżowej słowami: 

Część młodych utraciła jakikolwiek sens życia, ponieważ 
bezbożność jest rozzuchwalona, złe obyczaje tolerowane 
i  materializm przekazywany i  pochwalany. 

I  co z  tym robi? 

Czy mogę być smutnym i  milczącym widzem tego zalewu 
zła, bez szukania środka zaradczego? (…) Przedsięwzięcie 
jest trudne, wcale tego nie neguję, i  nie jest pozbawione 
ryzyka. Ale nie boję się niczego, ponieważ pokładam całe 
moje zaufanie w  Bogu, szukając wyłącznie Jego chwały 
i  zbawienia dusz.

Bóg chce doprowadzić każdego człowieka do pełni 
szczęścia i  radości. Jezus daje nam tę pełnię. Źródło 
tego szczęścia odkrywamy w  Kościele, gdzie obecny jest 
żyjący Chrystus. Niestety wiele osób z  naszego środowi-
ska odrzuca Kościół. Kojarzy go z  przerośniętą instytucją, 
zamiast z  żywą wspólnotą. Nie wie, tak naprawdę, kim jest 
Chrystus! A  przecież prawda jest na wyciągnięcie ręki. 
Zbawienie i  radość, które daje, są dostępne dla każdego!

Chcę być świadkiem!
Chcemy wyjść do naszych kolegów i  koleżanek, którzy 

szukają szczęścia poza Kościołem, którzy nie potrafią  

z  nas jest samotnych. Powstaje jakaś głęboka i  przeraża-
jąca pustka. Potrzebujemy czegoś, co zapełni to „puste 
miejsce”…

Co proponuje nam świat? 
Już na etapie gimnazjum nie mamy problemu z  dostę-

pem do narkotyków, alkoholu czy papierosów. A  jakich idoli 
i  autorytety wskazuje nam świat? Czy stale nie atakuje 
nas wszechobecny seks i  przemoc? Jak często słyszymy, że 
miłość to tylko uczucie? Albo że trzeba się kierować tym, 
co przyjemne, aby być szczęśliwym? Ten wpływ jest coraz 
mocniejszy, bo sami nie reagujemy! Nie wiemy nawet, ile 
kłamstw podaje się nam każdego dnia.

A  ja?
Czas na konkretne pytanie! Czym dla mnie dzisiaj jest 

śmierć i  zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Czy może 
jest zwykłą historyjką, przedawnioną bajeczką, która nie ma 
już znaczenia? A  może już poznałem choć trochę Jezusa, 
ale ktoś obok mnie jeszcze nie doświadczył Jego miłości? 
Jeśli tak, to czy mogę nie reagować? Stać obojętnie? Nic 
nie robić? 

Odkrywanie w  moim życiu obecności Jezusa sprawia, że 
doświadczam szczęścia. Mam w  Nim oparcie. Nie jestem 
sam! Czy chcę to szczęście zachować tylko dla siebie? Czy 
może zdecyduję się uczynić coś, żeby inni poznali Jego 
miłość? 

A  my?
Wszyscy szukamy szczęścia i  mamy do tego prawo! 

Mamy też poczucie obowiązku dzielenia się nim z  innymi. 
Zainspirowani postawą i  życiem Eugeniusza, chcemy wyciągnąć 
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Manewr nawracania.  
Do Niniwy!

NINIWA...

...jest miastem wezwanym do nawrócenia. To ogromne 
miasto, jedno z  największych na świecie. Mieszkają w  nim 
sami grzeszni poganie. Bóg ostrzega ich przed konsekwen-
cjami ich postawy, bo chce okazać im swoje miłosierdzie. 
Bóg nie skazuje na potępienie, ale wzywa do nawrócenia! 
Przed żadnym grzesznikiem nie zamyka drogi przebaczenia, 
trzeba tylko szczerze chcieć do Niego wrócić. Bóg jest 
wspaniałomyślny dla ludzi i  nie zrezygnuje ze swoich zamia-
rów ocalenia Niniwy. Ostatecznie uratuje całe miasto!

odnaleźć sensu życia. Oni potrzebują nas i  naszego świa-
dectwa wiary! Niech zobaczą, że modlitwa to nie prze-
żytek, a  bycie życzliwym i  pomocnym daje paradoksalnie 
więcej zysku niż cwaniactwo i  kombinowanie! Pokazać im 
Chrystusa! To jest konkret. Św. Eugeniusz postawił nam 
dwa cele:

 powiedzieć złu „NIE” swoim przykładem i  ewangelizacyj-
nym stylem życia,
dążyć do swojej własnej świętości. 

Ale jak?
Mamy świadomość, że nasze dobre pragnienia nie 

wystarczą. Przecież to ogromne wyzwanie! Jak sobie pomóc 
w  przebyciu tej wymagającej drogi? Odpowiedzią na to 
pytanie jest treść tego „Przewodnika Niniwity”! Udajemy 
się w  drogę konkretną, przemyślaną trasą! Dzięki tej ksią-
żeczce, mimo różnych zakrętów, zawsze można na tę trasę 
wrócić.
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Do tego natomiast potrzebujemy siebie nawzajem. Dla-
tego chcemy spotykać i  kontaktować się z  innymi wspól-
notami,  żeby rosnąć w  siłę, tworząc zwarty, ogólnopolski 
i  jednolity ruch młodzieżowy NINIWA. Razem spotykamy, 
modlimy, dzielimy się swoimi doświadczeniami i  wspólnie 
działamy.

JONASZ, NIE CAŁKIEM SUPERBOHATER...

Jak uratować całe miasto? Bóg 
ma świetny plan! Posyła Jonasza, 
żeby ostrzegł Niniwę przed zagładą, 
jeśli ta się nie nawróci. Niestety 
prorok stawia opór, okazuje się nie-
posłuszny. Jonasz nie może pojąć, 
że Bóg jest aż tak miłosierny dla 
zwykłych pogan. Przecież zasługują 
na karę, a  nawet jeśli się nawrócą, 
czy długo to potrwa? Jak szybko 
zapomną o  Bogu? Mimo wątpliwo-
ści, Jonasz ostatecznie spełnia Bożą 
wolę. Zgadza się. Idzie.

Jonasz podobny do mnie?
Zanim poszedł, mocno się buntował! Czy my, chrześcija-

nie XXI wieku, nie zachowujemy się podobnie? Czy chcemy 
podejmować trud i  wysiłek? Czy troszczymy się o  innych? 
Czy może jak Jonasz wolimy postawić na kimś przysłowiowy 
krzyżyk? Bo czy w  ogóle warto się starać?

Może i  my niejednokrotnie zawiedliśmy Boga. Może nie  
odpowiedzieliśmy na Jego wezwanie. Może po prostu nam 
się nie chce. Tymczasem Bóg jest konsekwentny i  nie daje 

Niniwa dzisiaj
Dziś podobnych pogan nie brakuje wśród nas, ochrzczo-

nych. Tak wielu z  nas nie wie, jak ważni jesteśmy dla Boga. 
Dlaczego tak często ulegamy złudnym koncepcjom szczę-
ścia? Czy sukces i  dobra materialne mogą zagwarantować 
nam bezpieczeństwo, spełnienie i nadać sens naszemu życiu? 
To wszystko jest ważne i  Bóg chce nam dać szczęście już 
tu na ziemi, ale nasz cel sięga dużo dalej. Życie wieczne 
i  wieczna radość. Trudno przebić to jakąkolwiek ziemską 
ofertą.

Nasza Niniwa
Jako Ewangelizacyjna Wspólnota Młodzieżowa NINIWA 

przede wszystkim sami chcemy się nawracać. Nie innych, 
ale siebie! Sami potrzebujemy non stop zwracać się do 
Boga i  rozpoznawać, do czego On nas dziś zaprasza. 

Jednak, żyjąc w  Kościele, odkrywamy też to drugie 
wezwanie. Bóg chce, żebyśmy sami głosili innym Dobrą 
Nowinę. Ta nowina to wiadomość, że Chrystus pomaga 
nam wychodzić z  tego wszystkiego, przez co nie czujemy 
się wolni. 
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inaczej, głębiej, dojrzalej, że można mieć poczucie sensu we 
wszystkim, co nas dotyczy? Bóg chce posługiwać się ludźmi. 

To ja mogę być tym kimś, przez kogo Bóg przemówi. 
Czy mam świadomość, jak wielką wartość mogą wtedy mieć 
moje słowa albo jak wspaniałe to przedsięwzięcie? Tu nie 
chodzi o  coś abstrakcyjnego! Wieczność jest jeszcze dla 
mnie odległa? Może i  tak, ale moja postawa ma wpływ na 
rzeczywistość tu i  teraz, a  w  konsekwencji również na 
przyszłość! Czy chcę świadomie ją kształtować, czy zosta-
wię to komuś innemu?

WZÓR EUGENIUSZA!

Szukając wzoru zawierzenia, odwagi i  poczucia misji, 
spotykamy postać założyciela Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej...

grzech   doświadczenie Bożego miłosierdzia   nawrócenie  
odwaga   poczucie misji     św. Eugeniusz!

Oto wzór na kogoś, kto nie pozostał obojętny na 
Boże wezwanie! Ten ktoś był bardzo podobny do nas. 
Św. Eugeniusz de Mazenod3, już w  młodym wieku, napo-
tykał wiele trudności. Z  powodu rewolucji francuskiej 
w  wieku 8 lat musiał uciekać z  rodzicami do Włoch. 
W  Palermo, jak wielu innych, pozwolił się zafascynować 

3 Urodził się 1 sierpnia 1782 w  Aix-en-Provence, stolicy Prowansji (południe Fran-
cji) w  rodzinie  arystokratyczno-urzędniczej. Z  obawy przed rewolucją francuską 
na kilka lat wyemigrował do Włoch. Po powrocie dalej żył dostatnim, swawol-
nym życiem, aż dostąpił głębokiego nawrócenia w  Wielki Piątek 1807 r. W  1811 r. 
przyjął święcenia kapłańskie i  rozpoczął pracę misyjną w  Prowansji. W  1816 roku 
założył zgromadzenie, wtedy jeszcze nazywane Misjonarzami Prowansji, a  później 
Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej. W  1837 r. został mianowany biskupem 
Marsylii. Zmarł 21 maja 1861 w  otoczeniu swoich współbraci.

za wygraną! Mówi „idź”! Wyruszyć do człowieka, z  którym 
żyję na co dzień, to często najtrudniejsza i  najdalsza 
podróż. 

Jako wspólnota NINIWA nasłuchujemy tego „idź”. 
Chcemy wyjść do innych, ale przede wszystkim samemu opu-
ścić swój ciepły i  tylko pozornie bezpieczny kącik. Chcemy 
wstać i  iść do Niniwy!

Chyba się boję...
No właśnie, łatwo powiedzieć... Trudno przezwyciężyć 

lęk, to normalne. Ale jeśli jakaś cząstka nas zaczęła zauwa-
żać, że coś nie gra z  naszym życiem, że jest coś więcej niż 
szara codzienność, to czy teraz oszukamy samych siebie, 
z  powrotem zakryjemy uszy i  zamkniemy oczy?

Nie bójcie się. Idźcie i  oznajmijcie moim braciom: niech 
idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.2 

Skąd wziąć tę odwagę? Jak stać się na tyle wolnym, 
żeby pokonać własny lęk? Trzeba osobiście spotkać Chry-
stusa! To On nas uwalnia. Jezus jest najlepszym wzorem 
odwagi. Zaryzykował swoim życiem. Gdy objawił się jako 
Syn Boży, ludzie chcieli Go ukamienować za bluźnierstwo. 
Dobrze wiemy, że to Go nie powstrzymało. Odważnie prze-
szedł między nimi...

Przetestować swoją odwagę!
Naśladując Chrystusa, chcemy iść i mówić o Nim naszym 

bliskim w  rodzinie, sąsiadom, w  pracy, w  szkole. Kto, jeśli 
nie my, chrześcijanie, ma powiedzieć ludziom, że Chrystus 
zmartwychwstał? Że daje nam nową szansę, że można żyć 

2 Mt 28, 1–10.
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Eugeniusza nasze życie nie jest zawsze wyłącznie czarne 
lub wyłącznie białe.

