
Magdalena Frączek wyśpiewała swój Magnificat. Refleksje po czwartym Magnificacie

     

Minione czwarte spotkanie Magnificat odbyło się w przeddzień wspomnienia nawiedzenia przez
Najświętszą Maryję Pannę, Elżbiety.  Inspiracją do powstania spotkań Magnificat było własnie
owo spotkanie  tych dwóch kobiet. Zachwycona Bożą dobrocią, Maryja głosi wielkość Pana w
pięknym hymnie uwielbienia, zwanym Magnificatem.

Tym razem swój Magnificat - zachwyt Bogiem - wyśpiewała (dosłownie!) Magdalena Frączek,
młoda wokalistka, pianistka, autorka chrześcijańskich tekstów i muzyki.  Dlatego na spotkaniu
można było zobaczyć też młode kobiety:  gimnazjalistki, licealistki, studentki.   Wystrój sali
spotkań jak zawsze był oryginalny, tym razem majowy.  Figurka Maryi przynosząca nam
Jezusa, stała  pośród wyrosłej na 15 cm zielonej pszenicy, w której umieszczone były czerwone
serca z imionami kobiet. Obraz ten przypominał  zielone pola pośród których przechadzała się
Maryja z Jezusem, a my kobiety dotykałyśmy ich, byłyśmy blisko.
 Również na stołach stały małe gliniane figurki Maryji a obok  zielona pszenica z zatkniętymi w
niej sercami i imionami kobiet. Każda z nas wzrokiem szukała swego imienia?.    Z boku  na
srebrnej ramie obrazu leżał duży  chleb w formie serca (połączone dwa bochenki chleba).  To
tak jakby Serce Boga połączone z naszym sercem ? On w nas a my w Nim. Chlebem
częstowaliśmy się, odłamując kawałek,  na zakończenie spotkania.
 
Gość Magdalena Frączek dawała świadectwo, śpiewając  własne teksty i grając. Ma 24 lata.
Studiuje filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Tworzy i nagrywa płyty, jeździ po całej
Polsce.
Więcej o Magdalenie Frączek 
tutaj.
 
Na naszym spotkaniu Magnificat i  młode, i starsze kobiety identyfikowały się z jej słowami. Jej 
wystąpienie było 
powiewiem  dobrego  tekstu i pięknej muzyki, która pokazała świat Kobiety
współczesnej, zranionej, samotnej, niepoprawnej, ale też kobiety 
z ogromną nadzieją na Miłość Boga
. Oto niektóre zaśpiewane przez nią  tematy  i słowa:

  - Bóg jest tym, który ma dla Ciebie Miłość, czułość, bliskość- przyjdź i napij się  Czy
jesteś dziś gotowa, by zacząć od nowa, czy jesteś gotowa przestać się bać?
 Jest taka miłość, która dała wszystko, która dała się zabić, bym mogła przestać chodzić
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taka pusta, taka samotna? i akceptuje wszystkie moje dni;
 czy jesteś spragniona miłości, bliskości, czułości i prawdy?  Przyjdź i napij się a
strumienie wody żywej, która płynie w tobie wytrysną dla twojego domu, dla twojej
rodziny, popłyną z twojego serca;

  - każda z nas jest gwiazdą dla Boga, On patrzy z zachwytem na każdą z nas:  myślałam,
że nie znaczę nic
, zawsze byłam tamtą drugą, lecz już teraz wiem, to ja jestem gwiazdą, 
bo serce me napełnia On -
Jedyne Światło;

  - Bóg nie rozczarowuje się Tobą; i nie jesteś sama- On jest zTobą  Ty jeden niczego się
we mnie nie boisz: żadnej mojej emocji, żadnego mego grzechu i w żaden sposób nie
jestem w stanie Cię rozczarować, 
 
Ty niczego się we mnie nie boisz, bo to wszystko ma prawo tam być; zamiast krzyczeć,
serce oswoisz, z tym co trudne przejdziesz na ty?
 
Nie jestem sama, TY? nie jestem sama, TY...
 
Wielbij duszo moja Pana, bo naprawdę wielkie rzeczy mi uczynił i raduje się duch  w
Bogu moim?

  -  Jezus przebaczył mi i ja też przebaczam   Jezus nie odkupił mnie gdy byłam
cudowna, elokwentna, dobrze wychowana, ale przebaczył mi kiedy byłam straszną
grzesznicą i On widział każdy centymetr mojego życia i się nie zawahał? przez swoją
świętą Krew przyłączył mnie do swojej rodziny;
 w sprawie wszystkich rozczarowań, wiedz, że w sercu już ich nie chowam, przebaczam i
przepraszam, bo Miłość jest silniejsza niż nienawiść, osamotnienie, zdrada?

Słowa wyśpiewane przez Magdalenę Frączek głęboko zapadały w nasze serca. Na nowo
odkrywałyśmy prawdę, że Bóg jest  Bogiem bardzo  bliskim, akceptującym, towarzyszącym
nam w trudach  życia i przebaczającym.   Dlatego nie
powinnyśmy się bać 
podchodzić do Niego ze wszystkimi naszymi ciemnościami, zranieniami, bólami. 
ON 
nas kocha i  patrzy z zachwytem na każdą z nas. 
Podchodźmy więc do źródła wody żywej ? Jezusa, bo On nakarmi nas swoją Bliskością,
Miłością, Czułością. I wtedy strumienie tej wody popłyną w nas, wytrysną dla naszych
rodzin, dla innych.
 
 
Spotkania  Magnificat  są p
oświęcone  Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.  W
czerwcu tego  roku nasz Śląski Magnificat obchodzi roczek. Dlatego w przeddzień
Święta Najświętszego Serca Jezusa i Niepolanego Serca Maryi 
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( w tym roku przypadają 27 i 28 czerwca) -  
dziękujemy im za wszystkie łaski, owoce, które są udziałem tych spotkań. 
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