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Słowo LECZY rany - Zamyślenia ewange-
liczne

INFORMACJE Z DIECEZJI

bp ROMUALD KAMIŃSKI - pożegnanie - 
wspomnienia

NASZ Jerzy – rozmowa z p. Józefem i Alfre-
dą Popiełuszko

ZAMYŚLENIA: Adresat nieznany

RODZINA zjednoczona na modlitwie

I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – Stacja 
Dorosłych

Być DAREM: potrzeba mało albo tylko 
jednego (Łk 10, 42)

Nowy Rok DUSZPASTERSKI: Jesteśmy 
napełnieni Duchem Świętym

CUDZE chwalicie SWEGO nie ZNACIE: Wi-
gierscy kameduli i ich „memento mori”

Str.16 NA TROPACH wiary: Czy wiarę należy 
wyznawać zawsze?

Z HISTORYCZNEJ teki: List biskupów

Z zakonnego SKARBCA: Pragnienie śmierci

Na ludzkie DYLEMATY: O wartości strat, 
przemijania, śmierci

Ku PRZYSZŁOŚCI: Fatima – i co dalej?

Przegląd wydarzeń w Caritas Diecezji 
Ełckiej

Ku DOJRZAŁOŚCI małżeńskiej: Miłość w 
małżeństwie, aż po grób?

Wymagajcie od siebie - Martyria MŁODYM 

Spotkanie z MISJAMI: Na misje z misją – 
aby dzieci z Gitega miały szkołę

Myśląc…OJCZYZNA: Dzisiaj ziemia wasza 
jest wolną

ZGROMADZENIA zakonne naszej diece-
zji: Z Sárospatak przez Ełk i Mikołajki do 
Giżycka

BLONDYNKA na Bliskim Wschodzie: Oby-
czaje i święta w Izraelu cz. VI - Jom Kippur

Parami do NIEBA: Ślubuję Ci miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie 
opuszczę aż do śmierci

W roku OJCA UBOGICH: Za Ojczyznę

Warsztaty Terapii Zajęciowej: Galeria Sztuki 
Osób Niepełnosprawnych

Z wiarą na TY: Ukryte piękno

Świętość w CODZIENNOŚCI: Nudna escha-
tologia, czy eschatologią w nudę?

Z PRAWNEGO punktu widzenia: Czy istnie-
je kościelny rozwód?

Z dalekiego IRKUCKA:  
Fatima na Syberii

Nasz GOŚĆ: Rozmawiamy z ks. Grzegorzem 
Górnikiem MSF, dyrektorem Apostolstwa 
Dobrej Śmierci (ADS) na teren Polski.

Inauguracja Dzieła Nieustannej Nowenny 
Uczniów Jezusa

Z SANKTUARIUM BOŻEGO  
MIŁOSIERDZIA W SUWAŁKACH

Martyria DZIECIOM

Różaniec do Granic  
w diecezji ełckiej
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1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
Ap 7,2-4; 1J 3,1-3; Mt 5,1-12a
Osiem błogosławieństw wygłoszone przez Jezusa w kazaniu na Górze pokazują jak 

dalekie jest nasze ludzkie rozumienie świata i człowieka, od tego jak je rozumie i widzi 
Pan Bóg. Ubodzy, cisi, prześladowani dla sprawiedliwości w oczach Bożych są szczę-
śliwi, ponieważ to oni za darmo zdobywają Królestwo Boże. A ci czystego serca będą 
oglądać Boga. W Nim odnajdziemy wszystko, co wynagrodzi każdy nasz niedostatek 
przeżywany tutaj na ziemi.

5 listopada – XXXI Niedziela zwykła
Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1Tes 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Nauczyciele Pisma i faryzeusze ulegli odwiecznej pokusie człowieka. Szukają własnej 

wielkości  i chwały w oczach innych. Zawłaszczają Prawo Mojżesza, czyniąc je narzę-
dziem do własnych celów. To samo można uczynić z Ewangelią. Można ją potraktować 
instrumentalnie. Ona zaś jest  żywym Słowem Ojca, który posyła Syna z miłości do 
człowieka. A Syn nie przychodzi po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie 
na okup za wielu.

12 listopada – XXXII Niedziela zwykła
Mdr 6,12-16; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13
Przypowieść o pannach jest wypowiedzianą w duchu wiary alegorią naszego życia. 

Jesteśmy „głupimi pannami”, kiedy marnotrawimy ziemski czas na puste słowa i czyny. 
Wtedy nasze lampy również będą puste i nie zapłoną, kiedy Oblubieniec nadejdzie. A za-
tem życie powinno być gromadzeniem oliwy. Oliwa to mądrość, oliwa to miłość i piękno 
naszego codziennego życia, przeżywanego w oczekiwaniu Oblubieńca.

19 listopada – XXXIII Niedziela zwykła
Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30
Najcenniejszym darem (talentem), jaki otrzymaliśmy od Pana Boga, jest Miłość ob-

jawiona w osobie Jezusa To właśnie tę Miłość mamy pomnażać, a nie zakopywać. A Mi-
łość puszczona w obieg pomnaża się i rozlewa na innych. Taka jest jej istota. Zostaliśmy 
zaproszeni przez Boga do tego, aby przez nas Jego miłość dosięgała każdego. Człowiek, 
który zakopał Miłość zawsze pozostanie smutny.

26 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Chrystus Król, który został wywyższony na krzyżu, jest obecny pośród nas, żyjąc 

w drugim człowieku. Utożsamia się z ostatnimi tego świata, ale przecież nie mniej jest 
obecny w człowieku żyjącym obok mnie – w mężu, żonie, moim własnym dziecku. 
Może nawet i łatwiej rozpoznać Go w potrzebującym. Ale ten najbliższy też jest potrze-
bujący. Potrzebuje naszej miłości

Ks. dr Jerzy Szorc

Słowo LECZY rany  - Zamyślenia ewangeliczne INFORMACJE Z DIECEZJI

1. Jubileusz trzydziestolecia powsta-
nia parafii w Kociołku Szlacheckim

09 września parafia pw. Matki Boskiej 
Gietrzwałdzkiej  w Kociołku Szlacheckim 
obchodziła jubileusz trzydziestolecia po-
wstania. Odbyły się doroczne dożynki pa-
rafialne. Głównym uroczystościom prze-
wodniczył  ks. bp Romuald Kamiński. Na 
zakończenie uroczystości proboszcz parafii,  
ks. Jan Chrapowicki zaprosił wszystkich na 
Trzeci Parafialny Festyn Rodzinny. Patronat 
nad tą częścią uroczystości sprawowała Ak-
cja Katolicka przy udziale Rady Parafialnej. 

2. Ogólnopolska Pielgrzymka Osób 
Niewidomych i Słabowidzących

W dniach 8-9 września, osoby niewido-
me i słabowidzące z diecezji ełckiej uczest-
niczyły w Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Osób Niewidomych i Słabowidzących do 
Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Lu-
blinie. Hasłem tegorocznego spotkania były 
słowa „Idźcie i głoście – jesteście posłani”. 
Pątnicy brali udział w nabożeństwach oraz 
konferencjach przygotowanych na poszcze-
gólne dni. Opiekunem grupy był ks. dr Ry-
szard Sawicki

3. VIII spotkanie Grup Modlitwy św. 
O.Pio diecezji ełckiej w Studzienicznej

23 września, w liturgiczne wspomnie-
nie św. o. Pio, już po raz VIII czciciele 
i członkowie Grup Modlitwy św. Ojca Pio 
z diecezji ełckiej, m.in. z Augustowa, Ełku, 
Rutki Tartak, Rucianego Nidy, Raczek 
i Suwałk spotkali się w Studzienicznej na 
wspólnej modlitwie i spotkaniu forma-
cyjno-integracyjnym. Głównym tematem 
spotkania była formacja poprzez Słowo 
Boże.

4. „Przystanek Historia”

27 września, w Centrum Oświatowo-
-Dydaktycznym Diecezji Ełckiej odbyło 
się pierwsze spotkanie z cyklu „Przysta-
nek Historia”. Cykl spotkań o tematyce 
historycznej został przygotowany przez 
Oddział Biura Edukacji Publicznej IPN 
w Białymstoku. Oferta edukacyjna nie 
dotyczy tylko dorosłych, ale również jest 
przygotowana dla dzieci, młodzieży. Cy-
kliczne „Przystanki” będą dotyczyły kon-
kretnych osób, wydarzeń historycznych.

5. Doroczne spotkanie nauczycieli 
i wychowawców w Studzienicznej 

30 września, do Sanktuarium Matki 
Bożej Studzieniczańskiej przybyli nauczy-
ciele, wychowawcy i katecheci, z terenu 
całej Diecezji Ełckiej, na swoje doroczne 
spotkanie formacyjne, które przebiegało 
pod hasłem „Wy jesteście światłem tego 
świata”. 

6. Zapomniany Bohater

Z inicjatywy Komitetu Ratowania Pa-
mięci Pułkownika Leona Silickiego w so-
botę (30 września) na Placu Daszyńskiego 
w Piszu odbyły się uroczystości związane 
z odsłonięciem tablicy pamiątkowej po-
święconej pułkownikowi Leonowi Silic-
kiemu. Uroczystości otworzyła Msza św. 
polowa w asyście Kompanii Honorowej 
15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, 
10 Pułk Ułanów Litewskich i orkiestry 
wojskowej. Mszę św. celebrowali ks. prałat 
Jan Karbowski, ks. kan. dr Tomasz Orłow-
ski i ks. Krzysztof Plak. W uroczystości 
udział wzięli parlamentarzyści, lokalne 
władze samorządowe, przedstawiciele 
wojska, policji oraz mieszkańcy Pisza.

7. Gazeta parafialna „Przyjdź, Duchu 
Święty!” ma 5 lat.

Swój mały jubileusz obchodzi pismo 
parafialne „Przyjdź, Duchu Święty!”, wy-
dawane przez parafię Ducha Świętego 
w Ełku. Gazeta powstała w 2012 roku. 
Pierwszym redaktorem naczelnym gazety 
był ks. Zbigniew Chmielewski. Po odejściu 
ks. Zbigniewa, redaktorem naczelnym zo-

Komentarze biblijne – listopad
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stał mianowany ks. Szymon Sobolewski. 
W 2016 roku na tym stanowisku zastąpił 
go ks. Emil Raczkowski, który obecnie 
pełni tę funkcję. Obecny nakład gazety 
wynosi 400 egzemplarzy.

Zespołowi redakcyjnemu pisma gratu-
lujemy i życzymy, aby niestrudzenie reali-
zowali swoje wizje, tworząc zaczyn nowe-
go wspólnotowego życia w parafii.

8. Obłóczyny i kandydatura do diako-
natu w WSD Ełk

30 września, w kaplicy WSD w Ełku 
miało miejsce podwójne wydarzenie: ob-
łóczyny kleryków roku III oraz, poprzez 
dwukrotne „chcę”,  5 alumnów roku V 
wyraziło swoją gotowość i chęć przyjęcia 
pierwszego stopnia święceń kapłańskich – 
diakonatu.