Chcemy żyć tak jak św. Eugeniusz. On odważnie wycho-
dził do ludzi swoich czasów, którzy nie znali Chrystusa! Wal-
czył, by ich do Jezusa przyprowadzić. Robił to m.in. przez 
dawanie przykładu, świadectwa wiary. Nie bał się nowych 
wyzwań. Nie zważając na krytykę z  zewnątrz, dostosowy-
wał się do tych, wśród których był (ludzie z  marginesu). 

tym, co błyszczy. Afiszował się tytułem hrabiego i  swoim 
atrakcyjnym wyglądem. Sprawiało mu przyjemność, że inni 
go podziwiają. Wrócił do rodzinnego Aix. Wciąż odczu-
wał egocentryczne zadowolenie z  siebie samego. Mimo to 
czuł, że jego bliscy go nie rozumieją. Jego ojciec i  matka, 
po trwającej jakiś czas separacji, rozwiedli się. Rodzina 
w  rozsypce. Czy to nie coraz częstszy widok? Czuł także 
przytłaczający ciężar dominacji niektórych osób ze swej 
rodziny, które zawsze o  wszystkim decydowały za niego. 
Bał się również o  przyszłość. Odkrył, że jego wychowanie 
jest kompletnie różne od potrzeb nowego świata, który 
się rodził. Doświadczył serii niepowodzeń: chybiona per-
spektywa małżeństwa, nieudana kariera, czy oddalenie od 
wiary otrzymanej w  dzieciństwie. 

Bez wątpienia młodość Eugeniusza de Mazenoda wpły-
nęła na to, że później stał się tak wrażliwy na młodzież, że 
potrafił ją zrozumieć i  rozmawiać z  nią. 

Jak Eugeniusz...
Żeby jednak nie odnieść wrażenia, że całe młodzień-

cze życie Eugeniusza było wyłącznie pasmem niepowodzeń, 
trzeba wiedzieć, że doświadczał również wielu łask. Spoty-
kał na swojej drodze wielu dobrych ludzi. Jego wujek był 
księdzem i  dał bratankowi dobry przykład. We Włoszech 
wychowywał Eugeniusza sympatyczny kapłan, don Bartolo 
Zinelli. To on pomógł zaszczepić podstawowe wartości 
i  ducha zdrowej pobożności, które później doprowadziły 
Eugeniusza do kapłaństwa i  jego misji. 

Czy czasem i  my nie mamy wrażenia, że wszystko, czego 
się dotkniemy, ostatecznie się wali? Może dostrzegamy tylko 
te ciemne strony naszego życia, a nie widzimy wielu dobrych 
osób i  sytuacji, które nas spotykają? Tak jak w  przypadku 
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Odpalam silnik!  
Wymiary NINIWY

Trudno policzyć, ile razy do tej pory pojawiło się już 
słowo „nawrócenie”. Ale co to „nawracanie się” konkretnie 
dzisiaj znaczy? To długi, ciągły proces upodabniania się do 
Jezusa. To pozwolenie Bogu, by nas zmieniał. Bycie konse-
kwentnym w  drobnych i  wielkich rzeczach. Dużo łatwiej 
nawracać się we wspólnocie. Czym zatem jest wspólnota 
NINIWA i  co ją napędza?

NINIWA     modlitwa    więzi    działanie

Żadna wspólnota nie przetrwa, jeśli nie zadba się 
o  każdy z  tych trzech wymiarów jej funkcjonowania. To 
nie kolejne etapy, ale jednocześnie realizowane zadania, 
pragnienia i  potrzeby, które warto zaspokajać, żeby wspól-
nota się rozwijała. Im głębsze, tym ważniejsze dla wspólnoty 
i  każdego jej członka indywidualnie!

Wszystko po to, żeby mogli poznać, że Bóg nie zapomina 
o  nikim. Nie ma ludzi, którym Bóg nie daje szansy nawró-
cenia. My też odkrywamy, że Bóg posyła nas do naszych 
rówieśników, z  naszego środowiska życia. 

Od Jonasza do Eugeniusza...
To nasze hasło przewodnie! Dobrze oddaje to, jacy 

jesteśmy w  punkcie wyjścia, jaką mamy pokonać drogę i  do 
jakiego celu dążyć. Obie te postacie są bardzo do nas 
podobne. Wiemy, tak jak Jonasz, że Bóg jest realny i  że 
powierza nam ważne zadanie, ale często nie chcemy go 
realizować. Z  kolei Eugeniusz też stoczył ze sobą podobną 
walkę, ale ostatecznie doświadczył wielkiej Bożej miłości 
i  pokazał, jak sprostać wyzwaniu.

Tylko razem. Tylko z  Jezusem.
Dobrze wiemy, że pojedynczo niewiele zdziałamy. Apo-

stołowie też nie działali w pojedynkę. Mimo to, nawet oni 
na pewnym etapie zawiedli Jezusa. Mimo trzech lat spędzo-
nych przy Nim, nie byli doskonali. Zwyczajnie uciekli, kiedy 
Jezus został schwytany! Nie ma powodu myśleć, że mniejsi 
z  nas tchórze. Dlatego nigdy nie mówimy, że ktoś z  nas 
jest już na końcu drogi. Wszyscy właściwie zawsze jesteśmy 
na początku, wciąż na nowo powinniśmy podejmować trud 
nawrócenia i  nieustannie słuchać, do czego Bóg nas wzywa. 
Powinniśmy zawsze modlić się o  wiarę i  odwagę. Jak Jonasz 
jesteśmy bardzo oporni i  zamknięci. Nasze serca są małe 
i  nie potrafią pojąć Bożego miłosierdzia. Tylko Jezus jest 
niedoścignionym autorytetem. Jest doskonały jako człowiek 
i  Bóg. To z  Nim chcemy pokonywać tę długą drogę od 
Jonasza do Eugeniusza.

m

odlitwa

więzi

działanie
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Chcemy się tym bogactwem wzajemnie ze sobą dzielić 
i  czerpać od innych. Chcemy spotykać się na modlitwie, 
ale nie tylko! Na co dzień chcemy wspólnie coś tworzyć, 
rozmawiać, bawić się. Nie można wyłącznie się modlić 
(chyba że całe nasze życie potraktujemy jako jedną wielką 
modlitwę). Bóg dał nam uczucia, radość i  potrzebę bycia 
z  drugim człowiekiem. Pielęgnujmy te dobre pragnienia!

Działania – energetyczne paliwo!
Trzecią płaszczyzną wspólnoty jest konkretne działanie 

ewangelizacyjne. To właśnie ono najbardziej spektakularnie 
rzuca się w  oczy! To bardzo naturalne, że chcemy dawać 
coś z  siebie na zewnątrz. Sposobów działania jest tyle, ile 
w  nas kreatywności! To od nas zależy, jak przekażemy innym 
to dobro, które daje nam Bóg! Chcemy naszym paliwem 
zasilić innych!

Modlitwa – pierwszy bieg!
Najważniejsza we wspólnocie jest oczywiście modlitwa. 

Bez niej nie ruszymy. NINIWA powstała przez modlitwę 
kilku osób, które chciały od życia czegoś więcej. W  trak-
cie pierwszego roku Pan Bóg przygotowywał grunt, funda-
ment wspólnoty. Wysłuchał modlitwy i  z  czasem dał ludzi, 
możliwości, talenty, a  nawet potrzebne środki! To modlitwa 
pozwala nam czerpać siłę i  pocieszenie. Modlitwa to osobi-
ste spotkanie i  rozmowa z  Bogiem. To spotkanie jest szcze-
gólnie mocne w  czasie Eucharystii i  innych sakramentów.

Więzi – obudowa silnika?
Drugim ważnym wymiarem są więzi i  relacje z  innymi. 

To one spajają nas w  solidną całość. Nie jesteśmy samot-
nymi wyspami. Każda osoba jest wartościowa i  wyjątkowa. 
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Wymiar Opis

Modlitwa Modlitwa jest fundamentem 
wspólnoty. Od niej się wszystko 

zaczyna i  to ona jest najgłębszym 
sensem wspólnoty, bo to 

spotkanie z  samym Bogiem.

Więzi Budujemy relacje przez aktywność, 
zaangażowanie, spotkania 

integracyjne, imprezy, wspólne 
wypady na ciastko, do kina itp.

Działanie Wychodzimy do innych, prowadząc 
rekolekcje, wystawiając 

przedstawienia, grając koncerty, 
czy zwyczajnie rozmawiając 

z  innymi. Głosimy Jezusa i  zarazem 
sami się umacniamy! A  może 

dodatkowo ktoś nowy do nas 
dołączy?

Silnik św. Eugeniusza 
Eugeniusz proponuje nam wzór wspólnoty jakim są 

ludzie zgromadzeni wokół Zbawiciela! To Chrystus jest naj-
ważniejszy. Każdy powinien mieć z  Nim wyjątkową, indywi-
dualną relację. Łącząc się z  Nim, stajemy się bliscy również 
i  sobie nawzajem. Chcemy dzielić się tym doświadczeniem 
z  kolejnymi osobami. Im bardziej skupimy się na Jezusie, tym 
więcej będziemy chcieli dawać innym.
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Jonasz Eugeniusz

początek 
drogi

Wchodzę do 
wspólnoty 
ze swoimi 

problemami 
i  słabościami 

podobnymi do 
tych, które 
miał Jonasz. 
Jednak tak 

jak on czuję 
wezwanie do 

czegoś więcej, 
niż biernego 

obserwowania 
tego, co 
dzieje się 

wokół mnie.

droga formacji

To długa droga. 
Gdzie jest jej 

koniec? Czy w  ogóle 
można osiągnąć 
pełną dojrzałość 

i  świętość? 

Bóg nie rozlicza 
nas z  sukcesów 

i  porażek, ale właśnie 
z  tej nieustannej 
próby podążania 

Jego drogą. Dobry 
łotr na końcu 

swojej drogi skręcił 
w  stronę Jezusa 

i  Jego miłosierdzia. 
Z  pewnością nie 

był doskonały. Nie 
szkodzi.

Chcę podążać drogą 
formacji NINIWY, 

kierując się  
„10 Niniwowskazami”!

cel drogi

Ale przecież 
celem życia jest 

zbawienie!

To prawda. Na 
szczęście święci 
pokazali, jak je 

pięknie osiągnąć. 
Eugeniusz 

był dojrzałym 
świadkiem 
Chrystusa. 

Chcę do tego 
wzoru dążyć!

Ręce na kierownicy!  
Cel

Celem Ewangelizacyjnej Wspólnoty Młodzieżowej NINIWA 
jest stworzenie nam, młodym ludziom, warunków do dojrze-
wania i  rozwoju. Chcemy we wspólnocie osiągać chrześci-
jańską dojrzałość, żeby mieć pełny udział w  Kościele (rów-
nież ewangelizować).

Ten cel sformułowaliśmy pod hasłem: „Od Jonasza do 
Eugeniusza”. Można więc powiedzieć, że naszym celem jest 
osiągnięcie dojrzałości, jaką miał św. Eugeniusz.
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Kochaj Boga
Podejmę decyz ję, by się nawracać i  wchodzić z  Nim 

w  relację. Będę poznawać Boga, Jego wolę i  plan dla 
mojego życia. Chcę mieć świadomość Jego obecności 
przy mnie i  starać się być Jego świadkiem. Postana-
wiam wypełniać przykazania Dekalogu i  pogłębiać jego 
zrozumienie.

Bądź mu wierny 
Będę wiernie i  systematycznie przyjmować sakramenty 

święte. Oprócz niedzieli, będę starać się przynajmniej 
raz w  ciągu tygodnia być na Mszy Świętej. Chcę regular-
nie przystępować do spowiedzi. Postanawiam być wierny 
Bogu, ale i  człowiekowi przez sumienne wypełnianie 
swoich obowiązków domowych, szkolnych i  duchowych.

Dużo z  Nim rozmawiaj 
Będę się modlić każdego dnia, rano i  wieczorem, ale 

nie tylko. Bóg słyszy mnie w  każdej chwili – kiedy właśnie 
uciekł mi autobus i  kiedy ktoś podziękował mi za pomoc. 
Chcę rozmawiać z  Jezusem o  wszystkim. Postanawiam 
adorować Jezusa w  Najświętszym Sakramencie przez  
30 minut przynajmniej raz w  tygodniu i  codziennie modlić 
się modlitwą św. Eugeniusza o  miłość do Chrystusa.

Bądź Jego uczniem
Postanawiam przychodzić regularnie na spotkania mojej 

wspólnoty. Uczeń Chrystusa jest otwarty na słuchanie. 
Poszukam dla siebie kierownika duchowego. Będę czytać 
mądre książki i  rozwijać się. 

10 Niniwowskazów!
Jak nie zgubić się na tej drodze? Posługujemy się  

„10 Niniwowskazami”! Znajdują się one na Karcie Niniwity. 
To nie alternatywna wersja 10 przykazań, tylko wskazówki 
jak w  praktyce się rozwijać i  żyć blisko Jezusa. Każdy Nini-
wowskaz to zbiór kilku rad, jak iść we właściwym kierunku. 
Chcemy je realizować!
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Nie bądź sam
Chcę rozmawiać z  innymi o  tym, co przeżywam. Będę 

pogłębiać swoje więzi w  grupie, wspólnie świętować, pamię-
tać o  rocznicach urodzin w  rodzinie, w  szkole i  we wspól-
nocie. Postanawiam rozmawiać z  ludźmi przyjaźnie. Drugi 
człowiek jest darem!

