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Przewielebni Kapłani, Czcigodne Siostry 
Zakonne, Drodzy Diecezjanie,

W związku z decyzją Ojca Świętego Franciszka, który z dniem 14 września br. miano-
wał J. E. ks. Bpa Romualda Kamińskiego Biskupem Koadiutorem Diecezji Warszawsko-
-Praskiej przychodzi nam pożegnać Pasterza, który od ponad 12 lat gorliwie wspierał 
Biskupa Ordynariusza w posłudze duszpasterskiej.

Dnia 5 października w Katedrze Ełckiej pw. św. Wojciecha, o godz. 18.00 bp Romuald 
Kamiński będzie celebrował uroczystą Mszę św., podczas której jako wspólnota diece-
zjalna będziemy mieli możliwość wyrazić nasze podziękowanie za wieloletnią posługę 
Biskupią w diecezji ełckiej i pożegnać Księdza Biskupa przed wyjazdem do Warszawy.

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału w tym spotkaniu. Proszę o przekazanie ni-
niejszej wiadomości Wiernym parafii

Ks. Marcin Maczan- Kanclerz Kurii
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KOMUNIKAT
Biskupa Ełckiego

dotyczący inicjatywy „Różaniec do granic” 
w diecezji ełckiej

Trwamy w jubileuszowym roku objawień w Fatimie. Szcze-
gólną sposobnością do realizowania wezwania Matki Bożej jest 
ogólnopolska inicjatywa „Różaniec do granic”. W sobotę, 7 paź-
dziernika, otoczymy modlitwą różańcową całą naszą ojczyznę, 
aby modlić się w intencji naszej Ojczyzny, Europy i całego świata. 
Modlić się będziemy szczególnie za rodziny i o umocnienie na 
drodze wiary.

Maryja w Fatimie przekazała nam Orędzie wzywające do na-
wrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej, a także prośbę o na-
bożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, czyli zawierzenia się Jej 
Niepokalanemu Sercu i nabożeństwo I Sobót Miesiąca. Różaniec 
to jest nasza broń. To jest nasza tarcza. Aby przezwyciężać zło 
i grzech, korzystajmy z tego oręża. I nie tylko módlmy się o swoje 
zbawienie, ale też i o zbawienie drugiego człowieka, abyśmy za-
dośćuczynili za grzechy innych. Życzę wszystkim diecezjanom, 
aby ta inicjatywa przyczyniła się także do odkrycia skarbu, któ-
rym jest modlitwa różańcowa.

Nabożeństwa „Różańca do granic” zostaną przeprowadzone w tzw. kościołach stacyjnych. W diecezji ełckiej kościołami stacyj-
nymi stały się wszystkie kościoły parafialne wzdłuż granicy: Węgielsztyn, Olszewo Węgorzewskie, Budry, Banie Mazurskie, Żabin, 
Gołdap (NMP Matki Kościoła), Gołdap (św. Józefa), Dubeninki, Żytkiejmy, Wiżajny, Rutka-Tartak, Becejły, Puńsk, Smolany, Sejny, 
Berżniki, Giby, Mikaszówka, Lipsk, Rygałówka. Ponadto zostały wyznaczone dwa inne miejsca stacyjne „Różańca do Granic”: Kate-
dra ełcka i Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej.

We wszystkich kościołach stacyjnych naszej diecezji już o godz. 10.30 rozpocznie się konferencja wprowadzająca, a następnie 
o godz. 11.00 Msza św. Bezpośrednio po Eucharystii zostanie przeprowadzone Nabożeństwo Eucharystyczne, a po nim rozpocznie 
się modlitwa różańcowa połączona z pielgrzymowaniem. Z każdego kościoła stacyjnego wierni będą pielgrzymować w dwóch kie-
runkach, odmawiając cztery części różańca: dwie części w intencji rodzin i Polski oraz dwie w intencji pokoju w Europie i na świecie. 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.rozaniecdogranic.pl

Zapraszam wszystkich diecezjan do włączenia się w inicjatywę „Różaniec do granic” w wyznaczonych kościołach stacyjnych na-
szej diecezji. Ponadto w parafiach przygranicznych zapraszam, aby gromadzić się również przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych. 
Szczególne zaproszenie kieruję do wszystkich chorych i cierpiących, aby zjednoczyli się duchowo odmawiając w tym czasie modli-
twę różańcową. Natomiast wszyscy, którzy nie będą mogli udać się do kościołów stacyjnych, niech odmawiają modlitwę różańcową 
w swoich kościołach parafialnych lub w swoich domach. W tym dniu pragniemy złożyć dar serca na tacę, czy w innej formie jako 
pomoc rodzinom z Aleppo w Syrii.

Pragnę również przypomnieć, że jest to pierwsza sobota miesiąca. Dlatego też zachęcam do nabożeństwa pierwszej soboty miesią-
ca, które zawiera cztery istotne warunki: spowiedź wynagradzającą, Komunię św. wynagradzającą, odmówienie różańca i 15 – minu-
tową medytację. Do spowiedzi w intencji wynagradzającej można przystąpić już wcześniej.

Słowa Chrystusa: „Idźcie i głoście”, niech nas wszystkich jeszcze bardziej mobilizują do zapraszania i zachęcania naszych bliźnich 
do wypełniania prośby Matki Bożej z Fatimy. Prośmy o wstawiennictwo za nami u Boga święte dzieci fatimskie Hiacyntę i Franciszka. 
Duch Święty niech umacnia nas na tej drodze pełnienia woli Bożej i wypełnienia prośby Maryi.

Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ełk, 18 września 2017 r.
N. 889 /2017

Bp Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki
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dr Aneta Agnieszka  
Karwowska 

- dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej 
w Piszu 

Ekumeniczny charakter 
będzie miało październikowe 
spotkanie w Muzeum Zie-
mi Piskiej w Piszu. Placówka 
w tym roku organizuje cykl 
wydarzeń poświęconych Ju-
bileuszowi Pisza – obchodom 
650. rocznicy nadania miastu 
praw osadniczych i bartnych. 
13 października gościem pi-
skiego muzeum będzie ks. dr 
Krzysztof Bielawny, który spe-
cjalizuje się w badaniu historii 
religii i religioznawstwa. Swoje 
wystąpienie poświęci świąty-
niom ewangelickim w byłych 
Prusach Wschodnich, oma-
wiając ich stan zachowania na 
koniec 2016 roku.

Przez wieki mieszkańcy 
Mazur byli w zdecydowanej 
większości protestantami wy-
znania ewangelickiego. Ucho-
dzili za ludzi, którzy miłowali 
Boga. Znaczenie religii w ich 
życiu wpływało na rozwój spo-
łeczny regionu, m.in. poprzez 
wydawanie książek i śpiewni-
ków pieśni religijnych. W tym 
roku kościoły protestanckie 
obchodzą 500-lecie Reforma-

cji, ruchu zapoczątkowanego 
w 1517 roku przez Marcina 
Lutra. 

Spotkanie zaplanowane na 
13 października rozpocznie się 
o godz. 18.00, a ks. dr Krzysz-
tof Bielawny nie będzie jedy-
nym będzie gościem Muzeum 
Ziemi Piskiej. Oprócz ciekawe-
go wykładu, uczestnicy będą 
mieli okazję wysłuchać także 
koncertu. Zaśpiewa Agnieszka 
Skrycka z Olsztyna, uczest-
niczka programów muzycz-
nych „Szansa na sukces” oraz 
„Bitwa na głosy”. Wydarzenie 
organizowane jest pod hono-
rowym patronatem „Marty-
rii”.  

Obchody Jubileuszu Pi-
sza, organizowane przez pi-
skie Muzeum, rozpoczęły się 
w marcu tego roku. Zaplano-
wano cykl spotkań, podczas 
których prezentowane jest 
życie mieszkańców Mazur 
na przestrzeni wieków. Do 
udziału zaproszono szereg 
historyków zajmujących się 
regionalistyką. Oprócz wykła-
dów i prelekcji, systematycznie 

odbywają się koncerty i pre-
zentacje artystyczne, podczas 
których mają okazję wystąpić 
m.in. „młode talenty”. 

Główne uroczystości odbę-
dą się 10 listopada, dokładnie  
w 650. rocznicę nadania miesz-
kańcom osady przy piskim 
zamku przywileju wolnego 
rybołówstwa, bartnictwa i my-
ślistwa. Muzeum przygotowało 
szereg atrakcji, by upamiętnić 
wydarzenie z 1367 roku, m.in. 
z Tajnego Archiwum Pań-
stwowego Fundacji Pruskie-
go Dziedzictwa Kulturalnego 
w Berlinie pozyskano kopię 
przywileju nadanego przez 
komtura bałgijskiego Ulryka 
Fricke. Muzealnicy oddadzą 
także w ręce czytelników nowy 
numer pisma popularnonau-
kowego „Znad Pisy”, które jest 
wydawane od 1995 roku i jest 
najstarszym tego typu pismem 

Muzealne wspomnienie  
mazurskich ewangelików

w regionie. Jubileuszowa pozy-
cja będzie bardzo obszernym 
opracowaniem, pracowało przy 
niej ponad 20 autorów, a dodat-
kowo redakcja zaproponowała 
zmianę szaty graficznej. 

Rok 2017 piscy muzealnicy 
mogą uznać za bardzo pra-
cowity. Pierwszym wydarze-
niem była otwarta w lutym 
wystawa zabytkowych szat 
liturgicznych, zorganizowa-
na we współpracy z ks. bi-
skupem Jerzym Mazurem 
i czasopismem „Martyria”. 
Ekspozycję obejrzało ok. ty-
siąc zwiedzających, a równie 
dużym zainteresowaniem 
cieszą się wydarzenia organi-
zowane w ramach Jubileuszu 
Pisza. Zapraszamy do udział 
w październikowym spotka-
niu i zapoznania się z arty-
kułami w numerze 23 pisma 
„Znad Pisy”. 

Wykład dr Jerzego Marka Łapo w Muzem Ziemi Piskiej
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Dzieci z Burundi wołają o szkołę
- list s. Zygmunty

Skończyły się waka-
cje. Rozpoczął się rok 
szkolny. Rodzice za-

opatrzyli swoje pociechy w tor-
nistry i wszystkie niezbędne 
przybory szkolne. Powitały 
je pięknie wysprzątane klasy 
i uśmiechnięte twarze nauczy-
cieli. Niestety, nie wszystkie 
dzieci mogą się cieszyć roz-
poczęciem roku szkolnego. 
Dotyczy to bardzo dużej ilości 
dzieci w Afryce i na innych 
kontynentach. Pozwólcie, że 
przedstawię Wam jak wygląda 
życie dzieci w Burundi, Afryce 
Centralnej, gdzie posługiwa-
łam przez 18 lat. 

Jeszcze przed wschodem 
słońca, dzieci wyruszają na 
pole z rodzicami, z koszykiem 
na głowie i motyką na ramie-
niu. Najmłodsze dzieciątko 
przymocowane jest do pleców 
mamy, a reszta rodzeństwa 
idzie obok. Tylko niektóre mo-
gły pójść do szkoły. Matki nie 
zabierają nic do jedzenia i pi-
cia. Nie ma sklepów, żeby coś 
kupić, a to co było ugotowane 
poprzedniego dnia, musiało 
być spożyte, bo z powodu upału 
do rana by się zepsuło. Dopiero 
około 16-tej zbierają na polu to, 
co będą gotować tego dnia, szu-
kają też suchych patyków. Idą 
do źródła po wodę, tam się na-
piją, umyją i do domu przyno-
szą tylko tyle, ile jest potrzebne 
do ugotowania posiłku.

Mama klęka w środku 
małej chatki przy trzech ka-
mieniach, na których stawia 
naczynie. Podkłada patyczki 
i dmucha. Musi uważać, by nie 
buchnął płomień, ponieważ 
niska chatka pokryta trawą  
mogłaby się spalić. Gdy po ok. 
trzech godzinach jedzenie jest 
ugotowane, siadają w kółecz-
ku i spokojnie spożywają po-
siłek. Robią to tak spokojnie, 
że trudno uwierzyć, że jest to 
pierwszy i ostatni posiłek tego 
dnia. Rodzice cieszą się, gdy 
mogą dodać do gotowania 
trochę fasoli, która jest tam 
podstawowym źródłem białka 
roślinnego. Niestety, uprawiają 
poletka na zboczach gór i bar-
dzo często upalne słońce, albo 
silne deszcze niszczą plony. 
Wówczas cierpią głód, który 
najbardziej doskwiera dzie-
ciom. Głód w Afryce wygląda 
inaczej niż u nas. Oni zawsze 
uzbierają coś do jedzenia. Są to 
banany, bulwy, trawa. Jednak 
gdy zabraknie fasoli, to posiłek 
bez białka powoduje zatrucie 
pokarmowe, które objawia się 
odbarwieniem skóry, obrzęka-
mi i prowadzi do śmierci. Małe 
niemowlęta karmione są mle-
kiem ich mamy, ale jak go nie 
ma to umierają. 

Misjonarze mają pełne 
ręce roboty, by zaradzić temu 
wszystkiemu. Ich podstawo-
wym celem jest głoszenie Sło-

wa Bożego, by jak najwięcej 
ludzi poznało i ukochało Boga. 
Widząc jednak otaczające ich 
cierpienie starają się leczyć, 
dokarmiać, budować ośrodki 
zdrowia, szkoły, kościoły, by 
poprzez te uczynki miłosier-
dzia przybliżyć ludziom Boga.

Nasze siostry Karmelitan-
ki Dzieciątka Jezus zgroma-
dziły małe dzieci, organizując 
coś w rodzaju przedszkola. 
Wszystkie dzieci chcą tam 
przychodzić, bo oprócz opieki 
dostają kubek mleka i misecz-
kę gotowanej fasoli a przed 
wieczorem wracają do domu, 
gdzie spożywają drugi posi-
łek z rodziną. To wystarczy by 
ich uchronić przed śmiercią 
głodową. Obecnie, gdy pod-
rosły do wieku szkolnego, nie 
chcą odejść, by ustąpić miejsca 
młodszym i chorym. Nie chcą 
odejść, bo nie mają gdzie iść. 
One bardzo chciałyby uczyć 
się, niestety szkół jest za mało. 
Brak budynków, ławek, ksią-
żek, zeszytów. Nauka w cieniu 
drzew z wypisanym na ma-
teriale alfabetem jest mocno 
uciążliwa, bo przez sześć mie-
sięcy codziennie pada deszcz.

Dlatego, ośmielam się prosić 
was o pomoc. Zbudujmy szko-
łę dla dzieci w Burundi, w któ-
rej mogłyby się uczyć, uczęsz-
czać na lekcje religii a także, 

by mogły być dożywiane pod 
opieką misjonarzy. Dzieci te 
bardzo chcą się uczyć. Już na-
wet nazbierały sporo kamieni 
i mają wielką nadzieję, że ich 
marzenie się spełni. Wracam 
tam wkrótce, by podjąć to za-
danie, ale sama bez waszej po-
mocy nie dam rady. Bowiem 
misjonarz tyle wykona, na ile 
wspomoże go modlitwa Roda-
ków i pomoc materialna.

 Składam serdeczne Bóg za-
płać za Waszą modlitwę i pomoc.

S. Zygmunta (Zofia Kaszuba) 
Karmelitanka Dzieciątka Jezus

W roku jubileuszu 25-le-
cia swego istnienia diecezji 
ełckiej, pragniemy jako dar 
jubileuszowy włączyć się 
w budowę Szkoły w Burundi. 
Nasza diecezja, a szczególnie 
Caritas Diecezji Ełckiej oraz 
Wspólnota Odnowy w Du-
chu Świętym, w roku prze-
żywanego 50-lecia istnienia 
również włącza się w to mi-
syjne dzieło. Kto chciałby 
z diecezjan swoim darem 
serca wesprzeć budowę 
szkoły, może przesłać ofia-
rę na konto Diecezji Ełckiej: 
BGŻ SA O/Ełk 64 2030 0045 
1110 0000 0075 2740 z dopi-
skiem – „Szkoła w Burun-
dii”. 

Przed szkołą w Burundii

Podopieczni
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1. Spotkania katechetyczne  
w diecezji ełckiej

Zwyczajem lat ubiegłych, u progu 
rozpoczynającego się roku szkolnego, 
w dniach 28-30.08.2017 r. w pięciu rejo-
nach diecezji ełckiej (Giżycko, Pisz, Su-
wałki, Augustów i Ełk) odbyły się spotka-
nia z katechetami. Prowadzą one, poprzez 
duchowy wymiar zakorzeniony we wspól-
nej Eucharystii, do odkrycia metod i kie-
runków w ramach nowej ewangelizacji.

2. Do Matki Bożej Pocieszenia  
w Kaletniku

3 września ok. 240 osób wzięło udział 
w pieszej pielgrzymce podążającej z Su-
wałk do Kaletnika na odpust Matki Bożej 
Pocieszenia. Przewodnikami poszczegól-
nych grup pielgrzymów byli: parafia św. 
Kazimierza Królewicza – ks. Adam Adu-
kowski; parafia św. Aleksandra – ks. Szy-
mon Wysocki; parafia Studzieniczańska 
– ks. Krzysztof Kaszuba. Kierownikiem 
pielgrzymki był ks. Jarosław Pierzgalski.

3. Ogólnopolskie Czuwanie Młodych 
w Gietrzwałdzie

Prawie 150 młodych osób z naszej die-
cezji przybyło 2 września  do Gietrzwałdu 
na  Ogólnopolskie Czuwanie Młodych, 
by pokłonić się Matce Bożej, która 140 
lat temu objawiła się Justynie i Barbarze. 
Głównym punktem spotkania była Msza 
św. pod przewodnictwem abp seniora, 
Edmunda Piszcza. Konferencję „Oto ja 
Służebnica Pańska” wygłosił ks. Jarosław 
Klimczyk CRL. Swoje słowo skierował do 
młodych ludzi również abp Józef Górzyń-
ski, który podziękował za obecność i pro-
sił o modlitwę w intencji dobrych owoców 
jubileuszowych uroczystości. 

10 września, w 140. rocznicę objawień 
Maryjnych, w Sanktuarium Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej odbyły się główne uro-
czystości jubileuszowe z udziałem episko-
patu Polski i władz państwowych. Sumie 
odpustowej na błoniach gietrzwałdzkich 
przewodniczył i homilię wygłosi J.E. ks. 
arcybiskup, Wojciech Polak, Prymas Pol-
ski. W homilii hierarcha mówił o roli 
przesłania gietrzwałdzkiego i o sile jed-
noczącej i pełnej pokoju, płynącej z Gie-
trzwałdu, której potrzeba w życiu rodzin-
nym, osobistym i społecznym.

4. Diecezjalne dziękczynienie  
za plony w Pozezdrzu.

8 września 2017 r. w Święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Pozezdrzu, 
pod hasłem:  „Z Maryją idźmy i głośmy 
dobroć Boga w darach ziemi”, diecezja 
ełcka dziękowała za tegoroczne plony. 
Na dożynki przyjechali rolnicy z wielu 
miejscowości, przywożąc wieńce dożyn-
kowe oraz produkty pracy na roli: zboża, 
warzywa, owoce, chleb, miód, sękacze, 
potrawy regionalne. Uroczystej liturgii 
przewodniczył bp Jerzy Mazur. Hierarcha 
podziękował rolnikom za ich ciężką pra-
cę: „Za pośrednictwem Maryi, wyrażaj-
my Bogu Trójjedynemu wdzięczność, za 
wszystkie łaski, których doświadczamy. 
Za Jej pośrednictwem wypraszajmy Boże 
błogosławieństwo w zasiewach w tym no-

wym roku, w trosce o plony dla wszyst-
kich rolników i odpowiedzialnych za 
rolnictwo. Niech Boże błogosławieństwo 
będzie z wami i wy bądźcie nadal takim 
błogosławieństwem dla siebie nawzajem. 
Niech to błogosławieństwo towarzyszy 
wam w waszej codziennej pracy, w tym 
zdążaniu do świętości” – podkreślał ka-
płan. Przeprowadzono także konkurs na 
wieńce dożynkowe. W tym roku do kon-
kurencji zgłoszono ich 47.

5. Nowy Ołtarz ku czci Matki Bożej 
Siewnej w Węgielsztynie

8 września, w odpust Matki Bożej Siew-
nej, w parafii św. Józefa w Węgielsztynie, 
rozpoczęła się renowacja świętych misji 
parafialnych. Tego dnia, pod wezwaniem 
Matki Bożej Siewnej, w sposób oficjalny, 
rozpoczęła swoją działalność kolejna róża 
różańcowa. W kościele został też w tym 
dniu poświęcony ołtarz ku czci MB Siew-
nej z Jej wizerunkiem. Proboszcz parafii, 
ks. dr Zbigniew Chmielewski, zawierzył 
całą wspólnotę Niepokalanemu Sercu 
NMP.

6. Koronacja figury Matki Bożej w Ir-
kucku

W niedzielę, 20 sierpnia 2017 r., w ka-
tedrze Niepokalanego Serca Najświętszej 
Marii Panny w Irkucku, odbyły się  uro-
czystości koronacji figury Matki Bożej 
Fatimskiej. Korona została poświęcona 
przez papieża Jana Pawła II w 2002 r.
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Nałożenia korony wspólnie dokonali 
ordynariusz diecezji irkuckiej bp Cyryl 
Klimowicz oraz pierwszy biskup diecezji 
św. Józefa w Irkucku i budowniczy katedry 
– bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki.

W uroczystości wzięli udział również 
kapłani i osoby świeckie od lat wspierające 
diecezję irkucką z wielu krajów i z różnych 
regionów Rosji, a także przedstawiciele 
środowisk polonijnych, dyplomaci oraz 
liczni wierni z Irkucka.

Obszerna relacja z wydarzenia w nu-
merze listopadowym Martyrii.

INFORMACJE Z DIECEZJI

7. 70. rocznica urodzin  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

9-10 września 2017r.w Suchowoli i Oko-
pach odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące 70. rocznicę urodzin bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. W uroczystościach wzięli 
udział członkowie Akcji Katolickiej przy 
parafii Ducha Świętego w Ełku, której pa-
tronem jest błogosławiony męczennik.

8. Bp Romuald Kamiński – Biskupem 
Koadiutorem Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej

14 września 2017 r. ojciec święty Fran-
ciszek mianował biskupem koadiutorem 
diecezji warszawsko-praskiej dotychcza-
sowego biskupa pomocniczego diecezji 
ełckiej – Romualda Kamińskiego, zwal-
niając go jednocześnie ze stolicy tytular-
nej Aguntum. Księdzu biskupowi gratulu-
jemy nominacji i otaczamy modlitwą.

9. Droga krzyżowa ulicami miasta Ełk

14 września, w święto Podwyższenia 
Krzyża, poprzez udział w drodze krzyżo-
wej ulicami Ełku, wierni uczcili tajemnicę 
Pańskiego Krzyża. Święto to uświadamia 
nam, że nie możemy go traktować jedynie 
jako elementu dekoracji naszego miesz-
kania, miejsca pracy czy jednego z wielu 
elementów naszego codziennego stroju. 
Organizatorem Drogi nabożeństwa była 
parafia św. Wojciecha w Ełku.

10. XVIII Diecezjalne Spotkanie Środo-
wisk Twórczych

16 września odbyło się XVIII Diece-
zjalne Spotkanie Środowisk Twórczych 
w Wigrach. Połączono je z uroczystościa-
mi Roku Twórczości profesora Andrzeja 
Strumiłły. 

11. Poświęcenie kaplicy w Kłajpedzie

16 września, bp Jerzy Mazur, biskup 
ełcki poświęcił kaplicę dojazdową para-
fii w Smolnikach pod wezwaniem NMP 
Matki Kościoła w Kłajpedzie.

12. 78. rocznica sowieckiej agresji na 
Polskę

Msza św. w bazylice sejneńskiej, pod 
przewodnictwem ks. prał. Zbigniewa 
Bzdaka rozpoczęła uroczystości 78. rocz-
nicy sowieckiej agresji na Polskę. Po Eu-
charystii, uczestnicy uroczystości złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Ofiar Katastrofy 
Smoleńskiej. Można było  również obej-
rzeć wystawę pt. „Brukowały Wasze kości 
złotą drogę ku wolności”.

13. Lipawa: Spotkanie biskupów Litwy, 
Łotwy i Polski 

W dniach 16-18 września w Lipawie 
na Łotwie odbyło się spotkanie biskupów 
z Litwy, Łotwy i Polski. Celem tych spo-
tkań jest wzajemne poznanie, wymiana 
myśli, dzielenie się doświadczeniem Ko-
ściołów lokalnych i wypracowanie wspól-
nego działania w duchu dialogu.

W lipawskim spotkaniu uczestniczyli: abp 
Zbigniew Stankiewicz, metropolita ryski; bp 
Romuald Kamiński, biskup koadiutor die-
cezji warszawsko-praskiej – przewodniczący 
Zespołu ze strony polskiej; bp Rimantas No-
rvila, biskup wiłkowyski – przewodniczący 
Zespołu ze strony litewskiej; bp Viktors Stul-
pins, biskup lipawski; bp Arūnas Poniškaitis, 
biskup pomocniczy wileński; bp Tadeusz 
Bronakowski, biskup pomocniczy łomżyń-
ski, ks. Tomasz Nowaczek, prowincjał Pol-
skiej Prowincji Zgromadzenia Księży Maria-
nów; ks. Mariusz Rudzinskas z Mariampola.
Zespół Biskupów ds. Wzajemnych Kon-
taktów spotyka się dwa razy w roku – raz 
w Polsce, raz na Litwie. W 2011 r. do bisku-
pów Litwy i Polski dołączyli biskupi z Łotwy 
i Białorusi. Idea tych spotkań zrodziła się 
w 1994 r. podczas 279. Zebrania Plenarnego 
Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło 
się w pokamedulskim klasztorze w Wigrach.
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Z dr. Michałem Wójcikiem – 
Wiceministrem Sprawiedliwości, 
Sekretarzem Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, członkiem Stałego 
Komitetu Rady Ministrów rozmawia 
ks. Krzysztof Zubrzycki

Ks. Tischner pisał: „Naj-
pierw jestem człowiekiem, 
potem chrześcijaninem, a na 
końcu księdzem”. Czy, w od-
niesieniu do tych słów, mógł-
by Pan tak powiedzieć o so-
bie, że politykiem jest się na 
końcu? 

Na początku trzeba dobrze 
zrozumieć samo słowo <<poli-
tyk>>. To osoba, która w swoje 
życie wpisaną ma przede wszyst-
kim służbę, opartą na warto-
ściach chrześcijańskich, na ka-
tolicyzmie. Niezmiernie ważna 
jest też empatia, którą polityk 
musi mieć w sobie oraz otwar-
tość na innego człowieka. Poli-
tyka, to służba Bogu, narodowi, 
państwu, ale przede wszystkim 
– drugiemu człowiekowi. Sta-
ram się tego przestrzegać w swo-

jej pracy, którą bardziej traktuję 
jak misję. Dla mnie to pewnego 
rodzaju powołanie. 

Jakie jest według Pana za-
danie państwa wobec rodzi-
ny? Co obecnie można zrobić, 
by jeszcze bardziej wzmocnić 
polską rodzinę? 

Przede wszystkim cieszę się, 
że rola państwa została właści-
wie określona – nie jest ono 
tylko do egzekwowania, ale 
przede wszystkim do wspiera-
nia, pomagania – zwłaszcza lu-
dziom najbiedniejszym. To jest 
to, o czym mówiło się przez 27 
lat, a nie robiło się nic. Nasza 
partia przełożyła to na efekt 
czynu i na praktykę. Mam tu 
na myśli m.in. program 500+, 
na który nigdy do tej pory 

nie było pieniędzy. Rocznie 
wydajemy 23 mld zł i wspie-
ramy tych najbardziej potrze-
bujących. Naprawdę bardzo 
nas cieszy, że zwiększyła się 
liczba dzieci, które korzystają 
z możliwości wyjazdu na wy-
poczynek. Chcemy, aby nasze 
państwo było państwem opie-
kuńczym. To jest teraz priory-
tet naszego kraju. 

Przez ostatnich kilka lat 
organizowałem kolonie – nad 
morzem, w górach i w wielu 
innych miejscach – dzieciom 
z naszej diecezji. Duża liczba 
uczestników tych przedsię-
wzięć była możliwa dzięki 
programowi 500+.

Dokładnie. To pokazu-
je skalę patologii, jaka przez 
wiele lat miała miejsce w na-
szym kraju. Jeżeli nawet dzi-
siejsze dane, przedstawiane 
po 8 miesiącach, pokazują, 
że mamy nadwyżkę prawie 5 
mld zł w budżecie, mimo tego, 
że 23 mld zł płacimy na rzecz 
programu 500+, to pojawia się 
pytanie: co się działo z tymi 
pieniędzmi przez ostatnie lata? 
Oczywiście nie każdy człowiek 
w Polsce takie pytanie sobie 
zadaje. Dlatego nieustannie 
trzeba to wyjaśniać i tłuma-
czyć. A wyjazdów z dziećmi 
gratuluję. 

Bardzo dziękuję.
Jakimi wartościami kieru-

je się Pan w życiu? 