9. Jubileusz Odnowy w Duchu Świę-
tym

Pod przewodnictwem bp. Jerzego Ma-
zura, biskupa diecezji ełckiej, w sobotę, 30 
września, odbyły się uroczystości Złotego 
Jubileuszu Odnowy w Duchu Świętym 
Diecezji Ełckiej. Aby jeszcze bardziej od-
nawiać charyzmat i dobrze formować się 
w poszczególnych wspólnotach parafial-
nych, bp. Jerzy Mazur uroczyście podpisał 
Statut Wspólnot Odnowy Diecezji Ełc-
kiej na okres trzech lat. Porządkuje on to, 
czym żyje Odnowa na co dzień i akcentuje 
to, co jest najważniejsze – aby nie zatracić 
charyzmatu Odnowy w Duchu Świętym. 

Obecnie w Diecezji Ełckiej jest 30 Wspól-
not Odnowy w Duchu Świętym.

10. Otwarcie nowej Kaplicy w Karme-
lu Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Ełku

2 października odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej Kaplicy w Karmelu Maryi 
Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus w Ełku. Mszy św. przewodniczył 
i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup 
ełcki. Wśród przybyłych gości był o. Woj-
ciech Ciak, delegat prowincjała ds. Mni-
szek Warszawskiej Prowincji Karmelitów 
Bosych.

11. Ełccy alumni rozpoczęli rok aka-
demicki

Już po raz dwudziesty szósty w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Ełku 
rozpoczęto 5 października nowy rok aka-
demicki. Z tej okazji Mszy św. w kaplicy 
seminaryjnej przewodniczył biskup ełcki, 
Jerzy Mazur, a homilię wygłosił ks. Ar-
tur Hałucha, prefekt alumnów. W tym 
roku w Ełckim Seminarium Duchownym 
kształtuje swoją formację intelektualno-
-duchową 32 kleryków.

12. Dziękczynienie za posługę bp. Ro-
mualda Kamińskiego w diecezji ełckiej

5 października, w ełckiej katedrze zo-
stała odprawiona Msza św. dziękczynna za 
posługę pasterską bp. Romualda Kamiń-
skiego, biskupa pomocniczego diecezji 
ełckiej. Odchodzący do diecezji warszaw-
sko-praskiej biskup żegnał się z wiernymi 
i duchownymi po ponad dwunastu latach 
sprawowania swojej funkcji. Bp Romuald 
Kamiński, 62-letni biskup pomocniczy 
diecezji ełckiej, 14 września 2017 r został 
mianowany przez papieża Franciszka bi-
skupem koadiutorem diecezji warszaw-
sko-praskiej. Stanie się biskupem diece-
zjalnym w chwili ukończenia przez abp. 
Henryka Hosera 75 lat, 27 listopada br.

13. Popołudnie ze św. s. Faustyną

5 października w Domu Samotnej 
Matki ełckiej Caritas Siostry Matki Bożej 
Miłosierdzia wraz z Mieszkańcami domu 
zorganizowali „Popołudnie ze św. s. Fau-
styną”. Na zaproszenie skierowane do 
mieszkańców naszego miasta odpowie-
działa grupa wiernych z różnych ełckich 
parafii. Okazją do wspólnej modlitwy była 
uroczystość św. s. Faustyny.

14. Różaniec do granic w diecezji ełc-
kiej

„Różaniec do granic” zagościł w 20 ko-
ściołach stacyjnych diecezji ełckiej, które 
graniczą z Rosją, Litwą i Białorusią. Ponad 
dwa tysiące osób w samym Ełku i kilka ty-
sięcy na terenie diecezji wzięło udział w tej 
modlitewnej inicjatywie. 

W diecezji ełckiej nabożeństwo „Ró-
żańca do Granic” zostało sprawowane 
w kościołach stacyjnych, wzdłuż granicy 
Polski: Węgielsztyn, Olszewo Węgorzew-
skie, Budry, Banie Mazurskie, Żabin, Goł-
dap (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” – katedra ełcka i Sanktuarium 
Matki Bożej Studzieniczańskiej.

15. XVII Dzień Papieski

Pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzie-
ją!”, w niedzielę, 8 października obchodzo-
no XVII Dzień Papieski. W diecezji ełckiej 
punktem kulminacyjnym była Msza św., 
pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura, 
sprawowana w diecezjalnym sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Ełku. We wszyst-
kich parafiach diecezji w tym dniu prze-
prowadzono zbiórkę na Fundację Dzieło 
Nowego Tysiąclecia. W diecezji ełckiej do 
tej pory z pomocy fundacji skorzystało po-
nad 650 osób. Obecnie programem stypen-
dialnym objętych jest ok. 80 uczniów. 

16. Mój Anioł Stróż

Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka 
w Ełku zorganizowało konkurs pt. „Mój 
Anioł Stróż jest wyjatkowy”, który swój fi-
nał miał w niedzielę 8 października, gdzie  
po Mszy Św. w Kościele Św. Tomasza Apo-
stoła odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród oraz wystawa prac. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
biorącym udział w konkursie przedszko-
lakom za to, że pokazały nam jak piękny 
może być Anioł Stróż, a także Paniom 
oraz Rodzicom za wspieranie dzieci pod-
czas ich pracy.

17. Dzień Dziecka Utraconego

11 października, w ramach obchodów 
Dnia Dziecka Utraconego, odbyła się uro-
czysta Msza św. połączona z pochówkiem 
dzieci utraconych.

Msza święta w intencji rodziców, którzy 
doświadczyli straty swoich dzieci, odbyła 
się w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewan-
gelisty w Ełku przy ul. Toruńskiej. Po niej 
zebrani udali się na cmentarz, gdzie odbył 
się zbiorowy pochówek dzieci utraconych. 
Dzięki uruchomieniu odpowiednich pro-
cedur prawnych, rodzice mogą pochować 
swoje utracone dziecko indywidualnie lub 
w miejscu zbiorowym, istniejącym na te-
renie Cmentarza Komunalnego w Ełku.

18. Wykład ks. dr Krzysztofa Bielaw-
nego w ramach Jubileuszu Pisza

13 października gościem Muzeum Zie-
mi Piskiej w Piszu był ks. dr Krzysztof Bie-
lawny. Historyk wygłosił wykład na temat 
„Świątynie ewangelickie w byłych Prusach 
Wschodnich – stan zachowania na koniec 
2016 roku”, nawiązując do 500-lecia Refor-
macji, a także omawiając zmiany w konfe-
syjnym obrazie regionu, które zaszły po II 
wojnie światowej. Drugą częścią spotkania 
był koncert Agnieszki Skryckiej z Olszty-
na. Wydarzenie odbyło się pod patrona-
tem „Martyrii”.

19. Giżycko: marsz „Tak – dla Życia 
i Rodziny”

W ramach obchodów Dnia Dziecka Utra-
conego, 15 października, ulicami Giżycka 
przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. W nie-
dzielne popołudnie, około 300 osób zgro-
madziło się przed sanktuarium św. Brunona 
w Giżycku, aby zamanifestować swoje przy-
wiązanie do tradycyjnych wartości i szacunek 
dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej 
śmierci. Ich wspólnym mianownikiem było 
hasło „TAK – dla Życia i Rodziny”. W cza-
sie Marszu zbierano podpisy pod projektem 
ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Organizatorem 
Marszu był Parafialny Oddział Akcji Katolic-
kiej przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbe w Giżycku.

20. Święto Służby Zdrowia
 W święto św. Łukasza Ewangelisty – 

patrona służby zdrowia, bp Jerzy Mazur 
spotkał się z pracownikami  Szpitala Miej-
skiego „Pro-Medica”  i 108 Szpitala Woj-
skowego w Ełku oraz odwiedził chorych 
w oddziałach szpitalnych. W katedrze ełc-
kiej, w godz. wieczornych, przewodniczył 
Mszy św. w intencji wszystkich pracowni-
ków służby zdrowia. Kapelanem Szpitala 
Miejskiego „Pro-Madica” i 108 Szpitala 
Wojskowego jest ks. Zbigniew Kamiński.

21. „Różaniec miliona dzieci” w Sej-
nach

18 października dzieci na całym świecie 
zgromadziły się na modlitwie różańcowej, 
aby prosić przez ręce Matki Bożej o pokój 
na świecie, o jedność oraz za prześladowa-
nych chrześcijan. Wszystko to w ramach 
akcji „Różaniec miliona dzieci”. Również 
najmłodsi z parafii Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Sejnach spotkali się 
w Bazylice, by modlić się na różańcu w tak 
ważnej intencji. Modlitwa zgromadziła 
ok. 70 dzieci. Wszyscy razem stworzyli 
„Żywy Różaniec” i z wiarą rozważali ta-
jemnice chwalebne różańca świętego.

INFORMACJE Z DIECEZJI
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Podczas Mszy św. dzięk-
czynnej sprawowanej 5 
października, bp Romuald 
Kamiński do licznie zgroma-
dzonych wiernych  skierował 
słowa, które za pośrednic-
twem „Martyrii” pragniemy 
przekazać wszystkim diece-
zjanom: 

Księże Biskupie Jerzy, Pa-
sterzu nasz, Ojcze, chciałbym 
kierując na ręce Ojca diecezji, 
złożyć moje wyrazy wdzięcz-
ności. 

W 1 Liście do Tesaloniczan 
znajdujemy fragment, który 
bibliści nazywają  zasadą ładu 
społecznego chrześcijan: Za-
wsze się radujcie, nieustannie 
się módlcie, w każdym po-
łożeniu dziękujcie, taka jest 
bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie. Chciałbym do tego 
drugiego szczególnie nawią-
zać… Tak się stało. Nie czynię 
swojej woli, nie mam w tym 
żadnego swego interesu. Pan 
każe – sługa idzie, chociażby 

się wydawało, że to wszystko 
jest ponad miarę, nie według 
planu, zupełnie niezrozumiałe. 
Na tym chyba polega właśnie 
to zrządzenie Boże. 

Drodzy moi, przyjmijcie 
takie zapewnienie, że wdzięcz-
ność moja wobec każdego jest 
ogromna. Nie da się tego nawet 
sprecyzować. Ponad dwanaście 
lat temu zostałem posłany do 
diecezji ełckiej. W moim życiu 
następuje pewne zamknię-
cie okresu życia określonego 
czasem i posługą. Jak teraz 
wspominam, ten czas był na-
znaczony wieloma symbolami. 
Przypomnę, że kiedy dowie-
działem się, że mam przyjść do 
Ełku, to ogłoszenie miało nastą-
pić 8 czerwca. W diecezji była 
to rocznica przyjazdu papieża, 
a w kalendarzu liturgicznym 
wspomnienie św. Jadwigi Kró-
lowej. Wówczas pomyślałem 
sobie – królewskie posłanie. Ale 
teraz tak nie było. Kiedy 5 wrze-
śnia zadzwoniono z Nuncjatu-
ry, w kalendarzu diecezji ełckiej 

było wspomnienie męczennic: 
bł. Kanizji i Sergii. A Nuncjusz 
jeszcze dołożył, że ogłoszenie 
będzie w Podwyższenie Krzyża 
Świętego. Tym razem przyszła 
mi myśl: w krzyżu jest nasze 
zwycięstwo. Wszystkie jakieś 
obawy, lęki, strach o zdrowie, 
itd. minęły. 