Ciesz się życiem
Postanawiam kochać siebie, zauważać swoje potrzeby 

i  najgłębsze pragnienia. Czy mam własne marzenia, pra-
gnienia, hobby? Zaplanuję czas na dobrą rozrywkę, pójdę 
na koncert albo do teatru. Będę pamiętać, że trud też 
daje satysfakcję. Może pojadę w  góry albo wyskoczę pobie-
gać. Chcę się więcej uśmiechać.   Będę imprezować, ale 
w  dobrym stylu. Wszystko mogę, ale nie wszystko przynosi 
mi korzyść!

Nie jest tego za dużo?
Dojrzały chrześcijanin to człowiek radykalny. Oczywiście 

nikt nie wymaga od nas, żeby z  dnia na dzień postępować 
co do joty zgodnie z  tymi wskazówkami. Wiele z  nich na 
pewno już realizujemy w  naszym życiu. Teraz czas, żeby 
stawiać sobie kolejne wyzwania. Na pewno w  tych zmaga-
niach pomoże osobisty kierownik duchowy. 

Widać, że wskazówki są tak sformułowane, że nie da 
się ich nigdy w  100% wypełnić. One zakładają ciągły proces 
poprawy, zawsze przecież możemy jeszcze bardziej pogłębić 
relacje z  innymi albo jeszcze lepiej zaplanować swój czas!

Czytaj Słowo Boże
Postanawiam modlić się Pismem Świętym. Znajdę dla 

Biblii stałe miejsce w  swoim pokoju. To żywy Bóg przema-
wia w  Słowie, w  momencie gdy je czytam. Chcę czytać nie 
tylko oczami, ale przede wszystkim sercem. To, co mnie 
spotyka, wszystkie życiowe doświadczenia, pragnę przeży-
wać zgodnie z  wiarą, w  kontekście Słowa Bożego. 

(Proponujemy Ci specjalną metodę modlitwy Słowem 
Bożym - patrz strona 84).

Służ człowiekowi
„Kochaj bliźniego jak siebie samego”! Chcę się uwrażli-

wiać na potrzeby innych, szczególnie swoich domowników. 
Pomogę rodzeństwu w  pracy domowej, mamie w  kuchni 
itp. Postanawiam zawsze próbować wczuć się w  sytuację 
potrzebującego i  nie reagować obojętnością. 

Dziel się sobą
Będę odkrywać swoje talenty! Chcę śpiewać, grać, 

malować, uprawiać sport, rozwijać siebie, a  przez to także 
i  innych wokół. Pragnę zarażać swoimi pasjami ludzi wokół. 
Najgorsza jest obojętność, bezczynność i  gnuśność. A  od 
nich już niedaleko do beznadziei. 

Głoś Imię Pana
Postanawiam mówić, co myślę i  być odważnym chrześci-

janinem! Nie chcę traktować wiary jako tematu tabu, bo to 
nie tylko moja prywatna sprawa. Będę jednak pamiętać, żeby 
raczej świadczyć, a  nie narzucać swoje poglądy innym. Chcę 
dzielić się miłością. Ja i  mój oddalony od Boga kolega, obaj 
jesteśmy głodni miłości Jezusa. Mam to szczęście, że wiem, 
gdzie jest chleb, więc chcę się tym szczęściem dzielić.
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Środki transportu.  
Formacja

Trochę konkretów!
Być może, kiedy zagłębiam się w  10 Niniwowskazów, 

odnoszę wrażenie, że cała odpowiedzialność spoczywa na 
mnie? Nic bardziej mylnego! Rzeczywiście zdecydować się 
trzeba samemu, ale na tym właśnie polega siła wspólnoty, że 
daje konkretne sposoby realizacji wytyczonych celów.

To, co jest tu przedstawione, to tylko pewna propozy-
cja. Każda wspólnota jest inna, różni się wielkością, wiekiem 
uczestników, życiem parafii i  społeczności, w  której funk-
cjonuje (wielkie miasto czy niewielkie miasteczko). Dlatego 
nic dziwnego, jeśli moja wspólnota funkcjonuje nieco ina-
czej niż w  zaproponowanych w  tym przewodniku ogólnych 
założeniach. Chcemy mieć wspólny fundament i  wspólny 
cel. Tym celem jest pogłębianie osobowej więzi z  Jezusem. 
To fascynująca podróż! Oto nasze środki transportu...

ABC WIARY – 3 LATA LITURGICZNE

Nasza formacja opiera się na trzech latach liturgicz-
nych. To nasz fundament, mocno osadzony w  tradycji 
Kościoła. Trudno wymyślić coś lepszego. Kościół od lat 
praktykuje wymienność czytań i  Ewangelii podzielonych na 
trzy lata: A, B i  C. W  skrócie chodzi o  to, żeby jak naj-
więcej treści Biblii mogło do nas trafić. Dlatego co roku 
zmieniają się teksty przypadające na dany dzień, odpowied-
nio do roku A, B lub C. Te lata zmieniają się cyklicznie. 
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Drobne pomoce...
Żeby jeszcze lepiej wejść w  tryby roku liturgicznego, 

staramy się czasem na spotkaniu pomodlić Liturgią Godzin, 
słowami litanii, Koronką do Miłosierdzia Bożego czy modli-
twą różańcową, które dodatkowo podkreślają różne treści. 
Warto też powracać do pięknych i  prostych śpiewów albo 
do modlitwy kanonami z  Taize, sprzyjających medytacji. 
Wszystko to pomaga urozmaicić spotkania.

4 RODZAJE SPOTKAŃ

Nasze spotkania wspólnotowe przybierają jedną z  czte-
rech form. Są nimi Eucharystia, spotkanie katechizmowe, 
ogólnorozwojowe i  spotkanie z  oblackim charyzmatem. 
Każde z  nich (oprócz Mszy Świętej) oparte jest na Ewan-
gelii z  przyszłej niedzieli. Zazwyczaj w  miesiącu są cztery 
spotkania (jedno w  tygodniu), ale niekiedy może być jedno 
więcej (dłuższy miesiąc) lub mniej, bo wypada święto lub 
inne wydarzenie. Układ spotkań może wyglądać np. tak:

1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień 4 tydzień

Wspólna  
Eucharystia

Spotkanie  
katechizmowe

Spotkanie 
ogólnorozwojowe

Spotkanie 
z oblackim 

charyzmatem

Nie oznacza to jednak, że ich kolejność zawsze będzie 
taka sama! Tematy dopasowane są tak, żeby najlepiej nawią-
zywały do tekstów z  niedzieli. Np. możemy się spodziewać, 
że przy okazji Ewangelii o  ośmiu błogosławieństwach pojawi 

Dzięki temu treści jest w  sumie bardzo dużo, bo przecież 
każdy rok liturgiczny podzielony jest chronologicznie jesz-
cze na odpowiednie okresy, takie jak np. okres bożonaro-
dzeniowy, wielkanocny czy Wielki Post. To pokazuje, jak 
bogaty jest Kościół! Chcemy z  tego bogactwa korzystać na 
drodze naszej niniwowej formacji. Robimy to, rozważając 
na każdym spotkaniu Ewangelię z  kolejnej niedzieli. W  ten 
sposób chcemy być mocno osadzeni w  dynamice roku litur-
gicznego. W  czasie niedzielnej liturgii wracamy do przemy-
ślanych już tekstów i  lepiej je rozumiemy.

„Święta, święta i  po świętach.”
Zanim przystępujemy do przeżywania świąt czy uro-

czystości, poświęcamy we wspólnocie czas, żeby omówić 
istotę konkretnego święta, historię i  sposoby jego przeży-
wania w  przeszłości i  obecnie. Koncentrujemy się także na 
kwestiach liturgicznych i  zrozumieniu znaków oraz symboli 
związanych z  danym świętem. Nie chcemy, żeby ich sens 
uciekał nam jak w  potocznym, tytułowym powiedzonku.

Święci w  Kościele
Historia Kościoła może być pokazywana przez pryzmat 

życia konkretnych świętych, czyli w  sposób „ludzki”, bo to 
przecież ludzie tworzą Kościół. Np. trudno nie zwrócić 
uwagi na nawrócenie św. Eugeniusza w  kontekście Wiel-
kiego Piątku. Takich wkomponowanych w  okresy liturgiczne 
akcentów świętych nie brakuje. Dzięki nim możemy lepiej 
zrozumieć, czym jest świętość, jakie są Boże sposoby dzia-
łania, a  korzystając z  modlitw i  wskazówek, które pozosta-
wili święci, możemy pogłębiać nasze rozumienie i  przeżywa-
nie chrześcijańskiej duchowości.
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na wzór spotkania w  Wieczerniku. To dla nas radosne 
święto, a  Jezus jest w  jego centrum! Nasza wspólnota nie 
może istnieć bez źródła, jakim jest Msza Święta. Dobrze 
jest, jeśli przed Eucharystią adorujemy Najświętszy Sakra-
ment, a  samą liturgię upiększamy własnym zaangażowaniem 
w  śpiew, w  obowiązki lektora czy udziałem w  procesji 
z  darami. W  miarę możliwości po Mszy można zorganizować 
spotkanie przy ciastku, żeby nacieszyć się jeszcze dodat-
kowo sobą nawzajem.

się temat z  katechizmu, a  przy Ewangelii o  Jezusie odna-
lezionym w  świątyni przez Maryję i  Józefa przyjrzymy się 
relacjom w  rodzinie (spotkanie ogólnorozwojowe).

Eucharystia
Żeby dobrze przeżywać Mszę Świętą, musimy ją naj-

pierw osobiście odkryć i  zrozumieć. Niestety wielu z  nas 
nie rozumie liturgii. Często Mszę oceniamy w  dwóch kate-
goriach: ile trwała i  czy kazanie było ciekawe. A  przecież 
Eucharystia to coś o wiele więcej! Wielu katolików, młodych 
i  dorosłych, podważa jej wartość. Czy nie zdarza nam się 
mówić, że Mszę Świętą można zastąpić modlitwą w  domu 
albo samotnym spacerem po parku, jeśli tam lepiej odczu-
wamy Bożą obecność!? To tylko pozory. Często tworzymy 
sobie subiektywny obraz Boga, daleki od prawdy. Kościół 
i  sakramenty chronią nas przed tym niebezpieczeństwem.

W  Eucharystii Bóg daje nam siebie i  siłę byśmy byli Jego 
świadkami. Stąd bierze się potrzeba Ewangelizacji! 

Jeśli Eucharystia jest uprzywilejowanym miejscem 
upodobnienia się do Chrystusa, to staje się zarazem miej-
scem misjonarskiego posłania; jest miejscem, gdzie rodzi się 
codzienna praktyka miłości nie tylko w  obrębie wspólnoty, 
ale także wobec wszystkich, za których Chrystus ofiaruje 
swoje Ciało i  przelewa swoją krew.4

Eucharystia powinna być radosnym czasem, w  którym 
odczuwamy bliskość ze sobą wzajemnie i  z  Chrystusem 

4 F. Ciardi, Eucharystia [w:] Słownik wartości oblackich, Poznań 2004,  
s. 188.
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rozmawiać, choć ostatecznie najlepiej zauważamy to przez 
obserwację.   Wyjątkowe poczucie wspólnotowości, ofiar-
ności i  misji czy wzorowanie się na postaci Maryi to tylko 
wierzchołek góry lodowej. Św. Eugeniusz przetarł już dla 
nas szlaki, którymi razem z  jego współbraćmi chcemy dalej 
kroczyć. Chcemy poznawać ich zwyczaje, święta, modli-
twy i  postawy, a  wszystko to przez pryzmat Ewangelii. Jak 
mokra może być sutanna tańczącego oblata albo gdzie leży 
kres oblackiego poczucia humoru?    Dowiemy się tego być 
może właśnie na spotkaniu z  oblackim charyzmatem!

Spotkanie katechizmowe

katechizmowe         nudne i  sztywne!

Te spotkania są głównie nakierowane na to, żeby 
wyjaśnić podstawy wiary i  jej zasady. Do tego służy nam 
mądrość Kościoła przedstawiona w  katechizmie. W  ten 
sposób odpowiadamy na wiele pytań, które się w  nas rodzą. 
Czy często nie buntujemy się przeciw zaleceniom Kościoła? 
Może przykazania wydają nam się surowe i  mamy wraże-
nie, że ograniczają naszą wolność? Chcemy wchodzić głę-
biej w  różne trudne tematy, żeby lepiej je zrozumieć. Przy 
okazji zdobywamy wiedzę, której nieraz nam brakuje, bo np. 
została zbyt niejasno przekazana w  szkole albo sami jej nie 
przyjęliśmy, z  góry zakładając, że to nudy.