Te wartości to oczywiście –  
Bóg i Ojczyzna. Ważna jest dla 
mnie również rodzin – moja 
małżonka i córka. Uprawie-
nie polityki, zwłaszcza w rzą-
dzie, oznacza, że tak napraw-
dę w domu się tylko „bywa”. 
Na swoją żonę i córkę zawsze 
mogę liczyć, za co jestem im 
bardzo wdzięczny, bo mam 
w nich ogromne wsparcie. 

Priorytetem jest również 
moja codzienna praca, otwar-
tość na drugiego człowieka. Je-
stem wyczulony zwłaszcza na 
krzywdę dzieci. W minister-
stwie, pod moim kierunkiem, 

powstała ustawa chroniąca 
dzieci. Reformuje ona postę-
powanie z wnioskami o prze-
kazanie dziecka za granicę, co 
wynika z Konwencji Haskiej. 
Projekt daje również instru-
menty prawne niezbędne do 
reagowania w przypadkach 
odebrania dziecka polskiemu 
obywatelowi za granicą. 

Uważam też, że polityk, 
niezależnie od tego, jakie pia-
stuje stanowisko, powinien 
mieć w sobie dużo pokory. To 
ważne, aby o tym pamiętać. 

W natłoku codziennych 
zadań, obowiązków, spotkań 
z ludźmi, trudno jest Panu 
oddzielić religię od polityki?

Jeżeli chcę być dobrym po-
litykiem, to muszę mieć punkt 
odniesienia. Dla mnie jest nim 
Bóg, nasza religia, w której jest  
wszystko  zawarte. Często spo-
tykam się ze sprawami natury 
prawnej, ale również etycznej, 
moralnej i wtedy religia przy-
chodzi z pomocą. Religia jest 
dla mnie takim swoistym za-
pleczem, do którego zawsze 
mogę się odnieść. Tak samo 
jest z modlitwą. Często staram 
się modlić, zwłaszcza za wsta-
wiennictwem św. Ojca Pio i św. 
Michała Archanioła – mojego 
patrona.

Mocne przekonania reli-
gijne, zwłaszcza świadomość 
odpowiedzialności przed Bo-
giem, rzutują na każdą decy-
zję polityka. Czy i gdzie szuka 
pan wtedy wsparcia duchowe-
go?

Znam wielu świetnych księ-
ży i ojców, których poznałem 
m.in. w Radio Maryja. Utrzy-
mujemy stałe relacje, kiedy 
mamy okazję rozmawiamy, 
najczęściej o problemach natu-
ry etycznej. To są bardzo war-
tościowe, światłe rozmowy. 
Jednym z takich duchownych, 
z którym mam stały kontakt, 
jest ksiądz kanonik Henryk 
Kuczob, który mieszka w Pie-
karach Śląskich. To niesamo-
wita i zacna  postać. On jest 
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zawsze nastawiony na dru-
giego człowieka. Jest dla mnie 
wzorem, nauczyłem się od nie-
go tego, jak pomagać innym. 
Przez lata byłem też związany 
ze środowiskiem rzemieślni-
czym, które od wielu wieków 
jest wplecione w kościół i od-
wrotnie. 

Raz w roku odbywam 
też pielgrzymkę. Jest to piel-
grzymka mężczyzn na Wzgó-
rze Piekarskie, gdzie modlę 
się o siłę i radość w posługiwa-
niu. Na co dzień zaś modlę się 
w swoim kościele parafialnym, 
św. Archaniołów Michała, Ga-
briela i Rafała w Czeladzi.

Które z pańskich dotych-
czasowych dokonań w pracy 
ministra uważa Pan za naj-
lepsze, za najbardziej warto-
ściowe?

Ustaw było dużo, stałem 
m.in. na czele grupy, która 
forsowała zmiany w prokura-
turze. Byłem przedstawicielem 
wnioskodawców i musiałem 
bronić tej ustawy, dzięki cze-

mu dziś prokuraturę możemy 
zmieniać i sprowadzać ją do 
rangi prokuratury służebnej. 
Myślę, że tego od nas ludzie 
oczekują. Teraz jest dla mnie 
również wyjątkowy czas, 
gdyż za kilka dni będziemy 
omawiać ustawę dotycząca 
porwań, uprowadzeń rodzi-
cielskich. Zobowiązałem się 
wobec pana ministra, Zbignie-
wa Ziobry, że to zrobię i słowa 
dotrzymuję. Ta ustawa za kilka 
dni będzie przedstawiona po-
słom w parlamencie. 

Czy czuje Pan wsparcie 
rodziny w pana karierze po-
litycznej?

Nie mógłbym robić tego 
co robę, gdybym, jak już 
mówiłem, nie miał zrozu-
mienia mojej małżonki oraz 
córki. Tu, jako dumny ojciec, 
muszę się pochwalić, że cór-
ka dostała się do najlepszej 
szkoły w regionie. Ważni są 
dla mnie też przyjaciele, ko-
ledzy. Zarówno ci,  którzy 
siedzą obok mnie w Sejmie, 

jak i ci ze Śląska, którzy są ze 
mną od wielu lat. Mogę słu-
żyć ludziom i być politykiem 
dzięki prezesowi, Jarosławo-
wi Kaczyńskiemu, premier  
Beacie Szydło oraz mini-
strowi Zbigniewowi Ziobro. 
Jednak polityka, to nie tylko 
splendor, zaszczyty, ale też 
ciężka, mozolna i służebna 
praca. 

Co fascynuje Pana poza 
wykonywanym zawodem? Jak 
pan spędza wolny czas?

Jestem ministrem, ale 
też posłem, to niesie ze sobą 
mnóstwo obowiązków. Kiedy 
tylko mogę, wracam na Śląsk, 
do domu. Wtedy lubię pójść 
do ogrodu, posiedzieć z psem, 
popatrzeć w gwiazdy, a na 
urlopie pograć w siatkówkę. 
Zdarza mi się też chodzić na 
mecze piłkarskie. Jestem fa-
nem Górnika Zabrze. Zaczą-
łem chodzić na ich mecze, jak 
byli na końcu tabeli, teraz są 
na drugim miejscu, a ja cały 
czas im kibicuję.

Na koniec wypada zapytać 
o stan polskiego sądownictwa 
na chwilę obecną? 

Trzeba przeprowadzić re-
formę. Państwo nigdy nie bę-
dzie się rozwijało dobrze na 
różnych obszarach życia, jeżeli 
będzie kulał wymiar sprawie-
dliwości. W ogóle sprawiedli-
wość jako taka dotyka każdego 
wymiaru naszego życia. Jeżeli 
jeden element w tej całej skła-
dance będzie źle funkcjono-
wał, jeżeli nie będziemy mieli 
sędziów wrażliwych na innych 
albo sąd będzie funkcjonował 
przewlekle, to jak mamy mieć 
zaufanie do państwa? To trze-
ba zmienić. To nie mają być 
jakieś kosmetyczne reformy, to 
ma być głęboka, solidna refor-
ma, która rzeczywiście pokaże, 
że jesteśmy w stanie uzdrawiać 
państwo. To jest ważne dla 
ludzi, dla obywateli naszego 
kraju.

Życzę tego z całego serca. 
Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Z POLITYKĄ przy kawie

Ks. dr Jerzy Szorc

XXVI Niedziela zwykła,  
01 października /Ez 18,25-28; 
Flp 2,1-11;  Mt 21,28-32/

Jezus Chrystus proklamo-
wał w swojej osobie obecność 
Królestwa Bożego na ziemi. 
Wszystkich ludzi zaprosił do 
udziału w tymże Królestwie. 
Jednakże decyzja zawsze pozo-
staje po stronie człowieka. Cel-
nicy i nierządnice wyprzedzają 
nas w drodze do Królestwa. 
Są oni  symbolem grzesznego 
człowieka, który ma tego świa-
domość, ze jest grzesznikiem 
i potrzebuje zbawienia. Wie, że 
o własnych siłach  go nie osią-
gnie.  Dlatego pragnie on przy-
lgnąć do Chrystusa, który jest 
Panem i nadzieją na zbawie-
nie. Ci zaś, którzy przekonani 
są o własnej sprawiedliwości, 
zawsze będą zamknięci na na-
wrócenie.

XXVII Niedziela zwykła,  
08 października /Iz 5,1-7; Flp 
4,6-9; Mt 21,33-43/

Tę  piękną winnicę, jaką jest 
świat założył Pan Bóg. Powie-
rzył ją nam ludziom, abyśmy 
jej doglądali i zatroszczyli  się 
o jej owoce. Ale te owoce po-
winniśmy oddawać Bogu, jako 
właścicielowi. Człowiek jednak 
pragnie przywłaszczyć wszyst-
ko sobie. Chce okradać Pana 
Boga z jego chwały. Słudzy 
Pana, prorocy są ciągle odrzu-
cani i zabijani. Zabity został 
również Syn. I tu pojawia się 
istotny paradoks. „Kamień od-
rzucony stał się głowicą węgła”. 
Ten, który został zabity daje ży-
cie tym, którzy Go zabili. Miło-
sierdzie Boga nie zna granic.
XXVIII Niedziela zwykła,  
15 października /Iz 25,6-10a; 
Flp 4,12-14; Mt 22,1-14/

„Przyjacielu, jak żeś  tu 
wszedł nie mając stroju wesel-
nego?”  Uczestnikami wesela 

Syna jesteśmy my wszyscy za-
proszeni przez chrzest do Jego 
radości. Jezus jednak prze-
strzega nas w tej przypowieści, 
abyśmy nie poprzestali tylko na 
momencie deklaracji. „Nie każ-
dy, który mi mówi Panie, Panie 
wejdzie do Królestwa niebie-
skiego”. Szata godowa, to szata 
Bożego synostwa, którą przyj-
mujemy od samego Jezusa, któ-
ry jest Synem. To tę szatę mamy 
przyoblec jako strój weselny.
XXIX Niedziela zwykła,  
22 października /Iz 45,1.4-6; 
1 Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21/

Władzy Boga i cezara nie 
da się ze sobą porównywać. 
Pierwsza to władza miłują-
cego Ojca, gotowego zapłacić 
najwyższy okup za wolność 
swoich synów. Druga to wła-
dza człowieka, który powinien 
służyć społeczności a niejedno-
krotnie staje się tyranem  Naj-
pierw trzeba oddać Bogu to, co 
do Niego należy. Wtedy będzie 

Słowo LECZY rany  - Zamyślenia ewangeliczne

się świadomym, co należy od-
dać cezarowi. Słowo dzisiejszej 
ewangelii nie zwalnia nas z od-
powiedzialności za doczesność, 
wręcz przeciwnie, mamy być 
odpowiedzialni w znaczeniu 
służby, miłości i daru.
XXX  Niedziela zwykła, 29 
października /Wj 22,20-26; 1 
Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40

Bóg jest Miłością. Stwarza-
jąc nas na swój obraz i podo-
bieństwo uczynił nas zdolny-
mi do miłowania Boga i braci. 
I chociaż zostało to sformuło-
wane w postaci przykazania 
miłowania Boga i bliźniego, to 
jednak nie chodzi tu o przyka-
zanie, ale raczej o upodobnia-
nie się do Tego, który jest Mi-
łością. Trzy władze  człowieka: 
serce, rozum i dusza mają tej 
Miłości służyć i uskuteczniać 
ją w służbie i życiu każdego 
człowieka. W ten sposób bu-
duje się komunię z Bogiem 
i z ludźmi.
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Monika Rogińska

Chciane i niechciane  
a nawet konieczne – ZMIANY

Tak bardzo łatwo przy-
zwyczajamy się do 
wygód. Nawet pewne 

niewygody jesteśmy w stanie 
zaakceptować, by nie stracić 
poczucia kontroli nad własnym 
życiem, czasem, zdarzeniami… 
Chciałoby się powiedzieć: „chwi-
lo trwaj”, a tu ciągle mierzymy 

się z nowym. W naszym życiu 
pojawia się wiele okoliczności, 
które wymuszają zmiany, a na 
które nie mamy wpływu. Tak 

jest z naturalnym biegiem życia, 
w które wpisane są narodziny, 
dorastanie, choroby, śmierć. Tak 
naprawdę nie ma znaczenia, czy 
to będzie dotyczyło bezpośred-
nio mnie, mojej rodziny, czy zu-
pełnie obcych osób. 

Nie tak dawno córka mie-
rzyła się z tematem dotyczącym 

tego, czy jest kimś ważnym dla 
historii świata. Argumenty, 
które przedstawiała, przypo-
mniały mi, że to nie tylko świat 
i przemiany społeczne niosą 
czy nawet wymuszają zmiany 
w naszym życiu, ale również  
osoba, której dajemy miejsce 
w naszym życiu. Czasami, dzię-
ki Bogu, dochodzimy do wnio-
sku, że muszę już wprowadzić 
konkretne zmiany w swoim 
życiu, bo dalej się tak nie da. 
A czasem zmiany zachodzą ze 
względu na drugiego człowie-
ka. Zdarza się, że bywa to trud-
ne, a może nawet bolesne. 

W perspektywie wia-
ry, wszystko, co pojawia się 
w naszym życiu, ma określony 
i przewidziany przez Boga sens 
i cel. W taki sposób przyglą-
dam się własnym namiętno-
ściom, chorobom, konfliktom, 
problemom. Doświadczam, że 
źródłem zmian jest łaska. Bóg 

mnie przemienia. Nie jestem 
w stanie powstrzymać się przed 
wieloma błędami, słabościami, 
jak również uniknąć grzechów. 
Z czasem zaczęłam dostrzegać, 
że nawet sytuacja grzechu może 
mieć jakieś ukryte znaczenie, 
prowadzące do przemiany na 
drodze zbawienia. Okazuje 
się, że wszystko, co miało i ma 
miejsce w naszym życiu, jest 
nam potrzebne do poznania 
siebie, Boga, przebudzenia we-
wnętrznego, opamiętania się, 
zrezygnowania z nadmiernych 
oczekiwań. 

„Święty spokój”, to nie jest 
Patron w naszych codziennych  
utrudzeniach. Nasze nabożne 
życzenie świętego spokoju po-
winno budzić już niepokój, że 
coś jest nie tak, jak być powin-
no.    Bo to nie spokój a niepokój 
jest drogą chrześcijanina. Nie-
spokojne ma być nasze serce, 
dopóki nie spocznie w Bogu. 

„Pragniemy i modlimy się, byś wyruszył w podróż, której celem jest zdrowie, i abyś 
doświadczył tego, czym jest prawdziwie dobre samopoczucie. Modlimy się, by Bóg 
towarzyszył ci w tej drodze, udzielił ci mocy i wskazał cel w życiu.” (fragment książki)

Czym jest „Plan Daniela”?

Przede wszystkim – to znacznie więcej, niż tylko dieta. To kompleksowy program, 
który zmienia całe życie, a przede wszystkim daje motywację do zmian.

Oparty jest na pięciu niezbędnych elementach:
Odżywianiu, Ćwiczeniach, Koncentracji, Wierze i przyjaźni.
W przeciwieństwie do tysięcy książek dostępnych na rynku, „Plan Daniela” nie 

jest propozycją jeszcze jednej błyskawicznej diety. Nie wymaga on liczenia kalorii ani 
zmuszania się do ćwiczeń na siłowni! Wprowadzenie Planu Daniela w życie wymaga 
czasu.

Autorzy książki pokazują, że kiedy skoncentrujesz się na jego kluczowych elemen-
tach i będziesz realizował program krok po kroku, możesz odmienić swoje życie na 
zawsze.

Wydawnictwo Esprit sp z o.o., Kraków.
Książkę można nabyć w księgarni wydawnictwa:

http://www.esprit.com.pl/301/Plan-Daniela.html, koszt 29,90zł
 

„Plan Daniela”
Warto PRZECZYTAĆ
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Maryja Matką Kościoła

Ogłoszenie Maryi 
Matką Kościoła, 
chociaż nie jest 

definicją dogmatyczną, jest 
uroczystym aktem Kościoła 
nauczającego. Ten tytuł Maryi 
jest zwieńczeniem Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele pra-
gnącej  wskazać relacje zacho-
dzące między Maryją i Chry-
stusem oraz między Maryją 
i całym Kościołem. W końco-
wym przemówieniu, na za-
kończenie trzeciej sesji Sobo-
ru Watykańskiego II, papież 
Paweł VI wyjaśniał:  „Przeto 
na chwałę Matki Bożej, ku 
naszemu pokrzepieniu, ogła-
szamy Najświętszą Maryję 
Pannę Matką Kościoła, to jest 
Matką Ludu Bożego – zarów-
no wiernych, jak i pasterzy, 
którzy nazywają Ją najuko-
chańszą Matką. Pragniemy, by 
pod tym najmilszym tytułem 
od tej chwili Dziewica-Matka 
była jeszcze bardziej czczona 
i wzywana przez lud chrześci-
jański”. Tajemnica ta niesie ze 
sobą w konsekwencji prawdę, 
że skoro Maryja jest naszą re-
alną, duchową Matką, to my 
jesteśmy również Jej realną, 
faktyczną własnością. Nale-
żymy do niej tak,  jak dziec-
ko należy do matki. Święci 
w swoim oddaniu posunęli 
się jeszcze dalej, a mianowicie 
wielu z nich oddało się Jej na 
własność w pełnym tego słowa 
znaczeniu – integralnie, czyli 
ciało, duszę, wszystkie wła-
dze, rozum, wolę, działanie, 
zasługi. To szczególne oddanie 
określono mianem świętego 
niewolnictwa. W takim też 
oddaniu Matce Najświętszej 
żył św. Jan Paweł II. Jego za-
wołanie – „Totus Tuus” (Cały 
Twój) nie było tylko słownym 
sformułowaniem, ale życiem.

Pierwszym, który ideę ta-
kiego właśnie niewolnictwa 
propagował, był św. Ludwik 

Maria Grignion de Montfort 
(+1716). Ideę swoją wyłożył 
w dziełku „O doskonałym 
nabożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny”. Papież Paweł 
VI podkreślał, że prawdziwe 
nabożeństwo do Maryi jest 
w swojej istocie chrystocen-
tryczne – ma ono prowadzić 
do Chrystusa; starego człowie-
ka przekształcać tak na mo-
dłę ewangelicznego modelu, 
jak nam wskazał Pan Jezus. 
„Wszelka forma nabożeństwa 
Maryjnego, która nie byłaby 
rozumiana dostatecznie w tym 
sensie, byłaby wadliwa i mniej 
Bożej Matce przyjemna, któ-
rej tak bardzo zależy, byśmy 
odnawiali się w życiu Jej Bo-
skiego Syna”. Tak więc zda-
niem papieża: „Poświęcenie się 
Matce Bożej jest całkowitym 
darem z siebie na całe życie 
i wieczność, wszakże nie da-
rem czczej formy uczucia, ale 
darem skutecznym i urzeczy-
wistnionym przez intensywne 
życie chrześcijańskie”.

W Polsce żarliwym aposto-
łem tej formy nabożeństwa do 
Matki Bożej był dominikanin, 
jeden z największych teologów, 
o. Justyn Zapartowicz z Mie-
chowa (+1680). W czołowym 
swoim dziele „O Litaniach Lo-
retańskich” propaguje tę for-
mę nabożeństwa. Sam też nosił 
okowy na rękach jako symbol 
tegoż świętego niewolnictwa, 
a kłódkę od nich posłał jako 
wotum przed cudowny obraz 
do kaplicy Matki Bożej Czę-
stochowskiej. 

W ostatnich czasach nie-
mniej żarliwymi apostołami 
świętego niewolnictwa byli: o. 
Honorat Koźmiński (+1916) 
i św. Maksymilian Kolbe 
(+1941). Z kolei upowszechnił 
je w naszej ojczyźnie Prymas 
Polski, kardynał Stefan Wy-
szyński. „Kościół jest Chry-
stusowy i Maryjny. Dzieje 

Kościoła są dziejami Chrystu-
sa i Maryi pełniących razem 
– każde w swoim zakresie – 
określone i niezbędne zadanie. 
Kościół-Matka musi mieć przy 
sobie i w sobie Matkę swego 
Twórcy – Matkę Kościoła” – 
głosił  Prymas Tysiąclecia. 

Współpraca Maryi Matki 
z dziełem Syna nie kończy się 
wraz z wcieleniem, lecz urze-
czywistnia się na całej drodze 
zbawczej Syna, we wszystkich 
Jego misteriach zbawczych. 
Współpraca ta rozciąga się na 
ofiarowanie Jezusa w świątyni 
Jerozolimskiej, na ucieczkę do 
Egiptu, na wprowadzenie Je-
zusa w rzeczywistość ludzką 
przez wychowanie, na reali-
zację codzienności w długim 
okresie życia ukrytego Jezu-
sa, na pielgrzymowanie do 
Jerozolimy, na gody w Kanie 
Galilejskiej, na towarzyszenie 
nauczaniu Jezusa. „Maryja 
– mówił Kard. Wyszyński – 
jest cała dla Chrystusa i Jego 
posłannictwa” , szczególnie 
dla punktu kulminacyjnego 
zbawczej drogi Chrystusa, dla 
Niego na Krzyżu, na Kalwa-
rii. „Macierzyństwo Maryi 
– stwierdził ks. prymas – całe 
jest skierowane ku Kalwarii. 
Chrystus bierze z Maryi cia-
ło po to, aby z jego pomocą 
umrzeć na Krzyżu za ludzi. 
Macierzyństwo Maryi docze-
kało się tam właśnie publicz-
nego uznania. Przedtem mało 
się o nim mówiło, ale na Kal-
warii, gdy wszystko staje się 
jawne, trzeba mówić o Matce 
człowieczeństwa Chrystusa. 
Jezus wyraźnie troszczy się 
o Matkę, przyznaje się do Jej 
macierzyństwa i przekazuje 
Ją Janowi. Tu pod Krzyżem, 
gdzie jest obecna Matka Syna 
Człowieczego, widzimy jasno, 
że Betlejem jest dla Kalwarii, 
tak jak wszystko, co Maryja 
czyniła, było dla Kalwarii”. 

Na Kalwarii więc Maryja złą-
czyła się z ofiarą Syna poprzez 
swoje cierpienie i przez swoją 
obecność w kulminacyjnym 
punkcie misterium Chrystu-
sa, w jego spełnieniu zbaw-
czym. Święty Anzelm wyraża 
to w pięknych słowach: „Cóż 
może być godniejszego jak to, 
że Ty, Dziewico, jesteś Mat-
ką dla tych, których Chrystus 
chciał być Ojcem i Bratem?”.

Zachęcamy, aby w naszych 
comiesięcznych spotkaniach 
modlitewno-ewangelizacyj-
nych prowadzonych przez naj-
większych Jej czcicieli, spojrzeć 
na Najświętszą Maryję, jak na 
Matkę Kościoła.

Modlitwa: Boże, miłosierny 
Ojcze, Twój Syn przybity do 
krzyża ustanowił swoją Ro-
dzicielkę, Najświętszą Maryję 
Pannę, naszą Matkę, spraw, 
aby za wstawiennictwem mi-
łującej Matki Twój Kościół 
wzrastał, radował się święto-
ścią swoich dzieci i pociągał do 
siebie wszystkie narody. Przez 
naszego Pana...

Ks.  dr Jacek Uchan 
– dyrektor Wydziału Duszpaster-

stwa Ogólnego Kurii Biskupiej 
w Ełku
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O posłudze sióstr ze Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w na-
szej diecezji i jubileuszu 100-lecia istnienia zgromadzenia z s. dr Blanką Szy-
mańską OSB rozmawia Renata Różańska.

„Aby Bóg we wszystkim  
był uwielbiony” (RB 57, 9).

W mediach ogólnopol-
skich jest o siostrach głośno. 
Co takiego się dzieje w Wa-
szym zgromadzeniu?

Rzeczywiście, od kilku mie-
sięcy jest o nas głośno, ponie-
waż jako Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek Misjonarek 
świętujemy 100-lecie swego 
istnienia, a przypomnijmy, że 
zostało ono założone w Bia-
łej Cerkwi koło Kijowa przez 
M. Jadwigę Józefę Kuleszę, 
dokładnie 24 czerwca 1917 r., 
jako odpowiedź na znak czasu, 
z troskliwym pochyleniem się 
nad losem dzieci osieroconych 
wskutek działań wojennych.

Jubileusz, to wielkie wyda-
rzenie. Zapowiadaliśmy go 
jeszcze przed wakacjami.

Jubileusz jest okazją do 
złożenia Bogu ofiary  dzięk-

czynnej – w tym wypadku 
za powołanie do istnienia 
w Kościele powszechnym na-
szej wspólnoty zakonnej, która 
swymi korzeniami sięga odle-
głych czasów, bo V i VI wieku 
– w których dane było żyć św. 
Benedyktowi i św. Scholasty-
ce. Z ich wielkiego bogactwa 
– Reguły i duchowości bene-
dyktyńskiej – czerpią nie tyl-
ko liczne wspólnoty zakonne 
na całym świecie, ale także 
rodziny czy przedsiębiorstwa, 
bowiem propozycje zawarte 
w tym starożytnym dokumen-
cie i proponowany w Regule 
styl życia doskonale wpisu-
je się w doświadczenie życia 
chrześcijańskiego, o czym też 
się przekonują osoby należące 
do prowadzonej przy naszym 
klasztorze, przy ul. Kilińskiego 
2, grupy Benedictus.

Wracając do pytania – cen-
tralne uroczystości jubileuszo-

we miały miejsce w Otwocku 
(znajduje się tam dom ge-

neralny) dnia 24 czerwca 2017, 
czyli dokładnie 100 lat od 
powołania zgromadzenia do 
istnienia. W diecezji ełckiej 
tryptyk jubileuszowy, czyli 
celebracja z dziećmi, dorosły-
mi i młodzieżą będzie miała 
miejsce w dniach od 1 do 3 
czerwca 2018 r. w Ełku. Już 
dziś do wspólnego świętowa-
nia i dziękczynienia Bogu ser-
decznie zapraszamy.

Wspomniała siostra o die-
cezji ełckiej. Jakie dzieła sio-
stry tu prowadzą?

Do stolicy Mazur, czy-
li  Ełku, siostry przybyły już 
w 1946 r., zatem dość dawno 
i wpisują się nieprzerwanie 
w dynamikę miasta i powstałej 
w 1992 r. diecezji. Początkowo 
siostry podjęły posługę nad 

najbardziej potrzebującymi 
pomocy, zgodnie z charyzma-
tem, a więc dziećmi osieroco-
nymi. W związku z zaistniałą 
sytuacją społeczno-polityczną 
w Polsce, siostrom odebra-
no podopiecznych, w zamian 
kierując do prowadzonego 
przez wspólnotę domu dzieci 
z niepełnosprawnością. Tak 
rozpoczęła się historia Domu 
Pomocy Społecznej dla dzieci 
przy ul. Kilińskiego 2, który 
dynamicznie się rozwija i przy 
którym powstają nowe inicja-
tywy – Szkoła Podstawowa, 
Środowiskowy Dom Pomo-
cy czy Farma św. Józefa w Je-
ziorowskich, niedaleko Ełku. 
Druga wspólnota – w ramach 
której siostry podjęły posługę 
parafialną i katechetyczną – 
istnieje przy parafii pw. Naj-
świętszego Serca Jezusowego 
w Ełku, już od 3 września 1988 
r. Z kolei, wraz z powstaniem 
diecezji ełckiej w 1992 r., zosta-
ła powołana do istnienia pla-
cówka, w ramach której siostry 
podejmują posługę w domu bi-
skupim, kurii diecezjalnej oraz 
prowadzą Centrum Oświato-
wo-Dydaktyczne Diecezji Ełc-
kiej, angażując się w działania 
dydaktyczne, wychowawcze, 
organizując przygotowanie 
do egzaminu dojrzałości dla 
młodzieży, rekolekcje, dni sku-
pienia oraz podejmując inicja-
tywy na Szlakach Papieskich 
Diecezji Ełckiej.

To właśnie siostry w Ełku 
podejmowały św. Jana Pawła 
II obiadem?

Tak, nasze zgromadzenie 
zostało poproszone o przygo-
towanie i przyjęcie tego wyjąt-
kowego Gościa, wraz z całym 
orszakiem. Było to logistycznie 
wielkie przedsięwzięcie, ale 
z Bożą pomocą, przy doskona-
łym zmyśle organizacyjnym s. 
Teodaty Janiak, s. Jadwigi Wy-
szyńskiej oraz ówczesnej prze-
łożonej generalnej M. Martyny 
Wysockiej, przy ogromnym 
zaangażowaniu sióstr nasze-
go zgromadzenia, stało się to 
wielkim świętem zaproszo-
nych gości i nas wszystkich. 
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Mamy nadzieję, że dziś już 
Święty z sentymentem wraca 
do tych chwil w diecezji ełckiej, 
do ziemi, która – jak sam mó-
wił – była Mu znana i bliska, 
i której wiele zawdzięczał…

W najbliższych dniach 
Kościół ełcki będzie przeży-
wał Kongres Misyjny – Stacja 
Dorosłych. Czy siostry wyjeż-
dżają na misje?