Drodzy moi, przyszedłem 
do diecezji w czasie peregry-
nacji obrazu Jezusa Miło-
siernego – było to dla mnie 
nowe doświadczenie. Potem 
przeżywaliśmy  intensywny 
przygotowania do Jubileuszu 
1000-lecia śmierci św. Bruno-
na. Niedawno żyliśmy nawie-
dzeniem wizerunku Matki 
Bożej Jasnogórskiej. W tym 
też czasie przeobrażało się se-
minarium – rozbudowywało 
się, piękniało. Nowy jakiś taki 
dynamizm wstępował. To z ta-
kich zewnętrznych wydarzeń. 
Bo tego wszystkiego, co jest we 
wnętrzu, nie da się tak łatwo 
sprecyzować. To jest ogromna 
wielkość, radość, że można ja-

koś oddziaływać przez relacje 
wewnętrzne i coś tam dobrego 
zrobić. Toteż kochani, z całego 
serca dziękuje Bogu i dziękuje 
każdemu z was. 

Jednak jest i ta druga strona. 
A jeśli nie wypełniłem tego, do 
czego mnie tu posłano, to pro-
szę wiedzcie, że bardzo szcze-
rze przepraszam Boga i prze-
praszam was. 

Rozpoczynam nową pracę. 
Proszę was o wsparcie, o modli-
twę, ale także informuję, że drzwi 
są otwarte. Ja nie jadę na koniec 
świata. Na Wiśle kończy się die-
cezja praska, a do jej granic jest 
tylko 150 km. To nie jest tak da-
leko. Dla mnie te tereny są więcej 
niż znane. Zatem zdobywszy do-
świadczenie, dzięki wam wszyst-
kim, jadę tam z jakąś nadzieją, 
ufając w Miłosierdzie Boże, w po-
moc Matki Bożej.  

Raz jeszcze bardzo wszyst-
kim wam dziękuję, a błogosła-
wieństwo niech dopełni mojej 
wdzięczności.  

bp Romuald Kamiński     

Zabierz ze sobą Ojcze mazurskie pagórki sposobne dla ojców ocze-
kujących na powrót marnotrawnych synów,
Zabierz ze sobą mazurskie jeziora, nanizane na strumienie i rzeki
jak paciorki różańca,
Zabierz cudne zachody słońca tak cudne , trawy szumiące, klucze 
żurawi, dźwięki kościelnych dzwonów.
Ale nade wszystko zabierz ze sobą Ojcze nasze modlitwy pachnące 
wdzięcznością za Twoją posługę i te błagalne, które popłyną jak 
obłoki w stronę Warszawy, abyś był Pasterzem dobrym.

W imieniu wszystkich sióstr pracujących w diecezji - s. Goretti 

I stało się ... Wzorowa współpraca z Ordynariuszem

Z pracownikami Kurii

Modlitwa za ofiary Obławy Augostowskiej Dzieci uwielbiały ks. Biskupa

Kiedy kapłan żegna kapłana Pielgrzymkowy marsz do Matki

Modlitwa ekumeniczna Dzielmy się wiara jak chlebem

Zawsze wierny Matce Otwarty na nowinki techniczne

Zawsze blisko dzieci
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W przeddzień rocznicy męczeńskiej śmierci 
kapelana „Solidarności”, błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki, rozmawiamy z jego bra-
tem – Józefem oraz panią Alfredą Popiełuszko.

Jak wspomina Pan wasze 
wspólne dziecięce lata?

Ks. Jerzy był moim młod-
szym bratem i jak każdy 
dzieciak, brat z bratem cho-
wany. Bawiliśmy się razem, 
razem pomagaliśmy rodzicom 
w gospodarstwie. Pasaliśmy 
też krowy. Byłem o dwa lata 
starszy, więc już wcześniej 
miałem swoje obowiązki. 
Mama zawsze wyprawiała też 
Alka, żeby mi pomagał. Przy 
pasaniu krów, jeszcze jako 
dzieciak, Alek miał taką zaba-
wę: robił sobie kapliczki, ołta-
rzyki i jakby Msze odprawiał. 
Pamiętam, jak zakładał szalik 
na szyję, a z puszki od konser-
wy robił kadzidło. Przeważnie 
tak się bawił. Kiedyś szczegól-
nych zabawek nie było. Dzieci 
bawiły się normalnie, np. mie-
liśmy koło, z drzewa ucinało 
się kołek albo braliśmy kawa-
łek drutu i biegaliśmy za nim. 
Przecież nie było komputerów 
ani takich gier, przed którymi 

Józef Popiełuszko  
– brat błogosławionego 
męczennika

dzisiaj dzieci tracą czas. Kiedyś 
dzieci wychowywano inaczej. 
Dużo czasu spędzaliśmy ra-
zem. Jako starszy brat czułem 
się odpowiedzialny za niego. 
Dopiero później, jak Alek był 
u I Komunii św., zaczął służyć 
do Mszy św. jako ministrant. 
Do Suchowoli, oddalonej od 
domu ok. 5 km, chodził na pie-
chotę, codziennie rano. Wy-
chodził godzinę przed Mszą 
św., aby się nie spóźnić. Jak 
miałem szesnaście lat, zrobi-
łem prawo jazdy. Kupiono mi 
motorower, to nie jeździłem 
gdzieś po zabawach, tylko kur-
sowałem Suchowola – Okopy; 
do kościoła woziłem brata, 
żeby już nie musiał chodzić 
tyle kilometrów.

A Pan też służył do Mszy 
św. jako ministrant?

Tak, byłem w Liturgicznej 
Służbie Ołtarza. Jednak nie tak 
gorliwie służyłem, jak mój brat. 
Brałem dyżury, ale tylko w nie-

dziele. Wiązało się to przede 
wszystkim z obowiązkami 
w gospodarstwie. Musiałem 
pomagać tacie w oporządza-
niu dobytku. Mieliśmy krowy, 
konie…, zawsze tej pracy było. 
A brat wcześnie, z samego rana 
już wychodził do kościoła. 

Jakie były wasze relacje 
braterskie?

Bardzo dobre. Myśmy się 
nie bili, tak jak czasem dzieci. 
Byliśmy też raczej zgodni. Ro-
dzice wychowywali nas w po-
słuszeństwie. Co mama powie, 
to nie było, żeby ktoś przeciw-
ko coś zrobił. Do kościoła na 
Msze św. w niedzielę pójść, to 
był obowiązek. Czy to śnieg, 
czy mróz, czy deszcz, to te 5 
km pieszo musieliśmy przejść. 
To był taki nasz obowiązek, 
z którym nikt nie dyskutował. 
Codziennie modliliśmy się 
rano i wieczorem. Przeważnie 
wieczorem była to  wspólna 
modlitwa. Do dzisiaj pamię-
tam taki wierszyk, którego od 
najmłodszych lat mówić na-
uczyła nas mama: „Prościu-
sieńko do nieba doga, kochaj 
ludzi, kochaj Boga. Kochaj ser-
cem i czynami, będziesz w nie-
bie z aniołkami”. Przy każdym 
pacierzu odmawialiśmy te 
strofy.  

Często w różnych biogra-
fiach czytamy, że ks. Jerzy był 
chorowity. Czy rzeczywiście 
miał problemy ze zdrowiem?

Nie. On wcale jako dziecko 
nie był chorowity. Nie wiem, 
kto to powymyślał i do czego 
komu to było potrzebne. On 
nie chorował. U nas zresztą 
każde z dzieci, w latach szkol-

nych, nie chorowało. Można 
powiedzieć, że byliśmy zahar-
towani, jak dzieci z gospodar-
stwa. Dopiero po wojsku Alek 
zaczął chorować, miał kłopoty 
z tarczycą. To było konsekwen-
cją tego, co przeszedł w woj-
sku, jak jego ciągali po śniegu, 
jak boso, na dużym mrozie 
kazali mu stać czy wrzucali do 
wody, a on pływać nie umiał… 
Po tym wszystkim zaczęły się 
kłopoty ze zdrowiem. 

Jak Pan zareagował na 
wiadomość, że brat Alek chce 
zostać księdzem?

On nic nam o tym nie mó-
wił. Chociaż nasza babcia 
Gniedziejkowa, która miesz-
kała w Grodzisku blisko ko-
ścioła, bardzo kochała Alka. 
Codziennie modliła się za nie-
go i być może wymodliła jego 
powołanie. Mama wspomina-
ła też, że jeszcze w swym ło-
nie, trzecie swoje dziecko ofia-
rowała Bogu. Mówiła, że jak 
przyjdzie na świat dziewczyn-
ka, to żeby została zakonnicą, 
a jak będzie to chłopak – to 
ofiarowuje go Bogu na księdza. 
I widocznie Pan Bóg wysłu-
chał tej prośby, bo tym dziec-
kiem był nasz Alek. Nie wiem, 
czy mama wiedziała o jego 
planach kapłańskich zanim  
nie zdał matury. Bo w tam-
tych czasach, żeby komuś po-
wiedział w szkole, że chce być 
księdzem, to do matury by 
nie został dopuszczony. My 
też dopiero później się dowie-
dzieliśmy, że ma takie plany. 
Bardzo nas jego wybór drogi 
kapłańskiej ucieszył. Myślę, że 
mama to powołanie traktowa-
ła, jako przyjęcie przez Boga 
niegdyś ofiarowanego syna. Ze 

względu na czasy, w których 
wkraczaliśmy w dorosłość, na 
pewno mieliśmy obawy, co do 
bezpieczeństwa, bo różnie mo-
gło być. Zresztą już jako kapłan 
doświadczał przedziwnych sy-
tuacji. Było, że samochód mu 
pomalowali, a to innym razem 
drążki odkręcali czy do miesz-
kania materiały wybuchowe 
wrzucali. Spodziewaliśmy się, 
że każdego dnia może coś się 
mu przydarzyć, ale nie przy-
puszczaliśmy, że dojdzie do 
zamordowania. Dzisiaj, jak 
z żoną wspominamy rozmowy 
z ks. Jerzym, to nieraz na nasze 
uwagi, żeby był ostrożny, mó-
wił: „Może być różnie, ale ja je-
stem na wszystko przygotowa-
ny”. I jak widzimy, był dobrze 
przygotowany. 

A czy wy byliście na takie 
„wszystko” przygotowani?  

Na to na pewno nie. No 
gdzież to, to nie do pomyśle-
nia. Nawet po tylu latach cięż-
ko to w głowie pomieścić. 

Czy rodzice uprzedza-
li Alka, że jego kapłaństwo 
może wiązać się z wielkimi 
trudnościami ze względu na 
panujący w kraju system ko-
munistyczny? 