Spotkanie ogólnorozwojowe
Mój chłopak mnie nie rozumie! Czy moja dziewczyna za 

dużo ode mnie nie wymaga? A  może Pan Bóg jest dla mnie 
jakiś odległy i  chłodny? Nasze relacje z  drugim człowiekiem 
i  z  Panem Bogiem są dla nas bardzo ważne. Bywa, że sami 
nie rozumiemy, dlaczego tak, a  nie inaczej reagujemy, czu-
jemy albo patrzymy. Mamy mnóstwo pytań o  miłość, zaufa-
nie czy powołanie. Te spotkania mają nam pomagać lepiej 
to wszystko rozumieć, pogłębiać naszą duchowość i  wiarę. 
Nie chcemy uciekać od pytań, ale na nie odpowiadać. 
Może warto od czasu do czasu, zamiast zwykłego spotka-
nia, gdzieś się wspólnie wybrać i  podyskutować?

Spotkanie... z  oblackim charyzmatem
Czerpiemy duchowość od oblatów. Czym jest i  czym się 

charakteryzuje charyzmat oblacki? Na pewno warto o  tym 
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JAK WYGLĄDA SPOTKANIE NINIWY?

Jak to wszystko odbywa się w  praktyce? Nasze spo-
tkania tematyczne to czas zarówno modlitwy, dzielenia się 
i  śpiewu. Trwają ok. 2 godzin. Tak wygląda ogólny zarys 
naszych spotkań tematycznych:

Punkt spotkania Czas 
(min)

Modlitwa do Ducha Świętego i  odczytanie 
Ewangelii

15

Modlitwa spontaniczna, np. prośby, 
dziękczynienie, przebłaganie, uwielbienie, 

przeplatana śpiewem

15

Konferencja tematyczna, nawiązująca 
do Ewangelii i  włączająca w  udział 

uczestników spotkania

30

Dzielenie się w  grupach (najlepiej stałych, 
żeby czuć się pewniej i  spokojniej 

w  poznanym już gronie osób)

30

Modlitwa w  dowolnej formie, zakończona 
dziesiątką różańca, chwilą refleksji 

i  modlitwą św. Eugeniusza o  miłość do 
Chrystusa 

25

Ogłoszenia 5

Razem 2 h
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Weekendy formacyjne w  Kokotku
Pierwszy typ spotkań to weekendy formacyjne. Organi-

zujemy w  Kokotku trzy takie weekendy w  ciągu roku:

„Bunt 
Jonasza”

„Pustynna 
burza”

„Pasja Eugeniusza”

Wprowadzenie 
świeżego 

Niniwity na 
drogę od 

Jonasza do 
Eugeniusza. 

Pogłębienie 
i  rozwój 
modlitwy. 

Doświadczenie 
pustyni 
i  walki.

Formowanie 
ewangelizatora. 
Poznanie metod 

ewangelizacji 
i  „Czteropasmówki” 

Niniwy

W  praktyce wygląda to tak, że przeżywam kolejne week-
endy, za każdym razem wchodząc głębiej w  założenia for-
macji NINIWY i  rozwijając swoją duchowość. Przeżywam 
weekendy formacyjne po kolei, ale nie częściej niż jeden 
w  ciągu roku. Nie mam też obowiązku co roku podchodzić 
do kolejnego, jeśli jeszcze nie czuję się na siłach. Nato-
miast dopiero po przeżyciu wszystkich trzech mogę zostać 
animatorem w  swojej wspólnocie. To jednak wcale nie ozna-
cza, że już od początku nie mogę się angażować w  różne 
zadania!

W  miarę jak postępuje rok liturgiczny, wplatamy w  spo-
tkania charakterystyczne dla danego okresu modlitwy, np. 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia w  czasie Wielkiego Postu 
albo śpiewamy kolędy w  okresie Bożego Narodzenia itp.

Spotkania naszych wspólnot Niniwy mają pewien sche-
mat, ale nie wszystkie będą takie same. Ważne, żebyśmy 
po zakończonym spotkaniu mieli świadomość jego celu 
i  wpływu poruszonych treści na nasze codzienne życie. 
Na koniec spotkania, po dziesiątce Różańca, mamy chwilę 
czasu, żeby w  ciszy podjąć jakąś konkretną refleksję albo 
postanowienie. Dzięki temu nie mamy wrażenia, że wra-
camy do domu z  pustymi rękami. Może wydaje się nam, 
że same spotkania wystarczą. One jednak tylko pomagają 
nam nakierować się na ważne treści. Spotkania wspólnoty 
odbywają się zaledwie raz w  tygodniu, a  nasze krocze-
nie z  Chrystusem drogą 10 Niniwowskazów to wędrówka  
24 h na dobę.

NINIWOWE DNI SKUPIENIA

Skoro podróż tą drogą to ciągły wysiłek, skąd brać 
na nią energię? Sposobów jest wiele. Jednym z  nich są 
wspólne wyjazdy i  dni skupienia. Tak jak św. Eugeniusz, 
również i  my stawiamy duży nacisk na wspólnotowość 
i  wzajemne relacje, nie tylko w  naszych lokalnych wspól-
notach, ale też ze wspólnotami z  innych miast. Zależy 
nam na ciągłym kontakcie i  częstym spotykaniu się ze 
sobą. Spotykamy się kilka razy w  roku na różnych dniach 
skupienia skierowanych zarówno do całych wspólnot, jak 
i  poszczególnych osób.
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Zamysł rekolekcji weekendowych osadzony jest mocno 
w  naszym założeniu, że podążamy drogą od Jonasza do 
Eugeniusza. Zadaniem tych rekolekcji jest zapewnienie 
każdemu z  nas systematycznego, zrównoważonego rozwoju. 
Do naszych wspólnot zapraszamy osoby w  różnym wieku 
i  z  różnym bagażem doświadczeń. Często te dyspropor-
cje są bardzo duże, dlatego chcemy je zmniejszać tak, by 
po doświadczeniu wszystkich trzech weekendów, każdy 
Niniwita rozwinął swoją duchowość i  mądrość w  stopniu 
potrzebnym do wzięcia na siebie najbardziej odpowiedzial-
nych funkcji we wspólnocie, w  tym funkcję animatora.

Weekendowe Zjazdy NINIWY
Dwa razy w  roku, (maj i  listopad) spotykamy się wspól-

nie raz w  Kokotku, a  drugi raz w  innym mieście, w  którym 
gości nas jedna z  naszych parafialnych wspólnot. Te dni 
mają nas ożywić! Łączy nas wtedy wspólny czas, modli-
twa, temat, konferencje, dzielenie się w  grupach, ale też 
zabawa, koncerty i  wycieczki! To wszystko zbliża nas do 
siebie, pozwala nam poznawać nowe miejsca i  za każdym 
razem jeszcze głębiej wchodzić w  ewangelizacyjną ducho-
wość NINIWY.

Festiwal Życia w  Kodniu
Szczególnym momentem każdego roku jest organizowany 

w  lipcu w  Kodniu nad Bugiem Festiwal Życia. Jest to czas 
refleksji, podsumowań i  wzajemnego otwarcia się na siebie 
nawzajem. Festiwal przeżywamy wspólnie z  uczestnikami 
z  innych wspólnot oblackich, diecezjalnych czy nawet z gru-
pami z  innych krajów! Chcemy się razem integrować przez 
modlitwę, zabawę i  radość. Każdy znajduje tu zawsze to, 
czego szuka. W  bogatym programie festiwalu jest miejsce 
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Zbuntować się?
W  pewnym momencie zbliża się termin weekendowych 

rekolekcji w  Kokotku. Zapraszamy nową osobę do wzięcia 
udziału w  „Buncie Jonasza”, zachęcamy i  opowiadamy czym 
jest. Od uczestnictwa w  tych rekolekcjach rozpoczyna się 
droga nowego Niniwity od Jonasza do Eugeniusza. Czym 
jest „Bunt Jonasza”? To fundament. Podstawa potrzebna 
do wejścia nie tylko na drogę naszej formacji, ale na drogę 
wiary w  ogóle. To konkretne spotkanie z  Chrystusem, 
doświadczenie i  poruszenie, które mamy dobrze zapamię-
tać. To niejako początek naszej drogi.

ANIMATORZY

Kim jest animator? To członek wspólnoty, który jest 
odpowiedzialny za przygotowanie i  prowadzenie spotkań. 
To duże wyzwanie! Animator musi być stały w  modlitwie, 
rozwijać się, dawać dobry przykład. Mimo iż otrzymuje 
pomoc od duszpasterza i  ma dostęp do materiałów forma-
cyjnych, musi wykazać się kreatywnością, zaciekawić słucha-
czy i  mieć odpowiednie wyczucie. Dlatego właśnie animato-
rem zostaje się dopiero po przeżyciu trzeciego i  ostatniego 
weekendu formacyjnego pod hasłem „Pasja Eugeniusza”.

Co na to duszpasterz?
Ogromną rolę we wspólnocie odgrywa duszpasterz. 

To on nadaje rytm wspólnocie, rozeznaje jej potrzeby 
i  problemy. Duszpasterz jest tym, kim był Jezus dla 
swoich uczniów. Jaką metodę „szefowania” stosował 
Jezus i  naśladujący go św. Eugeniusz? Obaj wybierali 
sobie zaufane grono pomocników, którzy przekazywali 
swoje doświadczenia dalej innym. Podobnie w  naszych 

na wyciszoną adorację i  koncertową wrzawę, na konferen-
cje i  warsztaty.

Ważnym motywem festiwalu jest służba. Mieszkając 
wspólnie na polu namiotowym, czujemy się współodpowie-
dzialni za siebie nawzajem i  w  różny sposób angażujemy się 
we wzajemną pomoc. Festiwal Życia ma pokazywać nam 
i  innym, że żyć warto, bo życie jest piękne. Tym chcemy 
się dzielić też na zewnątrz.  

Wspólnotowe dni skupienia
Poza tymi wszystkimi propozycjami, każda wspólnota 

może także zorganizować swoje własne rekolekcje, żeby 
pobyć ze sobą i  we własnym gronie umacniać się i  roz-
wiązywać swoje wewnętrzne problemy. Jest to wydarze-
nie, które każda wspólnota przeżywa oddzielnie. To czas 
wspólnotowej integracji i  osobistego nawrócenia każdego 
z  uczestników.

NOWI NINIWICI!

W  ciągu roku spotykamy się razem we wspólnocie, czer-
piemy od siebie, dajemy sobie wzajemnie modlitwę i  zaan-
gażowanie. Chcemy też dzielić się tymi doświadczeniami 
z  innymi, dlatego zapraszamy do wspólnoty kolejne osoby, 
znajomych, kolegów ze szkoły albo ze środowisk naszych 
zainteresowań. Nowe osoby najczęściej zaciekawione są 
możliwością spotkania  z  innymi, interesującymi ludźmi, dla-
tego tak ważne jest ciepłe i  otwarte przyjęcie – to oblacka 
specjalność!   Na kilku pierwszych spotkaniach przełamu-
jemy się, obserwujemy, rozmawiamy i  nawiązujemy relacje. 
Jest to przygotowanie potrzebnego gruntu pod zbliżające 
się wydarzenie...
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wspólnotach duszpasterze powinni poświęcić dodatkowo 
czas i  uwagę animatorom, żeby i  oni mogli dalej dzielić się 
swoimi doświadczeniami. Raz w  miesiącu duszpasterz spo-
tyka się dodatkowo z  grupą animatorów. Spotkanie takie 
ma bardziej charakter formacyjny (modlitwa, rozwój), niż 
organizacyjny. Oprócz tego raz w  roku odbywa się ogól-
nopolskie weekendowe spotkanie animatorów NINIWY 
w  Kokotku.

Także raz w  roku organizowane jest osobne spotka-
nie dla naszych duszpasterzy. W  końcu i  oni muszą się 
wzajemnie umocnić, podzielić się pomysłami, problemami 
i  doświadczeniami. Na duszpasterzu spoczywa przewodnic- 
two duchowe we wspólnocie. Ma on też dodatkowe obo-
wiązki i  podejmuje wymagające wyzwania. Starajmy się zro-
zumieć naszych duszpasterzy i wspierać ich dobrym słowem, 
uśmiechem czy konkretną pomocą. 