Jak pani redaktor wspo-
mniała, kongres misyjny jest 
przejawem żywotności Kościo-
ła i przypomina o jego naturze, 
czyli właśnie misyjności. Zgro-
madzenie Sióstr Benedyktynek 
Misjonarek wpisuje się w tę dy-
namikę, podejmując działal-
ność misyjną  poza granicami 
kraju. I tak siostry od ponad 30 
lat posługują w dalekiej Bra-
zylii – prowadząc działalność 
duszpasterską, katechetyczną, 
wychowawczą i dydaktyczną. 
Niemal 20 lat pracują w Ekwa-
dorze, otaczając opieką dzieci, 
młodzież i dorosłych w prowa-
dzonym przez siebie żłobku, 
domu dziecka, przedszkolu, 
świetlicy, a także zapewniając 
podstawową opiekę medycz-
ną. Z kolei niespełna przez 
ćwierć wieku siostry podejmo-
wały niełatwą misję milczenia 
w dotkniętej dziś wojną Libii, 
pracując w szpitalu w El-Beida 
i stanowiąc wsparcie dla tam-
tejszej Polonii. Z naszymi ro-
dakami jesteśmy też związane 
poprzez obecność i posługę za 
oceanem, szczególnie w Chica-
go i Nowym Yorku. Opowia-

damy o znaczeniu tej obecno-
ści w ramach projektu 100 LAT 
BENEDYKTYNEK MISJO-
NAREK W SŁUŻBIE POLSCE 
POZA GRANICAMI KRAJU, 
realizowanego pod auspicjami 
Senatu RP. Na odrębną opo-
wieść zasługuje nasza posłu-
ga na Ukrainie, gdzie siostry 
katechizują, przygotowują do 
sakramentów, wspierają pracę 
duszpasterską i parafialną.

Czego siostrom życzyć na 
czas trwającego jubileuszu?

Przede wszystkim, abyśmy 
nie zmarnowały wrażliwo-
ści na znaki czasu oraz łaski, 
której Bóg hojnie i codziennie 
udziela każdemu z nas. Oka-
zją do uświadomienia sobie 
tej prawdy jest niewątpliwie 
dar odpustu jubileuszowego 
udzielonego na ten czas przez 
papieża Franciszka, z które-
go codziennie może korzy-
stać każdy wierny, jeśli tylko 
przybędzie do naszej kaplicy 
i – będąc w stanie łaski uświę-
cającej, bez przywiązania do 
grzechu i ofiarując modli-
twę w intencjach wskazanych 
przez papieża – pobożnie odda 
się modlitwie osobistej lub 
podczas liturgii celebrowanej 
wraz z siostrami. Z tego zrodzi 
się w nas wszystkich PAX czyli 
POKÓJ Chrystusa, stanowiący 
fundament benedyktyńskie-
go życia. Tego życzymy sobie, 
każdemu, kto do nas przybywa 
i przybędzie, a także wszyst-
kim czytelnikom Martyrii.

Dziękuje za rozmowę

„100” na małych obrazkach, „100” na różnych plakatach, 
„100” na banerach, na dekoracjach w kościołach, kaplicach, 
nawet na tortach.  100 lat – to dużo, czy mało?  Tyle lat ma na-
sza benedyktyńska gałąź zakonu, czyli Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek Misjonarek. Nie ma już wśród żyjących Matki 
założycielki, nie ma pierwszych sióstr, które tworzyły zgroma-
dzenie. Najstarsze, które żyją, wstąpiły do zgromadzenia 60 
lat temu. Pozostaje modlitewna wdzięczność, kwiaty i znicze 
na ich grobach.  Ale nie to jest najważniejsze w przeżywaniu 
jubileuszu.  

Żyje duch Matki Jadwigi Kuleszy, rozwija się duchowość 
benedyktyńska, działalność sióstr obejmuje coraz nowe dzie-
ła i rozrasta się na nowe kontynenty. Nasz jubileusz, to pokor-
na, ale i wielka wdzięczność tych,  które żyją teraz. Wdzięcz-
ność za świątobliwe, pełne cierpienia i ogromnej ufności życie 
Matki Jadwigi. Ileż trzeba było mieć wiary, aby przetrwać bole-
sne sytuacje osobiste i zgromadzenia. Wiele można by opisać 
pod wspólnym mianownikiem, jakim była tułaczka. Nie mogę 
myśleć bez wzruszenia o Matce, która sama była głęboko za-
topiona w Sercu Jezusa, o mistyczce, która pochyla się nad 
sierocymi dziećmi w Białej Cerkwi w 1917 roku. Dotykam gar-
ści ziemi przywiezionej z Łucka, z domniemanego miejsca po-
chówku Matki Jadwigi. Patrzę na jej portret i nie mogę oprzeć 
się wzruszeniu. To nasza Matka, która tyle wycierpiała, która 
umiała kochać. Ufam, że cieszy się chwałą nieba. Kanonizo-
wałam ją w swoim sercu, jak wiele innych naszych sióstr. Całą 
tę wdzięczność serca składam  w Eucharystii, tak uroczyście 
sprawowanej w otwockim kościele. Kiedy w modlitwie eucha-
rystycznej wzywamy świętych, wierzę, że jest wśród nas Mat-
ka Jadwiga, że są z nami siostry, które już przekroczyły próg 
wieczności.

Zasłuchana, zapatrzona w przedstawione misterium o po-
czątkach naszego zgromadzenia, czuję, że biorę w tym żywy 
udział. To jest moje dziedzictwo, moja rodzina, moja chluba 
i mój ból. Popołudniowy koncert „Serca w Sercu” dopełnia 
mojej radości uczestnictwa w uroczystościach jubileuszo-
wych. Ukrywam moje serce w Boskim Sercu Jezusa. Ukrywam 
je w naszym Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek 
i chcę być jego bijąca cząstką.

                                                                          s. M. Goretti Mirecka.

Moje życie zakonne toczy się dzień za dniem, podążam żwa-
wym tempem codzienności ku ostatecznemu celowi, modli-
twą i praca uwielbiając Dobrego Boga. Są jednak takie chwile, 
kiedy w tej wędrówce trzeba się na chwilę zatrzymać, by popa-
trzeć wstecz, odpocząć  i nabrać siły na to, co jeszcze przede 
mną. - Jak alpinista, który w swej wspinaczce zatrzymuje się na 
skalnej półce i ogarnia wzrokiem tę część szlaku, którą już prze-
był. Jakie uczucia rodzą się wówczas w jego sercu? 

Centralne obchody jubileuszu 100-lecia naszego Zgroma-
dzenia w Otwocku- to był dla mnie taki właśnie moment - po-
patrzeć na tę część szlaku, którą Zgromadzenie już przebyło, 
od czasu jego założenia w 1917 roku do dziś. Wszystkie ele-
menty tej uroczystości były przesycone radością, wzruszeniem 
i wdzięcznością. Te przeżycia zmobilizowały mnie do tego, by 
z jeszcze większą gorliwością podążać drogą, która wytyczyła 
nam Matka Założycielka – kobieta o wielkim sercu, zanurzo-
nym całkowicie w Najświętszym Sercu Jezusa. Odczytując na 
nowo Boży zamysł zrealizowany w powstaniu naszej rodziny 
zakonnej czuję się dumna, że jestem Benedyktynką Misjonarką 
i jestem szczęśliwa, że mogę realizować moje zakonne powoła-
nie właśnie w tej wspólnocie. 

S. Donata Topa OSB

Siostry Benedyktynki ŚWIĘTUJĄ

s. Ignacja Skowronek OSB z podopiecznymi
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Stoję w środku pędzącej 
Warszawy: praca, uniwersytet, 
kursy, certyfikat, świeżo po na-
wróceniu, na drugim roku stu-
diów, do tego koła aktywności 
dopisałam słowo „wspólnota”. 
A tam, mój animator już na 
powitanie powiedział, że war-
to, abym poszła na Kurs Alfa. 
Jak do tego wszystkiego dorzu-
cić jeszcze kurs o chrześcijań-
stwie? Czego nowego mogę się 
dowiedzieć, jeśli chrześcijanką 
jestem od niemowlaka? Oka-
zało się, że bardzo dużo.

Pierwsze spotkanie jest 
bardzo uroczyste – wspólna 
kolacja dla wszystkich uczest-
ników,  potem,  już co tydzień, 
kurs zaczyna się wspólnym 
posiłkiem, ale jest też wykład 
i grupki dzielenia. To prze-
strzeń zdobywania konkretnej 
wiedzy na temat modlitwy, 
czytania Biblii, Bożego pro-
wadzenia w życiu, wiary w co-
dzienności, ale i wiele innych 
tematów. 

Byłam sceptykiem kursu, 
nawet w czasie jego trwania. 
Po co tam chodzę? – to pyta-
nie biegało mi po głowie, kiedy 
w kolejny wtorek jechałam za-
tłoczonym tramwajem z uczel-
ni nie do mieszkania, a właśnie 
na kurs. Dziś widzę, że to on 
otworzył mnie bardziej na 
świadectwo wiary.  A co ten 
kurs dał innym uczestnikom?

Ania – chodziłam do 
Kościoła z tradycji, a dziś 
Jezus jest moim najwięk-
szym skarbem.

Myślałam, że wszystko 
jest „ok”. Przecież chodziłam 
do kościoła raz w tygodniu, 
nikogo nie zabiłam, nic nie 
ukradłam, a czułam pust-
kę. Nie widziałam w Kościele 
miejsca dla siebie. Chodziłam 
tam z tradycji, razem z rodzi-
cami. Nie czułam jednak, aby 
cokolwiek, poza taką naszą 

DUCHOWA szansa ODRODZENIA

niedzielną tradycją, trzymało 
mnie w Kościele. Na Kurs Alfa 
zaprosiła mnie koleżanka. Po-
szłam tam dla towarzystwa. 
Dzięki spotkaniom z ludźmi, 
konferencjom, grupom dziele-
nia, zobaczyłam ile jest piękna, 
które  mnie omijało, w naszym 
Kościele,. Poczułam się tak, 
jakby ktoś mnie obudził. Nie 
chcę już zasypiać. Chcę być 
w Kościele, trwać w Nim i Go 
wspierać. Poznałam Jezusa i to 
On stał się moim największym 
skarbem. 

Grzesiek  
– wybrałem Jezusa.

Na początku ten kurs był 
dla mnie jedną wielką bujdą. 
Myślałem, że znowu będą mi 
mówić, że Bóg mnie kocha i ma 
dla mnie plan. Wiedziałem 
to wszystko, ale nie widzia-
łem przełożenia tego w moim 
życiu. Chodziłem na kolejne 
spotkania kursu, bo było do-
bre jedzenie. Spotkanie zawsze 
zaczyna się kolacją. Przy okazji 
można z kimś porozmawiać, 
a przychodzili tam fajni ludzie. 
Aż w końcu był Weekend Alfa. 
Czas modlitwy otworzył moje 
serce. Na kolejne spotkania 
już biegłem. Czy Alfa zmieni-
ła moje życie? Tak. Wybrałem 
Jezusa na Pana i Zbawiciela 
właśnie tam. Nie wiem, kiedy 
by się to stało, gdybym nie po-
szedł na kurs. 

Kasia – nie wszystko ro-
zumiałam.

Dla mnie Kościół zawsze 
był ważny. Wiara w moim ży-
ciu była ważna. Nie wszystko 
jednak rozumiałam lub nie 
wiedziałam po prostu. Na 
kursie wiele rzeczy dało mi 
podstawy, by pogłębiać moją 
wiarę. Bardzo podobał mi się 
wykład o tym, czy warto i jak 
czytać Pismo Święte, jak się 

modlić. Myślę, ze to kurs dla 
każdego, kto chce Kościół po 
prostu zrozumieć. 

Piotr – teoria Bożej mi-
łości stała się praktyką.

Alfa to dobre wspomnienia. 
Teoria o Bożej miłości, o tym, 
że Bóg mnie kocha, stała się 
praktyką. Sam tego doświad-
czyłem. Bóg przestał być Kimś 
z obrazka, ale stał się moim 
przyjacielem. Zaprosiłem Go 
do mojego życia. Oczywi-
ście cały czas walczę o miej-
sce wiary w moim życiu, ale 
wiem jak. Niby  nie mówią tam 
o rzeczach, których nigdzie się 
nie usłyszy, ale atmosfera, ten 
wspólny posiłek, rozmowy, 
uśmiechy, modlitwa, Weekend 
Alfa ,otwiera serce. Polecam 

KURS ALFA rusza w Ełku
wszystkim znajomym, każde-
mu – w różnym wieku, z róż-
nym podejściem do wiary – to 
ubogacające spotkania. 

Kurs Alfa rusza w Ełku – 
dołącz do nas!

Kurs zaczyna się 17 paź-
dziernika 2017 roku. Spo-
tkania będą odbywały się co 
wtorek w sali Wyższej Szko-
ły Finansów i Zarządzania 
(WSFiZ)w Ełku o godz. 19.00. 
Zaczynamy kolacją, więc na 
spokojnie możesz przyjść po 
zajęciach czy po pracy. Do 
kursu można jeszcze dołączyć 
24 i 31 października.

Przyjdź, zobacz i zabierz 
ze sobą kogoś jeszcze. Jestem 
przekonana, że nie pożałujesz. 

Marlena Bessman-Paliwoda
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ks. dr Ryszard Sawicki
– doktor teologii pastoralnej,

wicedyrektor Caritas 
diecezji ełckiej ds. formacji

Powierz Maryi 
swoje troski

ONA , która słucha

W    październiku-
mamy piękny 
zwyczaj wspól-

nego odmawiania różańca. 
Modlitwa ta gromadzi w ko-
ściołach licznych czcicieli Mat-
ki Bożej. Wielu z nas modli 
się różańcem nie tylko w paź-
dzierniku, ale przez cały rok, 
każdego dnia. Od jak dawna 
znana jest ta modlitwa w Ko-
ściele i dlaczego jest taka po-
pularna?

Praktyka powtarzania mo-
dlitw sięga pierwszych wieków 
historii chrześcijaństwa. Do 
powstanie tej różańcowej przy-
czynił się zwyczaj odmawia-
nia psałterza przez mnichów. 
Nie wszyscy potrafili wówczas 
posługiwać się oficjalnym ję-
zykiem Kościoła – łaciną, stąd 
zamiennie odmawiano okre-
śloną liczbę „Zdrowaś Maryjo” 
i „Ojcze nasz”. Z czasem, aby 
śledzić dokładną liczbę mo-
dlitw, rozpoczęto używanie 
sznura z paciorkami, zwanego 
koronką.

Przez wiele lat modlitwa ta 
była kształtowana aż do obec-
nie znanej nam formy. Ogrom-
ne zasługi w jej propagowaniu 
mieli liczni święci i papieże. 
Niekwestionowane zasługi od-
nieśli na tym polu domini-
kanie. Stąd nieprzypadkowo 
średniowieczne malowidła 
przedstawiają właśnie św. Do-
minika otrzymującego z rąk 
Matki Bożej sznur do liczenia 
„Zdrowaś Maryjo”, czyli róża-
niec.

O skuteczności modlitwy 
różańcowej świadczy cud do-
konany podczas bitwy mor-

skiej pod Lepanto w 1571 r. 
Bitwa ta miała zadecydować 
o losach ówczesnego świata. 
Wbrew wszelkim ludzkim 
przesłankom zakończyła się 
ona zwycięstwem nielicznych 
wojsk chrześcijańskich nad 
muzułmańskimi. Jej wynik był 
zgodny z logiką Bożą – zwy-
ciężyła bowiem chrześcijańska 
armia, wojsko różańcowe. Tej 
logice dali najpiękniejszy wy-
raz Wenecjanie, którzy po bi-
twie wznieśli w swym mieście 
kaplicę Matki Bożej Różańco-
wej, a na jej ścianach wypisali 
słowa, które przeszły do legen-
dy: „Non virtus, non arma, 
non duces, sed Mariae Rosia-
evictores nos fecit” – „Nie od-
waga, nie broń, nie dowódcy, 
ale Maria różańcowa uczyniła 
nas zwycięzcami”.

Oto  fragment jednej z ró-
żańcowych encyklik papieża 
Leona XIII, który w kilku sło-
wach podkreślił znaczenie ró-
żańca w bitwie pod Lepanto: 
„Skuteczność i moc tego nabo-

żeństwa ujawniły się w XVI w. 
(…) W owym czasie Najwyższy 
Pasterz, św. Pius V, po obudze-
niu wśród wszystkich władców 
chrześcijańskich gorliwości 
do wspólnej obrony, zabiegał 
z wielką żarliwością o uzyska-
nie dla chrześcijaństwa łaski 
najpotężniejszej Matki Bożej. 
(…) Rycerze wierni Chry-
stusowi, którzy przygotowy-
wali się do złożenia ofiary ze 
swego życia i krwi w walce za 
wiarę i za swoją ojczyznę, bez 
lęku wypłynęli w morze, by 
zewrzeć się z nieprzyjaciółmi 
nie opodal Zatoki Korynckiej. 
Tymczasem ci, którzy nie byli 
zdolni do włączenia się z nimi 
do boju, uformowali armię 
pobożnych suplikantów, któ-
rzy wzywali Maryję i jednym 
głosem pozdrawiali Ją słowa-
mi różańca, błagając Matkę 
Bożą o wielkie zwycięstwo dla 
walczących towarzyszy. Naj-
potężniejsza Pani udzieliła im 
swej pomocy, bowiem (…) flo-
ta chrześcijańska odniosła bez 

poważniejszych strat wspania-
łe zwycięstwo, które całkowi-
cie rozgromiło nieprzyjaciela”.

Św. Pius V, świadom, komu 
zawdzięcza cudowne ocalenie 
Europy, uczynił dzień 7 paź-
dziernika świętem Matki Bo-
żej Różańcowej. W encyklice 
napisał: „Pragniemy szczegól-
nie, aby nigdy nie zostało za-
pomniane wspomnienie wiel-
kiego zwycięstwa uzyskanego 
od Boga przez zasługi i wsta-
wiennictwo Najświętszej Ma-
ryi Panny w dniu 7 październi-
ka 1571 r., odniesione w walce 
przeciw Turkom, nieprzyjacio-
łom wiary katolickiej”. Papież 
spełnił swoją misję – ocalił 
Europę przez swe posty i mo-
dlitwy, przez wezwanie chrze-
ścijan do wielkiej modlitwy 
różańcowej.Czyż jego posta-
wa i słowa nie są wskazówką 
i dla nas, na współczesne czasy, 
w których trwa wielka bitwa 
o wiarę w Boga i o cześć Maryi, 
Jego Matki? Czyż nie są zachę-
tą do modlitwy różańcowej?
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Wątpliwości 
czy trudności w wierze?

ks. Marcin Sieńkowski
– prefekt alumnów 

roku I WSD Ełk

Mało kto spośród 
wierzących nie 
zmaga się z wąt-

pliwościami dotyczącymi wia-
ry. Pojawiają się one z różnych 
przyczyn, z różnorodną czę-
stotliwością, niezależnie od 
poziomu wiary, a swoim zasię-
giem potrafią objąć niemalże 
wszystkie prawdy objawione. 
Z racji ich nieustępliwej obec-
ności można powiedzieć, że 
wiara jest ciągłym zmaganiem 
się z wątpliwościami, a ich 
przezwyciężenie uchodzi za je-
den z jej celów. Gdy już wydaje 
się niemożliwe, aby wątpliwo-
ści przestały nękać wierzącego, 
na gruncie wiary pojawia się 
zbliżony, choć innego rodza-
ju problem. Dotyczy on rela-
cji wiary do pojawiających się 

w niej trudności. Wychodząc 
z założenia, że wątpliwości nie 
są tym samym co trudności, 
warto zwrócić uwagę na ich 
rolę w wierze. 

Potocznie przyjmuje się, że 
wątpliwość to nic innego, jak 
brak pewności. Skoro nie je-
stem czegoś pewien, a mimo 
to daję na coś przyzwolenie, to 
tylko ze świadomością pewne-
go, a nie całkowitego stopnia 
pewności. Z filozoficznego 
punktu widzenia wątpienie to 
taki stan intelektu, w którym 
nie zachodzi ani twierdzenie 
czegoś, ani przeczenie czemuś. 
Ponieważ człowiek wątpiący 
niczego nie twierdzi ani ni-
czemu nie przeczy, w konse-
kwencji nie wypowiada żadnej 
prawdy. Wątpiący ma to do sie-

bie, że podobnie jak nie twier-
dzi, że Bóg istnieje, tak też nie 
zaprzecza Jego istnieniu (zob. 
Wiara a inne akty intelektu 
w poprzednim numerze Mar-
tyrii). Innymi słowy, wątpienie 
ze swej istoty nie ma nic wspól-
nego z wiarą. Jedno wyklucza 
drugie. Kto ma wiarę, ten jest 
daleki od wątpienia, gdyż wie-
rząc uznaje istnienie Boga, 
co oznacza, że twierdzi: Bóg 
istnieje. W związku z tym, to 
nie wątpliwości, a coś innego 
zakłóca wiarę osoby wierzącej. 

Wiara nie ostoi się wo-
bec wątpliwości, ale może, 
a z konieczności nawet musi, 
współistnieć z trudnościami. 
Źródłem trudności w wie-
rze są ograniczone zdolności 
poznawcze człowieka. Nie 
jesteśmy w stanie zrozumieć 
wszystkich treści wiary. Wiele 
z nich jest i pozostanie tajemni-
cą (na tym polega istota wiary). 
Z powodu słabości ludzkiego 
intelektu i przewyższających 
go prawd wiara jest skazana na 
zmaganie się z trudnościami. 

Brak rozróżnienia między 
wątpliwościami a trudnościa-
mi sprawia, że osoby wierzące 
upatrują źródeł kryzysu wiary 
w wątpliwościach. Tymczasem 
obawy przed utratą wiary z po-
wodu wątpliwości są nieporo-
zumieniem, gdyż ten, kto wątpi 
albo nie zdobył jeszcze wiary, 
albo już ją utracił. W wierze nie 
ma miejsca na wątpienie, pod-
czas gdy trudności są jej stałym 
i nieuniknionym elementem. 
Błogosławiony J. H. Newman 
stwierdził, że nawet tysiąc trud-
ności, które rodzą się w nim 
podczas rozważań tajemnic 
wiary, nie jest w stanie wywołać 
choćby jednej wątpliwości. 

Aby lepiej przekonać się 
o tym, co jest realnym źródłem 

niepokoju w wierze o. J. Woro-
niecki proponuje interesujące 
rozwiązanie tego problemu. 
Jego początkiem jest wyraź-
ne odróżnienie wątpliwości 
i trudności, które względem 
siebie są niewspółmierne. To 
dwa różne porządki. Trud-
ności mają więcej wspólnego 
z porządkiem intelektualnym, 
gdyż podlegają badaniu ro-
zumu, a wątpliwości dotyczą 
porządku moralnego z racji 
na większą aktywność woli. 
Rzecz w tym, że wielu wie-
rzących nie zdaje sobie z tego 
sprawy i w obliczu trudności, 
które błędnie utożsamia z wąt-
pliwościami, obawia się utraty 
wiary. 

Kolejnym krokiem na dro-
dze rozwiązania interesujące-
go nas problemu jest postawie-
nie pytania: Czy chciałbym, 
aby objawione tajemnice wia-
ry okazały się nieprawdą? Na 
przykład, czy chciałbym, aby 
zmartwychwstanie Chrystusa 
okazało się nieprawdą (fał-
szem)? Gdybym tego chciał, 
to nie tyle mam trudności, co 
wątpliwości związane z tą tre-
ścią wiary. Z kolei odpowiedź 
przecząca, zgodnie z którą nie 
chcę, aby zmartwychwstanie 
Chrystusa było nieprawdą, jest 
oznaką braku wątpliwości, a co 
najwyżej trudności. Gdy uzna-
ję, że zmartwychwstanie jest 
prawdą i nie śmiem twierdzić 
inaczej, to wprawdzie mogę 
mieć trudności ze zrozumie-
niem tej prawdy wiary, ale da-
leki jestem od wątpliwości. Tak 
więc to trudności zakłócają 
wiarę, ale w żadnym wypadku 
jej nie niszczą. Wiara zachodzi 
mimo trudności. Z kolei wąt-
pliwości nie mogą współistnieć 
z wiarą, a gdy stają się realne, 
zajmują jej miejsce. 
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Waldemar Brenda 
– naczelnik Oddziałowego Biura 

Edukacji Narodowej IPN  
w Białymstoku

Z HISTORYCZNEJ teki

Wyborcza farsa ` 39 

„Koła rządzące Polski cheł-
piły się <<trwałością>> swego 
państwa i <<potęgą>> swej 
armii. Okazało się jednak, że 
wystarczyło krótkie natarcie 
najpierw wojsk niemieckich, 
a następnie Armii Czerwonej, 
by nic nie pozostało po tym bę-
karcie [podkreśl. aut.] traktatu 
wersalskiego (…). Każdy rozu-
mie, że o przywróceniu dawnej 
Polski nie może być mowy”. 
Zdania te padły 31 paździer-
nika 1939 r. z ust ludowego 
komisarza spraw zagranicz-
nych Związku Sowieckiego – 
Wiaczesława Mołotowa. Było 
to już po tragikomedii „wybo-
rów” (tak, wiem – dużo w tym 
artykule będzie cudzysłowów; 
w języku polityki słowa często 
oznaczają coś zupełnie prze-
ciwnego, niż wynikałoby z ich 
encyklopedycznej definicji), 
które sowiecki okupant (stroją-
cy się w szatki „wyzwolicieli”) 
przeprowadził na zagarniętym 
przez siebie polskim teryto-
rium państwowym.

 „Kampania wyborcza” 
rozpoczęła się 7 października 
1939 r. Powołano „komite-
ty wyborcze” w Białymstoku 
i Lwowie. Organizowano wie-
ce i zebrania agitacyjne. Nawet 
do sklepów w rejonie Lwowa, 
Stanisławowa, Brześcia, Bia-
łegostoku, Łomży czy Kolna 
– w ciągu pierwszego miesią-
ca sowieckiej okupacji ogoło-
conych z towarów – rzucono 
cukierki i słoninę, aby pokazać 
sprawność komunistycznej 
gospodarki! Nie zaniedbywa-
no też bardziej skutecznych 
środków. Rozbudowana sieć 

donosicieli informowała o po-
glądach i nastrojach. Wszędzie 
można było spotkać funkcjo-
nariuszy Milicji z czerwonymi 
opaskami. Strach wzbudzało 
wszechpotężne NKWD, za-
pełniające więzienia nowymi 
„wrogami ludu”.

Wreszcie 22 października 
pod okupacją sowiecką odby-
ła się farsa, w wyniku której 
„wybrano” delegatów do tzw. 
Zgromadzeń Ludowych Za-
chodniej Ukrainy i Zachod-
niej Białorusi. Znaczna część 
„wybranych”, to przywiezieni 
w teczkach obywatele sowiec-
cy, okraszeni miejscowy-
mi komunistami i agenturą. 
Próbkę sowieckiej propagandy 
tamtego czasu oddają opubli-
kowane zapisy pierwszych ob-
rad Zgromadzenia Ludowego 
Zachodniej Białorusi, z całą 
pewnością odpowiednio wyre-
tuszowane. Jeden z delegatów 

nawiązał następujący dialog 
z salą: „PRITYCKI S.O. Co to 
jest władza radziecka? Wła-
dza radziecka – to najbardziej 
ludzka, najbardziej ludowa, 
najbardziej rewolucyjna, naj-
bardziej sprawiedliwa, naj-
bardziej potężna w świecie 
władza (Burzliwe oklaski). 
OKRZYKI Z MIEJSC: Niech 
żyje władza radziecka w Za-
chodniej Białorusi! Niech żyje 
wyzwolona kobieta Zachod-
niej Białorusi! Hura! (Burzliwe 
oklaski). PRITYCKI S.O. Wła-
dza radziecka – to znaczy: nie 
ma bezrobocia, gdyż wszyscy 
obywatele ZSRR mają prawo 
do pracy (...)opłacanie pracy 
w kraju radzieckim, następu-
je zgodnie z ilością i jakością 
pracy, zabezpiecza nieustanny 
wzrost pomyślności material-
nej i kulturalnego poziomu 
mas pracujących miast i wsi. 
W kraju radzieckim chłopstwo 

żyje dostatnio i szczęśliwie. (...) 
A co było u nas w Zachodniej 
Białorusi w czasie panowania 
obszarników, kapitalistów by-
łego państwa polskiego? Pań-
stwo polskie było więzieniem 
narodów. Obszarnicy i kapi-
taliści wszelkimi sposobami 
rozpalali narodowe niesnaski, 
wrogość narodowościową (…), 
a panowie kapitaliści i obszar-
nicy wszystkich w ogóle uci-
skali. GŁOSY: Racja, racja!” 

Dziś wiemy, że te zapisy 
są kłamstwem. Ale przecież 
w takich sytuacjach rzeczywi-
stość niekoniecznie ma zna-
czenie. Liczą się tylko potiom-
kinowskie wioski prawdy, za 
pomocą których komuniści (lub 
innej maści zwolennicy „postę-
pu”) chcą uzasadniać ingerencję 
w wewnętrzne sprawy sąsiadów, 
czasem brutalną agresję, pogar-
dę, łamanie międzynarodowego 
prawa w imię wyższych racji. 

Żołnierze Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Lublinie
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Siostra Anna Maria 
Trzcińska

– ze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia.  

Z zakonnego SKARBCA

Fatum

Do mojej wizyty 
u lekarza miałam 
jeszcze godzinę. 