Jak jeszcze chodził do szko-
ły i służył do Mszy św., to na-
uczycielka wzywała mamę. 
Upominała, że z tego Alek 
będzie miał problemy, że bę-
dzie miał obniżony stopień 

z zachowania. Tego się mój 
brat nie przestraszył i służył 
na Mszach św. dalej. A i mama 
powiedziała nauczycielce, że 
jest wolne wyznanie i nikt nie 
może zabronić praktyk religij-
nych. Nasza mama była sta-
nowcza. Trzymała nas twardą 
ręką. Ale to Pan Bóg wybiera. 
Jak jest w Piśmie Świętym na-
pisane: Nie wyście mnie wy-
brali, ale to ja was wybrałem 
– i tego trzeba się trzymać. 
Mottem ks. Jerzego było głosić 
Ewangelie, głosić Prawdę. Na 
obrazku prymicyjnym wybrał 
takie słowa: „Posłał mnie Bóg, 
abym głosił Ewangelię i leczył 
rany zbolałych serc”. Na swojej 
drodze i do kapłaństwa, i już 
po święceniach, miał Bożych 
ludzi. Nawet i ja nieraz rozma-
wiałem z kard. Wyszyńskim, 
gdy jeździłem do seminarium, 
do brata. W późniejszych la-
tach, już jako kapłan, ks. Jerzy 
w swoich kazaniach podpie-
rał się słowami Ojca Świętego 
i Prymasa Tysiąclecia. Był Ma-
ryjnym kapłanem oddanym 
Matce Bożej. 

Na Msze św. za Ojczyznę 
ludzie pielgrzymowali z całej 
Polski…  

Z rodziną często jeździli-
śmy do Warszawy. Te Msze 
św. za Ojczyznę były przez 
władze odbierane jako wrogie 
manifestacje. Wokół zgroma-
dzonych, modlących się ludzi 
były rozstawione służby bez-
pieczeństwa i milicja z armat-

kami wodnymi. Ks. Jerzy za 
każdym razem prosił, żeby po 
Mszy św. w ciszy i rozmodleniu 
rozchodzić się, żeby nie prowo-
kować. Ale byli prowokatorzy 
podstawieni. Ostatni raz na 
Mszy św. za Ojczyznę byliśmy 
w sierpniu 1984 r. Dzieci miały 
jeszcze wakacje, to pojechali-
śmy wszyscy, żeby też spotkać 
się z ks. Jerzym. Bardzo były 
związane z wujkiem. Trudno 
się było do niego dostać przed 
Mszą św. Jak nas zobaczył,  po-
wiedział wszystkim: „Ja teraz 
mam rodzinę, proszę wszyst-
kich o opuszczenie miejsca”. 
Nakazał nam, byśmy od razu 
po Mszy św. jechali do domu, 
żebyśmy już do niego nie za-
jeżdżali, bo on też nie wróci 
do mieszkania. Będzie mu-
siał przez jakiś czas  gdzieś się 
ukrywać. Pilnowali jego wszę-
dzie. Tak było. Ale potrafił 
nie dać się złapać. Bywało, że 
przebierał się, doklejał wąsy, 
brodę… Czasem musiał dla 
niepoznaki iść z dziewczyną 
pod rękę. Agenci wypytywali, 
gdzie jest ks. Jerzy? Kiedy bę-
dzie wychodził? I dowiadywa-
li się, że ks. Jerzego już nie ma 
i nie będzie. To było nasze jed-
no z ostatnich spotkań. Wiele 
było oszczerstw, donosów na 
ks. Jerzego, ale nie potrafili 
przypiąć mu łatki. Później wy-
jechałem do Niemiec, do Düs-
seldorfu. Tam też zastała mnie 
wiadomość o porwaniu brata. 
Od razu postanowiłem wracać 
do Polski. Żegnała mnie grupa 
Niemców. Płakali i mówili, że 
jak doszło już do porwania, to 

nie będzie żył. Musiałem doko-
nać identyfikacji. Żeby ks. Jerzy 
nie miał przy sobie pewnych 
szczególnych rzeczy, nie miał-
bym odwagi powiedzieć, że to 
jest on, tak bardzo miał zmasa-
krowaną twarz. Dużo można 
by mówić na ten temat, ale te 
trzy słowa –  „Zło dobrem zwy-
ciężaj” nabierają nowej mocy. 
Trzeba darować ludziom, co 
złego nawet zrobili…, przeba-
czyć… O tym mówił za życia 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Przebaczyć, to nie znaczy 
zapomnieć. We wrześniu 
przeżywaliśmy piękne uro-
czystości upamiętniające ks. 
Jerzego. Wasz udział, jako 
najbliższej rodziny, w dziele 
rozwoju kultu męczeństwa 
Kapelana „Solidarności” jest 
ogromny… 

Cieszymy się, że nauczanie 
ks. Jerzego jest aktualne. Wiele 
szkół przyjmuje im. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Jeździmy po całej 
Polsce, gdzie nas zapraszają. 
Ludzie chcą usłyszeć o nim, 
o jego niestrudzonej walce 
o prawdę. W serca młodych 
pokoleń wpisuje się jego wzór 
do świętości: „Zło dobrem 
zwyciężaj”. Na takie spotkania 
wozimy relikwie. Wszędzie ks. 
Jerzy jest z nami. Przy ks. Je-
rzym i nam jest dobrze. Trzeba 
liczyć na jego pomoc. On wsta-
wia się za wszystkimi. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała  

Renata Różańska

NASZ jerzy

Relikwie błogosławionego męczennika w domu brata

Ks. Jerzy jako katecheta przy pracy dziećmi
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Monika Rogińska

Adresat nieznany

W dłoniach trzy-
mam przesyłkę, 
która wróciła. 

Na kopercie listonosz krzy-
wym pismem nakreślił in-
formację „Adresat nieznany”. 
Zaczęłam szukać nowego ad-
resu wśród znajomych. Dzisiaj 
dzięki Internetowi wiele moż-
na zdziałać. Przesyłka może 
nie była tak ważna, jednak da-
łam słowo, że wyślę. To praw-
da, że odkładałam, zwlekałam 
z przygotowaniem wszystkie-
go. Jakoś się nie składało. Każ-
dego dnia było coś ważniejsze-
go. Kiedy ktoś ze znajomych 
potwierdził adres, wysłałam 
ponownie. I znowu otrzyma-
łam zwrot, jednak tym razem 
adnotacja była już bardziej 
konkretna: „Adresat zmarł”.

Kilkakrotnie przeżyłam 
sytuację, w której miałam coś 

RODZINA zjednoczona na modlitwie

Kościół w chwale

W naszych kolę-
dowych ksią-
żeczkach „Idź-

cie i głoście”, w listopadzie 
pochylamy się nad tajemnicą 
Kościoła w chwale. Ks. Jan 
Radkiewicz wyjaśnia, że naj-
lepiej wyraża się to w świętych 
obcowaniu. Największym pra-
gnieniem człowieka jest być 
w pełni szczęśliwym. Takie 
jest także współczesne woła-
nie o szczęśliwe życie człowie-
ka w małżeństwie, w rodzinie, 
w społeczeństwie. Warunkiem 
szczęśliwego życia jest życie 
w łasce Bożej, czyli w świętości.

Pierwszym punktem wyjścia 
dla osiągnięcia świętości jest 
wszczepienie w Chrystusa, któ-
re dokonuje się w sakramencie 
chrztu. Generalnie „wspólnota 
świętych” (świętych obcowa-
nie) oznacza ponadnaturalne 
zjednoczenie Kościoła na ziemi, 
w czyśćcu i w niebie. Te oblicza 
uobecniają Kościół jako Mi-
styczne Ciało Chrystusa. Głową 
jest sam Pan. Odzwierciedle-
niem zespalającym jedność jest 
wzajemna miłość. Commu-
nio sanctorum zobowiązuje 
do wzajemnej miłości żywych 
w stosunku do zmarłych. Mi-
łość ta wyraża się w świadczeniu 
pomocy ze strony zbawionych 
w niebie i zobowiązuje do wsta-
wiennictwa za żywych „wspól-
noty świętych”. Obejmuje ona 
zatem Kościół w wymiarze 
ziemskim i niebieskim.

Szeroko pojęta „wspólnota 
świętych” odzwierciedla praw-
dę, że Kościół jest ze swej natury 
„święty” oraz jest „Kościołem 
świętych”. Podkreśla on, iż Bóg 
objawił wszystko, co człowieko-
wi jest konieczne do zbawienia 
i to pielęgnuje, przechowuje jako 
swój depozyt wiary. Św. Paweł 
nazywa wszystkich wierzących 
świętymi, ponieważ należą 
do świętego Boga oraz zosta-
li uświęceni przez Chrystusa. 
Święci są więc orędownikami 
wierzących, gdy w modlitwie 
polecamy Bogu nasze troski 

i potrzeby. Wzywając ich pomo-
cy, uważamy ich za naszych po-
średników u Boga i w takim sen-
sie nazywamy ich patronami.

Świętych obcowanie od-
zwierciedla nie tylko pocho-
dzenie, ale i posłannictwo 
Kościoła. Chrystus jest Głową 
Kościoła zarówno zadośćcier-
piącego w czyśćcu, tryumfu-
jącego w niebie, jak i pielgrzy-
mującego na ziemi. Jest to ten 
sam Kościół Jezusa Chrystusa, 
który funkcjonuje w trzech 
wymiarach. Sam Kościół jest 
sakramentem zbawienia, tj. 
narzędziem zjednoczenia czło-
wieka z Bogiem i między ludź-
mi. Wspólnota Kościoła nie 
istnieje sama dla siebie, lecz 
służy budowaniu Królestwa 
Bożego. Wierzący zwracają się 
z prośbą do Boga, by zmarłych 
przyjął do swej chwały. Mo-
dlą się również za siebie, aby 
wytrwać w wierności Bogu 
w pielgrzymce do wieczności. 
„Gdy cierpi jeden członek (Ko-
ścioła), współcierpią wszystkie 
inne członki” (1Kor 12, 26n). 
Najmniejszy zatem czyn miło-
ści „przynosi korzyść wszyst-
kim”, żyjącym na ziemi czy 
zmarłym (Katechizm Kościoła 
Katolickiego).

Kościół na ziemi, jak już to 
omawialiśmy, jest wspólnotą 
wiary, wspólnotą dóbr ducho-
wych, wspólnotą sakramen-
tów, wspólnotą łaski, wspól-
notą charyzmatów. Te dary 
przekraczają granice śmierci, 
tzn. są oznaką nadprzyrodzo-
nego charakteru Kościoła. Jest 
On jednocześnie „zgromadze-
niem widzialnym i wspólnotą 
duchową”. Znakiem więzi Ko-
ścioła pielgrzymującego są: ko-
inonia (wspólnota wiary), mar-
tyria (świadectwo), diaconia 
(służba), liturgia (uwielbienie, 
kult). Są to sposoby wyrażania 
„wspólnoty świętych”. Pojęcie 
Kościoła jako „komunijnej” 
wspólnoty wiernych przypo-
mina o współpracy, dialogu 
między Jego członkami, ale 

przede wszystkim o zjedno-
czeniu ludzi z Chrystusem.