Jestem odpowiedzialny!
Nie trzeba być animatorem, żeby brać na siebie różne 

odpowiedzialności we wspólnocie! Zaangażowań jest bez 
liku, gra na gitarze, śpiew, przygotowanie salki przed spo-
tkaniem czy poczęstunkiem, zaangażowanie w  liturgię, przy-
gotowanie kartek świątecznych z  życzeniami dla innych 
wspólnot, a  nawet takie zwykłe czynności jak naprawa kom-
putera innej osobie! Rozeznajmy swoje talenty i  możliwości, 
i  do dzieła!
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jest bardzo naturalna, nie wymaga od nas zmiany miejsca 
zamieszkania, pozostawienia dotychczasowych obowiązków 
i  poszukiwania gdzieś daleko okazji do mówienia o  Bogu. 
On w  codzienności (tu i  teraz) wzywa nas do bycia Jego 
uczniami. To nasze relacje z  ludźmi i  wspólnota, w  której 
działamy, są miejscami, w  których Bóg chce nas prowadzić 
do świętości. Pamiętajmy też, że to Duch Święty jest 
sprawcą ewangelizacji, która jest Jego planem, do któ-
rego realizacji nas zaprasza! Chcemy odpowiadać na to 
zaproszenie. 

MODLITWA

Jeśli chcemy dzielić się wiarą, sami musimy mieć żywą 
relację z  Bogiem. Modlitwa jest podstawowym wyrazem 
naszej wiary i  drogą jej pogłębiania. Świadkiem miłości Boga 
jest ten, kto sam jej doświadczył. Modlitwa jest spotkaniem 
z  Bogiem, który nas kocha i  daje siłę, by kochać, służyć, 
ewangelizować. Chodzi więc przede wszystkim o  modlitwę 
osobistą i  modlitwę we wspólnocie.

„Czteropasmówka” NINIWY. 
Metoda ewangelizacji

NINIWOWA metoda ewangelizacji to szeroka czteropa-
smowa droga! Nasza formacja ewangelizatora trwa stosun-
kowo długo (co najmniej 3 lata), ale już w  trakcie tej drogi 
wypełniamy ewangelizacyjne powołanie! Można powiedzieć, 
że – urzeczywistniając poniższe założenia – realizujemy nasz 
ewangelizacyjny styl życia. Nasza metoda głoszenia Ewange-
lii to 4 pasy ruchu:

 I Modlitwa
 II Służba
 III Ewangelizacja
 IV Wspólnota

Wszystkie pasy są równoległe i  prowadzą w  jednym kie-
runku. To dobrze obrazuje fakt, że nie są to etapy, które 
kolejno się realizuje, a  tylko różne drogi do tego samego 
celu. Można powiedzieć, że ta czteropasmówka przebiega 
tuż obok naszych domów. Taka właśnie droga ewangelizacji 
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i  mądrość, odwaga bycia świadkiem Jezusa, pokój i  głę-
boka radość, której każdy bardzo pragnie. 

SŁUŻBA

Jednym z  owoców modlitwy jest służba człowiekowi, 
życzliwość, otwartość, gotowość do świadczenia pomocy. 
Czasem to pragnienie nosimy w  sobie nawet nieświadomie. 
Kiedy je odkrywamy i  zaczynamy realizować, często znaj-
dujemy szczęście! Ile znamy wokół nas osób szczęśliwych, 
a  przy tym gotowych komuś bezinteresownie pomóc? Kto 
w  naszym środowisku chce dziś poświęcać czas, pieniądze 
albo interesować się problemami i  przeżyciami drugiego 
człowieka? Dziś takie osoby to rzadkość. Czy wierzymy 
w  słowa, że im więcej dajemy, tym więcej sami otrzymujemy? 
A  może to tylko mrzonka? Czy pamiętamy jak Maryja, mimo 
że sama była w  ciąży, poszła w  góry, żeby pomóc swojej 
krewnej Elżbiecie? To dopiero służba! Konkret.

Drugim aspektem modlitwy jest pamięć o  innych. Jeśli 
chcemy kogoś przyprowadzić do Boga, ważne jest, byśmy 
najpierw rozmawiali z  Bogiem o  tej osobie. Przez modli-
twę Bóg może wskazać nam konkretny sposób okazania 
troski i  miłości tym, których chcemy przyprowadzić do 
Niego i  do wspólnoty Kościoła. Warto zastanowić się, 
kto z  moich znajomych, bliskich nie uświadomił sobie jesz-
cze miłości Boga i  nie odnalazł w  Kościele swego miej-
sca. Modlitwa jest początkiem wszystkich ważnych dzieł 
i  posług. Chcąc dzielić się wiarą, pytam najpierw Boga, do 
kogo On chce dotrzeć przeze mnie. 

Kto mnie potrzebuje?
Mogę np. wybrać spośród swoich znajomych jedną 

lub dwie osoby, które mają najmniej kontaktu z  Kościo-
łem i  rozpocząć systematyczną, codzienną modlitwę za 
nie. Pytam Boga, do kogo chce mnie posłać. Ta liczba 
osób nie musi być duża. Zakładam bowiem zaangażo-
wanie się w  osobistą relację z  tą osobą, a  to wymaga 
czasu i  wysiłku. Kiedy będę modlić się regularnie za 
tę osobę, wtedy zacznę się o  nią troszczyć, odczuwa-
jąc w  pewnym stopniu odpowiedzialność za nią przed 
Bogiem.

Nie zniechęcaj się!
Modlitwa zawsze ma sens, choć nie zawsze będziemy 

dostrzegać wszystkie jej owoce od razu. Za niektóre 
osoby trzeba będzie się modlić kilka lat, inne wcześniej 
mogą otworzyć się na Bożą miłość. Nie ulegajmy poku-
sie zniechęcenia w  modlitwie. Ważna jest nasza troska, 
a  Bóg sam działa. Przecież to przede wszystkim On chce 
nawrócenia grzeszników. Owocem modlitwy jest miłość 
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problemy, pytania i  trudności, z  jakimi zmaga się wybrana 
osoba, możemy uświadomić jej, że nie jest sama. Możemy 
pokazać jej, że jest kochana miłością bezwarunkową i  bez-
interesowną przez samego Boga, który chce jej pomagać 
każdego dnia. Możemy też w  pewnym momencie dać jej 
świadectwo, wyrażone naszymi słowami, opowiadając o  tym, 
w  jaki sposób Chrystus nam pomógł, przez jakie sytuacje 
uświadomiliśmy sobie Jego miłość i  doświadczyliśmy jej. 

Daję i  otrzymuję...
„Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”6. Wiara jest 

naszym najcenniejszym skarbem, którego nie możemy zatrzy-
mywać tylko dla siebie. Mówienie o  Chrystusie daje radość 
temu, kto się Nim dzieli. To pełnienie woli Bożej. Jest to 
łaska nie tylko dla innych, ale i  dla nas. Święty Paweł pisze:

6 Jan Paweł II, Redemptoris Missio 2.

Bądź Ewangelią!
Moje życie może być jedyną Ewangelią, jaką przeczyta 

ktoś żyjący w  moim otoczeniu! Służba, która jest wyra-
zem miłości, powinna być w  naturalny sposób wpisana 
w  nasze chrześcijańskie życie. Najważniejsze to służyć temu, 
który jest blisko, który spragniony jest naszego uśmiechu 
i  dobrego słowa. Codzienność przynosi nam wiele okazji do 
pogłębienia relacji z  osobami, za które się modlimy, do wsłu-
chania się w  ich problemy, przeżycia, pytania. 

Okazje do rozmowy
Czasem ludzie, widząc czyjąś serdeczność, życzliwość, 

otwartość, zadają sobie pytanie – dlaczego on jest wła-
śnie taki? Co sprawia, że traktuje mnie jak kogoś warto-
ściowego, interesującego? Dlaczego się do mnie uśmiecha 
albo mi pomaga? Być może ktoś i  mnie postawi takie wła-
śnie pytanie. Może to jest właśnie okazja, by powiedzieć 
o  Chrystusie, który jest źródłem naszego szczęścia. Słowa 
uczą, czyny pociągają! Świat dziś, jak powiedział Paweł VI, 
potrzebuje bardziej świadków niż nauczycieli; a  jeśli słucha 
nauczycieli, to dlatego że są jednocześnie świadkami5. 

DZIELENIE SIĘ SWOJĄ WIAR Ą  
I  GŁOSZENIE EWANGELII

Jeśli modlimy się regularnie za konkretne osoby, poma-
gamy im, to  będziemy przygotowani na moment podzielenia 
się wiarą i  doświadczeniem Bożej miłości. Ludzie otwierają 
się, odsłaniają swe wnętrze, wtedy gdy dostrzegają czyjeś 
zainteresowanie, odczuwają akceptację i  miłość. Poznając 

5 por. Evangelii nuntiandi, 41.
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Każdy z  nas rozwija się dzięki obecności i  miłości dru-
giej osoby. Jesteśmy powołani do tego, by kochać Boga 
i  bliźniego, który jest obok nas. Pędzimy codziennie coraz 
szybciej, a  nasze więzi międzyludzkie słabną. W  głębi serca 
pragniemy przyjaźni, akceptacji, jedności z  drugim człowie-
kiem, a  tak często nie wiemy, jak ze sobą rozmawiać. 

Czym jest wspólnota?
Wspólnota jest dla nas miejscem formacji i  wzrostu 

duchowego. Jest także drogą pogłębiania relacji z  innymi 
ludźmi, uczenia się słuchania i  prowadzenia dialogu. We 
wspólnocie razem idziemy do wspólnego celu, patrząc 
w  tym samym kierunku. Do nieba idziemy we wspólnocie 
Kościoła, poprzez który Bóg nas prowadzi. Aby zrozumieć, 
czym jest Kościół i  odnaleźć w  nim swe miejsce, odkryć 
dary, jakie zostały nam dane przez Boga w  sakramencie 
chrztu świętego, mamy możliwość spotykania się w  małej 
grupie z  innymi wierzącymi. Wspólnota, jaką tworzymy, 
może się stać dla naszych rówieśników pomocą w  rozwoju, 
nawiązywaniu przyjaźni, odkrywaniu sensu życia. Jeśli roz-
mawiamy z  innymi na temat wiary i  sensu życia, możemy przy 
tej okazji podzielić się tym, co daje nam Kościół i  wspól-
nota, do której należymy. Wydaje się to dzisiaj szczególnie 
ważne, bo wielu ludzi mówi: „Bóg tak, Kościół nie”. 

Eee nudy...
To dlatego, że w  wielu przypadkach słabo pojmujemy, 

czym jest Kościół. Wydaje nam się skostniały, smutny 
i  nudny. Może komuś otworzą się oczy, kiedy powiemy 
mu, że w  tym właśnie Kościele jest grupa, która nie tylko 
modli się, ale też wspólnie spędza wolny czas, muzykując, kon-
certując, tworząc teatr, pantomimy, tańcząc czy angażując 

Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i  w  sercu 
twoim. A  jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc 
ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem, i  w  sercu 
swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z  martwych – osią-
gniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do 
usprawiedliwienia, a  wyznawanie jej ustami do zbawienia.7

Dzielenie się naszymi przeżyciami, mówienie o  Jezusie 
i  wyznawanie Go przyczynia się także do naszego wła-
snego zbawienia! Powyższe słowa często wykorzystywane 
są w  szczególnych momentach, gdy oddaje się swoje życie 
Jezusowi, podobnie jak w  czasie „Buntu Jonasza”. Zapro-
szenie kogoś do takiego wydarzenia może być zwieńczeniem 
naszej misji ewangelizacyjnej w  stosunku do tej osoby. Może 
to być dla niej piękny początek nowej drogi z  Chrystusem. 
Nie można jednak nikogo wrzucać na głęboką wodę bez 
przygotowania. Szukajmy cierpliwie różnych sposobów na 
świadczenie o  Jezusie. Jest ich bardzo wiele. 

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNOTY

7 Rz 10, 8–10.
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Św. Eugeniusz zostawił nam swój testament, który brzmi:

Zachowujcie między sobą miłość, miłość, miłość, a  na 
zewnątrz gorliwość o  zbawienie dusz.

Czy te słowa z  czymś nam się nie kojarzą?

Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie 
się wzajemnie miłowali.8

Właśnie! Święty Eugeniusz bardzo mocno zwracał uwagę 
na dobre relacje, atmosferę, życzliwość i  rodzinne ciepło 
w  swojej oblackiej wspólnocie. To przejawy codziennej, 
wiernej miłości do drugiego człowieka. Chcemy, żeby nasza 
wspólnota była miejscem, gdzie każdy doświadczy miłości 
i  troski! Dlaczego to takie ważne? M.in. dlatego że wiele 
osób przychodzi do wspólnoty ze środowisk, w  których 
zostały zranione ich relacje lub uczucia. Może to być 
rodzina, środowisko koleżeńskie, szkoła. Wspólnota powinna 
być miejscem, gdzie te zranienia mają szansę się zagoić. 
Dodatkowo, kiedy wiemy, że jesteśmy kochani, dużo lepiej 
się rozwijamy i  uczymy, ponieważ czujemy się akceptowani. 
Chcemy się w  ten sposób wspierać i  motywować.