W kolejce, przede mną, cze-
kały już dwie panie, którym 
czas oczekiwania upływał na 
rozmowach o rodzinnych tra-
gediach. „Żadne leki mi nie 
pomagają, córka jest alkoho-
liczką a dwa tygodnie temu 
mąż miał wypadek w pracy. 
Ale cóż, taka wola Boża” – 
skarżyła się jedna z nich. Jej 
rozmówczyni ze smutkiem po-
kiwała głową – „Tak, taka wola 
Boża”. Spojrzały na mnie, jak-
by w oczekiwaniu, że również 
kiwnę głową, zgadzając się na 
ich definicję woli Bożej. Jed-

nak w tym momencie drzwi 
gabinetu lekarskiego otworzy-
ły się, zapraszając kolejnego 
pacjenta, którym okazała się 
być jedna z pań. Zaczęłam się 
zastanawiać, czy rzeczywiście 
moje sąsiadki z kolejki mają 
tak przerażające pojęcie tego, 
czego pragnie Bóg? Czy ocze-
kiwały, że kiwając głową, od-
powiem : „Tak, Pan Bóg chciał, 
żeby pani córka miała proble-
my z alkoholem, specjalnie 
ułożył okoliczności w pracy 
męża, aby ten doznał uszczerb-
ku na zdrowiu. Jego winą jest 
też to, że żadne leki pani nie 
pomagają, przez to, że nie bie-
rze ich pani regularnie”.

Kim, według powyższych 
rozmyślań, zdawał się być Ten, 
który o sobie powiedział, że 
jest „miłością i miłosierdziem 
samym”(Dz. 1273)? Czego pra-
gnął? Święty Paweł w liście do 
Efezjan zapewnia nas, że celem 
naszego istnienia jest Niebo, 
wieczna radość bycia z Bogiem: 
„W Nim dostąpiliśmy udziału 
my również, z góry przezna-
czeni zamiarem Tego, który 
dokonuje wszystkiego zgodnie 
z zamysłem swej woli,  po to, 
byśmy istnieli ku chwale Jego 
majestatu”. Wiemy, że aby to 
osiągnąć, musimy iść drogą 
wskazaną przez przykazania, 
błogosławieństwa, rady ewan-
geliczne, wyznaczone obowiąz-
ki. Czasem jednak w naszym 
życiu pojawia się wydarzenie, 
które same w sobie jest złe – 
śmierć dziecka, rodzica, nagła 
choroba. Nasz wzrok zamyka 
się na fakcie zaistniałego zła. 
Niestety często winimy za to 
Boga. Zdarza się też tak, że 
wcale nie odnajdujemy odnie-
sienia do Niego. Nie pytamy, 
czego oczekuje, gdy w naszej 
pracy pojawia się trudna oso-
ba, gdy doświadczamy przy-
krości. Tymczasem i te drobne 
wydarzenia są częścią naszej 
drogi do Nieba. „ Na wszystko 
będę patrzeć z tego punktu wi-
dzenia, że bez woli Bożej nic się 
nie dzieje (Dz. 1183) – zapisała 
w Dzienniczku św. siostra Fau-
styna. Pan Bóg dopuszcza róż-
ne rzeczy, wierząc mocno, że 
przejdziemy przez nie zwycię-
sko, umocnieni w wierze, ufa-
jący Jego planom. Wierzy, że te 
trudności pomogą nam w po-
znaniu siebie samych, naszych 
słabych stron, niedojrzałości, 
niezabliźnionych ran rzutują-
cych na nasze obecne relacje. 
„Miłującym Boga wszystko 
pomaga ku dobremu” – po-
twierdzi św. Paweł w liście do 
Rzymian. Jakże jednak trudno 
zadać sobie pytanie, czego Pan 
Bóg oczekuje ode mnie w tej 
sytuacji? Zranieni grzechem 
pierworodnym znacznie ła-
twiej oskarżamy Boga i innego 
człowieka. Oskarżenie spra-
wia, że zamykamy się na prze-

mianę. Nie widzimy dobra, ja-
kie mogłoby się dokonać przez 
pokonanie kryzysu, w którym 
się znaleźliśmy. „Ufam mocno 
i zdaję się całkowicie na wolę 
Twoją świętą, która jest miło-
sierdziem samym” (Dz.1574) 
– zanotowała siostra Fausty-
na wierząc, że również bole-
sne sytuacje Bóg jest w stanie 
wykorzystać dla jej dobra. Ta 
wiara dała jej siłę, nie złamały 
ją trudności choroby, doświad-
czenia. Została świętą, co 5 
października przypomni nam 
formularz mszy świętej. Uczy-
ła się ufać Bogu we wszystkich 
wydarzeniach życia. On Sam 
ją wspierał w chwilach lęku: 
„Najmilsza Mi jest dusza ta, 
która wierzy mocno w dobroć 
Moją i zaufała Mi zupełnie; 
obdarzam ją swoim zaufaniem 
i daję jej wszystko, o co prosi” 
(Dz.453).

Jak więc mógłby wyglądać 
dialog w przychodni, gdyby 
oczekująca na wizytę pacjent-
ka zdecydowałaby się pójść 
śladem siostry Faustyny? Być 
może, zastanawiając się nad 
alkoholizmem córki, odkry-
łaby, że właściwie dorastała 
ona w samotności, bo oboje 
z mężem długo pracowali. 
W domu zdarzały się kłótnie 
a córka nauczyła się uciekać 
w świat wyobraźni. Potem za-
mieniła go na świat alkoholu. 
Być może, również po kilku 
miesiącach opieki nad mężem, 
stwierdziłaby, że ten czas ura-
tował ich małżeństwo, gdyż 
od dawna żyli obok siebie, jak 
obcy ludzie. A po ostrej repry-
mendzie lekarza, dotyczącej 
nieregularnego przyjmowania 
leków, odkryłaby swój brak 
konsekwencji i przerzucanie 
odpowiedzialności za swoje 
życie na innych. Wierzyłaby 
jednak mocno, że odkrycie 
prawdy prowadzi do wyzwo-
lenia. Sama świadomość zaist-
niałych problemów popchnę-
łaby ją do szukania pomocy, 
wszak Bóg przychodzi do nas 
też przez drugiego człowieka. 
Słuchając tej wersji, mogłabym 
pokiwać ze zrozumieniem gło-
wą: „Tak, taka była wola Boża”.
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Ks. Radosław Rybarski 
– psycholog, doktorant psycho-
logii na Katolickim Uniwersyte-

cie Lubelskim Jana Pawła II
e-mail:radoslawrybarski@gmail.com  

Czy to depresja, 
czy tylko zwykły smutek?

Czas jesieni bardzo czę-
sto kojarzy nam się 
z ponurą aurą, długi-

mi wieczorami, a to z kolei wiąże 
się z przeżywanym nastrojem. 
Właśnie w trakcie trwania tej 
pory roku zwykliśmy mówić: 
depresyjna pogoda, nastrój, my-
śli. Jednak nie każde przeżywa-
ne przez nas uczucie smutku, 
obniżonego nastroju, chandry, 
musi oznaczać depresję. 

Zatem, jak odróżnić depre-
sję od gorszego nastroju bądź 
zwykłego smutku i zamar-
twiania się? Po czym poznać, 
że nasz gorszy nastrój, to już 
depresja, i koniecznie trzeba 
z tym udać się do specjali-
sty? Jeżeli nic nas nie cieszy 
od dłuższego czasu, jesteśmy 
zbytnio drażliwi, wszystko 
nas denerwuje, np.: matka, 
która zawsze była spokojna, 
nagle krzyczy na swoje dzie-
ci, czy nawet zdarzy jej się te 
dzieci popchnąć, powinna za-
uważyć oraz być świadomą, 
że coś jest nie tak. Jeżeli dużo 
płaczemy, mamy problemy ze 
snem, nie możemy spać z po-
wodu natłoku myśli. Nie jemy 
i chudniemy w krótkim czasie, 
pojawiają się myśli samobój-
cze, bądźmy wtedy bardziej 
wyczuleni na istniejące zagro-
żenie chorobą. Depresja to taki 
stan, choć poprawnie należało-
by powiedzieć, choroba, w któ-
rej nie czujemy się sobą, jeste-
śmy bardziej smutni, wszystko 
widzimy w czarnych barwach, 
nic nas nie cieszy. Charaktery-
zuje nas wtedy brak wiary w to, 
że przyszłość może przynieść 

coś dobrego. Sytuację osoby 
z depresją doskonale opisuje 
tzw. depresyjna triada Bec-
ka, czyli pesymistyczna ocena 
sytuacji, siebie i oczekiwania 
co do przyszłości. Specjaliści 
już od dawna określili zespół 
objawów, które mogą wskazy-
wać na pojawienie się depresji. 
Składają się na nią następujące 
symptomy: odczuwanie obni-
żonego nastroju, spadek tzw. 
życiowej energii oraz moty-
wacji do działania, trudności 
z myśleniem oraz koncentra-
cją, utrata lub niezdolność 
cieszenia się sprawami, które 
danej osobie sprawiały radość,  
poczucie winy, poczucie niż-
szości, nieadekwatne i wygó-
rowane poczucie grzeszności, 
myśli samobójcze, różnego 
rodzaju lęki, myśli zbyt moc-
no koncentrujące się na tro-
sce o zdrowie, bezsenność lub 
nadmierna senność, utrata 
apetytu, rzadziej objadanie się, 
odczuwanie bólu, np.  kręgo-
słupa, głowy. 

Różnice pomiędzy depresją 
a przeżywaną chandrą, gor-
szym samopoczuciem, doty-
czą przede wszystkim czasu 
trwania. Depresja trwa zwykle 
tygodnie, miesiące, chandra 
– kilka, kilkanaście godzin. 
Nastrój w depresji jest bardzo 

specyficzny i dokuczliwy. Oso-
by, cierpiące na nią, opisują go 
jako ten, którego nigdy wcze-
śniej nie doświadczały.  Jest 
po prostu inny od zwykłego 
smutku. Osobę w depresji 
trudno jest rozweselić, a tego 
rodzaju próby mogą wywo-
łać dodatkowy ból psychicz-
ny. W chandrze, rozweselenie 
oraz poprawienie nastroju, 
przychodzi dużo łatwiej. 
W przeżywaniu smutku nie 
występują te wszystkie obja-
wy, które zostały wymienione 
powyżej. W depresji, niestety, 
osoba konfrontuje się bardzo 
często z myślami samobójczy-
mi. Ponadto mamy informacje 
o wcześniejszym występowa-
niu poważnych problemów 
z  nastrojem. W przeżywaniu 
chandry łatwo jest wskazać 
jej  przyczynę – może to być 
jakieś wydarzenie, przemyśle-
nia, normalne wahania samo-
poczucia, wzmocnione przez 
inne czynniki, jak zmęczenie, 
przeziębienie, przepracowanie. 

Dlaczego zatem niektórzy 
na depresję chorują, natomiast 
inni nie? Przyczyn jest wie-
le, ale powodem, najczęściej 
podawanym przez specjali-
stów, jest szeroko rozumiany 
stres. Każdy ma swoje kon-
sekwencje. Mogą to być rów-

nież krótkotrwałe, ale bardzo 
obciążające, wydarzenia. Bar-
dzo niebezpieczny jest stres 
przewlekły, który trwa np. 
przez całe dzieciństwo. Może 
być tak, że ktoś w dzieciństwie 
nie czuł się bezpiecznie, czyli 
taką sytuację można określić 
jako stres przewlekły. Dziec-
ko, które nie ma poczucia 
bezpieczeństwa, nie może się 
prawidłowo rozwijać, a skut-
kiem tego jest znaczna utrata 
serotoniny, neurohormonu, 
który odpowiada za poczucie 
szczęścia i pozwala doświad-
czać radości. Na dodatek 
w dorosłym życiu narażeni 
jesteśmy na stres przewlekły, 
chociażby ten w pracy. Strata 
kogoś bliskiego, może okazać 
się takim ciosem, który bardzo 
uderza w nasz układ nerwowy, 
a w połączeniu ze złym do-
świadczeniem z dzieciństwa, 
często skutkuje depresją. Psy-
chologicznych przyczyn po-
wstania tej choroby jest wiele. 
Jedno jest pewne, nie należy 
lekceważyć żadnych objawów, 
które mogą o niej świadczyć. 
W przypadku zauważenia 
u siebie takich objawów, na-
leży zgłosić się do specjalisty. 
Naprawdę musimy uwierzyć, 
że Chrystus chce, żebyśmy żyli 
w pełni i obfitości.
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Zawsze wierny Bogu i filatelistyce

Ksiądz mgr Zygmunt 
Sędziak urodził się 
31 sierpnia 1931roku 

w miejscowości Malinowo, po-
wiat Wysokie Mazowieckie, to 
absolwent Wyższego Semina-
rium Duchownego w Łomży 
i Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego (mgr teologii). 
Jako ksiądz pracował w Ełku 
i parafiach diecezji ełckiej.

Od młodych lat interesował 
się filatelistyką. Do Polskiego 
Związku Filatelistów wstą-
pił w Łomży (wtedy Okręg 
Białostocki; w latach dzie-
więćdziesiątych ełckie koła 
PZF przeniosły się do Okręgu 
Olsztyńskiego). Jego zaintere-
sowanie filatelistyką było ści-
śle związane z wykonywanym 
powołaniem.

Nie będąc jeszcze człon-
kiem PZF, zbudował ekspo-
nat wystawowy „Milenium 

Poloniae 966-1966 na konty-
nentach świata”, który po raz 
pierwszy został wystawiony 
w klasie tematycznej na poka-
zie znaczka w Łomży w 1967 
roku. Cały czas uzupełniał 
go lepszymi materiałami fi-
latelistycznymi i wystawił na 
Światowej Wystawie Filateli-
stycznej Polska’73, otrzymując 
brązowy medal „Exposition 
Philatelique Mondiale”. Wy-
stawił go również na OWF 
w Białymstoku w 1983 r., na 
OWF w Łomży w 1984 r. oraz 
na KWF w Rzeszowie 1998 r.

Kolejny eksponat to „Miko-
łaj Kopernik – przez pracę do 
sławy”, który wystawiany był 
na OWF w Toruniu w 1973 r. 
oraz na OWF w Łomży w 1984 
r.

Po światowej wystawie fi-
latelistycznej „Polska’73” ks. 
prał. Zygmunt Sędziak otrzy-
mał szczególnie cenną na-
grodę, wyjątkowy medal, od 
Polonijnego Związku Filateli-
stów z Australii: „POLFIL 66 
– Sacrum Poloniae Milenium 
966-1966”.

W 1982 r. zbudował ekspo-
nat „Jan Paweł II – Polak na 
Watykanie”, który wystawia-
ny był na KWF w Poznaniu 
w 1983 r., na OWF w Łomży 
w 1984 r., na OWF w Kaliszu 
w 1985 r., na OWF we Wro-
cławiu w 1987 r. oraz na KWF 
w Warszawie w 1991r. Zbiór 
wyróżniono tematycznym 
medalem: „Johannes Paulus 
P.P.II”. 

Ksiądz prałat Zygmunt Sę-
dziak, odznaczony Złotą Od-
znaką Honorową PZF, należał 
do koła PZF nr 2 w Ełku, które 
po śmierci przewodniczącego 
zostało rozwiązane. On jednak 
nadal został wierny filatelisty-
ce i jako „ostatni wojownik” 
sam robił w Ełku i okolicz-
nych miejscowościach pokazy 
znaczków.

Przykładem niech będzie 
rok 2016, kiedy to samotnie 

zorganizował kilka pokazów. 
Oto one:

 – w dniach 14.04-10.05 
„Milenium Poloniae 966-2016 
– na kontynentach świata, zło-
ty jubileusz Ojczyzny” – Gale-
ria Ełckiego Centrum Kultury;

– wystawa filatelistyczna 
„XIV Światowe Dni Młodzie-
ży” w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Zofii Nasierow-
skiej w Ełku – 20.07-16.08;

– wystawa „1050 lat chrze-
ścijańskiej Polski” w Galerii 
„Pod skosem” w Gminnym 
Centrum Kultury w Kowalach 
Oleckich – 15.08-23.08;

– po sukcesie w Kowalach 
Oleckich władze Olecka po-
prosiły księdza o wystawienie 
eksponatu w Olecku – sala kon-
ferencyjna Technikum Mecha-
nicznego 29.09.2016-styczeń 
2017 r.

W imieniu Zarządu Okrę-
gu Warmińsko-Mazurskiego 
PZF serdecznie dziękuję ks. 
mgr Zygmuntowi Sędziakowi 
za wielki wkład pracy na rzecz 
polskiej filatelistyki i jej popu-
laryzacji oraz życzę dużo zdro-
wia i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

Dziękuje również instytu-
cjom, które udostępniły mu 
lokale i pomieszczenia, a są to: 
Ełckie Centrum Kultury, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Ełku, 
Urząd Gminy w Kowalach Olec-
kich, Stowarzyszenie Aktyw-
nych „Zamek” w Olecku. 

Wyrażamy wdzięczność 
Panu Bogu za życie i posługę 
księdza prałata Zygmunta Sę-
dziaka w naszej diecezji.

Opr. Renata Różańska 
Źródło: Roman Przybyła, 

Filatelista 7/2017

ks. prał.  mgr Zygmunt Sędziak
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ks. Ryszard Sawicki

Służba bliźnim drogą do świętości 
– Jubileusz XXV-lecia 
Caritas Diecezji Ełckiej

„W strukturach Caritas 
wielu z Was realizuje powoła-
nie do świętości” – podkreślił 
bp Jerzy Mazur SVD podczas 
obchodów 25-lecia Caritas 
Diecezji Ełckiej, które odbyły 
się w sobotę, 9 września 2017 
r. Centralnym punktem ju-
bileuszu była uroczysta Msza 
św. w kościele katedralnym 
pw. św. Wojciecha, Biskupa 
i Męczennika w Ełku, której 
przewodniczył biskup ełcki. 
Zgromadziła ona liczne grono 
kapłanów i wiernych świeckich 
– pracowników, wolontariuszy 
i przyjaciół ełckiej Caritas z te-
renu całej diecezji, a także go-
ści z Polski i z zagranicy.

Podczas homilii bp Jerzy 
Mazur SVD mówił, że Srebrny 
Jubileusz diecezji ełckiej i die-
cezjalnej Caritas to doskonała 
okazja, aby dostrzec „jak wie-
le zawdzięczamy Bogu, Maryi 
–  naszej Patronce i ludziom, 
którzy tworzyli od początku 
struktury pomocy potrzebują-
cym”. Pasterz Kościoła ełckie-
go zachęcał do powtarzania za 
Maryją: „Wielkie rzeczy uczy-
nił nam Wszechmocny”. Wy-
rażał wdzięczność wszystkim, 
którzy przez te 25 lat służyli 

Bogu i ludziom w strukturach 
ełckiej Caritas. Dziękował po-
przednim dyrektorom i obec-
nemu – ks. kan. dr. Dariuszowi 
Kruczyńskiemu, pracowni-
kom, wolontariuszom zrzeszo-
nym w Parafialnych Zespołach 
Caritas i Szkolnych Kołach Ca-
ritas, darczyńcom i dobrodzie-
jom. Jednym słowem wszyst-
kim, którzy na różny sposób 
pełnią wolę Bożą, służąc dru-
giemu człowiekowi, znajdują-
cemu się w potrzebie.

Bp Jerzy Mazur SVD za-
chęcał, by wzorem Maryi 
troszczyć się o dobro drugiego 
człowieka i spieszyć mu z po-
mocą, zaradzając jego ducho-
wej i materialnej biedzie. Przy-
wołał słowa św. Jana Pawła II, 
które wypowiedział w Ełku  
w 1999 r. Papież wzywał wów-
czas do uczynków miłosierdzia 
i solidarności społecznej: „Nie 
zatwardzajmy serc, gdy słyszy-
my krzyk biednych (…). Staraj-
my się tak postępować i tak żyć, 
by nikomu w naszej Ojczyźnie 
nie brakowało dachu nad gło-
wą i chleba na stole, by nikt nie 
czuł się samotny, pozostawio-
ny opieki”. Biskup Ełcki mówił 
również, że jego życzeniem 

jest, aby przeżywanie tego ju-
bileuszu ukierunkowało nas 
do „wejścia w serce Ewangelii, 
gdzie ubodzy są uprzywilejo-
wani dla Bożego miłosierdzia”. 
Zachęcał do niesienia nadziei i  
stawania się świadkami miło-
ści miłosiernej.

Po Eucharystii w gmachu 
Wyższej Szkoły Finansów i Za-
rządzania odbyło się sympo-
zjum naukowe i jubileuszowa 
gala. Przybyłych gości powi-
tał gospodarz spotkania – ks. 
kan. dr Dariusz Kruczyński, 
dyrektor Caritas Diecezji Ełc-
kiej. Dziękował on za przyby-
cie przedstawicielom ducho-
wieństwa, parlamentarzystom 
i władzom samorządowym, 
zaprzyjaźnionym dyrektorom 
Caritas diecezjalnych z Pol-
ski i Białorusi. Moderowania 
konferencji podjął się ks. kan. 
dr Antoni Skowroński, rektor 
WSD w Ełku.

Pierwszym prelegentem był 
ks. dr Ryszard Sawicki, wice-
dyrektor ełckiej Caritas i wy-
kładowca WSD w Ełku. Temat 
jego przedłożenia brzmiał: 
„Caritas na peryferiach ubó-
stwa – prezentacja działalno-
ści”. Zapoznał on słuchaczy 

z działalnością ełckiej Cari-
tas na przestrzeni minionego 
ćwierćwiecza. Ubogaceniem 
jego wystąpienia był ogrom-
ny materiał zdjęciowy, który 
towarzyszył przedstawieniu 
kalendarium i prezentacji wy-
branych placówek diecezjalnej 
organizacji charytatywnej. 
Z duchowością Caritas uczest-
ników sympozjum zapoznał 
ks. dr Zbigniew Sobolewski, 
dyrektor Dzieła Pomocy „Ad 
gentes”, a wcześniej sekre-
tarz generalny Caritas Polska. 
Przybliżył on zagadnienie 
ewangelicznej inspiracji cha-
rytatywnych dzieł Kościoła. 
Przypomniał, że miłosierdzia 
nie można delegować na inne 
osoby i instytucję Caritas. Mó-
wił, że każdy z nas powinien 
być świadkiem miłości mi-
łosiernej, a więc człowiekiem 
Caritas. Ostatnim prelegentem 
był ks. prof. dr hab. Jan Przy-
byłowski, kierownik Katedry 
Teologii Pastoralnej i Nauk 
Pomocniczych na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Temat 
jego referatu brzmiał: 

dokończenie str 22

Msza św. Jego Ekscelecncja ks. Biskup Jerzy Mazur SVD

Złoty Krzyż Zasługi
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„Caritas dla przyszłości. 
Wyzwania i szanse kościelnej 
działalności charytatywnej”. 
Prelegent dostrzegł potrzebę 
refleksji naukowej nad chrze-
ścijańską diakonią oraz łącze-
nia teorii z praktyką. Zauwa-
żył, że Caritas to działalność 
w samym sercu Kościoła, 
której tak bardzo potrzebuje 
współczesny świat.

Podczas Jubileuszowej Gali 
nie zabrakło przemówień 
zaproszonych gości, życzeń 
i podziękowań składanych 
na ręce bp. Jerzego Mazura 
SVD i ks. kan. dr. Dariusza 
Kruczyńskiego. Następnym 
punktem uroczystości była 
prezentacja filmu dotyczącego 
rozległej działalności Caritas 
Diecezji Ełckiej na przestrzeni 
25 lat jej istnienia. Niezwy-
kle podniosłym momentem 
było wręczenie odznaczeń. 
Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy z dnia 4 września 
2017 r., na wniosek wojewo-
dy warmińsko-mazurskiego, 
za zasługi w działalności na 
rzecz osób potrzebujących po-
mocy oraz wsparcia Złotym 
Krzyżem Zasługi odznaczo-
no Mariannę Łukaszewicz. 

Srebrnym Krzyżem Zasługi 
odznaczono: Cecylię Bedna-
rek, Annę Irenę Chyzopską, 
Anettę Jaworską-Rutkowską, 
Katarzynę Beatę Natunewicz 
i Annę Rudzińską. Prezydent 
RP przyznał także pięć Brą-
zowych Krzyży Zasługi, które 
otrzymali: Krystyna Bukow-
ska, Joanna Dziatkowiak, Mi-
rosław Jan Jóźwiak, Teresa 
Sokołowska i Paweł Szczepań-
ski. Wręczenia odznaczeń do-
konali: wiceminister MSWiA 
Jarosław Zieliński i wicewo-
jewoda warmińsko-mazurski 
Sławomir Sadowski. Bp Jerzy 
Mazur SVD odznaczył me-
dalami i dyplomami uznania 
przyjaciół, zasłużonych pra-
cowników i wolontariuszy ełc-
kiej Caritas. Wśród wyróżnio-
nych znalazło się kilkadziesiąt 
osób. Biskup ełcki, w słowie 
pasterskim skierowanym do 
zgromadzonych, podziękował 
dyrektorowi, pracownikom 
i wolontariuszom Caritas za 
25 lat posługi w diecezji ełckiej 
na niwie działalności charyta-
tywnej. Zwieńczeniem Jubile-
uszowej Gali był recital Marii 
Bober w hołdzie św. Janowi 
Pawłowi,  poświęcony bł. Ka-
rolinie Kózkównie.

Opiekun Hanna Gutowska i Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas

Podziękowanie
Wolontariusze i Opiekun 

Szkolnego Koła Caritas im. św. 
Jadwigi Królowej przy Zespole 
Szkół nr 2 im. K.K. Baczyń-
skiego w Ełku pragną złożyć 
na ręce Jego Ekscelencji Bisku-
pa Jerzego Mazura i Dyrekcji 
Caritas Diecezji Ełckiej  ser-
deczne podziękowanie za do-
cenienie i wyróżnienie naszej 
organizacji  Medalem Bisku-
pa Ełckiego Caritas w Służbie 
Miłości Miłosiernej w katego-
rii: Zasłużony Wolontariusz 
Caritas Diecezji Ełckiej. Nasz 
szkolny wolontariat, oparty na 

wartościach chrześcijańskich, 
istnieje od 13 lat i jest konty-
nuacją wcześniejszych działań 
woluntarystycznych. Blisko 
450 uczniów, absolwentów na-
szej szkoły kształtowało w nim 
swoje charaktery, poznając za-
sady wolontariatu, uczyło się 
otwartości i wrażliwości na 
potrzeby drugiego człowieka 
w środowisku lokalnym i mi-
syjnym.  

To zaszczytne wyróżnie-
nie będzie dla nas inspiracją 
do dalszych działań w służbie 
bliźniemu.

Anna Rudzińska

Spotkanie Caritas Diecezji Ełckiej 
z przedstawicielami 
Opiek Pomocy Społecznej (OPS)

15 września br. odbyło 
się spotkanie szkoleniowe 
przedstawicieli Opiek Pomo-
cy Społecznej w Centrali Ca-
ritas Diecezji Ełckiej, które 
współpracują przy realizacji 
Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020 

Podprogram 2017. Spotkanie 
miało na celu zapoznanie się z 
zasadami realizacji programu 
pomocowego, a przede wszyst-
kim wymianie doświadczeń, 
jakie każdy przeżył przy reali-
zacji poprzedniego Podprogra-
mu –  2016.

Srebrny Krzyż Zasługi

Zasłużeni Pracownicy CDE

Uczestnicy Podprogramu 2017

Instruktaż z POPŻ 2014-2020
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Paweł Szczepański

Wspomnienie sierpniowej wycieczki
We wczesnych godzinach 

porannych 21 sierpnia, grupa 
50 seniorek z powiatu ełckie-
go wyruszyła w dwudniową 
podróż do Trójmiasta. Celem 
wyjazdu z jednej strony  była 
integracja uczestników projek-
tu, a z drugiej rekreacja, czyli  
poznawanie uroków Polski.

Harmonogram pierwszego 
dnia pobytu w Trójmieście był 
niezwykle napięty. Uczestni-
cy odbyli rejs statkiem, zwie-
dzili Gdyńskie Akwarium. 
W tym samym dniu uczest-
niczki wyprawy mogły posie-
dzieć na jednej z ławek sopoc-

kiego molo i podziwiać zachód 
słońca nad Bałtykiem. Na za-
kończenie  seniorki udały się 
do parku oliwskiego, by pospa-
cerować tamtejszymi alejkami 
oraz pomodlić się w oliwskiej 
katedrze. 

Kolejny dzień był również 
pełen atrakcji. Uczestniczki 
miały okazję zwiedzić  Euro-
pejskie Centrum Solidarności 
i poszerzyć  swoją wiedzę nt. 
ruchu społecznego, jakim była 
Solidarność. Kolejnym punk-
tem na turystycznej mapie 
Trójmiasta było Westerplatte. 
Wycieczka dwudniowa zakoń-

Paweł Szczepański

Schronisko i Dom Dziennego Pobytu  
– placówki dla osób bezdomnych

Wielkimi krokami zbliża 
się jesień. Jest to szczególny 
okres dla dwóch placówek 
ełckiej Caritas – Schroniska 
i Domu Dziennego Pobytu im. 
św. Ojca Pio.  Już we wrześniu 
można zauważyć wzrost liczby 
osób korzystających z różnych 
form pomocy, jakie oferują na-
sze ośrodki:  miejsca do spania 
oraz wyżywienie. 