Pismo Święte wspomina 
o eschatologicznym oczysz-
czeniu, czyli o rzeczywistości 
czyśćca. Dlatego też już w XVI 
w. Kościół na Soborze Try-
denckim sformułował dogmat 
o czyśćcu. Jest on stanem każdej 
duszy, która wprawdzie umiera 
w łasce, ale jeszcze potrzebuje 
pomocy z powodu nieodpo-
kutowania kary za grzechy. 
Ponieważ nic nieczystego nie 
może wejść do nieba, dlatego 
odbywa się proces oczyszcze-
nia duszy człowieka w miłości 
i przez miłość. Jest to miłość za-
dośćcierpiąca. Możemy pomóc 
„duszom czyśćcowym” przez 
modlitwę, ofiarę Mszy św., post, 
odpusty, dobre uczynki. Cier-
pieniem „dusz czyśćcowych” 
jest pewność zbawienia, ale 
niemożność oglądania Boga. 
One nie mogą już być potępio-
ne, a stan przejściowy czyśćca 
polega na niemożliwości oglą-
dania Boga „twarzą w twarz”. 
Ta ekspijacja ma przywrócić 
duszy jej „visio beatifica”, pełnię 
zbawienia. Tradycja Kościoła 
przypomina o naszej pomocy 
w wybawieniu zmarłych prze-
bywających w czyśćcu. Stąd 
wypływa praktyka modlitwy 
za zmarłych, a szczególnie za-
dośćuczynienia za ich ziemskie 
winy. Stan czyśćca jest stanem 
chrześcijańskiej solidarności 
między żywymi a umarłymi.

Istotą nieba jest wspólnota 
zbawionych w komunii „życia 
i miłości”. Jest to jednocześnie 
stan pełni wszystkiego, pełni 
życia. W niebie wypełnią się 
wszystkie oczekiwania Ko-
ścioła na ziemi. To jest Kościół 
w „chwale nieba”, gdzie osiąga 
swoje wypełnienie, cel swego 
pielgrzymowania. Do Kościoła 
niebiańskiego należą wszyscy 
święci w niebie wraz z Matką 
Bożą i aniołami. Wstawiennic-
two świętych utwierdza „Ko-
ściół świętości” przez zasługi, 
które zdobyli oni na ziemi. 

Sobór Watykański II przypo-
mina, że istnieje „braterska 
troska” o nas. To jest patronat 
wszystkich zbawionych nad 
ich braćmi pielgrzymującymi 
do wieczności. Kult świętych 
to wyraz aktywnej więzi nie-
ba z ziemią. Skuteczne staje 
się zatem wstawiennictwo 
świętych za nami. Wzajemnie 
udzielanie się dóbr duchowych 
realizuje się przez modlitwę, 
sakramenty (szczególnie Eu-
charystię), odpusty. 

Szczytem życia chrześci-
jańskiego i centrum życia 
Kościoła jest Eucharystia. 
To ona uobecnia przymierze 
Chrystusa z Kościołem przy-
pieczętowane Jego śmiercią na 
krzyżu. Ze względu na zasługi 
Pana, Jego ofiara krzyżowa — 
Msza św. ma ogromną wartość 
dla żywych i zmarłych. Od-
pusty ofiaruje się ze względu 
na zasługi Chrystusa, Matki 
Najświętszej i świętych. Ko-
nieczne są warunki do speł-
nienia. Najważniejszy jest 
stan łaski uświęcającej i wola 
trwania w łasce, w bezgrzesz-
ności. To jest istota odpustów, 
dająca moc zasługującą dla 
zadośćuczynienia cierpiących 
w czyśćcu. Obcowanie świę-
tych to wzajemna wymiana 
darów duchowych między 
niebem, czyśćcem a ziemią. 
Święci są nie tylko wzorami 
człowieczeństwa, ale i życia 
chrześcijańskiego.

Niech listopadowy czas po-
może nam jeszcze lepiej zrozu-
mieć i podjąć wezwanie, abyśmy 
żyjąc teraźniejszością, budowali 
radośnie przyszłość w Bogu.

Ks.  dr Jacek Uchan 
– dyrektor Wydziału Duszpaster-

stwa Ogólnego Kurii Biskupiej 
w Ełku

 

komuś przygotować, przesłać, 
przypomnieć i niestety oka-
zało się, że jest już za późno. 
O jak trudno jest przełknąć go-
rycz, która jest w pewnym sen-
sie porażką. Ile słów uwięzło 
w gardle, bo już nie ma komu 
ich wypowiedzieć, nie ma 
tych, którzy czekali na moją 
odpowiedź. Pytania gdzieś 
zawisły. Pragnienia niezreali-
zowane nasilają westchnienia 
i wyciskają łzy. A z drugiej 
strony silę się na usprawiedli-
wienie, że przecież to i tak na 
ich zbawienie nie ma wpływu.   

Postanowiłam, że kolejnego 
razu nie będzie. Nie pozwo-
lę więcej na niezrealizowaną 
obietnicę, bo to mnie we-
wnętrznie dotyka. Ochronię się 
przed niepotrzebnym bólem. 
Przed koniecznością przyzna-
nia przed samą sobą, że zawio-

dłam. Nikogo też nie będę mu-
siała przepraszać. W ramach 
ochronnego płaszcza przesta-
łam obiecywać. Jakiekolwiek 
nalegania uznawałam za atak 
na moją wolność. A jednak na 
dłuższą metę nie da się tak żyć. 
Pan Bóg daje wiele możliwości, 
abym mogła komuś sprawić 
przyjemność, abym mogła każ-
dego dnia zrobić coś dobrego. 

Po latach odnalazłam tam-
tą przesyłkę. Otworzyłam ją, 
chociaż nie była do mnie. Jed-
nak cała była moja, oprócz 
pragnienia tamtej osoby, by 
to dostać. Były to zdjęcia „nie 
w porę wysłane”. Przyszła mi 
wówczas myśl, że ta osoba tak 
bardzo chciała towarzyszyć mi 
w mojej niezwykłej podróży. 
Prawdziwie cieszyć się ze mną 

i moimi oczami widzieć to pięk-
no uchwycone w kadrze foto-
grafii. Zrozumiałam po czasie, 
że jest więcej osób wokół mnie,  
z którymi razem idę przez życie. 
Dzięki nim i ja mogę widzieć 
i wiedzieć więcej. Chętnie dzie-
lą się swoim doświadczeniem, 
radą, życiem. Są jak opisane do-
świadczenie z tezą, przebiegiem 
i wnioskami. 

Dzisiaj zatroszczę się o czło-
wieka, który delikatnie wy-
rywa mnie z lenistwa, ocię-
żałości, który „zmusza” mnie 
do działania. Dzisiaj dziękuję 
wszystkim, którzy towarzy-
szyli mi i towarzyszą w moim 
wędrowaniu, jakim jest życie. 
A zwłaszcza tym, którzy nie 
szczędzą mi wyzwań tak wiel-
kich, że cudem się stają.

10.00-  Msza św. Jubileuszowa z okazji XX lecia Akcji Katolickiej 
            Diecezji Ełckiej pod przewodnictwem  J. E. Ks. Bp Jerzego 
            Mazura SVD Biskupa Ełckiego w Katedrze Ełckiej

11.30-  Uroczysta Gala w Ełckim Centrum Kultury
            połączona z prelekcją, podziękowaniem i występem 
      zaproszonych gości,  na zakończenie wspólna Agapa

Asystent Diecezjalny                     Prezes Zarządu DIAK

Aneta Wolna

"Macie obowiązek i prawo nieść Ewangelię,
świadczyć o jej aktualności dla współczesnego człowieka,

i zapalać do wiary tych, którzy oddalają się od Boga"
                              

                                                 św. Jan Paweł II

ZAPRASZAMY

ks.dr Maciej Gilewski

PATRONI

PROGRAM

MEDIALNI

ZAMYŚLENIA 
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W sobotę, 21 październi-
ka 2017 r. Stacją Dorosłych 
zakończył się I Kongres Die-
cezji Ełckiej, przeżywany pod 
hasłem: „Idźcie i głoście”. 
W czerwcu miały miejsce Sta-
cja Dziecięca i Stacja Młodzie-
żowa. „Inicjatywa I Kongresu 
Misyjnego Diecezji Ełckiej zo-
stała zapoczątkowana podczas 
IV Krajowego Kongresu Mi-
syjnego w 2015 r. Jako Biskup 
Ełcki, a także Przewodniczący 
Komisji Episkopatu Polski ds. 
Misji zdecydowałem się zorga-
nizować razem z najbliższymi 
współpracownikami diecezjal-
ny Kongres Misyjny” – o idei 
kongresowej mówił bp Mazur. 

Poprzednie stacje kongreso-
we zgromadziły wiele tysięcy 
dzieci i młodzieży. Tym razem 
swoje świadectwo Kościoła 
misyjnego dali dorośli. Celem 
Kongresu jest, aby wszyscy 
mieli świadomość, że nakaz 
Chrystusa dotyczy i obowiązu-
je wszystkich ludzi ochrzczo-
nych, „bo z chrztu św. jeste-
śmy uczniami, misjonarzami”. 
„Kongres misyjny i wszystkie 
konferencje, spotkania mają 
nam jeszcze bardziej uświado-
mić, że jako ludzie ochrzczeni 
winniśmy ewangelizować. Ma 

budzić większą świadomość 
misyjną Kościoła, bo misyj-
ność to DNA Kościoła” – mó-
wił biskup. 

Uczestnicy kongresowej 
Stacji Dorosłych zgromadzi-
li się na wspólnej Mszy św., 
w par. św. Rafała Kalinowskie-
go w Ełku, której przewodni-
czył Biskup Ełcki. W homilii 
biskup wskazywał na troskę 
i odpowiedzialność wszyst-
kich ochrzczonych za misje. 
„Wszyscy jesteśmy zobowią-
zani do głoszenia Ewangelii, 
niesienia Chrystusa innym 
i do wspomagania poprzez 
modlitwę, ofiarowanie cier-
pień, ofiary materialne tych, 
którzy są zaangażowani w mi-
sji ad gentes. Za św. Pawłem 
winniśmy powtarzać: <<Nie 
jest dla mnie powodem do 
chluby to, że głoszę Ewange-
lię. Świadom jestem ciążącego 
na mnie obowiązku>>” - ape-
lował biskup.

Po Eucharystii uczestnicy 
manifestując „Kościół w dro-
dze”, odmawiając modlitwę 
różańcową, przeszli do hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, gdzie odbyły się 
liczne konferencje poświęcone 
tematyce misyjnej.

Telemosty utworzone z mi-
sjonarzami z Ekwadoru, Papui 
Nowej Gwinei, Togo, było nie-
zwykłym przeżyciem. Zwłasz-
cza, że jedną z uczestniczek 
Kongresu była mama ks. Pawła 
Zajko. Misjonarze oczekiwali 
na połączenie wraz z grupą swo-
ich parafian. Wspólnie z uczest-
nikami Kongresu modlili się na 
różańcu. Jak zauważyła jedna 
z uczestniczek: „modlitwa jest 
pięknym językiem Kościo-
ła. Oni odmawiają różaniec 
w swoim języku, my w swoim, 
a Pan Bóg to wszystko rozumie. 
Jednoczy nas Chrystus”.