To tylko ogólne założenia Czteropasmówki NINIWY. Od 
nas zależy, jak będziemy się modlić, w  jakim rodzaju służby 
najlepiej się odnajdziemy albo jakim sposobem dotrzemy do 
drugiej osoby i  przekażemy jej swoje doświadczenie wiary. 
Wszystkie cztery pasy ruchu należą do nas!

8 J 13, 35.

się w  wolontariat i  pomoc innym. Nawet na kursie tańca, 
gdzie wkoło jest wiele osób, jesteśmy właściwie anonimowi. 
We wspólnocie mamy relacje, często przyjaciół. W  tym wła-
śnie, oceniając z  zewnątrz, skostniałym Kościele, porusza 
się tematy trudne i  dla wielu wstydliwe. Może ktoś powie, 
że seks nie jest już tematem tabu, ale czy na pewno? Czy 
w  naszych młodzieżowych środowiskach nie zasłaniamy się 
wulgarnym słownictwem albo cynicznym uśmiechem? Czy 
mówi się o  nim mądrze i  konstruktywnie? Na tym tle Kościół 
jest bardzo otwarty i  ciekawy. To tylko jeden z  wielu 
przykładów.

Effatha znaczy „otwórz się”
Ważna jest otwartość i  życzliwość wszystkich tworzą-

cych wspólnotę! To szczególnie ważne w  chwili przyjścia do 
niej nowej osoby, która może obawiać się odtrącenia. We 
wspólnocie chrześcijańskiej nie może być obmowy, lekcewa-
żenia drugiego, okazywania mu wzgardy czy braku akcepta-
cji. Takie zachowania ranią nas i  rozbijają każdą wspólnotę. 
Starajmy się, żeby nasza wspólnota była miejscem przyjem-
nym zarówno dla nas, jak i  każdej nowej osoby. Czujmy się 
w  niej dobrze!   
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z  wydarzeń do gazetki parafialnej, na strony internetowe 
wspólnoty.

Jestem aktorem? Zaangażuję się w  tworzenie przed-
stawień teatralnych, pantomim, wejdę w  rolę reżysera lub 
aktora.

Dobrze czytam? Zostanę lektorem na mszach wspól-
notowych i  parafialnych, będę czytać Słowo Boże na 
spotkaniach.

Mam zacięcie menedżerskie? Zorganizuję koncert muzy 
czny, wyjazd na narty, zaaranżuję rekolekcje w  innych 
parafiach, rozreklamuję dzień skupienia, rozwieszę plakaty, 
powysyłam informacje mailem.

Jestem otwartą i  odważną osobą? Pomogę duszpaste-
rzom w  prowadzeniu lekcji religii, powiem świadectwo.

Jestem kierowcą z  samochodem? Odwiozę po spotkaniu 
osobę, która daleko mieszka.

Chcę pomagać biednym i  opuszczonym? Domy Dziecka, 
szpitale, noclegownie, ochronki i  hospicja to miejsca, 
w  których mogę zrobić coś konkretnego! Poświęcę swój 

Co mam w bagażniku?  
Talenty i zaangażowanie

A  co ja mogę zrobić dla swojej wspólnoty? Jak kon-
kretnie wyjść na zewnątrz? Mamy kilka propozycji, które 
opierają się na naszych dotychczasowych doświadczeniach. 
Może w  którychś z  nich odnajdę się i  ja? A  może mam 
inne, nowe i  ciekawe pomysły? Warto walczyć o  ich realiza-
cję, rozmawiać z  duszpasterzem i  animatorami.

Dbam o  swoją modlitwę osobistą! Mogę wybrać też 
dodatkowe formy modlitwy takie jak: Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka albo Duchowa Adopcja.

Aktywnie i  systematycznie uczestniczę w  spotkaniach 
wspólnoty.

Mam zmysł estetyczny? Przygotuję salkę na spotkanie, 
imprezę czy poczęstunek, zadbam o  świece, krzesła, ksero 
materiałów na spotkanie, pomogę w  sprzątaniu.

Mam zmysł techniczny? Przygotuję prezentację multime-
dialną, zrobię miniszopkę bożonarodzeniową do salki albo 
pomogę przy budowie szopki parafialnej, stworzę scenogra-
fię i  rekwizyty do przedstawień.

Jestem muzykiem? Będę grać, śpiewać na spotkaniach, 
mszach wspólnotowych i  parafialnych, pomagać muzycznie 
na rekolekcjach, skomponuję muzykę do pantomimy lub 
przedstawienia.

Tańczę? Czy wiem, że mogę modlić się tańcem? Mogę 
też wymyślić choreografię do przedstawienia.

Dobrze piszę? Stworzę scenariusz do pantomimy lub 
przedstawienia, napiszę rozważanie do Słowa Bożego, 
spiszę własne świadectwo życia, przygotuję artykuły i  relacje 
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Wolne siedzenia?  
Patroni NINIWY

W  tej podróży nie jesteśmy sami! Jest przy nas Jezus, 
są też inne osoby ze wspólnoty. Jest również pewna dodat-
kowa, silna grupa wsparcia w  postaci świętych! Oni już 
przeszli swoją drogę formacji, każdy na swój wyjątkowy 
sposób. To w  nich mamy stałe oparcie, od nich czerpiemy 
mądrość, przykład i  pocieszenie, bo przeżywali, te same co 
my, ludzkie sytuacje. Oto nasi najbliżsi patronowie.

Maryja Niepokalana
Maryja jest wzorem i  patronką wszystkich ludzi. Zaj-

muje też szczególne miejsce w  duchowości oblackiej, a  więc 
także i  naszej. W  regułach oblackich czytamy m.in.

czas, pomogę w  pracach domowych, dam darmowe korepe-
tycje, odwiedzę chore i  starsze osoby z  kwiatkiem i  dobrym 
słowem, wpadnę na kawę do samotnej starszej sąsiadki 
i  porozmawiam z  nią, zorganizuję dzieciom zabawę albo 
wspólne kolędowanie w  okresie bożonarodzeniowym, kupię 
posiłek bezdomnemu.

Mam trochę doświadczenia ewangelizacyjnego? Pomogę 
w  przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania, 
w  prowadzeniu rekolekcji miejscowych lub wyjazdowych, 
poprowadzę konferencję.

Zostanę animatorem! Przejdę przez drogę formacji 
NINIWY i  zostanę animatorem we wspólnocie. Poprowadzę 
spotkania, będę rozmawiać i  odpowiadać na pytania, będę 
zaangażowanym liderem w  grupie, dam dobry przykład.

Włączę się w  realizację dzieł NINIWY! Festiwal Życia, 
Zjazdy NINIWY, Wolontariat Misyjny i  inne dzieła potrze-
bują mojego zaangażowania!

Nie znam jeszcze swoich talentów i  nie wiem, jak się 
zaangażować? Włączę się we wspólnotową Mszę Świętą, 
przynosząc dary eucharystyczne, ale przede wszystkim 
pomodlę się i  po prostu będę!  
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Święci Młodziankowie
To pierwsi męczennicy, ofiary Herodowej żądzy władzy, 

patronowie z  dnia 28 grudnia, który uznajemy za dzień 
założenia naszej wspólnoty. Dlatego też wybraliśmy ich na 
swoich patronów. Zostali zamordowani, ale Jezus przeżył. 
Mieli w  sobie nowe życie, potencjał talentów i  pragnień. 
Odebrano im szansę wykorzystania ich. Patrząc na nich, 
chcemy Bogu dziękować za życie,  za możliwość działania 
dla Niego i  służenia Mu. Chcemy za ich wstawiennictwem 
czynić to dobro, którego Świętym Młodziankom nie było 
dane dokonać. 

Wizerunek Świętych Młodzianków znajduje się przy 
tabernakulum w  kaplicy Domu św. Eugeniusza.

Patronką Zgromadzenia jest Maryja Niepokalana. 
Otwarta na Ducha Świętego, jako pokorna służebnica cał-
kowicie poświęciła samą siebie osobie i  dziełu Zbawiciela. 
W  Dziewicy zatroskanej o  przyjęcie Chrystusa, aby dać Go 
światu, dla którego jest On nadzieją, oblaci widzą wzór 
wiary Kościoła i  własnej. Zawsze uważać Ją będą za swoją 
Matkę.9

 
Święty Eugeniusz mocno zabiegał o  ustanowienie (osta-

tecznie w   1854 roku udało się) dogmatu o  niepokalanym 
poczęciu Maryi. Jego gorącą wiarę w  tę prawdę potwier-
dził, nazywając swoje zgromadzenie Misjonarzami Oblatami 
Maryi Niepokalanej, jeszcze przed samym zatwierdzeniem 
dogmatu przez Kościół. Chcemy uczyć się od Maryi skrom-
ności, pokory, służby, zaufania i  otwartości na Boży plan. 
Chcemy chować się pod jej płaszczem opieki i  krok po 
kroku uczyć się od niej świętości.

Św. Eugeniusz de Mazenod
Z  naszego punktu widzenia bardzo istotna była działal-

ność św. Eugeniusza z  młodzieżą. Skupiał wokół siebie ok. 
300 młodych, którym poświęcał czas, z  którymi modlił się 
i  bawił. Naśladując Eugeniusza, chcemy wychodzić naprze-
ciw potrzebom i  problemom w  naszych młodzieżowych śro-
dowiskach. Ten patron jest naszym wzorem, pokazuje nam 
cel naszej formacji i  efekt, jaki daje oddanie wszystkiego 
Bogu, posłuszeństwo, wiara i  zaufanie. Tym efektem jest 
miłość wyrażona w  czynach.

Jego wizerunek widnieje na przedniej ścianie domu 
oblackiego w  Kokotku, zwanego Domem św. Eugeniusza. 

9 Rozdział I, pkt 10 Reguł i  Konstytucji Oblackich.
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Jan Paweł II
Jest to ogromny, jeśli nawet nie największy, autorytet 

naszych czasów. To właśnie on szczególnie zachęca mło-
dzież do ewangelizacji. Przypomina nam o  obowiązkach 
jakie mamy względem świata, ale i  naszych lokalnych śro-
dowisk. To człowiek, który zawsze był bliski młodzieży. To 
nasz wzór, jak wykorzystywać swoje talenty i  jak budować 
swoją wrażliwość wyrażoną przez tak proste rzeczy jak 
zachwyt nad pięknem natury czy poezja.

Wizerunek papieża i  cytat z  jednego z  jego przemówień 
do młodzieży widnieje na najmniejszym naszym domu gościn-
nym zwanym Domem Jana Pawła II. 
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modlitwy. Modlitwa Słowem Bożym otwiera nas na nasze 
wnętrze, problemy, pragnienia i  to wszystko, co nami kie-
ruje. Dzięki regularnej modlitwie Słowem Bożym poznajemy 
samego Boga i  odkrywamy Jego wolę w  naszej codzienności. 
To wyjątkowe spotkanie! Chcemy słuchać i  odpowiadać na 
Jego zaproszenie. 

Nasza metoda
Proponujemy naszą własną metodę takiej modlitwy. Jest 

ona wypracowana dotychczasowym doświadczeniem, ale mo- 
cno oparta na metodzie sulpicjańskiej, która jest również 
stosowana przez oblatów. Warto ustalić sobie jakiś kon-
kretny czas na taką modlitwę. Chodzi zarówno o  czas 
w  ciągu dnia, kiedy będziemy mieć więcej spokoju, ale też 
o  nadanie sobie określonej ilości czasu na modlitwę, np.  
30 min. Czasem nawet w  ostatnich minutach możemy zoba-
czyć światełko nowej, wartościowej myśli. Przepadłaby, jeśli 
wcześniej byśmy się zniechęcili. Warto trwać do końca. 
Oto poszczególne etapy modlitwy z  krótkimi wyjaśnieniami:

Przygotowanie 
 Wyciszam się, uspokajam myśli i  wchodzę w  spotkanie 
z  Bogiem.
 Tu i  teraz, świadomy tego, kim jest Bóg i  kim jestem ja, 
proszę o  konkretny owoc modlitwy.

Trzon medytacji
Jezus przed moimi oczyma.
 Czytam uważnie tekst, korzystając z  przypisów, aby 
dokładnie go zrozumieć. 
 Wyobrażam sobie opisaną sytuację, a  w  momentach roz-
proszeń wracam do obrazu.

Przyczepa... Dodatki

MODLITWA SŁOWEM BOŻYM

Przez wieki historii Kościoła wielcy święci wypracowali 
wiele sposobów modlitwy Pismem Świętym. To niejednokrot-
nie trudna i  wymagająca, ale zarazem bardzo owocna forma 
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Jeśli modlimy się Słowem Bożym w  czasie spotkania 
wspólnoty, na jego końcu możemy jeszcze raz w  chwili 
refleksji oddać to konkretne postanowienie (Jezus w moich 
rękach) Panu Bogu.