Schronisko może pomieścić 
42 osoby bezdomne. Nie ozna-
cza to, że osoby potrzebujące 
pomocy, nie otrzymają jej, gdy 
wszystkie miejsca noclego-
we będą zajęte. W magazynie 
mamy zapasowe materace, któ-
re są udostępniane, gdy tylko 
zajdzie taka potrzeba. Dodat-
kowo, każda osoba pozbawiona 
dachu nad głową może liczyć na 

ciepły posiłek. Dotyczy to nie 
tylko stałych podopiecznych 
schroniska. Bezdomni, którzy 
z różnych przyczyn nie chcą 
być zakwaterowani w  schro-
nisku, zawsze mogą otrzymać 
ciepły posiłek, ogrzać się i wziąć 
prysznic w Domu Dziennego 
Pobytu. 

Obie placówki – Schronisko 
oraz Dom Dziennego Pobytu – 

mieszczą się w Ełku przy ulicy 
Kościuszki (nr 17 i 27). Środ-
ki na ich prowadzenie ełcka 
Caritas otrzymała w ramach 
zadania publicznego pod na-
zwą „Dom im. św. Ojca Pio” 
współfinansowanego z budże-
tu miasta Ełk. 

Potrzebujących zapraszamy 
do korzystania z pomocy świad-
czonej przez ełckie placówki.

Paweł Szczepański

Pomagamy i aktywizujemy

Nie tylko pomoc doraźna, 
ale także aktywizacja społecz-
na – na takie formy  wsparcia 
mogą liczyć bezdomni korzy-
stający z pomocy oferowanej 
przez ełckie Schronisko dla 
bezdomnych, prowadzone 
przez Caritas. Działania ak-
tywizacyjne odbywają się 
w ramach realizacji zadania 

publicznego – „Wsparcie osób 
bezdomnych II”, współfinan-
sowanego ze środków wojewo-
dy warmińsko-mazurskiego. 

Uczestnicy zadania, wraz 
z wolontariuszami, biorą 
udział w spotkaniach w środo-
wisku otwartym, które  obej-
mują wspólne spędzanie wol-
nego czasu: wyście do kina i do 

kręgielni, Wyjścia poza noc-
legownię pozwalają osobom 
bezdomnym przełamać lęk 
przed otoczeniem oraz „tym, 
co powiedzą na ich temat inni”. 
Dodatkowo w październiku 
zostanie przeprowadzona ak-
cja wolontariacka – wydawa-
nie posiłków dla osób najbar-
dziej potrzebujących w ełckim 

Parku Solidarności. W świetli-
cy Schroniska utworzony zo-
stał kącik prasowy, w którym 
osoby bezdomne mogą czytać 
prasę, czasopisma. Poza ww. 
działaniami nasi podopieczni 
mogą korzystać także z kon-
sultacji indywidualnych pro-
wadzonych przez specjalistów, 
m.in. psychologa. 

czyła się zwiedzaniem Starego 
Miasta w Gdańsku.  

Wyjazd odbył się w ramach 
projektu „Oferta dla seniora”, 
dofinansowanego ze środków 
Programu Rządowego na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020”.

Kolejny wyjazd, tym razem 
do stolicy jest niebawem. Relacja 
z wycieczki na pewno znajdzie 
się na łamach naszego biuletynu. 

Uczestniczki dwudniowej wycieczki
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Anna Rudzińska

POPŻ 2014-2020 
Podprogram 2016 już za nami a przed nami Podprogram 2017

30 czerwca 2017 r. wolon-
tariusze i pracownicy Caritas 
Diecezji Ełckiej wydali oso-
bom potrzebującym ostatnie 
paczki w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa, Podprogram 2016. Od 
sierpnia 2016 roku 466  ton 945 
kg 70 dag artykułów spożyw-
czych o wartości 2 120 168, 47 
gr trafiło do 9 tysięcy 510 osób 
ubogich, zakwalifikowanych 
do programu. Osoby najbar-
dziej potrzebujące otrzymały 
między innymi cukier, mleko, 
ser, ryż, makaron, olej rzepa-
kowy, powidła śliwkowe, kon-
centrat pomidorowy, pasztet, 
szynkę, fasolę białą, marchew-
kę z groszkiem oraz herbatni-
ki. Pomoc można było uzyskać 
w 48 punktach wydawania 
żywności. Głównie były to 
parafie, Noclegownia Caritas 
i Stowarzyszenie „Pomocna 
dłoń” w Kruklankach. Organi-
zacje Partnerskie Lokalne Ca-
ritas wydały 37 tyś.  632 paczki 
żywnościowe. Były również 
prowadzone działania towa-

rzyszące, w ramach których 
Ełcka Caritas przeprowadziła 
38 warsztatów. Udział wzięło 
w nich  951 osób. 

Uczestnikami warsztatów 
były w większości kobiety. 
Działania towarzyszące  reali-
zowane przez Caritas prowa-
dziły do nabycia przez uczest-
ników działań  samodzielności 
i kompetencji w zakresie umie-
jętności prowadzenia gospo-
darstwa domowego. Działania 
te były realizowane w formie 
szkoleń bądź warsztatów prze-
kazujących niezbędną wiedzę 

i umiejętności z zakresu przy-
gotowania posiłków, dietetyki 
oraz zdrowego odżywiania się, 
jak również sprawnego zarzą-
dzania budżetem domowym 
i zapobiegania marnowaniu 
żywności. Program warszta-
tów był dopasowany do grupy 
odbiorców i zapewniał róż-
ne formy prowadzenia zajęć: 
prezentacja, ćwiczenia w pod-
grupach, burza mózgów, przy-
gotowywanie potraw wg. prze-
pisów, indywidualne zadania. 

Zdjęcia JPG -  Wolontariu-
sze Podprogramu 2016

Od sierpnia 2017 roku roz-
poczęliśmy przygotowania do 
realizacji Podprogramu 2017, 
a od września dystrybucję 
produktów żywnościowych. 
Poniżej wszelkie informacje 
dotyczące Podprogramu 2017.

i w tym miejscu proszę o 
zamieszczenie plakatu: Plakat 
dystrybucja

POPŻ 2014-2020 jest współ-
finansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym

Anna Rudzińska

Spotkanie z przedstawicielami 
parafii uczestniczących 
w Podprogramie 2017

W dniu 16 września br. 
Caritas Diecezji Ełckiej zor-
ganizowała szkolenie wolon-
tariuszy,  dotyczące realizacji 
Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020 
Podprogram 2017.  Zostali 
oni zapoznani z dokumenta-
cją, jaka ich obowiązuje oraz 
z procedurami udzielania po-
mocy osobom ubogim – skie-
rowanym przez Opieki Spo-

łeczne z trenu naszej diecezji. 
Poruszane były bardzo ważne 
tematy związane z problema-
mi, z jakimi borykają się i pod-
opieczni odbierający produkty 
żywnościowe, i osoby zajmują-
ce się dystrybucją – w ramach 
Podprogramu 2017. 

Wszystkim wolontariu-
szom z Parafialnych Zespołów 
Caritas dziękujemy za przyby-
cie.

Caritas Diecezji Ełckiej 
zaprasza do korzystania z bez-
płatnych konsultacji indywi-
dualnych w ramach Punktu 
Porad. Oferta jest adresowana 
do seniorów z terenu powiatu 
ełckiego, którzy ukończyli 60 
rok życia. W ramach Punktu 
Porad można skorzystać z po-
rad psychologa, prawnika oraz 
konsultacji uzależnionych od 
indywidualnych potrzeb bene-
ficjenta.

Zapisy pod numerem tele-
fonu: 87/ 441 70 15

Paweł Szczepański

KOMUNIKAT 
Zapraszamy Seniorów do Punktu Porad

Punkt Porad prowadzony 
jest w ramach projektu  „Ofer-
ta dla seniora” współfinan-
sowanego ze środków otrzy-
manych od Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Progra-
mu na rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020

Wolontariusze Podprogramu 2016
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Zawierzyć – to tak łatwo powiedzieć

Taki piękny czas. Ma-
ryja, Matka Boga 
zdaje się być obec-

na wszędzie. Patrzymy, roz-
ważamy, Ona nas zachwyca, 
nawet inspiruje. To wyraźnie 
Jej czas. Może nawet chcemy 
zrobić jakiś krok, coś z Niej 
uczynić swoim, tylko jak? Jak 
to zrobić? Jezus ukrzyżowany, 
który za chwilę zamknie swoje 
święte usta, mówi: „Oto Matka 
twoja”. Dalszej nauki nie usły-
szymy, to Jego ostatnie słowo 
do nas. Oto Matka twoja. 

Zawierzyć przez Maryję, to 
uznać, że to, co Pan nam zo-
stawił, wystarczy do święto-

ści. Zawierzyć przez Maryję, 
to uznać niezachwianie, że Jej 
droga, Jej sposób przyjmowa-
nia życia, jest pewny i możliwy.

 Najpierw uwierzyć i przy-
jąć, że sens naszego życia, że 
klucz do zrozumienia wy-
darzeń, znajdziemy jedynie 
w Słowie Boga. Być ze Słowem, 
pozwolić Mu przepalić nasze 
myślenie, zwęglić czysto-ludz-
kie kalkulacje prowadzące do-
nikąd, oświetlić ukryty sens. 
Jak Maryja nie dać się zwieść 
pozorowi ubogiej stajni, wie-
rzyć jedynie głosom aniołów. 
Jak to zrobić? Otworzyć i co-
dziennie przeczytać fragment 

s. Agnieszka Brzozowska OCD

W niedzielę, 29 października 2017 r. od 10.00-17.00, w para-
fii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku, odbędą się warsztaty na  
temat: Poronienie i co dalej…? dla rodziców doświadczo-
nych stratą dziecka w wyniku poronienia, w trakcie porodu 
i tuż po nim. Warsztaty organizuje ODNOWA RODZINOM. 
Więcej informacji można uzyskać pod tel. 505413638 lub e-
-mail: zapisyelk@gmail.com

Strata dziecka to niewyobrażalna tragedia, wielka rana, 
którą uleczyć może tylko Pan Bóg i Jego miłość. Dlatego, 
po przebytej traumie, w procesie odnowy życia i nadania 
mu nowej jakości, niezbędna jest troska osób duchownych 
i modlitwa Kościoła. Tym razem warsztaty kierowane są 
szczególnie do rodziców dzieci, które zmarły w wyniku po-
ronienia, w trakcie porodu i tuż po nim.

Dzień Dziecka Utraconego 
Obchody związane z Dniem Dziecka Utraconego w diece-
zji ełckiej w tym roku odbędą się w środę, 11 października 
2017 r. Msza św., będzie sprawowana o godzinie 16.30 w 
parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku (ul. Toruńska 
1). Po wspólnej Eucharystii nastąpi złożenie urny z procha-
mi dzieci w Grobie Dzieci Utraconych na Cmentarzu Komu-
nalnym w Ełku.

WDR

Biblii, przez kilka minut posłu-
chać Boga, który mówi.

A później przyjąć wszyst-
ko. Bł. brat Karol de Fouco-
uld zostawił nam modlitwę, 
prawdziwie Maryjną: „Ojcze, 
powierzam się Tobie, uczyń ze 
mną, co zechcesz, cokolwiek 
uczynisz ze mną, dziękuję Ci. 
Jestem gotów na wszystko, 
przyjmuję wszystko…”. Tak, 
jak Maryja przyjąć wydarze-
nia życia z ufnością, pomyśleć 
o nich jak o posłańcach woli 
Boga. Jeśli ranią, wytrzymać 
w milczeniu, ukryć jak najgłę-
biej, nie oddać tak łatwo na pa-
stwę słów tego, co z pewnością 
jest wartościowe, skoro aż tak 
wiele kosztuje. Jak Maryja żyć 
z mieczem utkwionym w ser-
cu i nigdy tego miecza nie użyć 
przeciw drugiemu człowieko-
wi. Jak to zrobić? Częściej mil-
czeć. Zamilknąć szczególnie 
wtedy, gdy zdaje się, że lawina 
niewypowiedzianych myśli nas 
rozerwie. Wytrzymać i milczeć.

I jeszcze Krzyż. A pod nim 
niezrozumiała wymiana. Ma-
ryja oddaje ukochanego Syna, 
w zamian przyjmując zastęp 
grzeszników, którzy już do 
końca świata będą przyczy-
ną Jej łez. Tu trzeba uwierzyć, 
że gdy Bóg coś odbiera, daje 

w zamian niezrozumiałe, ale 
nieskończenie większe do-
bro. Ta strata, to najczęściej 
bolesne rozstanie z tym, co 
w swojej ograniczoności uwa-
żamy za największą wartość, 
nasze prawa, co zwykliśmy 
nazywać szczęściem. Kiedy 
jednak przestajemy kurczo-
wo trzymać się swoich prawd, 
kiedy rozluźniamy zaciśnięte 
na fałszywym złocie dłonie, 
one natychmiast napełniają się 
łaską i stajemy się, jak Maryja, 
źródłem szczęścia w świecie, 
w którym żyjemy. Jak to zro-
bić? Nie rozpamiętywać, czyli 
najprościej, nie myśleć i nie 
mówić o tym, czego nie ma. 
Brać pełnymi garściami z tego, 
co jest. 

Na wypadek, gdyby przy-
szło nam do głowy pomyśleć, 
że Maryi było łatwiej, dodam 
tylko, że Ona nie miała nie-
bieskiej Matki – Matki, której 
macierzyństwo dojrzewało 
pod okiem Syna Bożego. Mat-
ki, która jest perłą stworzenia 
i nieskończenie pragnie naszej 
chwały. Matki, która jest de-
speratką miłości i dla niej jest 
z nami. Zawsze nam pomaga 
i nigdy nas nie opuści.

Zawierzyć Maryi- to łatwiej 
zrobić niż powiedzieć.

Warsztaty: 
Poronienie 
i co dalej…
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Ela Stasińska
– absolwentka Prawa na Uni-

wersytecie Gdańskim, redaktor 
Ełckiego Wzrastania

Dzielmy się sobą!

Mnóżmy 
nasze talenty.

Nie raz spotkałam się 
z następującym komentarzem: 
„A ja to nie mam kompletnie 
żadnego talentu”. Nic bardziej 
mylnego! Nie utożsamiajmy 
tego jedynie z jakimiś zdol-
nościami kulinarnymi, mu-
zycznymi czy tanecznymi, bo 
tego typu rozumowanie do-
prowadzi nas do wniosku, że 
zdecydowana większość spo-
łeczeństwa to totalne bezta-
lencia! Każdy z nas ma w sobie 
jakąś umiejętność, coś, w czym 
jest dobry – wystarczy jedynie 
poszukać. Właśnie te nasze 
talenty mogą być tym, czym 

możemy podzielić się z innymi 
ludźmi i jednocześnie będzie 
to doskonała okazja do wpro-
wadzenia w życie Słowa Bo-
żego w postaci „Przypowieści 
o talentach”. Jeden może mieć 
wspaniałe zdolności organiza-
torskie. Drugi posiada w sobie 
ogromny poziom empatii, co 
z kolei może wykorzystać do 
wsparcia drugiej osoby w roz-
wiązywaniu jej problemów. 
Przykłady można mnożyć. 

Podaruj swój czas.

Tak, czas jest również ma-
terią, którą możesz podzielić 
się z drugim człowiekiem. 
Spotkaj się z kimś z Twojej 
rodziny, z przyjacielem czy 
znajomym. Ofiarując im swój 

czas i uwagę, pokażesz, że je-
steś osobą, na którą można li-
czyć. Ponadto możesz zaanga-
żować się w wolontariat i tam 
wykorzystać należycie swój 
czas, ponieważ najczęściej 
wspieranie różnych fundacji, 
stowarzyszeń czy innych or-
ganizacji ogranicza się jedy-
nie do wrzucenia pieniędzy 
do puszki. Potrzebni są rów-
nież ludzie, którzy zaangażują 
się w ich wewnętrzną działal-
ność. Poświęcasz swój czas, 
ale nie jest on zmarnowany, 
ponieważ dzięki Tobie wszyst-
ko ma szansę funkcjonować 
tak, jak powinno, a idąc dalej, 
należy stwierdzić, że korzy-
stają na tym ludzie, którzy są 
podopiecznymi. Tutaj nikt nie 
traci, a wszyscy zyskują.

Dziel się tym, co masz.

H. W. Longfellow napisał 
kiedyś, iż: „Nikt nie jest aż 
tak biedny, aby nie mieć nic 
do dania”. Może problem leży 
właśnie w sposobie myślenia 
ludzi, ponieważ ograniczamy 
je jedynie do kwestii material-
nych, a to przecież nie wszyst-
ko, co mamy do zaoferowania. 
Nie idźmy na łatwiznę i nie 
kierujmy się tego typu rozu-
mowaniem. Szukajmy w sobie 
dobra i dzielmy się nim z in-
nymi, niezależnie jaką formę 
ono przybiera. Skorzystają na 
tym inni, ale również my sami, 
ponieważ dzielenie się daje 
ogromną radość, a co ważniej-
sze – dobro zawsze wraca i to 
często z podwójną siłą.

Zacznij się modlić!

Jakub Wierzchoń
– student farmacji na Uniwersy-
tecie Medycznym w Białymsto-

ku, redaktor Ełckiego Wzrastania

Zmęczeni trudami codzien-
ności, stając przed nowymi 
wyzwaniami, pozbawieni mo-
tywacji do pracy, stawiamy 
sobie pytania – Co robić? Jak 
to wszystko udźwignąć? Z po-
mocą przychodzi nam Pismo 
Święte – „Wszystkie troski wa-
sze przerzućcie na Niego, gdyż 

Jemu zależy na was” (1P 5,7) – 
pisze św. Piotr w swoim liście. 
Takim „przerzuceniem trosk” 
jest pełna ufności modlitwa. 

O tym, że modlitwa jest 
nieodłączną częścią życia 
chrześcijańskiego, wiemy nie 
od dziś. Czy ta wiedza idzie 
jednak w parze z praktyką? 
Często nawet jeśli się modli-
my, to mamy poczucie „niepo-
wodzenia” – braku spotkania 
z Bogiem. Być może zapomi-
namy, że modlitwa wiąże się 
z wysiłkiem? Ks. Krzysztof 
Osuch SJ pisze o „progu mo-
dlitwy”: „Jest to wysiłek wiary 
i uważności, skupionej uwagi. 

Jeśli próbujemy przekraczać 
ten próg rutynowo, bez uwagi 
i jakby od niechcenia, to może-
my się na nim potknąć, prze-
wrócić i zostać przed progiem 
(nie przekroczywszy go)”. Jak 
ten próg przekroczyć? Warto 
spojrzeć na początek Psalmu 
130: „Z głębokości wołam do 
Ciebie, o Panie” – moja modli-
twa ma wypływać z głębi ser-
ca, przed Panem Bogiem mogę 
otworzyć się całkowicie, po-
kazać nawet te obszary życia, 
których wstydzę się przed sa-
mym sobą. To wołanie ma być 
w 100% skierowane do Niego –  
musi być potrzebą wyzbywa-

nia się egocentryzmu, szuka-
nia w modlitwie tylko dobrego 
samopoczucia. Ks. Osuch 
określa to jako „wyrwanie się 
z siebie i przejście do Boga”. 
Niezbędna jest umiejętność 
wyciszenia się, przygotowania 
w milczeniu i spokoju. Począt-
kowo pokonywanie różnych 
przeszkód może wydawać się 
za trudne, ale Pan Bóg „przy-
chodzi pierwszy na spotkanie” 
i czeka na nas, wyciągając rękę 
– daje nam Ducha Świętego, 
który wspomaga nas, gdy nie 
umiemy się modlić (Rz 8,26).

Wejście w autentyczną, głę-
boką modlitwę może stanowić 

Jan Paweł II powiedział kiedyś, iż: „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi”. Może więc pojawić się pytanie: A co, jeśli ja nie jestem bogaty i nie mam czym 
podzielić się z drugim człowiekiem? Smutne jest to, że często przytacza się argumenty, które odno-
szą się jedynie do kwestii materialnych. Prawda wygląda jednak tak, że każdy z nas ma szeroki za-
kres możliwości i zdolności, by ofiarować je drugiemu człowiekowi, wystarczy tylko tego poszukać.
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Nazywana Apostołką Miło-
sierdzia Bożego, święta siostra 
Faustyna Kowalska przywoły-
wana jest niezmiernie często. 
I nie ma co się temu dziwić, 
gdyż orędzie o Miłosierdziu 
Bożym, jakie za sprawą zwy-
czajnej i prostej osoby prze-
kazał Jezus, dociera na krańce 
ziemi.

Kiedy patrzę na postać św. 
Faustyny, jestem pełna podzi-
wu dla tego wszystkiego, co 
stało się jej udziałem. Jej wy-
trwałość i upór z jakimi dążyła 
do rozpowszechnienia wiado-
mości o miłości Boga do czło-
wieka, są godne naśladowania. 
Kiedy  połączymy je z miłością 
i całkowitym oddaniem Bogu, 
staje się ona dla nas prawdzi-
wym wzorem życia. Czego 
jeszcze dziś, nas – młodych, 
może nauczyć św. siostra Fau-
styna? 

Helena, bo tak przed wstą-
pieniem do zakonu zwracano 
się do niej, pochodziła z wie-
lodzietnej rodziny. Bieda sta-
nęła na drodze do edukacji, 

Za wzorem św. Faustyny  

Monika Zubowicz 
– prezes Zarządu 

KSM Diecezji Ełckiej,
redaktor naczelny

Eckiego Wzrastania

a potrzeba pomocy rodzicom 
na dobre zakończyła dziecięcą 
beztroskę. Od najmłodszych 
lat jednak miała przekonanie, 
że powołana jest do czegoś 
doskonalszego. Kiedy jako na-
stolatka powiedziała rodzicom 
o pragnieniu wstąpienia do 
zakonu, ci nie wyrazili zgody. 
Sprawa rozbiła się o posag, ja-
kiego w tamtym czasie wyma-
gały zgromadzenia zakonne.  
Po jakimś czasie o realizację 
powołania Heleny upomniał 
się sam Jezus, który na potań-
cówce stanął przed tańczącą 
dziewczyną średniego wzro-
stu, z długimi, rudawym  wło-
sami, zaplecionymi w warkocz. 
Po chwili Helena znalazła się 
w świątyni, w której usłysza-
ła w sercu, że ma jechać do 
Warszawy i tam wstąpić do 
zgromadzenia. Bez dłuższego 
zastanowienia, mimo braku 
zgody rodziców, Helena Ko-
walska ruszyła do stolicy. Tu 
jednak rzecz się nieco skom-
plikowała. Aby wstąpić do za-
konu musiała mieć wcześniej 
wspomniany posag, który 
wniesie do wspólnoty. Mo-
głoby się wydawać, że sprawa 
powinna rozwiązać się sama 
– w końcu nie przybyła tu, 
kierując się swoim „widzimi-
się”, tylko pragnieniem serca. 
Potrzebowała jednak jeszcze 
roku, aby móc przekroczyć na 

dłużej progi domu zakonnego. 
Co w tym czasie robiła? Praco-
wała, opiekowała się dziećmi 
i wykonywała prace domowe. 
W tym czasie dużo się modliła 
i podejmowała surową pokutę, 
często też pościła.

Brak pieniędzy mógłby oka-
zać się blokadą nie do przejścia 
– nie dla niej. Pracowała, mo-
dliła się, nie zmarnowała tego 
roku. Może wiedziała, że nie 
wszystko musi być od razu, tu, 
teraz, natychmiast. W naszym 
życiu potrzeba czasu na wiele 
rzeczy. Potrzebujemy go, żeby 
się czegoś nauczyć. Nie od razu 
mamy wszystko, co jest nam 

do życia potrzebne. A jaka jest 
w tym postawa każdego z nas? 
Kiedy patrzymy na swoje życie 
– wiele rzeczy chcemy zaraz, 
teraz. Trudno mi czekać, chcę 
załatwić wiele spraw natych-
miast. Pokory, zaufania i cier-
pliwości – właśnie tego chcę 
uczyć się od św. siostry Fausty-
ny. Jej życie pokazuje mi po raz 
kolejny, że Pan Bóg posługuje 
się każdym z nas do robienia 
rzeczy wielkich i pięknych. 
Nie ważne, co o sobie myślę – 
Ojciec wie, co ze mną zrobić 
i daje mi czas, abym i ja mogła 
to zobaczyć. A ja uczę się ten 
czas przyjmować. 

rewolucję w życiu duchowym. 
Samo wspomnienie spotkania 
z Panem Bogiem rodzi tęsk-
notę za Nim i motywuje do 
powrotu. Z czasem pojawią się 
oczywiście kolejne trudności – 
więcej rozproszeń, obojętność, 
poczucie bycia zapomnianym 
przez Pana Boga. Receptą jest 
ufność – w Piśmie Świętym 
czytamy: „Czyż może niewia-

sta zapomnieć o swym nie-
mowlęciu, ta, która kocha syna 
swego łona? A nawet, gdyby 
ona zapomniała, Ja nie zapo-
mnę o tobie” (Iz 49, 15). 

Życie modlitwą nie oznacza 
odrealnienia – przeciwnie, jest 
źródłem zapału do działania. 
Słowa ora et labora – módl się 
i pracuj powinny stać się dewi-
zą naszego życia, jeżeli chcemy 

jak najlepiej wykonywać swoje 
obowiązki i się rozwijać. Cza-
sem usprawiedliwiamy się, 
że nadmiar zajęć nie pozwala 
nam na regularną modlitwę, 
formację we wspólnocie czy 
częstą Eucharystię, ale zadaj-
my sobie pytanie, jaką część 
dnia poświęcamy na oglądanie 
seriali, niepotrzebne zakupy 
albo spotkania ze znajomymi, 

a jaką na rozwijanie tej najważ-
niejszej relacji – z Panem Bo-
giem? Zorganizujmy sobie ten 
czas, uczmy się „przekraczać 
próg modlitwy”, opierajmy 
na niej swoje działania, a bę-
dziemy szli z nowymi siłami, 
prowadzeni przez Pana Boga 
i pokonamy trudności, bo „je-
żeli Bóg z nami, któż przeciw-
ko nam”? (Rz 8,31).
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W naszym ełckim seminarium rozpoczęło formację 7 młodych mężczyzn, którzy pełni zapału, sił i bojaźni Bożej chcą zmierzać 
do Chrystusowego kapłaństwa. Redakcja Martyrii życzy powodzenia na drodze formacyjnej i nieustannie wspiera swoją modlitwą. 
Przedstawiamy Drogim Czytelnikom sylwetki alumnów I roku.

Aleksander Szefler z parafii pw. św. Brunona w Giżycku 

Od najmłodszych lat byłem związany z Kościołem – najpierw jako ministrant, lektor, a w później-
szych czasie grając w młodzieżowym zespole Betania i należąc do KSM. Od przyjęcia Sakramentu 
Bierzmowania czułem głos Boga wzywający mnie do służby, jednak przez kolejne lata starałem się 
o tym zapomnieć, próbując inaczej ułożyć swoje życie. W ubiegłym roku rozpocząłem studia praw-
nicze w Białymstoku. Po dwóch semestrach spędzonych na uczelni zrozumiałem, że nie mogę ucie-
kać od rozpoznania swojego powołania, lecz muszę je rozeznać, w czym seminarium ma mi pomóc. 
Wierzę, że Bóg okaże mi swoją wolę, co do mego powołania, a ja będąc wierny Bogu podejmę to, do 
czego mnie wzywa.

Dawid Kruszewski z parafii św. Rafała Kalinowskiego w Ełku

Ministrantem byłem od Pierwszej Komunii Świętej. Zawsze starałem się być blisko ołtarza. Myśli 
o byciu księdzem pojawiały się już od najmłodszych lat. Później odeszły one na dalszy plan, by 
powrócić w liceum. Brałem udział w rekolekcjach powołaniowych i dniach otwartych w naszym 
Ełckim Seminarium. Odbyłem wiele rozmów z kapłanami.
W trzeciej klasie liceum podjąłem już ostateczną decyzję. Tuż po maturze wstąpiłem do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Ełku, ponieważ chciałbym z całego serca służyć Bogu, Kościołowi 
i Ojczyźnie.

Jakub Andruszkiewicz z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Giżycku

Odkąd pamiętam, myśląc o wyborze drogi życiowej, zawsze mniej lub bardziej kierowałem swoje 
myśli ku kapłaństwu. Czas szkoły średniej przyniósł jednak ochłodzenie mojej relacji z Bogiem, 
która zaczęła przypominać sinusoidę – bardzo często modliłem się jedynie, gdy obawiałem się cze-
goś lub potrzebowałem pomocy. Dopiero na przełomie stycznia i lutego tego roku znów na poważ-
nie zacząłem pytać Boga, o swoją przyszłość i nagle w mojej głowie zaczęła kiełkować myśl o stu-
diach w seminarium.  Długo modliłem się o jakiś wyraźny znak od Pana, jednak on się nie pojawiał. 
Zwierzyłem się z moich przemyśleń wikariuszowi z mojej parafii, który pomógł mi rozeznawać 
swoje powołanie, jednak nie wywierał żadnego nacisku i udzielał wskazówek na temat, jak dobrze 
rozumieć głos Boży. Dalej jednak czułem ogromną niepewność, właśnie ze względu na to, że nie 
dostałem fizycznego znaku powołania. Jednak miłosierny Chrystus postawił na mojej drodze wspa-
niałych ludzi, którzy pomagali mi w podjęciu decyzji dotyczącej pójścia do seminarium. Ostatni 
moment wahania zbiegł się z wizytą bp. Mazura w naszej parafii, który  wtedy wypowiedział słowa: 
„ Nie czekajcie na wyraźny znak od Boga. Znakiem waszego powołania jest każde uderzenie serca”. 
I chociaż całe życie należy zastanawiać się nad swoim powołaniem, to chciałbym już podziękować 
i obiecać modlitwę wszystkim, którzy mi pomogli i prosić o modlitwę za mnie, abym mógł właści-
wie zrozumieć, czy jestem na dobrej drodze i abym całym życiem dążył do zbawienia. 