Organizatorzy przygotowa-
li również stoiska, na których 
można było nabyć pamiątki 
pochodzące z misji. Znalazła 
się również publikacja poświę-

cona śp. ks. Mariuszowi Grasz-
kowi, misjonarzowi z Boliwii. 

Na zakończenie bp Jerzy 
Mazur podziękował wszyst-
kim misjonarzom i misjo-
narkom za wiarę, miłość, 
entuzjazm, zapał misyjny 
w głoszeniu Ewangelii aż po 
krańce ziemi. „Serdecznie 
dziękuję także dziennika-
rzom pracującym w mediach, 
w Martyrii, telewizji interne-
towej Salve, Radio5, lokalnym 
środkom społecznego przeka-
zu za przekazywanie informa-
cji o misjach i misjonarzach, za 
przekaz informacji z dzisiej-
szego Kongresu. W imieniu 
misjonarzy i misjonarek dzię-
kuję wszystkim, darczyńcom, 
którzy na różny sposób poma-
gają misjom. 

Stacja Dorosłych

Listopad zdaje się być 
idealnym momentem 
do przemyśleń nad 

przemijającym czasem. Sprzy-
ja temu dzień zaduszny, modli-
twy wypominkowe, częstsze 
wizyty na grobach bliskich, 
a poza tym jesienno-zimowa 
aura za oknami naszych do-
mów.

Wszystkie te okoliczności 
sprawią, że kiedy zatrzymamy 
się na chwilę, uświadamiamy 
sobie, że czas szybko przemi-
ja, a my w swoim życiu nic nie 
zmieniamy. Nasze ambitne 
plany kończą się na zamiarach 
i chęciach. Mijają kolejne lata, 
a my stoimy w miejscu.

Ujął mnie fragment Ewan-
gelii, który Kościół przygo-
tował na jeden z październi-
kowych dni. Opowiada on 
o wizycie Jezusa w domu Marii 
i Marty. Siostry – Maria zasłu-
chana i zapatrzona w Jezusa, 
zaś Marta – zabiegana, trosz-
cząca się o wszystko, tylko 
niekorzystająca z obecności 
samego Boga w jej otoczeniu. 
Jezus przypomina Marcie, że 
troszczy się o wszystko, a prze-
cież nie o to chodzi, bo zapo-
mina o najważniejszym. 

Okazuje się, że Jezus może 
spotykać sie z nami o wiele 
częściej, niż nam się wydaje. 
Tylko zasadnicze pytanie – 
czy my, zabiegani, zatroskani 
o wszystko, nie zapominamy 
o tym jednym, najważniej-
szym? Może to jest przyczyna 
sytuacji stania ciągle w miej-
scu, braku dobrych zmian 
w naszym życiu. Zaczęły mną 
targać pytania. Takie, które 
już u swojego źródła były swo-
istym usprawiedliwieniem. 
Kiedy ludzie mają znaleźć na to 
wszystko czas? – na modlitwę, 
rachunek sumienia, Mszę św., 
poza tą niedzielną. Przecież są 
dzieci, ich szkoła, jest praca, 
obowiązki. Spowiedź comie-
sięczna – po co? Przecież każ-
dy z nas korzysta z tego sakra-
mentu na Wielkanoc, a poza 
tym nie ma takiej okazji. 

My, ludzie XXI wieku, 
często usprawiedliwiamy się 
właśnie tym, że mamy tyle 
na głowie, że troszczymy się 
o tak wiele. Niepokoimy się 
– zależnie od wieku – szkołą, 
pracą, przygotowaniem świąt, 
kończącą się polisą ubezpie-
czeniową czy koniecznym już 
remontem, bo znudził nam się 

... potrzeba mało  
albo tylko jednego (Łk 10, 42)

kolor mebli czy ścian. A Jezus, 
tak samo jak do Marty, tak i do 
nas mówi „troszczysz się o wie-
le, a potrzeba tylko jednego”. 
Zachęca nas w tych słowach do 
zaufania. O ile prościej żyłoby 
się, gdybyśmy tyle samo czasu 
poświęcali modlitwie, co spo-
tkaniu z telewizorem czy face-
bookiem. Czy przesadą byłoby, 
gdybyśmy pomiędzy ilością 
czasu spędzonego w restau-
racji ze znajomymi postawili 
znak równości między czasem 
spędzonym w kościele? Mowa 
tu o prawdziwej równowadze. 
Jezus nie zachęca do rezygnacji 

z obowiązków, z pracy, szko-
ły, czy z pasji i przyjemności. 
Sugeruje zaś, że jeśli wszystko 
zbalansujemy, to będzie to mia-
ło sens i właściwy porządek.

Może to właśnie dlatego 
stoimy w miejscu, nie zwięk-
szając swojej wartości. Mar-
nujemy bezcenny dar, jakim 
jest czas i kolejny raz w na-
szych głowach pojawia się myśl 
o przemijaniu. Zdaje się, że 
listopad to idealny czas na to, 
aby coś zmienić. A jeśli nie to, 
to zastanowić się nad tym, czy 
ten wspomniany balans wystę-
puje w naszym życiu. 

Maciej Sparzak

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pod honorowym patronatem ks. abp. dr Tadeusza  Wojdy, Metropolity Białostockiego

Dokończysz dzieło Faustyny
Siostra Helena Majewska CSA (1902-1967) - mistyczka i apostołka Bożego Miłosierdzia

9 grudnia 2017 r. godz. 10.00 - 
w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej ul. Kościelna 1A; Białystok

W programie : Rola s. Heleny Majewskiej CSA, mistyczki, w rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia w Kościele ; jej współpraca z bł. Ks. M. So-
poćko w duchu charyzmatu Sióstr od Aniołów.

W ramach konferencji przewidziana promocja książki „Dokończysz dzieło Faustyny” autorstwa ks. dr M. Damazyna, a także otwarcie wysta-
wy „Wilno - Miasto Miłosierdzia”.

Zwieńczeniem konferencji będzie Msza św. godz. 18.00, celebrowana przez ks. bpa Henryka Ciereszko  w archikatedrze białostockiej 

Zapraszamy!  -  SIOSTRY OD ANIOŁÓW
         

ZAPROSZENIE

Uroczysta Eucharystia w Parafii Św. Rafała Kalinowskiego w Ełku

Kościół w drodze

Prelekcja ks. dr Marka Bednarskiego
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ks. dr Ryszard Sawicki
– doktor teologii pastoralnej,

wicedyrektor Caritas 
diecezji ełckiej ds. formacji

Wigierscy kameduli  
i ich „memento mori”

CUDZE  chwalicie SWEGO nie ZNACIE

Wciąż żywe są 
opowieści o wi-
gierskich kame-

dułach, którzy przedstawiani 
są jako pustelnicy na co dzień 
obcujący z wiecznością. Mówi 
się o nich, że spali w trumnach 
i pozdrawiali jedynie słowami 
„memento mori” („pamiętaj, 
że umrzesz”). Wspominane 
przekazy ludowe to jednak 
w dużej mierze owoce swoistej 
legendy, otaczającej ukryte za 
murami życie eremitów.

Miałem niedawno okazję 
przekonać się o tym, odwie-
dzając czynny do dzisiaj Erem 
Pięciu Braci Męczenników 
w Bieniszewie, k. Konina. Je-
den z pustelników zaprowadził 
mnie do krypt pod kościołem, 
gdzie mogłem zobaczyć, że 
podobnie, jak w historycznym 
Eremie Wyspy Wigierskiej, tak 
i w tym czynnym do dzisiaj, 
nie używa się trumien. Ciało 
zmarłego zakonnika, zgod-
nie z dawną tradycją, wkła-
dane jest na desce do niszy 
i zamurowywane. Na zewnątrz 
umieszcza się napis, podający 
jedynie imię zmarłego mnicha, 
jego wiek oraz ilość lat spędzo-
nych w klasztorze. Ceremoniał 
pochówku jest świadectwem 
ciągłości tradycji, a także łącz-
nikiem pomiędzy kolejnymi 
pokoleniami tych, którzy zde-
cydowali się całkowicie oddać 
swoje życie Bogu. Kameduli 
nie używają zatem trumien ani 
za życia, ani nawet po śmierci.

Reguła kamedułów, podob-
nie jak kartuzów i trapistów, 
zakłada milczenie. Wigierscy 
eremici, jak każda zorgani-

zowana społeczność, musieli 
jednak wspólnie podejmować 
ważne dla konwentu sprawy, 
otaczać opieką duchową swoich 
młodszych współbraci, a więc 
absolutne milczenie jest jedynie 
legendą. Pozdrowienie „me-
mento mori” mogło funkcjo-
nować, ale na pewno nie były 
to jedyne słowa wypowiadane 
do siebie przez mnichów. Ła-
cińska sentencja zyskała bardzo 
na popularności dzięki trylogii 
Henryka Sienkiewicza, której 
bohater – Michał Wołodyjow-
ski – ukrywał się u kamedułów 
na warszawskich Bielanach.

Opowiadane legendy to za-
tem pewne uproszczenia i nie 
do końca zgodne z prawdą 
fantazje. Trudno jednak za-
przeczyć tezie, że wigierscy 
kameduli nieustannie obco-
wali z wiecznością. Celowo 
nie angażowali się czynnie 
w losy świata. Każda dusza 
zaczynająca swe życie eremic-
kie, doznawała i doznaje uczu-
cia wyzwolenia. Rozłąka ze 
światem w dużej mierze uła-
twia bowiem kontakt z rze-
czywistością nadprzyrodzo-
ną. Często zapomina o tym 
współczesny człowiek, tonący 
w morzu zbędnych gadżetów 
i żyjący w zawrotnym tempie. 
Tak bardzo pogrążony w do-
czesności, że nie mający cza-
su na refleksję o wieczności. 
Tak wiele nieraz posiadający, 
a tak ubogi duchowo… Treść 
łacińskiej sentencji „memento 
mori” stanowi argument prze-
ciwko zbytnim dążeniom ku 
sprawom przyziemnym, które 
przemijają wraz ze śmiercią. 

Formuła ta przypomina także, 
że śmierć może nas zaskoczyć 
w każdym momencie i jest dla 
nas napomnieniem do życia 
bez grzechu.

Wigierscy mnisi zostali 
zmuszeni do opuszczenia swo-
jego klasztoru przez władze 
zaboru pruskiego w 1800 r. Po-
zostawili jednak swój duchowy 
testament, którego treść przed-
stawia nam XVIII-wieczne 
malowidło „dance macabre”, 

znajdujące się w kryptach pod 
kościołem. Na wizerunku wi-
dać postać mnicha, którego 
śmierć zaprasza do tańca. Na-
wiedzając tę podziemną ne-
kropolię i patrząc na prochy 
wigierskich kamedułów, mo-
żemy powiedzieć – „tyle zosta-
je z człowieka”. Są tacy, którzy 
szukają wielkiego świata i tacy, 
którzy tęsknią do skrawka pu-
stelni. Tutaj jedni i drudzy sły-
szą to samo: „memento mori”.