MODLITWY OBLACKIE

Oto kilka modlitw, które są nam wyjątkowo bliskie, 
bo wynikają z  tradycji oblackich. Modlitwa o  miłość do 
Chrystusa jest dla nas bardzo ważna. Jest mądra i  trudna 
zarazem. Podsumowuje to, o  co chodzi w  naszej wierze 
– o  miłość. Jeśli sam Eugeniusz stawiał sobie poprzeczkę 
tak wysoko, to przed nami droga jeszcze dłuższa. Ta modli-
twa ma nam pomóc w  drodze od Jonasza do Eugeniusza. 
Modlimy się nią codziennie, żeby coraz bardziej zbliżać się 
do Jezusa.

Modlitwa św. Eugeniusza  
o  miłość do Chrystusa

Panie mój, pomnóż dwakroć, trzykroć, stokroć nasze 
siły, abyśmy mogli Ciebie kochać nie tylko na miarę naszych 
możliwości – wszak jesteśmy niczym – lecz tak, jak kochali 
Cię święci, i  tak, jak kochała Cię i  wciąż kocha Twoja Naj-
świętsza Matka. Ale to nie wystarczy, o  nasz Boże. Dla-
czego nie moglibyśmy kochać Ciebie tak, jak Ty sam siebie 
kochasz? Wiemy, że to niemożliwe, ale przecież nie jest nie-
możliwe pragnienie, skoro odczuwamy je z  całą szczerością 
naszych serc i  naszych dusz. Tak, o  nasz Panie; chcieliby-
śmy kochać Ciebie tak, jak Ty sam siebie kochasz. Amen.

Jezus w  moim sercu. 
 Obserwuję, jaką reakcję Słowo wywołuje we mnie i  roz-
mawiam o  tym z  Bogiem.
 Gdy już nie pojawiają się we mnie nowe treści, po 
prostu trwam przed Bogiem, adoruję.

Jezus w  moich rękach.
 Dar – zwracam uwagę na to, co konkretnie otrzymałem 
w  tej modlitwie.
 Zadanie – do czego Pan mnie wzywa tym darem? Robię 
konkretne postanowienia.

Zakończenie
 Dziękuję, analizuję i  przepraszam za zawinione rozpro-
szenia, owoce powierzam wstawiennictwu Maryi.
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Święci uczniowie Pana, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy, módl się za nami.
Święty Alfonsie Liguori, módl się za nami.
Święty Eugeniuszu de Mazenodzie, módl się za nami.
Błogosławiony Józefie Gerardzie, módl się za nami.
Święci Biskupi i  Wyznawcy, módlcie się za nami.
Święty Tomaszu z  Akwinu, módl się za nami.
Święci doktorzy Kościoła, módlcie się za nami.
Święty Dominiku, módl się za nami.
Święty Ignacy z  Loyoli, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
Święty Wincenty Ferreriuszu, módl się za nami.
Święty Filipie Nereuszu, módl się za nami.
Święty Wincenty z  Paulo, módl się za nami.
Święty Józefie Kalasanty, módl się za nami.
Święty Leonardzie z  Porto Maurizio, módl się za nami.
Święty Janie Leonardi, módl się za nami.
Święci Kapłani i  Zakonnicy, módlcie się za nami.
Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami.
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
Święte Dziewice i  Wdowy, módlcie się za nami.
Święci i  Święte Boże, módlcie się za nami.
Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, usłysz nas.
Jezu Chryste, nasz Odkupicielu, wysłuchaj nas.
Jezu Chryste, Kapłanie i  Ofiaro, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa  
przed rozmyślaniem  
nad Słowem Bożym
Prowadzący (P). Przyjdź Duchu Święty.
Wszyscy (W). Napełnij serca Twoich wiernych i  zapal w nich 
ogień Twojej miłości. 
P.  Ześlij Ducha Twego, a  powstanie życie. 
W. I  odnowisz oblicze ziemi.  

Módlmy się:
Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świę-
tego, daj nam w  tymże Duchu poznać, co jest prawe 
i  Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. 
W. Amen.

Litania oblacka
Kyrie, elejson. Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z  nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Dziewico, Matko Boga, módl się za nami.
Królowo naszego Zgromadzenia, módl się za nami.
Wszyscy Aniołowie Boży, módlcie się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święci patriarchowie i  prorocy, módlcie się za nami. 
Święci Piotrze i  Pawle, módlcie się za nami.
Święci Apostołowie i  Ewangeliści, módlcie się za nami.
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Wspomnienia oblackie:
 25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła i  rocznica powsta-
nia Zgromadzenia.
 17 lutego – rocznica zatwierdzenia na prawie papieskim 
Reguł i  Konstytucji Misjonarzy Oblatów MN.
 21 maja – święto Eugeniusza de Mazenoda – rocz-
nica śmierci świętego (od 21 do 29 maja trwa tydzień 
modlitw o  powołania oblackie).
 29 maja – wspomnienie bł. Józefa Gerarda – rocznica 
śmierci błogosławionego misjonarza Afryki, nazywanego 
przyjacielem młodzieży.
 13 czerwca – wspomnienie bł. Józefa Cebuli – rocznica 
beatyfikacji wielkiego, polskiego oblata, męczennika 
z  Mauthausen.
 8 grudnia – święto Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Dziewicy – z  tym świętem łączy się dodat-
kowo obietnica samej Matki Boskiej o  „godzinie łaski” 
dla świata i  grzeszników.
 28 grudnia – wspomnienie śmierci Świętych Młodzian-
ków – nie jest to święto oblackie, ale  bardzo ważne 
dla NINIWY. Tego dnia obchodzimy rocznicę powstania 
naszej wspólnoty.

Modlitwa do Matki Najświętszej
O  Maryjo, Niepokalana Dziewico. Ty jesteś najdosko-

nalszą czcicielką Ojca Niebieskiego, nieporównaną Matką 
Bożego Syna i  Oblubienicą Ducha Świętego. Rozbudzaj 
i  w  moim sercu te święte uczucia, które Ciebie ożywiały, 
gdy rozważałaś w  sercu swoim objawione Ci tajemnice. 
Dopomóż mi, abym w  łączności ze  wszystkimi świętymi, 
którzy adorują Trójcę Przenajświętszą, głęboko przeżył 
rozważane prawdy o  Twoim Synu, a  moim Zbawicielu. 
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II
Choć czasem chciałbyś daleko uciec
Do Tarszisz popłynąć statkiem
Bóg czeka nawet na końcu świata
I  nigdy nie rezygnuje
On powie - nie bój się
Słowo i  umocni Cię
Jonaszu

III
I  czasem cierpisz z  tego powodu
Że znowu przegrałeś z  Bogiem
Czy trzeba było z  Nim tyle walczyć
Nie lepiej wszystko zawierzyć
Rycynus usechł znów
Nie martw się Nim więcej już
Jonaszu

IV
Nie myśl, że jesteś sam na tej drodze
Tysiące były przed Tobą
Tysiące dzisiaj oddają Bogu
Majątek i  swoje życie
A  Ty jak każdy z  nich
Tak jak każdy musisz wstać
Jonaszu

HYMN NINIWY

Ta piosenka została skomponowana przez jednego 
z  pierwszych Niniwitów. Śpiewamy ją przy okazji Zjazdów 
NINIWY czy na Festiwalu Życia. Poniżej rozpisana jest 
razem z  akordami, można więc spokojnie się jej nauczyć!

„Wstań i  idź do Niniwy”
I
G a h
Choć trudno rano oczy otworzyć
a G a  h a
I  nogę prawą postawić,
G a h
Jak dziecko ufać Bożej miłości
a C D 
I  przyjąć, co przyniesie dzień
 C H7
To gdy Pan zbudzi Cię,
 A7 D7
W  Jego Słowo wsłuchaj się
D
Pan woła:

refren
 e
Wzywam Cię!
C G D4 D h
Wstań i  idź do Niniwy
 C D e a  e a
Wzywam Cię Jonaszu do Niniwy
/x2
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Oto co oferujemy jako oblaci i Centrum Formacji NINIWA! 

Zjazdy NINIWY
 2 razy w  roku, w  długi weekend maja w  Kokotku i  długi 
weekend listopada w  innej parafii w  Polsce (co roku 
w  innej!),
ok. 300 młodych dziewczyn i  chłopaków z  całej Polski,
 spanie i  jedzenie w  gościnie u  rodzin lub w  szkołach 
i  ośrodkach,
za każdym razem nowy, intrygujący temat,
konferencje, praca w  grupach, modlitwy, spotkania,
koncerty, zabawa i  ciekawi goście,
wycieczki do nowych, interesujących miejsc.

A  przede wszystkim... bycie razem!  

Przyjedź koniecznie! Więcej informacji na: 

Zapnij pasy!  
Oferta Centrum Formacji 
NINIWA!

Centrum Formacji NINIWA to ośrodek Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej w  Kokotku (Lubliniec). Zada-
niem naszego ośrodka jest przyjęcie nas, młodych, na reko-
lekcje indywidualne i  grupowe, ale również inicjowanie róż-
nych akcji. Wszystko to w  duchu oblackim. Innymi słowy, to 
nasz drugi dom, gdzie zawsze jesteśmy mile widziani. 

Przyjedź koniecznie! 
Tu znajdziesz modlitwę, adorację, spowiedź, kierow-

nictwo duchowe, czas na rekolekcje, ale również pracę, 
zabawę i  radość! Nie musisz przyjeżdżać w  zorganizowanej 
grupie. Uprzedź nas wcześniej, pakuj się i  przyjeżdżaj!  

Odwiedź nasze centrum w  Kokotku! 
Centrum Formacji Niniwa
ul. Kokotek 22
42-700 Lubliniec
www.kokotek.pl
www.niniwa.com

Duszpasterz Młodzieży Polskiej Prowincji Misjonarzy  
Oblatów MN:
o. Tomasz Maniura OMI 
(kom. +48 509 911 680, maniura@kokotek.pl)
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Każdy weekend organizowany jest w  Kokotku co naj-
mniej raz w  roku. Uczestniczą w  nich osoby z  różnych 
wspólnot NINIWY, zatem weekendy mają charakter ogól-
nopolski. O  szczegóły pytaj swojego opiekuna wspólnoty 
albo animatorów.

Przyjedź koniecznie! Więcej informacji na: 

3 weekendy formacyjne
„Bunt Jonasza”, „Pustynna Burza” i  „Pasja Eugeniusza”...

Czym są i  na czym polegają? Możesz spytać swojego dusz-
pasterza albo członków wspólnoty, ale przeżyć je musisz 
sam!

Każdy weekend to wyjątkowe rekolekcje, które wprowa-
dzą Cię w  kolejną fazę Twojej drogi formacji. Każdy z  nich 
odpowie Ci na inne, rodzące się w  Tobie pytania. Brzmi 
tajemniczo? Tym bardziej musisz przekonać się sam/sama!

Skorzystaj ze wszystkich trzech weekendów w  Kokotku 
i  zostań animatorem w  swojej wspólnocie. To konkretne 
wyzwanie!
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ciekawe konferencje i  goście,
 warunki do refleksji duchowej (spowiedź, rozmowy 
duszpasterskie, Msze Święte, adoracja, nabożeństwa 
i  wiele innych),
dobre zaplecze sanitarne i  pyszne, wspólne posiłki.

RADOŚĆ ŻYCIA!    

Bądź z  nami! 

Dowiedz się więcej na:
www.festiwalzycia.pl

Festiwal Życia w  Kodniu

 Co roku w  lipcu, tydzień pod namiotem w  malowniczym, 
zielonym Kodniu, tuż nad Bugiem,
 ok. 350 młodych z  Polski, Białorusi, Ukrainy, a  nawet 
z  Hiszpanii czy Niemiec,
fascynujący ludzie, radość, entuzjazm, młodość,
 koncerty czołówki polskiej sceny muzyki chrześcijańskiej jak 
np. Anty Babilon System, Armia, 2Tm 2,3, Magda Anioł, 
Mateo, Full Power Spirit, New Day, Viola Brzezińska i  inni,
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Wakacyjne wyprawy rowerowe
Upał, deszcz, wysiłek, zmęczenie, rekordowe 200-kilome-

trowe dzienne trasy, góry, topiący się asfalt, kamienie czy 
wiatr... To nic dla naszej grupy od ekstremalnych rowero-
wych wyzwań! 

Jeśli masz dość trójkołowego rowerka i  jazdy dookoła 
piaskownicy, tu znajdziesz coś dla siebie. Wyprawy rowe-
rowe organizowane przez o. Tomka, to z  roku na rok 
kolejne, coraz to większe wyzwania i  nowe rekordy. Każ-
dego lata grupa śmiałków „ciśnie do przodu”!