Łukasz Kalinowski z parafii św. Antoniego z Padwy, Prostki

Moja droga do seminarium rozpoczęła się po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej. Wstąpiłem wte-
dy do liturgicznej służby ołtarza. W każdą niedziele służyłem do mszy, co sprawiało mi wielką 
radość. Widziałem z bliska wszystko to, co czyni kapłan podczas sprawowania liturgii i to mnie 
inspirowało do tego, by  może w przyszłości zostać kapłanem. Rodzice od najmłodszych lat wpajali 
mi oraz  rodzeństwu wartości, które są w życiu najważniejsze oraz dbali o nasze religijne wychowa-
nie. Tak minęły lata szkoły podstawowej, gimnazjum i nadszedł czas liceum. Był to okres, w którym 
bardzo często myślałem o wstąpieniu do seminarium. Pomocą w tym zamierzeniu była moja ro-
dzina i księża z rodzinnej parafii – ks. proboszcz, Henryk Śmiarowski, do którego mogłem zawsze 
udać się po poradę a także ks. wikariusz, Jacek Łukaszewicz, od którego usłyszałem mądre słowa 
– „powołanie to dar i tajemnica”. Chciałbym być takim kapłanem, który zawsze będzie pamiętał, że 
został powołany, by służyć Bogu, ludziom i Kościołowi. Proszę wszystkich Was o modlitwę. 

Alumni I roku WSD w Ełku
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Kamil Wielgat z parafii Świętej Rodziny w Augustowie

Pierwsze moje myśli o seminarium sięgają lat gimnazjalnych. Nigdy nie byłem ministrantem, ale 
posługiwałem w kościele w trochę  inny sposób, bo poprzez grę  na klawiszach w scholii, na kilku 
rekolekcjach charyzmatycznych i we wspólnocie „Odnowie w Duchu Świętym”. Jak widać Pan Bóg 
dotyka nas nawet, gdy nie mamy bezpośredniego kontaktu  z prezbiterium. W 2014 roku będąc na 
Ełckiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę otrzymałem ogromną łaskę wiary. W tamtym okresie 
bardzo myślałem o swoim powołaniu, lecz nie wyobrażałem siebie jako księdza, więc bardzo się 
przed tym broniłem. Nadszedł czas egzaminów maturalnych i myśli, co będę robił po ich zdaniu ? 
Wtedy pozostało mi rozeznawać i pytać Pana Boga o wskazanie drogi życiowej. Po paru miesiącach 
otrzymałem odpowiedź i dołączyłem do grona alumnów, ufając Bogu, że to tu jest moje miejsce.

Wypłyń na GŁĘBIĘ

Marcin Kowalewski z parafii św. Jana Chrzciciela w Białymstoku

Początki mojego powołania sięgają lat dziecięcych. Bawiłem się wtedy w księdza, spowiadając, odpra-
wiając Msze św. – tak na niby. Nigdy nie byłem ministrantem. Uczestniczyłem we Mszy św. poprzez 
czytanie Słowa Bożego i śpiew psalmu . W szkole średniej zafascynowała mnie osoba księdza ś.p.  Sta-
nisława Zdziecha,  który był wzorem gorliwego kapłana. Mój katecheta ks. Adam Turliński namawiał 
mnie na pójście do seminarium. Świadom moich grzechów i niedoskonałości zawsze twierdziłem, że 
są lepsi. Po ukończeniu szkoły średniej zacząłem prace w różnych firmach, wiązałem się z kobietami. 
Nie mogłem znaleźć miejsca i zawsze było coś nie tak. W 2012 r. byłem na dniach skupienia w AWSD 
w Białymstoku. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu  poczułem nagle takie gorąco w środku, 
w swoim ciele. Nie zdecydowałem się jednak wtedy pójść i dałem sobie jeszcze czas, by rozeznać swoją 
drogę. W 2016 roku przyjechałem do WSD w Ełku na dni otwarte oraz dni skupienia. Wtedy po raz 
pierwszy służyłem  przy ołtarzu, trzymając mitrę ks. bp. Jerzego Mazura i wtedy przekonałem  się, że 
czuje się bardzo dobrze, posługując do Mszy świętej. Dziękuje Bogu za moją mamę, która nauczyła 
mnie pacierza w latach dziecięcych, dbała o moje życie duchowe, modląc się ze mną, za mnie i za resztę 
rodziny. Proszę wszystkich o modlitwę za wytrwałość, jednocześnie zapewniając o mojej modlitwie.

Paweł Sokołowski parafia Świętej Anny w Giżycku

Nigdy nie chciałem być  księdzem. Oczywiście chciałem być chrześcijaninem i prowadzić chrześci-
jańskie życie. Mniej więcej 2 lata temu, dojeżdżaliśmy na pieszą pielgrzymkę ełcką na Jasną Górę 
z księdzem Krzysztofem Pachuckim , który uświadomił mi że być może moje miejsce jest właśnie 
w strukturach duchowieństwa Kościoła Powszechnego. Po naszej rozmowie wiele rzeczy złożyło 
się w całość. Ostatecznie z pomocą kleryka Piotra Bortkiewicza, zgodnie z Wolą Bożą trafiłem do 
Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Wola Boża, co zrobisz ? Nic nie zrobisz.
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Adriana Kurasz 
– nauczyciel religii i wiedzy 

o społeczeństwie. 

Z wiarą na TY

Mapa życia

Świat jest tak wielki, 
piękny i niesamo-
wicie różnorodny, 

że choćbyśmy zajmowali się 
wyłącznie poznawaniem go, 
nie starczy nam na to życia. 
Warto, wychodząc z tej per-
spektywy, w podobny sposób 
spojrzeć na swoje wnętrze, na 
swoją duszę. Ileż tam jeszcze 
do odkrycia, ileż cudownych 
„miejsc”, którymi można się 
zachwycić, choć i czasem prze-
razić.W każdym bowiem tkwi 
niebezpieczna „bestia”, którą 
należy w porę okiełznać. Traf-
nie ilustruje to film „Dzikie 
historie”. To sześć nie powią-
zanych ze sobą historii spokoj-
nych na co dzień ludzi. Jednak 
pewnego dnia niedocenione-
mu muzykowi, pannie młodej, 
kelnerce, biznesmenowi, kie-
rowcy, specjaliście od materia-
łów wybuchowych puszczają 
nerwy. Niesłusznie wlepiony 
mandat, zdrada, kierowca, któ-
ry nie chce ustąpić miejsca, to 
kropla, która przepełnia czarę 
goryczy. Od poczucia niemo-
cy bohaterowie przechodzą do 
przemocy i odsłaniają swoje 
dzikie oblicza, ukryte dotych-
czas pod płaszczem przyzwo-

itości. Agresja wymyka się 
spod kontroli i dokonuje dzieła 
zniszczenia, ze zniszczeniem 
ich samych włącznie. Tak, jak 
w świecie przyrody wiele kata-
strof można przewidzieć i sku-
tecznie przed nimi się chronić, 
podobnie jest i w życiu we-
wnętrznym. 

Zanim więc okoliczności 
zewnętrzne wydobędą na 
światło dzienne naszą „be-
stię”, może lepiej samemu 
ją poznać i pokonać. Podróż 
do własnego wnętrza, to 
przygoda na całe życie. 

Równie fascynująca (a na-
wet bardziej) jak podróż do-
okoła świata. Kto raz poczuł 
jej smak, już nigdy nie zawróci 
z drogi. 

A czy ty odnalazłeś już dro-
gę do osoby ci najbliższej, tzn. 
do siebie samego, do swego 
wnętrza? A może wciąż jesteś 
dla siebie nieodkrytym lądem, 
wielką niewiadomą, zagadką? 
Może bardziej pociąga cię po-
dróż do wnętrza drugiego czło-
wieka, bardziej fascynują cię 
odległe lądy, a ten najbliżej cie-
bie wydaje się mało interesują-

cym celem podróży? W przy-
powieści o talentach (Mt 25, 
14-30) Jezus mówi o trzech 
obdarowanych. Dwóch z nich 
pomnożyło dwukrotnie to, co 
otrzymali, zaś jeden z nich za-
kopał talent głęboko, bojąc się, 
żeby go nie stracić. Tym za-
kopanym talentem może być 
nasze prawdziwe „ja”, nasza 
tożsamość, jedyne i niepowta-
rzalne imię, które nadał nam 
Bóg w chwili naszego poczęcia. 

Najwyższy czas dokopać się 
do tych pokładów. Pokonać 
lęk przed nieznanym, pod-
jąć ryzyko rozczarowania 
się sobą, „stracić twarz”, by 
odzyskać siebie prawdzi-
wego. Wyjść poza to, co 
dobrze znane i bezpieczne. 
Poszerzyć horyzonty świa-
domości.

W przypowieści o siewcy 
(Mt 13, 1-23) Jezus porównuje 
ludzi do podłoża, na które pada 
ziarno i w zależności od rodza-
ju gleby, wydaje owoc bądź nie. 
Jedną z nich jest twarde podło-
że, na którym wzeszło ziarno, 
ale bardzo szybko uschło, bo 
nie miało korzeni. Ziemia była 
zbyt twarda, nienaruszona, 
nieprzeorana, wilgoć nie prze-
niknęła jej dogłębnie i stała się 
bezowocna. Takie też może 
być życie i serce, twarde, po-
wierzchowne, nietknięte, nie 
zakorzenione w Bogu. 

Mówimy czasami, że życie 
nas przeorało – wówczas, 
gdy doświadczamy cierpie-
nia – ale czy ono „spulch-
nia” nasze serce? 

Każde „przeoranie” to szan-
sa, by coś nowego w sobie od-
kryć, poznać. Tak jak podczas 
orki w ziemi znajdujemy naj-
różniejsze rzeczy: kamienie, 
spróchniałe drewno, zardze-
wiałe narzędzia, tak i my pod-
czas wędrówki w głąb siebie, 
możemy odkryć coś, czego by-
śmy się nie spodziewali: ukry-
te pragnienia, niezaspokojone 
potrzeby, urazy, niezagojone 
rany. Nie przerażajmy się, ale 

wszystko to ofiarujmy Bogu, 
bo tylko to, co nieofiarowane, 
nie może być przemienione. 
Na pewno niejednokrotnie 
podczas tej wędrówki zrosimy 
ziemię naszego serca łzami 
i może to właśnie one, pada-
jąc kropla po kropli rozkruszą 
skamieniałe serce. Bo to wła-
śnie na dnie serca spotykamy 
się z sobą naprawdę, ze swoim 
prawdziwym obliczem – a tak 
naprawdę z samym Bogiem. 
Św. Teresa z Avila porównała 
duszę ludzką do twierdzy lub 
zamku z diamentu. Twierdza 
ta jest niedostępna dla osoby 
pogrążonej w życiu zmysło-
wym, żyjącej w świecie i za-
topionej w przyjemnościach, 
zniewoleniach i grzechach. 

Jeżeli człowiek wypcha się 
jedzeniem, seksem, odpo-
czynkiem, nawet wiedzą 
– może zablokować się wo-
bec innych potrzeb. 

W człowieku są różne pozio-
my potrzeb: poziom fizjologicz-
ny (potrzeba jedzenia, spania, 
pójścia do toalety), psychiczny 
(potrzeba rozmowy z drugim, 
intymności, potrzeby intelek-
tualne, uczuciowe, seksualne), 
duchowy (potrzeba modlitwy, 
powierzenia się Bogu, transcen-
dencji). Przejedzenie się bądź 
niewyspanie powoduje „zabe-
tonowanie” na tym pierwszym 
poziomie – trudniej wówczas 
czytać, modlić się, rzeczywi-
ście z kimś się spotkać. Jeżeli 
natomiast te podstawowe po-
trzeby są dobrze zaspokojone, 
to wtedy wchodzimy w świat 
potrzeb głębszych.W sposób 
obrazowy św. Teresa przedsta-
wiała to jako przechodzenie od 
zewnętrznych murów twierdzy 
przez siedem kolejnych kom-
nat, coraz piękniejszych i roz-
koszniejszych, aż dotrze się do 
siódmego mieszkania najgłęb-
szego i najpiękniejszego, gdzie 
mieszka sam Bóg i gdzie na-
stępuje mistyczne zjednoczenie 
między duszą a Bogiem.

Wyrusz więc w drogę! Od-
wagi! Nie bój się! Mapa życia 
jest zapisana w twoim sercu!
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Na jednym z portali spo-
łecznościowych ne stronie pod 
tytułem „Psychologia pozy-
tywna” ktoś umieścił zabawę 
– wyzwanie: „Opisz swoje ży-
cie przy użyciu jednego słowa.” 
Pierwsza rzecz, która zastana-
wia, to duża popularność tego 
posta. W ciągu dwóch dni od 
zamieszczenia doczekał się 431 
komentarzy. Oprócz wielu po-
zytywnych słów znalazło się 
też wiele negatywnych, a na-
wet niecenzuralnych. Znalazły 
się słowa, które są nazwami 
chorób: osteoporoza, zmęcze-

nie; określające stan psycho-
fizyczny: spełnienie, euforia 
lub dający wyraz całkowitej 
rezygnacji: bagno, farsa, dno. 
Dosyć rzadko jako słowo opi-
sujące życie można było odna-
leźć: Jezus, Bóg, wiara. Jedna 
z osób w komentarzu zamie-
ściła stwierdzenie: „Było: fajne. 
Teraz: wegetacja.”

Duże zainteresowanie mówi 
o tym, że człowiek chciałby 
wszystko, to czym żyje i kim 
jest, „zamknąć, zakląć” w jakieś 
słowo – klucz , które by go okre-
śliło, skondensowało jego wy-

siłki, ukierunkowało. W cza-
sie, w którym prawie wszyscy 
gdzieś się spieszą takie słowo 
jest najkrótszą werbalizacją 
samopoczucia, stanu umysłu, 
sytuacji, emocji. Być może na 
portalu społecznościowym ktoś 
liczy na jakiś komentarz w po-
staci innego słowa, albo znaku 
graficznego aprobaty, współ-
czucia, lub negacji.

W tym pośpiechu warto się 
zatrzymać nad słowem, które 
Cię określa. Można tę zabawę, 
która okazała się tak atrakcyj-
na kontynuować. Zadaj sobie 

Ks. mgr lic. Przemysław 
 Zamojski

– wikariusz z Wydmin

Opisz życie 
jednym słowem

pytanie: dlaczego właśnie to 
słowo? Można też poszukać 
różne jego znaczenia, etymo-
logię. Uczy to szukania alter-
natywy w interpretacji rze-
czywistości. Nie istnieje jedna 
interpretacja.

„Było: fajne. Teraz: wege-
tacja.” Życie jest i „fajne” i jest 
„wegetacją.” Łącznikiem po-
między jednym i drugim jest 
samo życie. Ono godzi ze sobą 
wiele sprzeczności, rzeczy nie 
do pogodzenia i przez to jest 
niezwykłe, jak niezwykła jest 
historia każdego z nas. Moż-
na by przekornie powiedzieć, 
że wszyscy jesteśmy nienor-
malni – czyli nie standardowi. 
W określaniu życia jednym 
słowem można doszukać się 
jakiejś totalizacji odczuć. Bo 
co znaczy, że moje życie jest 
osteoperozą? Prawdopodob-
nie chodzi o to, że ta choro-
ba zdołała przedefiniować 
w człowieku, który to napisał 
wszystko... Skoro w sposób 
negatywny słowo jest przysło-
wiową puszką Pandory, która 
zawiera w sobie totalnie pa-
raliżujący ładunek (np. słowo 
rak jest takim wehikułem), 
to możemy też znaleźć słowo, 
które by było panaceum. Lek 
na całe, totalne zło powinien 
w sobie zawierać całe bogac-
two życia, motywów, które in-
spirują do działania (motywa-
cja = motyw+akcja), nadziei. 
Jakie to jest słowo? Napewno 
takie, które przenika swoim 
znaczeniem każdą dziedzinę 
życia. Takie słowo – może być 
kluczem, który otworzy nam 
drzwi domu, klatki, gdzie od 
dawna siedzimy nie zdając 
sobie sprawy, że na zewnątrz 
jest świeże powietrze i piękny, 
kolorowy świat (nawet w stru-
gach deszczu). Ja takie Słowo 
odnalazłem, i zapraszam Cię 
do poszukiwań, ono musi być 
Twoje.. Powtarzaj je często, 
zwłaszcza kiedy narzucają Ci 
inne określenia – ono ma je za-
stąpić i pomieścić życie.

Słowo niech stanie się 
Ciałem i zamieszka w moim 
domu...
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Obyczaje i święta w Izraelu cz. III – śluby 
– Gospoda Miłosiernego Samarytanina

BLONDYNKA  na Bliskim Wschodzie

Anna Szczypińska
- przewodniczka po Ziemi 
Świętej, prowadzi własną 

firmę  Anis Pol Travel 
w Izraelu

www.ziemiaswieta-polonia.pl

Izrael jest młodym pań-
stwem, które powstało 
w 1948 r. Założenie było 

takie, że będzie to kraj religij-
ny, dlatego też nie ma, jak inne 
państwa, własnej konstytu-
cji, bo fundamentem prawa 
jest tutaj Dekalog. W związku 
z tym nie ma instytucji takiej 
jak Urząd Stanu Cywilnego, 
a więc nie można zawrzeć ślu-
bu niereligijnego. Ponieważ 
jest to kraj trzech religii mono-
teistycznych, to chrześcijanie 
zawierają śluby, których udzie-
la im ksiądz lub kapłan cerkwi 
prawosławnej, muzułmanom 
–  szeha, a Żydom – rabin, pod 
tzw. chupą, czyli ślubnym bal-
dachimem.

Ten, kto nie chce lub nie 
może zawrzeć religijnego 

związku małżeńskiego, może 
wyjechać za granicę i tam 
wziąć ślub cywilny, a potem 
w Izraelu go zalegalizować lub 
skorzystać z umowy adwokac-
kiej. Prawo stanowi również 
o tym, iż para, która mieszka 
ze sobą przy najmniej 3 lata, 
jest już w konkubinacie i przy 
zerwaniu obowiązują ich pra-
wa oraz obowiązki podziału 
majątku czy opieki nad dziec-
kiem, jak przy normalnym 
rozwodzie.

Zacznijmy od Żydów, któ-
rych w tym kraju jest ponad 
5 mln. Ich ceremonia ślubna 
zaczyna się przyjęciem wstęp-
nym na cześć nowożeńców, 
których traktuje się w tym 
dniu jak parę królewską. Przy-
jęcie to nazywa się „kabbalat 
panim” i w rodzinach reli-
gijnych odbywa się w dwóch 
różnych pomieszczeniach. 
Według tradycji żydowskiej 
młodzi nie powinni się spoty-
kać na tydzień przed ślubem, 
aby w ten sposób bardziej 
cieszyć się samym aktem za-
warcia związku małżeńskiego 
i ponownym spotkaniem, już 
pod ślubną chupą. W rodzi-
nach religijnych narzeczeni 
wybierani są przez swatów lub 
swatki, a potem spotykają się 
na tzw. ukazaniu, które musi 
odbyć się w miejscu publicz-

nym lub w domu, przy świad-
kach. 

Ale wróćmy do kabbalat 
panim. Panna młoda siedzi 
na pięknie rzeźbionym krze-
śle, jak królowa na tronie, i jest 
przygotowywana przez kobie-
ty z najbliższego otoczenia. 
Składane są też w tym czasie 
życzenia obojgu młodym. To 
też czas podpisania kontraktu 
zaręczynowego – tenaim i kon-
traktu małżeńskiego – ketuby.

Potem wchodzi pan mło-
dy, aby narzucić swojej oblu-
bienicy ślubny welon. Jest to 
ceremonia zwana „badeken”. 
Wywodzi się z tradycji, w cza-
sie której  Rebeka przykryła 
swą twarz przed ślubem z Iza-
akiem. Badeken wiąże się też 
z tym, iż Lea oszukała Jaku-
ba, przykrywając się welonem 
i w ten sposób poślubił ją, a nie 
ukochaną Rachelę. Dlatego 
też, aby być pewnym kogo się 
poślubia, pan młody sam na-
rzuca welon wybrance. Wiąże 
się z tym również tradycja, że 
mężczyźnie nie zależy na pięk-
nie kobiety, ale na jej bogatym 
wnętrzu. 

W niektórych bardzo reli-
gijnych rodzinach ślubny we-
lon, a raczej opaska na oczy, 
zakładana jest przez kobiety, 
które następnie wyprowadza-
ją pannę młodą pod chupę. 
W takich rodzinach jedynym 
momentem wspólnego prze-
bywania na przyjęciu jest czas 
zawarcia związku małżeńskie-
go pod ślubnym baldachimem. 

Ślubna chupa, to inaczej 
zdobiony baldachim na 4 pa-
lach, które niekiedy są pod-
trzymywane przez gości, a cza-
sami na stałe wbite w podłoże. 
Jest on otwarty po bokach, na 
znak tego, że domostwo mał-
żonków będzie otwarte dla 
wszystkich, jak namiot Abra-
hama i Sary. Często ustawia 

się chupę na zewnątrz, aby 
dopuścić boską obecność tzw. 
szechinę na przyjęcie zaślubin. 
Żydzi wierzą też, że w czasie tej 
ceremonii zmarli z najbliższej 
rodziny zstępują z niebios i to-
warzyszą młodym. Dlatego też 
na ich cześć należy być ładnie 
ubranym. Kolorem dominują-
cym jest biały, a więc biała suk-
nia i biały strój dla pana mło-
dego. Często jest to świąteczny 
kittel, który potem zakłada się 
też na święto Jom Kippur, czyli 
święto Przebaczenia czy ina-
czej –  Pojednania z Bogiem.

Najpierw pod chupę wcho-
dzi pan młody wraz z mężczy-
znami z najbliższej rodziny. 
Potem korowód kobiet podpro-
wadza pannę młodą. W nie-
których społecznościach, jak 
na przykład u aszkenazyjskich 
Żydów narzeczona obchodzi 
narzeczonego lub chupę kil-
ka razy, aby zaznaczyć, że nie 
dopuszcza do swojego związku 
osób trzecich. 

Najpierw następuje ceremo-
nia zaręczyn, czyli kidduszin, 
co znaczy „uświęcenie”. Rabin 
odmawia błogosławieństwo 
nad winem i zaręczynami, 
a następnie młodzi upijają 
wino. Ceremonia zaręczyn 
kończy się założeniem ob-
rączki na palec panny młodej. 
Następnie odczytywana jest 
ketuba, kontrakt małżeński, 
który potem młody przekazu-
je narzeczonej. W kontrakcie 
zapisane są główne obowiązki 
męża wobec żony, np.: zapew-
nienie jej uczucia i dobrego 
bytu.

Potem następuje etap za-
warcia małżeństwa, czyli nisu-
in, podczas którego wygłasza 
się 7 błogosławieństw – w tym 
błogosławieństwo wina upija-
nego przez narzeczonych. We-
dług tradycji żydowskiej jest 
to moment połączenia dusz. 

Wesele arabskie
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Mąż i zona staja się jedno-
ścią. Kielich zostaje zawinię-
ty w chustę i zdeptany przez 
mężczyznę, a niekiedy przez 
obojga małżonków, na znak 
zburzenia świątyni jerozolim-
skiej. Małżeństwo zostało za-
warte. Kobieta może zdjąć we-
lon lub opaskę z oczu i wszyscy 
krzyczą „mazal tov”, czyli „na 
szczęście”.

Z kolei młodzi udają się 
w odosobnienie, jest to zwy-
kle specjalny pokój przygoto-
wany dla nich, aby mogli po-
być sami i nacieszyć się sobą. 
W rodzinach ortodoksyjnych 
jest to też moment pierwszej 
konsumpcji małżeństwa, po 
której następuje wywieszenie 
zakrwawionego prześcieradła. 
Potem małżonkowie wraca-
ją do gości i następują tańce, 
które, w rodzinach bardzo re-
ligijnych, odbywają się w dwu 
osobnych salach: dla mężczyzn 
i dla kobiet. W tychże rodzi-
nach kobieta po ślubie ma go-
loną głowę i potem nosi przez 
całe życie perukę lub chustę.

Prezenty ślubne zwykle 
przynosi najbliższa rodzina. 
Młodzi również wymieniają 
się nimi podczas przebywania 
sam na sam po zaślubinach. 
Dalsza rodzina i przyjaciele 
mogą skorzystać ze skarbonek 
ustawionych przed wejściem 
na przyjęcie.

Ceremonia zaślubin w ro-
dzinach muzułmańskich

Same zaślubiny to nic in-
nego, jak spisanie umowy 
ślubnej w obecności świadków 
i tzw. Szeha lub Imama. Przy 
spisaniu tej umowy obecność 
kobiety nie jest obowiązkowa. 
Niekiedy jej zgoda też nie jest 
konieczna, wszystko zależy od 

tego, z jakiej rodziny się wy-
wodzi, gdyż tę zgodę podpisać 
może za nią jej męski opiekun 
prawny, czyli ojciec lub brat. 

Przyjęcie ślubne jest przy-
gotowywane przez kilka dni 
przez kobiety z rodziny, wów-
czas jest też okazja do wspól-
nych spotkań, w czasie których 
mężczyźni dyskutują, palą 
fajkę wodną i piją kawę, a ko-
biety przygotowują posiłki na 
przyjęcie, przy okazji usługu-
jąc zebranym mężczyznom. 
Samo przyjęcie trwa kilka dni, 
zwykle na wolnym powietrzu, 
bo gości liczy się w setkach lub 
tysiącach. Niekiedy jest to cała 
wioska lub małe miasteczko. 

Często stosowana jest tra-
dycja porywania panny mło-
dej, kiedy to orszak pana mło-
dego jedzie lub idzie do domu 
narzeczonej, aby ją uprowa-
dzić. Potem następuje dzień 
przyjęcia dla mężczyzn, pod 
czas którego nosi się pana 
młodego, jego ojca i braci na 
ramionach, śpiewa i tańczy 
na ich cześć, a czasem nawet 
strzela na wiwat. Towarzyszą 
też temu fajerwerki. Następny 
dzień, to zabawa dla kobiet. 
Dopiero ostatniego dnia mło-
dzi pokazują się razem i wte-
dy może dojść do konsumpcji 
małżeństwa. Niedopuszczalne 
jest, aby młodzi dokonali tego 
aktu przed ślubem albo choć-
by spotykali się sam na sam. 
Ani kobieta, ani mężczyzna 
nie może też przed ślubem po-
siadać innego partnera. A czę-
sto są już sobie zaręczeni jako 
małe dzieci.

W niektórych rodzinach 
przyjęcie trwa 1, góra 2 dni 
i uczestniczą w nim wszyscy. 
W bardziej tradycyjnych ro-
dzinach stawia się parawan 
oddzielający kobiety od męż-
czyzn i ci drudzy zaczynają 
się bawić pierwsi, a potem ro-
bią to niewiasty. W rodzinach 
bardziej liberalnych wszyscy 
bawią się razem, a młodzi sie-
dzą na specjalnym tronie. Nie 
dopuszcza się jednak tańczenia 
w parach. Na prezenty zwykle 
przynosi się pieniądze młode-
mu i złoto pannie młodej.

„Dla Ciebie. Dla Regionu. 
Dla Polski” – to hasło oddające 
misję Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. Tworzony piąty, samo-
dzielny rodzaj Sił Zbrojnych 
między innymi nastawiony 
jest na obronę i wspieranie lo-
kalnych społeczności w czasie 
konfliktu zbrojnego, ale także 
podczas klęsk żywiołowych 
oraz katastrof. Z informacji 
Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Suwałkach wynika, że 
każdego dnia do jej siedziby 
zgłaszają się kolejni ochotnicy, 
mieszkańcy powiatów: suwal-
skiego, augustowskiego, sej-
neńskiego oraz miasta Suwałki 
(teren administrowany przez 
najdalej na północny- wschód 
wysuniętą WKU w Polsce). 
Są to osoby, dla których do-
bro ojczyzny, patriotyzm, tro-
ska o swój region, nie są tylko 
pustymi słowami. Zgłaszają 
się mężczyźni, kobiety, mał-
żeństwa, ojcowie z synami. 
Mówią – robimy to dla siebie, 
dla naszej „małej ojczyzny”, 
dla Polski. Pierwsi z nich już 
w sierpniu br. podjęli szkolenie 
w ramach terytorialnej służby 
wojskowej w suwalskim bata-
lionie Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. Szkolenie zakończyło 
się 3.września złożeniem przy-
sięgi wojskowej, tuż przy Kon-
katedrze pw. św. Aleksandra, 
przed pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w centrum 
Suwałk. 