Ks.  dr Jacek Uchan 
– dyrektor Wydziału Duszpaster-

stwa Ogólnego Kurii Biskupiej 
w Ełku

 

Pierwszą niedzielą Ad-
wentu rozpoczniemy 
nowy rok duszpaster-

ski pod hasłem „Jesteśmy na-
pełnieni Duchem Świętym”. 
Ma on jeszcze bardziej przy-
bliżyć wiernym Osobę Ducha 
Świętego i Jego dary, pomóc 
otworzyć się na Jego działanie 
oraz obudzić większą świa-
domość dotycząco tego, że 
jesteśmy narzędziami Ducha 
Świętego. Nowy rok duszpa-
sterski ma również skłonić 
do refleksji nad sakramentem 
bierzmowania i jego skutka-
mi. Trzeba przyznać, że wciąż 
wielu osobom ochrzczonym 
brakuje głębszej świadomości 
przyjętego sakramentu bierz-
mowania i obowiązku chrze-
ścijańskiego świadectwa na 
miarę udzielonego im daru 
Bożego Ducha. 

Konieczna obecność Du-
cha Świętego

Bardzo często nie potrafi-
my zauważyć obecności Du-
cha Świętego i Jego działania 
w Eucharystii. Tymczasem 
bez obecności i mocy Ducha 
Świętego nie mogłoby zaist-
nieć zgromadzenie liturgicz-
ne. Bezowocne pozostałyby 
również wypowiadane przez 
kapłana podczas każdej Mszy 
św. słowa konsekracji.

Żaglowiec, czy zwykła łódź
Każdy na nas został powo-

łany przez Pana Boga, aby być 
świętym. Człowieka obdarzo-
nego darami Ducha Świętego 
można porównać do żaglowca, 
którego żagle pozwalają szyb-
ko płynąć ku pełnemu morzu. 
Dary Ducha Świętego są jak 
żagle, które jednak muszą być 
odpowiednio rozpięte, bo ina-
czej żaglowiec pozostanie na 
miejscu lub z trudem będzie 
się poruszał. Wielu otrzymało 

dary w sakramencie bierzmo-
wania, jednak gdy chodzi o po-
wołanie do świętości, wyraź-
nie widać, że stoją w miejscu, 
a nawet się cofają. Dzieje się 
tak dlatego, że człowiek, któ-
ry nie pielęgnuje swego życia 
duchowego, nie otwiera się na 
działanie Ducha Świętego. Ob-
raz człowieka pozbawionego 
Jego darów można porównać 
do zwykłej łodzi, która po-
rusza się jedynie za pomocą 
wioseł. Nigdy nie wypłynie na 
głębokie morze. W tym kon-
tekście, szansą duszpasterską 
w najbliższym czasie będzie 
towarzyszenie wiernym w od-
krywaniu darów, które zostały 
im wprawdzie udzielone, jed-
nak bardzo często pozostają 
niezauważone lub niewyko-
rzystane.

Nie tylko młodzież bierz-
mowana

Jesteśmy napełnieni 
Duchem Świętym

Nowy rok duszpasterski 
nie dotyczy jedynie młodzie-
ży przygotowującej się do 
sakramentu bierzmowania. 
Jego adresatami są wszyscy 
ochrzczeni – zarówno ci, któ-
rzy zostali już bierzmowani, 
jak i ci, którzy go dopiero 
otrzymają. W wielu oso-
bach dorosłych sakrament 
ten jakby „zamarł”. Dlatego 
cały wysiłek duszpasterski 
w nadchodzącym roku będzie 
skoncentrowany na tym, aby 
pomóc osobom ochrzczonym 
odkryć dar Ducha Świętego, 
udzielony im przez samego 
Jezusa w sakramencie bierz-
mowania oraz ukazać fakt, 
że Duch Święty, sam będąc 
darem Zmartwychwstałe-
go, również przynosi z sobą 
dary. Dzięki pieczęci Ducha, 
otrzymywanej w sakramen-
cie bierzmowania, chrze-
ścijanin osiąga pełnię swej 
tożsamości i staje się świa-
domy swego posłannictwa 
w Kościele i świecie. Jednym 
ze skutków realizacji progra-
mu duszpasterskiego będzie 
przyjęcie przez wiernych 
postawy ucznia-misjonarza, 
działającego w mocy Ducha 
Świętego.

Ważne rocznice
Program duszpasterski 

uwzględni również przypada-
jące w przyszłym roku rocz-
nice ważnych wydarzeń histo-
rycznych, w tym 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości (11 listopada) 
i 450. rocznicę śmierci św. Sta-
nisława Kostki (15 sierpnia).

 Taniec śmierci (Danse macabre) 
- kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - Wigry

Informacja o Korespondencyjnym  
Kursie Biblijnym

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie 
organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem Kursu 
jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świę-
tego. W kursie może brać udział każdy zainteresowany 

Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji tradycyj-
nej (papierowej) oraz elektronicznej. Informacje o kursie 

można uzyskać na stronie internetowej: www.kursbiblijny.
deon.pl oraz pod podanym adresem: e-mailowym oraz 

adresem pocztowym.
kkk.biuro@gmail.com, albo: ks. Zbigniew Marek SJ

ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków, „Kurs Biblijny”
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Czy wiarę należy  
wyznawać zawsze?

ks. Marcin Sieńkowski
– prefekt alumnów 

roku I WSD Ełk

Cóż to za pytanie? 
Wiarę należy wy-
znawać zawsze – 

brzmi odpowiedź, która jako 
pierwsza ciśnie się na usta. 
Jednak już po chwili namy-
słu rodzi się pewnego rodzaju 
trudność, a miejsce śmiałej 
odpowiedzi zajmuje niepew-
ność, choćby i z tej racji, że ktoś 
w ogóle stawia to pytanie. 

To, że wiara jest konieczna 
do zbawienia, nie powinno 
budzić jakichkolwiek wątpli-
wości. W końcu sam Chrystus 
daje gwarancję, że zbawiony 
będzie ten, kto uwierzy i przyj-
mie chrzest (por. Mk 16, 16). 
Jednakże zapewnienie to nic 
nie mówi o tym, że zbawienie 
nastąpi w wyniku zawsze wy-
znawanej wiary, podczas gdy 
zawsze, czyli nieustannie nale-
ży się np. modlić (por. Łk 18, 1) 
oraz stale czuwać (por. Mt 24, 

42n). Jeśli zawsze, tj. w każdym 
czasie, obowiązują nas pewne 
czynności, to dlaczego nie ma 
wśród nich nieustannego wy-
znawania wiary? 

Warto pamiętać, że czym 
innym jest posiadanie wiary, 
a czym innym jej wyznawanie. 
Bez wiary nie można osiągnąć 
zbawienia. A czy dochodzi się 
do niego bez jej wyznawania? 
Odpowiedź na to pytanie nale-
ży poprzedzić pewnym rozróż-
nieniem. To, co służy zbawie-
niu człowieka, zostało zawarte 
w przykazaniach Bożego pra-
wa. Przy czym, jedne z nich 
są zakazujące, inne nakazują-
ce. Ponieważ wiara jest m.in. 
uznaniem istnienia Boga, tj. 
afirmowaniem Jego istnienia, 
to może być podana jedynie 
w formie przykazania nakazu-
jącego. Wiara zawiera się więc 
wśród tych czynników, któ-

re do zbawienia są konieczne 
i zarazem nakazane. Między 
przykazaniami nakazującymi 
a zakazującymi zachodzi dość 
subtelna różnica. Prawa naka-
zujące obowiązują na zawsze, 
ale nie zawsze, czyli na wszyst-
kie czasy, ale nie na każdy czas. 
Na przykład przykazanie o za-
chowaniu postu ustanowione 
jest na zawsze, ale nie obowią-
zuje zawsze, lecz tylko w okre-
ślonym czasie (dni pokuty) 
i w określonych warunkach 
(odpowiedni wiek, dobre zdro-
wie). Z kolei prawo zakazujące 
obowiązuje na zawsze i zawsze, 
np. przykazanie – nie zabijaj 
ustanowione jest na wszystkie 
czasy i każdy czas. 

W takim razie, kiedy wy-
znanie wiary jest konieczne, 
a kiedy nie? Istnieją takie oko-
liczności, wobec których nie 
można zaniechać wyznania 

wiary. Okoliczności te spra-
wiają, że wyznanie wiary musi 
mieć miejsce. Przede wszyst-
kim wiarę należy bezwzględ-
nie wyznawać zawsze wtedy, 
gdy brak jej uzewnętrznienia 
przynosi ujmę czci Bożej. Po 
drugie, od wyznania wiary nie 
można się wymówić wówczas, 
gdy domaga się tego pożytek 
bliźniego. Chodzi o to, że mil-
czenie, zatajenie lub nieprzy-
znawanie się do swojej wiary 
– w sytuacji, gdy zachowania te 
wywołują u innych przekona-
nie, że nie mam wiary lub, że 
wiara jest nieprawdziwa albo, 
gdy z tego powodu inni zała-
mują się w wierze – jest niedo-
puszczalne. Wyznanie wiary 
w takich okolicznościach jest 
najzwyczajniej konieczne. Po-
twierdzeniem tego są słowa 
samego Jezusa: „Do każde-
go więc, który się przyzna do 
Mnie przed ludźmi, przyznam 
się i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie. Lecz kto 
się Mnie zaprze przed ludźmi, 
tego zaprę się i Ja przed moim 
Ojcem, który jest w niebie” (Mt 
10, 32-33). Gdy natomiast tego 
rodzaju okoliczności nie mają 
miejsca, wyznawanie wiary nie 
jest koniecznie. 

Wobec powyższego należy 
stwierdzić, że nie zawsze należy 
wyznawać wiarę. Wprawdzie 
wiara jest konieczna do zba-
wienia, ale nie znaczy to, że jej 
uzewnętrznienie musi następo-
wać w każdym czasie, lecz tylko 
w takich okolicznościach, które 
tego wymagają. Jednym sło-
wem, wiarę należy koniecznie 
wyznawać wtedy, gdy w jaki-
kolwiek sposób jest zagrożona. 

Waldemar Brenda 
– naczelnik Oddziałowego Biura 

Edukacji Narodowej IPN  
w Białymstoku

Z HISTORYCZNEJ teki

List biskupów

Był listopad 1965r. 
Kończył się właśnie 
Sobór Watykański 

II zwołany 3 lata wcześniej 
w celu określenia, w jaki spo-
sób Kościół rzymskokatolicki 
powinien odpowiedzieć na 
wyzwania, niesione przez wiek 
XX. Wzięło w nim udział 150 
biskupów z całego katolickiego 
świata, choć akurat środkowa 
Europa była reprezentowana 
bardziej niż skromnie. Świat 
wciąż był podzielony i zza że-
laznej kurtyny, za którą pano-
wał komunistyczny totalita-
ryzm, narzucający podbitym 
narodom programowy ateizm, 
przyjechało tylko 25 dostoj-
ników Kościoła. Większość 
z nich to byli Polacy.