Aktywne wakacje,
wyjątkowa forma ewangelizacji siebie i  innych,
test zaufania w  Bożą opatrzność,
poświęcone siły i  wyrzeczenie się wszelkich wygód,
szkoła wiary i  modlitwy.

Wilno, Kijów, Rzym, Jerozolima, Madryt... pośpiesz się, 
bo niedługo zabraknie miejsc, do których można pojechać!   

Dowiedz się więcej w  dziale „Wyprawy rowerowe” na:
kokotek.pl

Wolontariat Misyjny

Chcesz zrobić coś dobrego dla innych, ale nie wiesz jak?
Chcesz spędzić ciekawie i  niedrogo wakacje?
 Czy wiesz, że możesz obie te sprawy połączyć? Wolon-
tariat Misyjny NINIWY czeka na Ciebie!

Wyjedź z  nami na Ukrainę, by pomóc w  parafiach, 
wśród dzieciaków z  domów dziecka, w  remoncie kościoła 
i  ewangelizuj na ulicy!

Ten wyjazd to wyzwanie, ale i  ogromna satysfakcja! 
Wykorzystasz każdy talent i  umiejętności, bo wszystkie są 
tu potrzebne!

Wolontariat Misyjny to nie tylko sam wyjazd, ale rów-
nież cykl spotkań i  warsztatów w  ciągu roku, na których 
nabywamy konkretnych umiejętności i  przygotowujemy się 
do misji!

Dowiedz się więcej na: www.wolontariatmisyjny.pl
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Wakacyjne spływy kajakowe
Słońce, woda, kajak i  kilkunastu podobnych do Ciebie 

zapaleńców! To wyjazd dla studentów i  dorosłych, którzy 
szukają dla siebie wakacyjnej alternatywy.

Przeżyj tydzień z  oblatami na łonie natury, a  przeżyjesz 
wszystko!    

Kilkunastu amatorów kajakowego wypoczynku,
ciekawe trasy i  malownicze krajobrazy,
modlitwa, wyciszenie i  kojące uroki przyrody,
 szaleńcze walki na wiosła i  suszenie ciuchów  
przy ognisku,
zabawa w  „wywróć oblata”,
woda, woda, woda...

Czy jesteś głodny tego wyzwania?

Dowiedz się więcej w  dziale „Spływy kajakowe” na:  
kokotek.pl

Rekolekcje dla dziewczyn 
„Chica, ¡ven!” czyli, „Dziewczyno, przyjeżdżaj!”   

Czym różnią się te rekolekcje od wszystkich innych? 

Np. tym, że prowadzą je Misjonarki Oblatki MN z  Hisz-
panii! Wśród nich najczęściej również nasze polskie oblatki. 
A  poza tym o  niektórych sprawach zwyczajnie nie da się 
rozmawiać przy facetach, prawda?

 Zero męskich hormonów (poza szwendającymi się obla- 
tami),   
brak tematów o  piłce nożnej, polityce czy komputerach!
tu poznasz lepiej siebie, może rozeznasz swoje powołanie,
 czeka na Ciebie modlitwa, rozmowy i  kobiecy humor 
bez ograniczeń!

Rekolekcje odbywają się dwa razy w  roku w  Kokotku 
(latem i  zimą). Dziewczyno, przyjeżdżaj!
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Rekolekcje w  Kokotku prowadzi dwa razy w  roku (lato 
i  zima) oblat odpowiedzialny za powołania w  zgromadzeniu. 
Oferta powołaniowa dla chłopaków jest jednak dużo szer-
sza! Sprawdź:
www.powolania.oblaci.pl

Wszystkich chłopaków zapraszamy na typowo męskie 
strony oblackie! Dziewczynom nie polecamy, żeby się nie 
zdołowały!    
Niższe Seminarium Duchowne - www.markowice.oblaci.pl
Nowicjat - www.swietykrzyz.pl
Wyższe Seminarium Duchowne - www.obra.oblaci.pl

Rekolekcje powołaniowe dla chłopaków
O  tak! Mama i  siostra zostały w  domu! Tu nie będą mi 

godzinami zajmować łazienki!   

Dlaczego Ewa została stworzona z  męskiego żebra 
i  czemu to nie facet rodzi dzieci? Może właśnie tutaj 
znajdziesz konkretne odpowiedzi. Rekolekcje powołaniowe 
to nie pierwszy krok do seminarium, to często utwierdzenie 
się w  przyszłej roli ojca rodziny. Jaka jest Twoja droga? Nie 
upewnisz się, dopóki się nie sprawdzisz!
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Czy ten widok nie jest zachęcający?



KSIĘGA JONASZA
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z  mojego powodu tak wielka burza powstała przeciw wam». 
13 Ludzie ci starali się, wiosłując, zawrócić ku lądowi, ale 
nie mogli, bo morze coraz silniej burzyło się przeciw nim. 
14 Wołali więc do Pana i  mówili: «O  Panie, prosimy, nie 
dozwól nam zginąć ze względu na życie tego człowieka 
i  nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną, 
albowiem Ty jesteś Pan, jak Ci się podoba, tak czynisz».  
15 I  wzięli Jonasza, i  wrzucili go w  morze, a  ono prze-
stało się srożyć. 16 Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed 
Panem. Złożyli Panu ofiarę i  uczynili śluby.

OCALENIE JONASZA 

2 1 Pan zesłał wielką rybę1, aby połknęła Jonasza. 
I  był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i  trzy noce.  
2 Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Pana Boga.  
3 I  mówił: 

«W  utrapieniu moim wołałem do Pana, 
a  On mi odpowiedział. 
Z  głębokości Szeolu wzywałem pomocy, 
a  Ty usłyszałeś mój głos. 
4 Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza, 
i  nurt mnie ogarnął. 
Wszystkie Twe morskie bałwany i  fale Twoje 
przeszły nade mną. 
5 Rzekłem do Ciebie: Wygnany daleko od oczu Twoich, 
<jakże choć tyle osiągnę, by móc> wejrzeć na Twój
święty przybytek? 
6 Wody objęły mnie zewsząd, aż po gardło, 
ocean mnie otoczył, 
sitowie okoliło mi głowę. 

POSŁANNICTWO, BUNT I  KAR A

1 1 Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: 
2 «Wstań, idź do Niniwy - wielkiego miasta - i  upomnij 
ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze».  
3 A  Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. 
Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił 
należną opłatę i  wsiadł na niego, by udać się nim do Tar-
szisz, daleko od Pana. 

4 Ale Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr, i  powstała 
wielka burza na morzu, tak że okrętowi groziło rozbicie.  
5 Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa; 
rzucili w morze ładunek, który był na okręcie, by uczynić go 
lżejszym. Jonasz zaś zszedł w  głąb wnętrza okrętu, położył 
się i  twardo zasnął. 6 Przystąpił więc do niego dowódca 
żeglarzy i  rzekł mu: «Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do 
Boga twego, może wspomni Bóg na nas i  nie zginiemy». 

7 Mówili też [żeglarze] jeden do drugiego: «Chodźcie, 
rzućmy losy, a  dowiemy się, z  powodu kogo to właśnie nie-
szczęście [spadło] na nas». I  rzucili losy, a  los padł na Jona-
sza. 8 Rzekli więc do niego: «Powiedzże nam, <z  jakiego 
powodu ta klęska przyszła na nas?> Jaki jest twój zawód? 
Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z  którego jesteś 
narodu?» 9 A  on im odpowiedział: «Jestem Hebrajczykiem 
i  czczę Pana, Boga nieba, który stworzył morze i  ląd». 10 
Wtedy wielki strach zdjął mężów i  rzekli do niego: «Dla-
czego to uczyniłeś?» - albowiem wiedzieli mężowie, że on 
ucieka przed Panem, bo im to powiedział. 11 I  zapytali go: 
«Co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się burzyć 
dokoła nas?» Fale bowiem w  dalszym ciągu się podnosiły.  
12 Odpowiedział im: «Weźcie mnie i  rzućcie w morze, a prze-
staną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że 
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i  jego dostojników zarządzono i  ogłoszono w  Niniwie co 
następuje: «Ludzie i  zwierzęta, bydło i  trzoda niech nic nie 
jedzą, niech się nie pasą i  wody nie piją. 8 Niech obloką 
się w  wory - <ludzie i  zwierzęta> - niech żarliwie wołają 
do Boga! Niech każdy odwróci się od swojego złego postę-
powania i  od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami.  
9 Kto wie, może się odwróci i  ulituje Bóg, odstąpi od 
zapalczywości swego gniewu, a  nie zginiemy?» 10 Zobaczył 
Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępo-
wania. I  ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na 
nich sprowadzić, i  nie zesłał jej.

EGOIZM PROROKA  
A  WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ BOGA 

4 1 Nie podobało się to Jonaszowi i  oburzył się. 2 Modlił 
się przeto do Pana i  mówił: «Proszę, Panie, czy nie to wła-
śnie miałem na myśli, będąc jeszcze w  moim kraju? Dlatego 
postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, żeś Ty jest 
Bóg łagodny i  miłosierny, cierpliwy i  pełen łaskawości, litu-
jący się nad niedolą. 3 Teraz Panie, zabierz, proszę, duszę 
moją ode mnie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie».  
4 Pan odrzekł: «Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony?» 

5 Jonasz wyszedł z  miasta, zatrzymał się po jego stro-
nie wschodniej, tam uczynił sobie szałas i  usiadł w  cieniu, 
aby widzieć, co się będzie działo w  mieście. 6 A  Pan Bóg 
sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem po to, 
by cień był nad jego głową i  żeby mu ująć jego goryczy. 
Jonasz bardzo się ucieszył [tym] krzewem. 7 Ale z  nasta-
niem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby 
uszkodził krzew, tak iż usechł. 8 A  potem, gdy wzeszło 

7 Do posad gór zstąpiłem, 
zawory ziemi zostały poza mną na zawsze. 
Ale Ty wyprowadziłeś życie moje z  przepaści, 
Panie, mój Boże! 
8 Gdy gasło we mnie życie, 
wspomniałem na Pana, 
a  modlitwa moja dotarła do Ciebie, 
do Twego świętego przybytku. 
9 Czciciele próżnych marności
opuszczają Łaskawego dla nich. 
10 Ale ja złożę Tobie ofiarę, 
z  głośnym dziękczynieniem. 
Spełnię to, co ślubowałem. 
Zbawienie jest u  Pana». 
11 Pan nakazał rybie i  wyrzuciła Jonasza na ląd.

POWTÓRNA MISJA I  NAWRÓCENIE NINIWY 

3 1 Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi sło-
wami: 2 «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i  głoś jej 
upomnienie, które Ja ci zlecam». 3 Jonasz wstał i  poszedł 
do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo 
rozległym - na trzy dni drogi. 4 Począł więc Jonasz iść 
przez miasto jeden dzień drogi i  wołał, i  głosił: «Jeszcze 
czterdzieści dni, a  Niniwa zostanie zburzona». 5 I  uwierzyli 
mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i  oblekli się w  wory 
od największego do najmniejszego. 6 Doszła ta sprawa do 
króla Niniwy. Wstał więc z  tronu, zdjął z  siebie płaszcz, 
oblókł się w  wór i  siadł na popiele. 7 Z  rozkazu króla 
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słońce, zesłał Bóg gorący, wschodni wiatr. Słońce prażyło 
Jonasza w  głowę, tak że osłabł. Życzył więc sobie śmierci 
i  mówił: «Lepiej dla mnie umrzeć aniżeli żyć». 9 Na to rzekł 
Bóg do Jonasza: «Czy słusznie się oburzasz z  powodu tego 
krzewu?» Odpowiedział: «Słusznie gniewam się śmiertelnie». 
10 Rzekł Pan: «Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś 
i  nie wyhodowałeś, który w  nocy wyrósł i  w  nocy zginął. 
11 A  czyż Ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wiel-
kim miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia 
tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od 
lewej, a  nadto mnóstwo zwierząt?»



PRZEWODNIK NINIWITY

Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA

„(…) Wyrusz w drogę. Nie zadowalaj się dysku-
towaniem; nie czekaj, aby zrobić coś dobrego, 
na okazje, które może nigdy się nie pojawią. Już 
nadszedł czas działania! (…) Wy, młodzi, jesteście 
powołani do głoszenia orędzia Ewangelii świadec-
twem życia. Kościół potrzebuje  waszej energii, 
waszego entuzjazmu, waszych młodzieńczych 
ideałów, aby Ewangelia mogła przenikać w tkankę 
społeczeństwa. (…) Nie ma czasu, aby wstydzić się 
Ewangelii. Jest to raczej czas głoszenia jej 
na dachach.”

Jan Paweł II

„Ty wyprowadziłeś 
życie moje z przepaści, 
Panie, mój Boże!”

Jonasz

„Trzeba odważyć się 
na wszystko”

św. Eugeniusz