Jak zostać „terytorialsem”? 
Najważniejsze, to zgłosić się 
do WKU. Cały czas trwa na-

bór. Należy zabrać ze sobą 
dowód osobisty i dokumen-
ty poświadczające posiadane 
wykształcenie, odbyte kursy 
i szkolenia. Pracownicy WKU 
na miejscu pomogą wypełnić 
wniosek i poinformują o kolej-
nych etapach kwalifikacji oraz 
terminach szkoleń. Najbliższe 
zaplanowano na październik. 

Terminy szkoleń dla osób, 
które zakwalifikują się do tery-
torialnej służby wojskowej:

1. Osoby bez złożonej przy-
sięgi wojskowej i przeszkolenia 
wojskowego:

• Szkolenie podstawowe 
(16-dniowe), 14-29.10.2017; ko-
lejne 02-17.12.2017.

2. Żołnierze rezerwy, po 
złożonej przysiędze i odbytym 
przeszkoleniu wojskowym:

• Szkolenie wyrównawcze 
(8-dniowe): 22-29.10.2017; ko-
lejne 10-17.12.2017.

Szkolenia są bezpłatne, a ich 
uczestnicy otrzymują od woj-
ska uposażenie. Za 16-dniowe 
będzie to kwota ok. 1700 zł. 
Ochotnicy w kolejnych mie-
siącach stawią się w jednostce 
wojskowej przynajmniej raz 
w miesiącu. Za takie weeken-
dowe szkolenie otrzymają ok. 
500 zł.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w siedzibie 
WKU w Suwałkach (ul. Woj-
ska Polskiego 21a), telefo-
nicznie  (tel. 261 347 357) i na 
stronie internetowej (www.su-
walki.wku.wp.mil.pl).

Terytorialna służba wojskowa – 
dla Ciebie! dla regionu! dla Polski!

BLONDYNKA  na Bliskim Wschodzie

Kandydaci do terytorialnej służby wojskowej

ppłk  Jarosław Kowalewski

W trosce o BEZPIECZEŃSTWO

Chupa
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 Z Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia do Sanktuarium 
Matki Bożej w Fatimie –                                     
17-23 września 2017 r. to nie-
bywała możliwość uczczenia 
100-lecia objawień w Fatimie                       
i przeżycia orędzia fatimskie-
go „z bliska”. 40 osób z ks. Ja-
remą Sykulskim wzięło udział 
w cudownej, dla wielu jedynej 
i niepowtarzalnej,  pielgrzym-
ce do Matki Bożej, która jest 
wyjątkowo bliska – poprzez 
swoje orędzie fatimskie – kul-
towi Bożego miłosierdzia. 
Niewątpliwie wielki trud, 
doświadczenie zmęczenia 
a także – i przede wszystkim 
– modlitewne czuwania wraz 
z tysiącami wiernych zgroma-
dzonych w Fatimie, stały się 
umocnieniem dla naszych su-
walskich pielgrzymów. Ufamy, 
że przeżycie wspólnoty serc 
i modlitwy, a także intencje 
przedstawione  przez pielgrzy-
mów Matce Bożej, która od 
stu lat wzywa do nawrócenia 
i pokuty, zaowocują  w dal-
szym życiu każdego, kto miał 
to szczęście być w tym jubile-
uszowym czasie  w Fatimie.
Most Miłosierdzia: Kraków-
-Łagiewniki-Suwałki-Wilno 

Z  Sanktuarium  Bożego  Miłosierdzia   
w Suwałkach

– to owoc  niedawnej beatyfi-
kacji abp Teofiliusa Matulio-
nisa w Wilnie. Już 14 sierp-
nia br. odbyło się spotkanie, 
dzięki któremu zainicjowane 
zostało działanie  Mostu Mi-
łosierdzia. Idea  jest wyjątkowo 
prosta, a zarazem niezbędna, 
bowiem chodzi o  pogłębianie 
świadomości dotyczącej rodzi-
ny w świetle nauczania Jana 
Pawła II – apostoła Bożego 
miłosierdzia, a także współ-
działania istniejących już fun-
dacji: „Civitas Christiana”(ks. 
L. Lachowicz), „Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku” (p. J. Naza-
ruk), „Przymierza Rodzin”(p. 
A. Pietrzak), „Fundacji Kon-
kurs Pro Publico Bono” (p. W. 
Rataj). Do podjęcia niezbęd-
nych działań włączyli się  także 
ks. Jarema Sykulski i p. Jacek 
Roszkowski  z parafii księży 
salezjanów w Suwałkach. Naj-
bliższe spotkania planowane 
są: 15-17.09.2017 r. w Kownie  
oraz 21-22.10.2017 r. w Krako-
wie.  Idea utworzenia i szeroki 
zakres działania wraz z pro-
pozycjami spotkań prowadzo-
nych na rzecz małżeństwa 
i rodziny będą przedstawione 
w najbliższym czasie.

Wspólnota Apostołów Bo-
żego Miłosierdzia, która dzia-
ła przy  sanktuarium w Su-
wałkach i  prowadzi Koronkę  
do Bożego Miłosierdzia przed 
obrazem Jezusa Miłosiernego 
otrzymała specjalne szaty, któ-
re będą wyróżniać członków 
wspólnoty w czasie przewod-
niczenia modlitwie i posłudze 
czytania w czasie liturgii. Uro-
czyste poświęcenie odbyło się 
w kolejną rocznicę zawierzenia 
świata Bożemu miłosierdziu 
przez św. Jana Pawła II.
Rycerze Kolumba – to rosnąca 
coraz bardziej w liczbę wspól-
nota mężczyzn z naszej para-
fii. Zaznaczają oni swój udział 
w liturgii, zwłaszcza niedziel-

nej. Dzięki ich posłudze opra-
wa liturgiczna nabiera głębszej 
wymowy, a służba ołtarza jest 
przede wszystkim świadec-
twem wiary, jak i zachętą dla 
wielu osób do włączania się do 
innych form posługiwania we 
wspólnocie parafialnej.

Czuwanie nauczycieli i wy-
chowawców odbędzie się 13 
października 2017 r.  o godz. 
19.00 w Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Suwałkach 
– na zakończenie jubileuszu 
100-lecia objawień fatimskich. 
„Z Maryją – Idźmy i głośmy 
Chrystusa w r. szk. 2017/2018”. 
Jest to kolejna możliwość 

dla chętnych pedagogów 
z Suwałk i okolic – którzy co 
kwartał  mogą uczestniczyć  
w modlitwie – na spotkanie 
w sanktuarium w intencji  
właściwego wychowania do 
wartości młodego pokolenia 
Polaków. Nauczyciele, kate-
checi, a niejednokrotnie  tak-
że i  rodzice uczniów, podczas 
czuwania, powierzają Bożemu 
miłosierdziu wszystkie proble-
my i nadzieje, które są przede 
wszystkim niepokojem ich 
serc. W ten sposób szukają 
Bożego umocnienia i pomocy 
w rozwiązywaniu codziennych 
spraw. Bożenna Szynkowska

Bożenna Szynkowska
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Oddany Matce

Różaniec jest mo-
dlitwą utkaną z Pi-
sma Świętego, pod-

czas której powtarzanie słów 
Zdrowaś Maryjo kieruje myśl 
i uczucia ku Chrystusowi. Po-
maga tym samym rozważać 
Słowo Boże i  przyjmować Ko-
munię Eucharystyczną – na 
wzór Maryi, która zachowy-
wała w swoim sercu obec-
ność Jezusa. „Błogosławiona 
monotonia zdrowasiek, która 
oczyszcza monotonię twoich 
grzechów!” (św. Josemaria 
Escriva de Balaguer). Nie bez 
powodu Matka Boża w każ-
dym swoim objawieniu prosi-
ła o odmawianie różańca. Św. 
o. Pio mówił, że Różaniec to 
miecz przeciw złu, pozwala na 
trwanie z Maryją przy Jezusie 
i daje nadzieję w walce o za-
chowywanie Ewangelii. 

Brat Albert Chmielowski, 
podobnie jak wielu innych 
świętych, gorąco kochał Matkę 
Bożą. Miłość ta była pogłębio-
na nie tylko przez religijne wy-
chowanie, jakie otrzymał, ale 
również przez wczesną stratę 
matki, Józefy (przypomnijmy, 
że miał wtedy 14 lat) a tak-
że epizody z jego życia, które 
były doświadczeniami opieki 
Maryi nad nim. Jednym z nich 
jest powstanie styczniowe, do 
którego Adam Chmielowski 
przyłączył się jako niespełna 
17-letni student Instytutu Rol-
niczo-Leśnego w Puławach. 
Ciężko ranny pod Mełchowem 
(granat uderzył go w but; noga 
została mu potem amputowa-
na do kolana) dostał się w ręce 
dowódcy strzelców finlandz-
kich (będącego na żołdzie 
rosyjskim). „Przystąpiwszy 
do rannego naszego Polaka 
z ogromnym wzruszeniem 
zawołał: <<Czy to pan stał na 
pagórku obok Chmieleńskie-
go>>?, a otrzymawszy twier-
dzącą odpowiedź, wołał wzbu-
rzony <<Nie wierzę ani w Boga, 

ani w diabła, ale teraz, choć 
w nic nie wierzyłem, wierzę 
w czary, i że wasz Chmieleń-
ski jest czarnoksiężnikiem>>” 
(ks. Lewandowski). Adam na 
pytanie dowódcy, czy broniły 
go jakieś czary, odpowiedział, 
że miał na piersiach szkaplerz 
Najświętszej Maryi Panny. To 
pokazuje, że jego pobożność 
nie była dewocyjna. Adam rze-
czywiście oddawał się opiece 
Matki Bożej.

Po ukończeniu Akademii 
Sztuk Pięknych w Monachium 
i rozpoczęciu kariery malar-
skiej, w wieku 35 lat wstąpił 
do nowicjatu Jezuitów w Sta-
rej Wsi. Do jednego ze swoich 
przyjaciół – malarza Józefa 
Chełmońskiego – wysłał ob-
razek Maryi, który kiedyś wrę-
czyła mu umierająca matka 
i napisał list: „Posyłam Ci ob-
raz Matki Boskiej, który mam 
po matce. Powieś go nad łóż-
kiem, żeby ta dobra Pani, którą 
przedstawia, strzegła Ciebie 
i twojego domu (…). Mój drogi 
Józefie, jeżeli z Panem Bogiem 
związek zerwałeś, zawiąż go 
na nowo i żyj jako prawy syn 
Boski”. Swoją czcią do Ma-
ryi dzielił się spontanicznie 
nie tylko z przyjaciółmi, ale 
również z ubogimi, którym 
później pomagał już jako Brat 
Albert.

W albertyńskich przytuli-
skach były obecne, obok kru-
cyfiksów, wizerunki Matki 
Bożej.  Brat Albert bardzo cie-
szył się, gdy na nabożeństwa 
maryjne, organizowane przez 
niego, przychodzili podopiecz-
ni, których początkowo musiał 
„zwabiać” herbatą zaprawioną 
rumem i bułkami (z czasem 
jednak zaczęli przychodzić dla 
samej modlitwy).

Gdy Brat Albert umierał 25 
grudnia 1916 roku, prosił by 
obecni, zamiast płakać, zmó-
wili Magnificat. Przypomniał 
również, że to Matka Boża 

jest Fundatorką Albertynów 
i Albertynek. Brat Albert swo-
ją cześć dla Maryi wyrażał nie 
tylko w modlitwach, ale przede 
wszystkim w naśladowaniu jej 
cnót, poszukiwaniu woli Bożej 
i zawierzeniu Boskiej Opatrz-
ności.

W każdej celi zakonnej, obok 
krzyża, wisi obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej. Różaniec jest 
naszą codzienną, wspólnoto-
wą modlitwą (obok brewiarza, 
medytacji czy czytania ducho-
wego). Raz w miesiącu, podczas 
godziny różańcowej, modlimy 
się o nowe powołania do alber-

tyńskich zgromadzeń. Każdego 
roku, 25 grudnia w południe, 
w godzinę śmierci Brata Alber-
ta, śpiewamy Magnificat – tak 
jak chciał tego nasz święty Za-
łożyciel.

Brat Albert jest dla nas, 
jego sióstr, dowodem na to, że 
zawierzenie Maryi prowadzi 
do zjednoczenia z Jej Synem. 
Warto też docenić potęgę 
modlitwy różańcowej, mając 
na uwadze wstawiennictwo 
Matki Bożej w zwycięskich 
bitwach: pod Lepanto (1571), 
pod Wiedniem (1683) czy w Bi-
twie Warszawskiej (1920). 

Pani, Pocieszycielko nasza, módl się za nami

s. Jadwiga Marzena Śliwowska, albertynka
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Dla Boga moc objawia się w miłości. 
- Towarzystwo Ciemnych Typów (NSJ Ełk)

Odrywajmy WSPÓLNOTY naszej diecezji

Bóg nigdy nie przekreśla 
człowieka. Bo On jest dobry 
i uczy nas, że dobroć wymaga 
cierpliwości i siły. 

Kiedy wspomnimy sło-
wa z Ewangelii św. Mateusza: 
„Królestwo Boże podobne jest 
do ziarnka gorczycy…, do za-
czynu, który pewna kobieta 
wzięła i włożyła w trzy miary 
mąki…” (Mt 13, 31-33), do-
strzeżemy, że to, co wielkie 
i piękne, czyli Królestwo Boże, 
rodzi się z niepozornych, ma-
łych gestów. Człowiek, który 
stara się żyć w perspektywie tej 
Bożej rzeczywistości, ożywia 
innych swoją wiarą, jest dla 
nich wzorem i podporą, spra-
wia że oni także zaczynają szu-
kać Boga. Być Bożym zaczy-
nem w tym świecie, to zadanie 
dla każdego z nas, niezależnie 
od stanu, a nawet aktualnej 
kondycji naszego życia.

Dziś potrzeba człowiekowi 
inspiracji, wzoru do naślado-
wania w wypełnianiu tego za-
dania. Zachętą ku temu, aby 
zdobywać w naszej codzien-
ności świętość małymi krocz-

kami, żyjąc ciągłymi wzlotami 
i upadkami, może być bł. Piotr 
Jerzy Frassati. 

Często, gdy spoglądamy na 
wizerunki świętych, to widzi-
my postacie mocno przekolo-
ryzowane, przejaskrawione. 
Święty na tle krzyża, rozmo-
dlony z twarzą  niezmiernie 
miłą, spokojną, z aureolą nad 
głową – to często postać, która 
uzmysławia, że daleko nam do 
takiej doskonałości, do święto-
ści. 

Gdy spojrzymy na wizeru-
nek bł. Piotra Jerzego, cóż zo-
baczymy? Na jednym ze zdjęć, 
zrobionym w 1932 roku ujrzy-
my człowieka radosnego, pew-
nego siebie, bardzo zadowolo-
nego – tylko dlatego, że stanął 
na szczycie góry. To człowiek, 
który pisze w jednym z listów 
następujące słowa: „Przybyłem 
w stanie godnym pożałowania, 
brudny jak świnia”. Czy święty 
mógłby tak o sobie pisać? Piotr 
Jerzy Frassati właśnie tak czy-
nił. 

Rzecz w tym, że pod wielo-
ma względami nie różnił się od 

innych. I nie był też żadnym 
chodzącym ideałem. Był męż-
czyzną z krwi i kości. 

Wspomniane zdjęcie bło-
gosławionego na szczycie góry 
wybrał na dzień beatyfikacji  
sam Jan Paweł II. Wizerunek 
ma mówić o świętości danego 
człowieka, a tu co widzimy? 
Człowiek w brudnych ubra-
niach i jeszcze z fajką w ustach. 
Święci, to są przecież tacy ze 
złożonymi rękami, zamyśle-
ni, patrzący w niebo, klęczący 
na modlitwie, z domalowaną 
aureolą. Skąd taki wizerunek? 
I chyba w tym sedno sprawy. 
O to właśnie chodziło papie-
żowi Janowi Pawłowi II, żeby 
pokazać,  że świętość to nasza 
codzienność, to nasz każdy 
zwykły dzień i obowiązek. 

Bł. Pier Giorgio Frassati 
urodził się 6 kwietnia 1901 
roku w Turynie, jako syn Al-
freda Frassatiego – włoskiego 
senatora. Rodzice nie byli ze 
sobą zżyci, ojciec miał swo-
je życie –  gazetę włoską „La 
Stampa”, matka Anetis zajmo-
wała się galerią. Siostra bło-
gosławionego, Luciana, była 
jego największą przyjaciółką 
i to ona  spisała biografię bra-
ta. Zmarła w 2007 r.  w wieku 
105 lat, doczekawszy się jego 
beatyfikacji.

Frassati kształcił się w ko-
legium jezuitów i tam poznał 
Chrystusa.  Matka jego cho-
dziła do kościoła, ale za bar-
dzo jej to nie interesowało. Oj-
ciec uważał się za agnostyka, 
w Chrystusa nie wierzył.

Pier Giorgio poznaje Chry-
stusa i postanawia, że każdego 
dnia musi się z Nim spotkać 
i czyni to poprzez codzienne 
przyjmowanie komunii świę-
tej. Nie było to łatwe ze wzglę-
du na bardzo wczesne godziny 
odprawianych Mszy św. i brak 
praktyki członków rodziny, 

dlatego wpadł na pomysł, aby 
ogrodnik co rano go budził. 
Ponieważ ten nie miał prawa 
z rana wchodzić do domu, dla-
tego młody Pier przywiązywał 
sobie sznurek do palca nogi 
i wypuszczał  go przez okno, 
a ogrodnik przychodząc rano 
pod budynkiem, tak długo 
szarpał za sznurek, aż zbudził 
śpiocha. Wymykał się z domu 
i szybko wracał. Tak, żeby nikt 
tego nie zauważył. I tak każde-
go dnia.

Dlaczego? Czy wstydził się 
wiary? Tego, ze chodzi do ko-
ścioła? Nie. Ale w domu pano-
wało przekonanie, że każdy kto 
bardziej „wchodzi w kościół”, 
jest po prostu zdewociały. 

Z czasem zaczął angażować 
się w życie społeczne, politycz-
ne, bractwo Najświętszego Sa-
kramentu, Bractwo Maryjne,  
alpinistyczne . To wszystko 
było po to, żeby angażować się 
wspólnie z innymi w coś do-
brego i służyć. Spędzał  dużo 
czasu na adoracji. 

Jego mottem było – żyć, 
a nie wegetować. Benedykt 
XVI dopowiedział – „żyć, a nie 
wegetować, czyli z Bogiem 
i dla Boga, nawet, gdy będzie 
wszystko przeciw”. 

Żył zaledwie 24 lata, ale to 
wystarczyło, aby dojść do świę-
tości. Nazwany został przez 
ojca świętego człowiekiem 
ośmiu błogosławieństw. Zmarł 
na chorobę Heinego Medina, 
którą zaraził się, niosąc pomoc 
biednym i chorym.

Był młodzieńcem silnym 
i wysportowanym. Chodził 
zawsze uśmiechnięty i rado-
sny, bo Tym, który dawał mu 
siły, był Pan Jezus. Zwyczajny 
święty, całe swoje życie oparł 
na Chrystusie.

Jego wielkie miłosierdzie, 
jakie okazywał biednym 
i chorym, przynosiło mu sła-

ks. Łukasz Grzechca

bł. Piotr Jerzy Frassati
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wę w całym Turynie. Często 
widziano go z jakimiś pacz-
kami, w których miał odzież, 
lekarstwa, żywność, zabawki 
i książki – wszystko dla po-
trzebujących. Jego miłość do 
ludzi była tak wielka, że nie 
bał się opiekować chorymi na 
zaraźliwe, śmiertelne choroby. 
Sam robił im zastrzyki, apli-
kował leki i obmywał. Nie było 
człowieka w Turynie, którego 
zostawiłby bez pomocy. 

Frassati wspierał biednych 
także przez jałmużnę. Piotr, 
choć pochodził z zamożnej 
rodziny, był ubogi. Prawie 
wszystkie pieniądze, które do-
stawał, przeznaczał na pomoc 
swoim przyjaciołom – ubo-
gim. 

Zdarzało się, że wracał do 
domu bez części garderoby, 
bo napotkał jakiegoś biedaka, 
który nie miał czym się okryć, 
więc oddawał mu marynarkę 
lub płaszcz czy buty.

Jego największą pasją była 
alpinistyka. Żyjąc w pobliżu 
Alp, często organizował wraz 
z koleżankami i kolegami, 
przez których był szczerze lu-
biany, wyprawy na alpejskie 
szlaki, ściany i lodowce. Góry 
były dla niego wielką radością, 
miejscem, w którym kontem-
plował wielkość Stwórcy. Tam 
zbliżał się do Boga. 

Postać tego wyjątkowego 
błogosławionego zainspiro-
wała wielu i tak się dzieje do 
dzisiaj.

Bł. Pier Giorgio zakłada 
w 1924 Pierwsze Towarzy-
stwo Ciemnych Typów – pod 
koniec studiów, u progu do-
rosłego i samodzielnego życia, 
połączył w grupie, opartej na 
trwałym fundamencie, swo-
ich najbliższych przyjaciół. Jak 
wspominała później Luciana 
Frassati, siostra Pier Giorgia, 
że: „…pod wątłą strukturą 
Towarzystwa i jego żartobli-
wym statutem kryły się wyż-
sze cele…, było to prawdziwe 
stowarzyszenie modlitwy”. 
Pierwsze włoskie Ciemne Typy 
jeździły razem w góry, świad-
czyły pomoc biednym, wspie-
rały się nawzajem w przeżywa-

niu codzienności. „Mało nas, 
ale dobrych jak makaron” – 
brzmi grupowa dewiza Ciem-
nych Typów.

Grupa istnieje w wielu kra-
jach. 89 lat od powstania Ciem-
nych Typów we Włoszech 
rodzi się wspólnota również 
w Polsce. Ludzie w różnym 
wieku, z różnych środowisk. 
Różnie wygląda formacja 
i działalność małej, elitarnej 
grupy. To co najistotniejsze, to 
pamięć o sobie w modlitwie. 
Każdego dnia mamy świado-
mość, że właśnie za nas modli 
się niemal tysiąc osób. 

Obowiązkiem Ciemnego 
Typa jest odmówić codziennie 
Pod twoją obronę  za wszyst-
kich członków i to samo dosta-
jemy w zamian. Ciemne Typy 
organizują szereg wyjazdów 
w góry, na pielgrzymki, gdzie 
dzielą się swoją codziennością 
i wiarą – w ten sposób, w zwy-
kłej szarej codzienności, wy-
praszają siły do dawania świa-
dectwa.

Ciemne Typy to kontynu-
acja radosnego przeżywania 
wiary, na wzór bł. Piera Gior-
gia. W tym roku Towarzystwo 
Ciemnych Typów rozpoczęło 
swoją działalność przy parafii 
Najświętszego Serca Jezuso-
wego w Ełku. Już liczy 47 osób. 
Kilka z nich jest spoza mia-
sta, ale włączają się poprzez 
wzajemna modlitwę . Chcemy 
podjąć formację w duchu bł. 
Piera Giorgia Frassatiego i tak 
jak on nieść radość i miłość in-
nym, potrzebującym. 

Grupa jest ciągle otwar-
ta. Zapraszamy i zachęcamy 
zwłaszcza tych, którzy żyją 
z Bogiem i chcieli by dać coś 
więcej od siebie – żyć, a nie 
wegetować. Jakby to powie-
dział Pier Giorgio: „Niech nas 
będzie mało, ale dobrych jak 
makaron”.  „Królestwo Boże 
podobne jest do ziarnka gor-
czycy…, do zaczynu, który 
pewna kobieta wzięła i włoży-
ła w trzy miary mąki…” (Mt 
13, 31-33), czyli ono rodzi się 
z niepozornych, małych ge-
stów. Może akurat w tej wspól-
nocie pójdzie nam to lepiej.

Kiedy drzewa zaczynają 
przybierać żółto-czerwone 
barwy a w kalendarzu poja-
wiają się październikowe dni, 
wtedy każdy wierzący czło-
wiek, choć na chwilę, zatrzy-
muję się nad ponadczasową 
tajemnicą Maryi. 

Człowiek XXI wieku pra-
gnie bezpieczeństwa i stabi-
lizacji. Nie stać go na podej-
mowanie ryzyka, na pójście 
w nieznane. Strach paraliżuje 
go, w codzienności nie ma 
miejsca na choćby odrobinę 
tego pozytywnego, wartościo-
wego szaleństwa. Na każdą 
sytuację potrafi znaleźć polisę 
ubezpieczeniową, bo prze-
cież w głowie ciągle jest myśl: 
„A co, jeśli popełnię błąd, a co, 
jeśli wydarzy się coś, czego nie 
przewidziałem”. To wszyst-
ko w zasadzie jest właściwe, 
przecież tak trzeba, bo kieruje 
nami względny racjonalizm 
i życiowa mądrość – nazywana 
przez wielu doświadczeniem.

A jak zachowała się Ma-
ryja? W czasie, kiedy nie było 
firm ubezpieczeniowych i nie 
mogła liczyć na odszkodowa-
nie, w przypadku, gdyby Anioł 
wprowadził ją w błąd. Kiedy nie 
miała kogo zapytać, jak należy 
się zachować? Kiedy trzeba było 
uwierzyć na słowo – komuś, kto 
nawet nie był człowiekiem?

Cichość, zaufanie, pokora, 
skromność, ufność, zawie-
rzenie – można by mnożyć jej 
przymioty. Cechy, w których 
zamknięta jest jej osoba. Dziś, 
żeby żyć tak, jak ona, trzeba by 

Maryjność 
w codzienności – czy warto?

położyć kres wszystkiemu, co 
kreowane jest przez media. Lu-
dzie dziś wierzą w to, co łatwe, 
pewne i proste, a jeśli coś wyma-
ga poświęcenia, to odrzucają, bo 
przecież ryzyko jest za duże. 

Ktoś przekornie mógłby 
powiedzieć: „W porządku, ale 
czy więcej można stracić, czy 
zyskać?” Zastanawiając się 
nad tym, sam zadałem sobie 
to pytanie: Czy warto żyć, tak 
jak żyła Maryja? W myślach, 
jako odpowiedź, pojawiły się 
trzy wielkie postacie, ludzie, 
którzy swoim Maryjnym za-
wierzeniem potrafili zmienić 
bieg historii, którzy wszystkie 
cechy Maryjnego postępowa-
nia konsekwentnie wprowa-
dzili do swojego życia. Święty 
Jan Paweł II i jego oddanie 
„Totus Tuus”. Kardynał Ste-
fan Wyszyński, który mówił: 
„Wszystko postawiłem na Ma-
ryję” i święty Maksymilian 
Kolbe, który swoje działania 
zawierzył opiece Niepokala-
nej, mimo tego, że w jego oto-
czeniu były one postrzegane 
za szaleństwo. Dziś z ich słów 
czerpie cały świat. Ci ludzie, 
dzięki temu, że oddali się Ma-
ryi i żyli tak jak Ona, są przy-
kładem, autorytetem i źródłem 
nadziei dla tych, którym jej za-
brakło. Czy warto? Odpowiedź 
nasuwa się sama.

Mamy kolejną okazję do 
tego, aby w październikowym 
czasie odnieść Jej cechy do 
siebie. Być może coś zmienić 
w sobie, a może bardziej siebie 
docenić. 

Maciej Sparzak

Być DAREM
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Sobota 16 września 
2017 roku zapisze się 
złotymi zgłoskami 

w historii parafii pw. św. Anny 
w Smolnikach. Oto w 21 lat po 
pobłogosławieniu tymczaso-
wej kaplicy w Kłajpedzie przez 
Biskupa Edwarda Samsela i w 6 
lat po zaakceptowaniu projek-
tu jej przebudowy przez die-
cezjalną komisję budowlaną 
powstał piękny choć niewielki 
budynek nowej świątyni. Za-

projektowany przez jednego 
z parafian, Filipa Millera swą 
formą doskonale wpasował się 
w lokalny krajobraz i architek-
toniczną tradycję Suwalszczy-
zny. Zastosowane jako budulec 
drewno, kamień polny, kuty 
metal oraz wiórowe pokrycie 
dachu są tego namacalnym 
dowodem. 

I właśnie w tym nowym 
obiekcie sakralnym zebrali się 
w sobotę ksiądz Jacek Chałko, 

który w ostatnich latach pełnił 
rolę spiritus movens tej spo-
łecznej inicjatywy oraz parafia-
nie ze wsi Kłajpeda, Mierkinie, 
Dziadówek, Antosin, Kram-
nik i Stołupianka, którzy ten 
obiekt stworzyli i dla których 
jako dom modlitwy on powstał. 
W uroczystościach wzięli udział 
mieszkańcy sąsiednich wsi, 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych ościennych gmin, wi-
cestarosta powiatu suwalskiego 
oraz zaproszeni goście. 

O godzinie 16.00 ksiądz 
biskup Jerzy Mazur, Ordyna-
riusz Diecezji Ełckiej w oto-
czeniu kapłanów rozpoczął 
uroczystą Mszę świętą pod-
czas której dokonał obrzędu 
poświęcenia kaplicy filialnej 
pod wezwaniem Najświętszej 
Marii Panny Matki Kościoła 
w Kłajpedzie oraz erygował 
w niej Drogę Krzyżową. W wy-
pełnionej po brzegi świątyni 
Ksiądz Biskup w ojcowskim 
kazaniu zwrócił szczególną 
uwagę na znaczenie słowa 
kościół. Kościół jako budy-
nek sakralny i dom spotkania 
z Bogiem ale również kościół 

Krzysztof Masłowski

KŁAJPEDA. 
Gdzie polny głaz się w ołtarz przemienił

w rodzinie, gdzie jest czas na 
wspólne rozmowy, wspólną 
modlitwę i rozważanie Pisma 
Świętego. O umacnianie wła-
śnie takiego kościoła w rodzi-
nie zaapelował do zebranych.

Ksiądz proboszcz zwracając 
się do parafian powiedział:

„Zjednoczmy nasze ser-
ca w modlitwie, prosząc, aby 
wszyscy, którzy wznosili ten 
kościół oraz ci, którzy będą się 
w nim gromadzić, doświad-
czali bliskości Boga i pozna-
wali Jego miłość. Niech Pan 
sprawi, byśmy dzięki temu do-
szli kiedyś do domu „nie ręką 
ludzką zbudowanego”. 

Tak właśnie było w to so-
botnie popołudnie. W miej-
scu, gdzie sklep GS trudem rąk 
ludzkich zamieniono w kapli-
cę, w miejscu, gdzie po natar-
ciu olejem krzyżma i okadze-
niu kadzidłem polny głaz stał 
się świętym ołtarzem, a pień 
przydrożnej lipy zmienił się 
w spoglądającą nań z góry po-
stać Matki Kościoła wydarzyło 
się coś, co na zawsze zapadło 
w serca uczestników tej pięk-
nej uroczystości.

bp  Jerzy Mazur święci nową świątynię 

W wewnątrz ...Z zewnątrz ...
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Praca, dom, rodzina, 
Kościół, przyjacie-
le, znajomi, pasje… 

W jak licznych konstelacjach 
przyszło nam funkcjonować. 
Czasem wydaje się nam, że 
jest tego wszystkiego za dużo. 
Spełniając ciążące na nas ocze-
kiwania, brakuje nam czasu 
dla siebie, dla Boga. Czasem 
czujemy, że sytuacja wymyka 
się nam spod kontroli. Jaka jest 
tego przyczyna?

Jedną z licznych odpowie-
dzi, które mogą przyjść do 
głowy, jest to, że przesadnie 
pragniemy wszystko kontro-
lować. Już słyszę tu głosy pro-
testu zorganizowanych pań 
domu, zapracowanych przeło-
żonych czy odpowiedzialnych 
za rodzinę ojców –  Jak nie ja, 
to kto? 

Święty Paweł porównuje 
Kościół do ciała tworzącego 
jedność w różnych członkach: 
„Wszyscy bowiem w jednym 
Duchu zostaliśmy ochrzczeni, 
aby stanowić jedno Ciało” (1 
Kor 12, 13). Uosobione w ten 
sposób Ciało ma Chrystusa 
jako głowę (Ef 4, 12). Każde 
dziecko dobrze wie, że w gło-
wie znajduje się mózg, który 
steruje nie tylko każdą czę-
ścią ciała, ale również uczu-
ciami, myślami, potrzebami. 
Człowiek, który sam decyduje 
o swoim życiu, siebie samego 
czyni głową, degradując Chry-
stusa z należnego Mu miejsca. 

Bóg Ojciec w swojej wiel-
kiej mądrości i miłości obda-
rzył każdego odpowiednim 
powołaniem, dlatego możemy 
służyć Mu w kapłaństwie/służ-
bie zakonnej, małżeństwie czy 
jako osoby samotne. W każ-
dym powołaniu Chrystus jest 
Tym, który nas prowadzi 
i któremu jesteśmy winni po-
słuszeństwo. Nie mówię tu 

o ślepym, wynikającym z lęku, 
poddaniu się Panu. Zachęcam 
do oddania się Mu jako Temu, 
który do końca nas umiłował 
i który Siebie samego wydał za 
nas.

Jak w praktyce się do tego 
zastosować? Święta Teresa 
z Lisieux podczas modlitwy 
odczuła, że będąc posłuszną 
siostrze przełożonej, okazuje 
owo posłuszeństwo samemu 
Jezusowi. Wykonywała więc 
z miłością wszystko, czego od 
niej oczekiwano. Siostra Fau-
styna w „Dzienniczku” opisuje 
chwile udręczeń, które okre-
ślała jako piekielne. Były one 
tak ciężkie, że leżąc na podło-
dze, nie była w stanie wydobyć 
z siebie głosu. Mistrzyni zgro-
madzenia, znalazłszy ją w ta-
kim stanie, poleciła: „W imie-
niu świętego posłuszeństwa 
proszę wstać z ziemi”. Święta 
wspomina, że natychmiast ja-
kaś siła podniosła ją na nogi. 

Jak to przenieść na grunt 
małżeństwa i rodziny? Od-
powiedź przynosi św. Paweł: 
„Bądźcie sobie wzajemnie 
poddani w miłości Chrystu-
sowej” (Ef 5, 21). Jedno zdanie, 
a należy mu poświęcić więcej 
uwagi. Zacznijmy od końca: 

„…w miłości Chrystuso-
wej”

Aby kochać drugiego czło-
wieka, niezbędna jest świa-
domość tego, że sami kochać 
nie potrafimy. Prosimy więc 
Chrystusa, który pierwszy nas 
umiłował, aby oczyszczał ludzi 
z wszelkiego egoizmu i kochał 
przez wszystkich tych, których 
my pragniemy kochać. 

„poddani”

Poddani to ci, którzy usu-
wając siebie na dalszy plan, 
służą komuś, komu są winni 
poddaństwo. Czynią to w pro-
stocie, pokorze i cichości. Nie 
czekają na podziękowania czy 
uznanie. Robią to, co do nich 
należy.

„sobie wzajemnie” 

Dochodzimy do sedna tego, 
czym jest małżeństwo. Otóż 
wzajemnością. Nie ma tu pana 
i sługi. Małżonkowie są rów-
ni godnością. Żaden z nich 
nie może uzurpować sobie 
prawa do oceniania drugie-
go, do stawiania siebie wyżej, 

Jak nie ja, to kto?

do samodzielnego decydowa-
nia o jakimkolwiek elemencie 
wspólnego życia. Od dnia ślubu 
każdy z nich, choć nie rezygnu-
je z wolnej woli, decyduje się 
ograniczyć swoją wolność, aby 
móc być już nie tylko dla siebie. 

Nie uda się to wszystko, gdy 
Chrystus nie będzie naszą gło-
wą, gdy nie oddamy Mu samych 
siebie, swoich małżonków, dzie-
ci, rodziców, miejsc i ludzi, do 
których nas posyła. Każdego 
dnia potrzebujemy wsparcia, 
rady i realnej pomocy. 

Dla wielu małżonków takim 
wsparciem jest wspólnota Do-
mowego Kościoła, której pod-
stawowym celem jest właśnie 
duchowość małżeńska. Podczas 
spotkań, raz na miesiąc, w gru-
pie kilku małżeństw, jej członko-
wie wspierają się w realizowaniu 
powołania miłości małżeńskiej 
mocą Chrystusa. Podstawowym 
miejscem formacji tych mał-
żeństw nie są jednak spotkania, 
tylko codzienne bycie dla siebie. 
„Ostatecznie, to Chrystus jest kre-
sem relacji, które zachodzą mię-
dzy mężem i żoną w małżeństwie, 
dlatego na tym polega przeżywa-
nie małżeństwa jako sakramentu” 
(ks. Franciszek Blachnicki, zało-
życiel wspólnoty).

Iwona i Paweł Osieccy

Patrzeć w jednym kierunku - to zadanie każdego z małżonków
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Czym jest prawo kanoniczne?

ks. dr Paweł Makarewicz
–wiceoficjał 

Sądu Biskupiego w Ełku 

Każdy człowiek żyją-
cy w jakiejś społecz-
ności ma określone 

uprawnienia oraz ciążące na 
nim zobowiązania wobec in-
nych członków danej wspólno-
ty. Zdarza się, że w sytuacjach 
konfliktowych czyjeś prawa 
mogą zostać naruszone. Wte-
dy osoba, uznająca się za po-
krzywdzoną, może domagać 
się sprawiedliwości. W cywili-
zowanym społeczeństwie nikt 
nie powinien dochodzić swo-
ich praw przemocą lub wymie-
rzać sprawiedliwości według 
własnego uznania, lecz powi-
nien mieć zapewnioną możli-
wość zwrócenia się do organu, 
który wyposażony we władzę 
sądowniczą, rozstrzygnie spór 
i przywróci sprawiedliwość. 
W kontekście powyższego 
spostrzeżenia nikogo nie dzi-
wi fakt, że żyjąc w społeczeń-
stwie, praktycznie na każdym 
kroku poruszamy się w obrębie 
różnych gałęzi prawa, chociaż 
niejednokrotnie nie zdajemy 
sobie z tego sprawy. Dobrze za-
tem rozumiemy konieczność 
istnienia takich działów prawa, 
jak: prawo międzynarodowe 
publiczne, prawo konstytucyj-
ne, prawo karne, prawo admi-
nistracyjne, prawo cywilne, 
prawo pracy i wiele innych 
zbiorów norm prawnych, które 
regulują życie rodzinne, mał-
żeńskie, finansowe, drogowe 
i każdą inną sferę aktywności 
ludzkiej. 

Większość z ochrzczonych 
nie zdaje jednak sobie sprawy 
z tego, że również Kościół ka-
tolicki, jako wspólnota wierzą-
cych w Chrystusa, posiada swój 

system prawa, określany jako 
prawo kanoniczne oraz swoje 
trybunały kościelne. Podsta-
wowy zbiór przepisów Kościoła 
katolickiego stanowi promul-
gowany 25 stycznia 1983 roku 
przez Jana Pawła II Kodeks 
Prawa Kanonicznego. Ponadto 
życie wspólnoty Kościoła ka-
tolickiego reguluje szereg in-
nych bardziej szczegółowych 
dokumentów natury prawnej 
o zakresie zarówno partykular-
nym, jak i powszechnym.  

Pomimo tego, że Kościół zo-
stał ustanowiony przez Jezusa 
Chrystusa, a jego działalność 
skierowana jest do osiągnięcia 
przez ludzi najwyższego dobra 
duchowego, jakim jest zbawie-
nie dusz, to jednak członkowie 
Kościoła w swoim działaniu 
nie są wolni od uchybień wy-
nikających z ludzkiej słabości 
i skłonności do złego. Z tego 
powodu Kościół, mając na 
uwadze zachowanie swojej 
tożsamości, wewnętrznego 
ładu i jedności oraz zabezpie-
czenie uprawnień wszystkich 
wiernych, nie ogranicza się 
jedynie do wydawania norm 
prawnych, ale dba również 
o ich przestrzeganie. Porzą-
dek prawny Kościoła w swoich 
podstawowych zrębach sięga 
nauki Chrystusa zapisanej na 
kartach Nowego Testamentu, 
a następnie w przeciągu hi-
storii był on rozwijany przez 
tych, którzy sprawują władzę 
w Kościele. Jakkolwiek moż-
na stwierdzić, że najwyższym 
prawem egzystencji chrześci-
jańskiej jest przykazanie miło-
ści Boga i bliźniego, to należy 
również zauważyć, że przyka-
zanie miłości nie wyklucza do-
magania się sprawiedliwości, 
a wręcz przeciwnie, to właśnie 
miłość do Boga i bliźniego jest 
zasadą inspirującą wymierza-
nie sprawiedliwości.

Niewątpliwie prawo, któ-

rym posługuje się Kościół ka-
tolicki, zmieniało się w ciągu 
historii, zyskując postać coraz 
bardziej sformalizowanych 
norm kodeksowych. Wyni-
ka to z faktu, że każde prawo 
jest ściśle związane ze społecz-
nością, w której ono istnieje 
i wraz z nią podlega ewolucji, 
co wyraża maksyma prawni-
cza iussequitur vitam (prawo 
podąża za życiem). Przepisy 
prawne mają służyć przede 
wszystkim ludziom, a to za-
kłada ich zmienność. W ko-
ścielnym porządku prawnym 
za niezmienne uznaje się pra-
wa, które swoje źródło mają 
w objawieniu Bożym, nato-
miast normy ściśle kościelne 
mogą być modyfikowane. Ko-
ściół poprzez prawo realizuje 
swoje posłannictwo, a Jego 
ustawodawstwo powinno na-
dążać za zmieniającą się rze-
czywistością, aby móc ciągle 
służyć dobru dusz wiernych.

Aby dobrze zrozumieć sens 
i potrzebę prawa kanonicznego, 
warto zwrócić uwagę na jego 
aspekt antropologiczny, który 
bardzo wyraźnie podkreślił 
kardynał Zenon Grocholewski 
w swoim referacie wygłoszo-
nym z okazji otrzymania tytułu 
doktora honoris causa Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, dnia 7 maja 2004: 
„Podczas gdy prawodawstwa 
państwowe mają na uwadze 
człowieka w jego wymiarze 
ziemskim, tzn. zasadniczo od 
poczęcia do śmierci, prawo 
kanoniczne ma na względzie 
osobę ludzką w wymiarze 
wiecznym. Innymi słowy, dla 
ustawodawcy kościelnego życie 
tutaj na ziemi jest tylko małą 
cząstką istnienia człowieka 
i należy się zatroszczyć o jego 
dobro zwłaszcza w perspek-
tywie wiecznej”. Zatem celem 
prawa kościelnego jest nie tylko 
to, co jest wspólne wszystkim 

gałęziom prawa – tzn. zachowa-
nie i przywracanie należytego 
porządku w życiu i działalno-
ści wspólnotowej – ale przede 
wszystkim prawo kościelne jest 
ukierunkowane na zbawienie 
dusz. Oczywiście żadne prawo 
nie może zbawić człowieka. 
Źródłem zbawienia jest tylko 
Bóg. Zadaniem prawa kano-
nicznego jest jednak stwarza-
nie odpowiednich warunków 
i zapewnienie należnej pomocy, 
by człowiek mógł osiągnąć swój 
cel w perspektywie wiecznej.

Rozpoczynając cykl arty-
kułów poświęconych prawo-
dawstwu Kościoła katolickie-
go rodzi się pytanie, czy są to 
kwestie na tyle istotne, aby 
mogły zainteresować każdego 
miesiąca czytelników czasopi-
sma „Martyria”. Niewątpliwie 
kwestią ważną dla wielu osób 
okaże się zagadnienie proce-
sów o stwierdzenie nieważno-
ści małżeństwa. W kolejnych 
artykułach zostaną wyjaśnio-
ne przyczyny stwierdzania 
nieważności oraz przedstawio-
na procedura związana z wnie-
sieniem i rozpatrywaniem 
sprawy małżeńskiej. Jednak 
mam świadomość tego, że jest 
to tematyka dotycząca wąskiej 
(chociaż niestety ciągle zwięk-
szającej się) liczby odbiorców. 
Znacznie więcej ludzi może 
być zainteresowanych spra-
wami natury, ogólnie rzecz 
biorąc, kancelaryjnej. Zapew-
ne nie jedna osoba zetknęła 
się z prawem Kościoła, gdy 
na przykład przyszła do księ-
dza „po zaświadczenie”, albo 
„ochrzcić dziecko”, czy też 
z okazji innych ważnych wy-
darzeń o charakterze religij-
nym. Niejednokrotnie dopiero 
w takich okolicznościach wielu 
odkrywa ze zdziwieniem, że 
jakkolwiek prawo nie zabra-
nia nam uczęszczania na mszę 
świętą do kościoła w dowolnej 

Z PRAWNEGO punktu widzenia
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parafii, to jednak w określo-
nych sytuacjach życiowych po-
winniśmy udać się do „własne-
go proboszcza”, którego każdy 
uzyskuje poprzez zamieszka-
nie w danej parafii, czyli na 
określonym terytorium (Nie 
rozwijam w tym miejscu za-
gadnień typu: stałe lub tym-
czasowe miejsce zamieszkanie 
czy też miejsce aktualnego po-
bytu, co może mieć określone 
konsekwencje w niektórych 
sytuacjach duszpasterskich. 
Te kwestie zapewne zostaną 
opisane w oddzielnym arty-
kule). Dość cenne, zwłaszcza 
w kontekście różnorodności 
wyznaniowej naszej diecezji, 
mogą być informacje na temat 
zagadnienia communicatio in 
sacris, czyli współuczestnictwa 
w rzeczywistościach świętych 
katolików i wiernych, którzy 
należą do innych Kościołów 
i Wspólnot Chrześcijańskich, 
w sposób specjalny zaś od-
nośnie do współuczestnictwa 
w sakramentach: pokuty, Eu-
charystii i namaszczenia cho-
rych. Ta i wiele innych kwestii 
z zakresu prawa kanonicznego 
również znajdą swoje miejsce 
w rozpoczynającym się cyklu 
artykułów.

Jak zostało to przedstawione 
pokrótce, funkcjonowanie Ko-
ścioła w wymiarze doczesnym, 
chociaż nie zawsze zdajemy so-
bie z tego sprawę, jest uporząd-
kowane poprzez prawo, które 
ponadto nieustannie ewoluuje, 
aby zawsze służyć człowiekowi. 
Tak jak Kościół jest społeczno-
ścią jedyną w swoim rodzaju, 
tak samo jego prawo jest jedyne 
w swoim rodzaju. Podsumowa-
niem niech będzie przytoczenie 
zasady, znajdującej się w ostat-
nim kanonie Kodeksu Prawa 
Kanonicznego: „ …mając przed 
oczyma zbawienie dusz, które 
zawsze winno być w Kościele 
najwyższym prawem” (kan. 
1752). Kanon ten jest uważany 
za pewnego rodzaju ukorono-
wanie całego Kodeksu i jako 
pryncypium odnoszące się nie 
tylko do tego dokumentu legi-
slacyjnego, ale i do właściwego 
rozumienia całego ustawodaw-
stwa kościelnego

Trwa I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej: „Idźcie i głoście”. Został  on podzielony na trzy 
stacje kongresowe. Odbyły się już dwie: Stacja Dziecięca (1 czerwca) i Stacja Młodzieżowa (17 
czerwca). Przed nami Stacja Dorosłych (21 października). Kongres ten wpisuje się w Rok Ju-
bileuszowy naszej diecezji oraz stanowi okazję do większego zaangażowania i umisyjnienia 
naszych serc, rodzin, wspólnot parafialnych i całej diecezji.

W imieniu ks. bpa Jerzego Mazura oraz Wydziału Misyjnego Diecezji Ełckiej pragnę zachę-
cić i zaprosić do wzięcia udziału w I Kongresie Misyjnym Diecezji Ełckiej – Stacji Dorosłych. 
Szczególne zaproszenie kierujemy do czcigodnych księży, sióstr zakonnych, Wyższego Semi-
narium Duchownego, ruchów i wspólnot parafialnych oraz wszystkich, którym bliskie jest 
dzieło misyjne oraz praca misjonarzy.

W oczekiwaniu na wspólne świętowanie serdecznie zapraszam!
                                                                                                                                                                                                   

ks. Krzysztof Karski
dyrektor Wydziału Misyjnego

Program I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej – Stacja Dorosłych 
Ełk 21.10.2017 r. 

9.00 – Msza św. pod przewodnictwem bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego w kościele 
pw. św. Rafała Kalinowskiego ( Ełk, Al. Jana Pawła II 6).

10.00 – „Kościół w drodze”, przejście do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ełk, ul. Kol-
bego 11). Odpowiedzialny za program –  ks. dr Jacek Uchan. Modlitwa różańcowa, tajemnica 
Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia, śpiew. 

Sesja I

10.45 –   Przywitanie uczestników
–  Konferencja: „Idźcie i głoście”. Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii –  ks. dr Marek 

Bednarski
–  Konferencja: Z chrztu świętego i bierzmowania jesteśmy uczniami misjonarzami – o. dr 

Kazimierz Szymczycha SVD. 
–  Konferencja: Rodzina w wypełnianiu nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście” –   

ks. dr hab. Franciszek Jabłoński.
–   Konferencja: Wspólnoty, stowarzyszenia, ruchy kościelne, działające w parafii, w wypeł-

nianiu nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście” –   ks. dr Maciej Będziński.
–  Telemost z misjonarzami i misjonarkami z Togo, wspólna modlitwa różańcowa – tajem-

nica  Zesłanie Ducha Świętego. 
–  12.30 –  Agapa misyjna. Zwiedzanie wystawy misyjnej.

Sesja II

13.15 –   Spektakl misyjny: Ewangelizacja Oceanii –   dzieci z Olecka. Telefoniczne po-
łączenie z misjonarzem ks. Pawłem Zajko, z Papui Nowej Gwinei, wspólna modlitwa różań-
cowa – tajemnica Wniebowzięcie Maryi. 

–  Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej z PDM ? –   ks. dr Maciej 
Będziński.

–  Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej z Dziełem Pomocy Ad 
Gentes? –  ks. dr Zbigniew Sobolewski.

–  Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej z MIVA Polska? –   ks. 
mgr lic. Jerzy Kraśnicki.

–  Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej ze Zgromadzeniami za-
konnymi? –   o. mgr lic. Andrzej Danilewicz SVD.

–  Konferencja: Diecezja Ełcka w służbie Kościoła misyjnego –  ks. mgr Krzysztof Karski.
–  Telemost z misjonarzami i misjonarkami z Ekwadoru. Odmówienie tajemnicy różańca 

–  Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi.

–  15.15 –   Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji misji.  
Słowo końcowe i błogosławieństwo –   bp Jerzy Mazur SVD.

I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej –  Stacja Dorosłych
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POZIOMO:
  1)   umartwianie się  poprzez 

surowy tryb życia;
  4)   ojczym sprawuje nad nim 

opiekę;
  8)   hormon stresowy;
  9)   graciarnia, magazyn 

staroci;
10)   nacisk na sylabę w wy-

razie;
12)   prawne przysposobienie 

dziecka;
14)   przyrząd do ćwiczeń 

w siłowni lub zbiór map;
15)    imię Stein,  św. Teresy 

Benedykty od Krzyża;
16)   zakonnicy;
18)   dietetyczny posiłek dla 

chorego;
20)   choroba zakaźna trzody 

chlewnej;
22)   barwią papierek lakmuso-

wy na czerwono;
23)   ropne zapalenie migdał-

ków;
24)   dramat Gombrowicza  

„…… księżniczka Burgun-
da”;

26)   tytuł jednej z  baśni 
Andersena;

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą roz-
miązanie krzyżówki. Rozwiązanie prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych do dnia 25 października 2017 r.  Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: ZIARNEM JEST 
SŁOWO BOŻE. Nagrody wylosowali: Monika Michalczyk (Ełk);  
Bożena Chalecka (Lipsk); Magdalena Kamińska (Giżycko)

27)   orator;
28)   dawne ciasto weselne, 

korowaj;
PIONOWO:
  1)   mityczna uczestniczka 

łowów kalidońskich;
  2)   kościelny ozdobny 

zbiornik na wodę 
święconą;

  3)   filmowy uwodziciel;
  4)   pieszczotliwie o piesku;
  5)   Sylwester, filmowy 

Rocky i Rambo;
  6)   pustelnia;
  7)  wystawna  uczta ;
11)   najnowsza wiadomość;
13)   wypożycza książki 

z biblioteki;
16)   górny limit, ekstremum;
17)   rozdrażnienie, zniecier-

pliwienie;
18)   biblijny bratobójca;
19)   zbiorniczek na atra-

ment;
21)  zręczny  cyrkowiec  

z piłeczkami ;
23)  Adam, poeta  o pseu-

donimie „El…y”;
25)   Pb dla chemika.
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1. Strój ministranta.
2. Miasto, które słynie z 

papieskich kremówek.
3. Kochał je Jan Paweł II, 

chętnie po nich chodził.
4. Rozmowa z Bogiem.
5. Tak nazywali Papieża 

koledzy.
6. W tym miesiącu zmarł Jan 

Paweł II.
7. Miejsce  w Kościele 

przeznaczone do prywatnej 
spowiedzi.

8. Drugie imię polskiego 
Papieża.

9. Nauka religii.
10. Okres rządów jednego 

papieża.
11. Jeden z Ewangelistów.
12. Tam umarł Jan Paweł II.

Krzyżówka

Nagrody z prawidłowo rozwiazanej krzy-
żówki  z poprzedniego numeru wylosowali 
brzmi: WITAJ SZKOŁO. Nagrody wylosowa-
li: Lenka  Borkowska (Mazurowo); Weronika 
Stankiewicz (Augustów); Maksymilian Wielgat 
(Stary Folwark), Piotr Nalbach (Sidory), Bartek 
Olichwier (Kalinowo)

LOOKING FOR THE SUMMER … 
Gdzie najczęściej spędzaliście upalne, letnie dni? Gdzie wyjeżdżaliście?
W diagramie znalazło się dziesięć nazw różnych miejsc.  Szukać należy 

we wszystkich kierunkach. Powodzenia  opr. Katarzyna Nowacka

Szedł Pan Jezus drogą, a Jesień układała 
piękny dywan pod Jego bose stopy. Sypała Mu 
liście czerwone, zielone, złotem nakrapiane, żół-
te, brązowe i słońcem malowane.

Liście coś szeptały, szumiały i całowały Jezu-
sa po stopach. Zaczął się chłodny październik. 
Szedł Pan Jezus zasłuchany w te pożegnalne 
szepty i nucenia, gdy nagle usłyszał coś, czego 
nikt  inny by nie usłyszał. Przystanął, obrócił 
się i zobaczył coś niesłychanego. To róże biegły 
na Nim, dysząc jak dzieciaki, które goni strach 
przed ciemną nocą.

- Gdzie tak pędzicie siostrzyczki różyczki?  
Co zrobicie bez swoich korzeni? Pomrzecie bie-
dule.

- Uciekamy przed dziwnymi pieszczotami 
października. Raz nas przytula do słońca, a raz 
ściska przymrozkiem.. Zginiemy! Ratuj nas! 
Przecież zawsze byłyśmy blisko Ciebie i Ma-
ryi. Nie pamiętasz Panie?. Weź nas ze sobą do 
ogródka Maryi. Weź nas. Prosimy.

Przyjrzał się Pan Jezus różom i oczywiście 
wszystkie je sobie przypomniał, bo w Jego pa-
mięci nic nie ginie, ani się nie gubi.

- Pamiętam, pamiętam.  Ciebie różyczko 
przyniósł Anioł Gabriel mojej Mamie w czasie 
Zwiastowania. A ciebie, taką bielutką ofiarował 
dobry Józef po zaręczynach.

- Tak nam było dobrze przy twojej Mamie . 
Weź nas dziś do Niej.

- Jezu, jeszcze kropelki wody z Jordanu drżą 
na naszych płatkach. Tak się cieszyłyśmy Twoją 
chwałą, Twoimi cudami.  Jesteśmy tak, gdzie lu-
dzie adorują Cię w Eucharystii.

- Wiem, jesteście jak dobre anioły, jak pro-
myczki światła w moich kościołach.

- A nas pamiętasz Panie? Byłyśmy przy Tobie 
kiedy cierpiałeś.

- Pamiętam różyczki. To od mojej krwi 
nabrałyście takiego blasku.  Podlewałem was 
krwawym potem w Ogrójcu.

- A nas też pamiętasz?
- Nie tylko pamiętam, ale i kocham was
- My rosłyśmy przy twoim Grobie. A kiedy 

był już pusty opowiadałyśmy o Twoim zmar-
twychwstaniu, bo ludzie tego nie widzieli. 
Chciałyśmy iść za Tobą do nieba.

- A my wypadłyśmy z rąk Maryi, gdy Ją 
Aniołowie brali do nieba. Ale już nam tęskno do 
Niej. Zabierz nas Panie.

- Wy jesteście jak suknia mojej Mamy w nie-
bie. Zaraz do Niej pójdziemy.

I tak zabrał Pan Jezus róże do nieba. A że 

Różańcowa 
przypowieść

były to październikowe imieniny  Maryi, zaniósł 
Jej ten bukiet i powiedział:

- Weź je Mamo i zrób coś z nimi, bo to róże 
naszych wspomnień z ziemi. Ileż tam było rado-
ści  i blasku, bólów i spotkań serdecznych.

Maryja spojrzała na róże z miłością i przy-
garnęła wszystkie do siebie. A one obsiadły Jej 
stopy tuląc się do nich jak do wiosennego słońca.

- Różyczki kochane. Nikt o was nie zapomni. 
Uczynię z was różaniec.

I brała Maryja po kolei róże i wiązała je złota 
nicią, a one szeptały:

Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą........
A przed każdym dziesiątkiem Maryja tak 

pięknie mówiła:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie....
I tak z tej modlitwy, róż-pamiątek i złotej nici 

powstało coś jak naszyjnik żywy i wciąż modlą-
cy się. A gdy zobaczył to Pan Jezus, pomyślał, że 
czegoś tu brakuje. Zdjął swój krzyżyk i zawiesił 
na końcu.

- Wiesz Mamo. Weź ten różaniec i pokaż go 
ludziom. Niech niosą swoje prośby do nieba po 
nim jak po dróżce.

Uśmiechnęła się Maryja i pobiegła z różań-
cem na ziemię , pokazać go dzieciom.

- Moje dzieci, ten różaniec będzie mój i wasz. 
Kto go będzie odmawiał, będzie jak róża przed 
moim tronem w niebie. Jest październik. Cze-
kam na  was codziennie.                          s. Goretti

 opr. Jakub Dzierżanowski
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