Nie tylko komunizm wy-
tyczał granicę ówczesnych 
podziałów.  20 lat po zakoń-
czeniu II wojny światowej 
w Polsce wciąż żywa była pa-
mięć o ofiarach, choć oficjalnie 
można było mówić tylko o ich 
niemieckich sprawcach z lat 
1939-1945. Za to w Niemczech, 
mimo powojennej denazyfi-
kacji, panowało przekonanie 
o czystych rękach niemiec-
kich „matek i ojców”. Dobrym 
przykładem obojętności wobec 
zbrodni narodowego socjali-
zmu było sprawowanie urzędu 
burmistrza miasta Westerland 
przez Heinza Reinefartha, 
jednego z katów powstania 
warszawskiego. Reinefarth re-
prezentował w polityce Blok 
Wypędzonych ze Stron Oj-
czystych, zaś pamięć o „wypę-
dzeniu” Niemców ze wschodu 
oraz brak akceptacji dla powo-

jennych granic wciąż domino-
wały w tamtejszym dyskursie 
publicznym o skutkach wojny.

Pojawiały się jednak pierw-
sze symptomy zmian. Proces 
katów z Konzentrationslager 
Auschwitzwe Frankfurcie nad 
Menem (1963-1965) uzmysło-
wił młodym Niemcom, do cze-
go byli zdolni ich rówieśnicy 
dwadzieścia lat wcześniej. Po-
woli dojrzewała wewnątrznie-
miecka dyskusja dotycząca od-
powiedzialności za zbrodnie 
wojenne. Znaczącą role odgry-
wały tu niemieckie kościoły 
chrześcijańskie, organizujące 
w pierwszej połowie lat sześć-
dziesiątych pielgrzymki do 
miejsc nazistowskich zbrodni 
w Polsce. Zachodnioniemiec-
cy ewangelicy wydali także 
Memorandum Wschodnie – 
dokument, który można było 
odczytać jako apel o pojedna-
nie i uznanie granicy na Odrze 
i Nysie.

W tej właśnie sytuacji, zgro-
madzeni na Soborze Watykań-
skim II, polscy biskupi posta-
nowili zaprosić kilkadziesiąt 
episkopatów z całego świata 
na obchody Milenium Chrztu 
Polski.  Jeden z listów 18 listo-
pada 1965r. został skierowany 
do episkopatu niemieckiego. 
Rychło miało się okazać, że 
ten właśnie dokument  posiada 
znaczenie szczególne. 

W redagowanie Listu/Orę-
dzia biskupów polskich do bi-
skupów niemieckich zaangażo-
wani byli, obok Prymasa Polski 
kard. Stefana Wyszyńskiego, 
także abp Karol Wojtyła i bp 
Kazimierz Kowalski. Autorem 
listu był metropolita wrocław-
ski, abp Bolesław Kominek.

Co w tym dokumencie było 
niezwykłego?

Przede wszystkim jego treść 
wynikała z ducha soborowego. 
W oparciu o chrześcijańskie 
wartości polscy biskupi podej-
mowali dialog ze swymi nie-

mieckimi odpowiednikami. 
„W tym najbardziej chrześci-
jańskim, ale i również bardzo 
ludzkim duchu wyciągamy do 
Was, siedzących tu na ławach 
kończącego się Soboru, nasze 
ręce oraz udzielamy wybacze-
nia i prosimy o nie” – te słowa, 
zapamiętane w dużo bardziej 
uproszczonej wersji („Przeba-
czamy i prosimy o przebacze-
nie”) stały się symbolem drogi 
prowadzącej do unormowania 
polsko-niemieckich relacji po 
okrutnej hekatombie minio-
nej wojny. Oczywiście list nie 
ograniczał się do tego jedne-
go sformułowania… Zawierał 
opis tysiącletniej historii Pol-
ski i różnorodności stosunków 
Polski z zachodnim sąsiadem. 
Odwoływał się do dramatycz-
nych wojennych doświadczeń 
zarówno Polaków, jak i Niem-
ców.  Zapraszał niemieckich 
biskupów do udziału w obcho-
dach Milenium Chrztu Polski. 
Jednym zdaniem, dokument 
stwarzał wyjątkową okazję do 
zmiany wzajemnych relacji. 
Tym bardziej, że inicjatywa 
wychodziła z narodu, który 
miał wszelkie powody, aby do 
tej pory w Niemcach widzieć 
tylko wrogów…

A mimo to…  Z jednej 
strony bardzo oszczędna od-
powiedź niemieckiego episko-
patu mogła oznaczać, że nie 
wszyscy są gotowi pójść tak 
wytyczonym szlakiem. Z dru-
giej, komunistyczne władze 

dostrzegły w geście polskie-
go episkopatu wchodzenie 
w obszar polityki zagranicznej 
i potraktowały orędzie jako 
pretekst do kolejnej fali histe-
rycznej nagonki na Kościół 
w Polsce. Tym bardziej, że 
Władysław Gomułka w stra-
szaku niemieckim widział ide-
alne narzędzie do podpo-
rządkowania społeczeństwa. 
Ruszyły więc potępiające wie-
ce w zakładach pracy. Z prasy 
wysypały się artykuły i listy 
od „oburzonych”. Wzrosło za-
potrzebowanie na propagan-
dowo antykościelne broszury 
i książki. Trzeba też pamiętać,  
że także nie wszyscy „zwykli” 
Polacy od razu zrozumieli zna-
czenie listu biskupów polskich, 
wciąż nosząc w sobie świeżą 
pamięć o niemieckich zbrod-
niach, za które nie było żadne-
go zadośćuczynienia.

Dopiero po latach, gdy już 
upadł komunizm i nadszedł 
czas budowania nowych pol-
sko-niemieckich stosunków, do 
przesłania polskich  biskupów 
z 18 listopada 1965r. coraz czę-
ściej i coraz chętniej zaczęli się 
odwoływać politycy i intelektu-
aliści obu narodów.  A jednak 
nic nie trwa wiecznie. Pół wie-
ku od listu biskupów polskich 
do biskupów niemieckich bru-
talna polityka znów wypiera 
normy moralne ze wzajemnych 
relacji. Gdzieś ktoś zapomina 
o wojennych dramatach i pró-
buje relatywizować przeszłość. 

Kardynał Stefan Wyszyński
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s. Anna Maria 
Trzcińska

– ze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia.  

Z zakonnego SKARBCA

Pragnienie śmierci

Temat śmierci, końca 
życia, starości – ni-
gdy nie jest tematem 

chętnie poruszanym. Wiąże 
się z przykrymi wspomnienia-
mi, jeśli straciliśmy już bliską 
osobę; z naszą bezradnością 
i lękiem, przed momentem 
zakończenia tego, co jest nam 
dobrze znane. Wpisana przeze 
mnie fraza „pragnienie śmier-
ci” w wyszukiwarkę inter-
netową sprawiła, że pojawiły 
się liczne artykuły dotyczą-
ce samobójstw, analizujące 
jego etapy, uwrażliwiające na 
pierwsze objawy głębokiej de-
presji. I przypuszczam, że jeśli 
ktoś podszedłby do nas i zaczął 
się zwierzać ze swoich pra-
gnień odejścia z tego świata, 
bylibyśmy mono zaniepoko-
jeni i staralibyśmy się znaleźć 
odpowiednią dla niego pomoc. 

Gdy zamknęłam wyszu-
kiwarkę i otworzyłam Dzien-
niczek św. siostry Faustyny, 
szukając momentów, w któ-
rych pisze o śmierci, stanęłam 
wobec zupełnie innej rzeczy-

wistości. Tęsknota, radość, od-
waga – te słowa byłyby najbar-
dziej odpowiednie, by opisać 
jej doświadczenie. Spróbujmy 
w tym miesiącu „spojrzeć 
śmierci w oczy”, otworzyć się 
na przekaz świętych, którym 
Bóg uchylił zasłony wiecz-
ności.  „Dziś w duchu byłam 
w niebie” – zaczyna swoją opo-
wieść Faustyna – „ i oglądałam 
te niepojęte piękności i szczę-
ście, jakie nas czeka po śmier-
ci. Widziałam, jak wszyst-
kie stworzenia oddają cześć 
i chwałę nieustannie Bogu; 
widziałam, jak wielkie jest 
szczęście w Bogu, które się roz-
lewa na wszystkie stworzenia, 
uszczęśliwiając je, i wraca do 
Źródła wszelka chwała i cześć 
z uszczęśliwienia, i wchodzą 
w głębie Boże, kontemplują 
życie wewnętrzne Boga: Ojca, 
Syna i Ducha Świętego, które-
go nigdy ani pojmą, ani zgłę-
bią. To Źródło szczęścia jest 
niezmienne w istocie swojej, 
lecz zawsze nowe, tryskające 
uszczęśliwieniem wszelkiego 
stworzenia. Rozumiem teraz 
św. Pawła, który powiedział: 
Ani oko nie widziało, ani ucho 
nie słyszało, ani weszło w ser-
ce człowieka, co Bóg nagoto-
wał tym, którzy Go miłują” 
(Dz.777). Czekają nas „niepo-
jęte piękności i szczęście”, czyli 
stan, którego nie mamy możli-
wości doświadczyć ani zrozu-
mieć teraz. Być może to spra-
wia, że trudno nam podzielić 
tęsknotę siostry Faustyny : „Jak 
bardzo pragnęłam śmierci; nie 
wiem, czy kiedy w życiu będę 
mieć tak wielką tęsknotę za 
Bogiem. Były chwile, że wpa-
dałam w omdlenie za Nim. O, 
jak brzydka jest ziemia, gdy się 
zna niebo…” (Dz.899).

Z pewnością jednak i siostra 
Faustyna przeszła długą drogę, 
by zostać oczyszczoną z wszel-
kiego lęku przed śmiercią. Była 

przecież jedną z nas – pielgrzy-
mów – którzy mniej lub bar-
dziej świadomie zbliżają się do 
kresu pierwszego etapu życia. 
I zarówno dla pierwszych, jak 
i drugich moment śmierci jest 
jedynym i niepowtarzalnym 
w życiu. Jezus nie szczędził 
jej zapewnień, że będzie bli-
sko niej: „Dusze, które szerzą 
cześć miłosierdzia Mojego, 
osłaniam je przez życie całe, 
jak czuła matka swe niemowlę, 
a w godzinę śmierci nie będę 
im Sędzią, ale miłosiernym 
Zbawicielem. W tej ostatniej 
godzinie nic dusza nie ma na 
swą obronę, prócz miłosier-
dzia Mojego; szczęśliwa dusza, 
która przez życie zanurzała się 
w zdroju miłosierdzia, bo nie 
dosięgnie jej sprawiedliwość” 
(Dz. 1075). Tęsknota i radość, 
z jaką Faustyna oczekiwała na 
śmierć, nie były spowodowane 
samym faktem wejścia do no-
wej rzeczywistości. Ich powo-
dem było pragnienie spotkania 
Osoby, którą kochała całym 
swoim sercem: „O mój Boże, 
jaka mnie dziś ogarnia tęskno-
ta za Tobą. O, nic już nie zaj-
muje serca mojego, ziemia nie 
ma już nic dla mnie. O Jezu, jak 
bardzo odczuwam to wygna-
nie, jak się ono mi przedłuża; 
o śmierci, posłańcu Boży, kiedy 
mi zwiastujesz tę upragnioną 
chwilę, przez którą się zjedno-
czę na wieki z Bogiem moim” 
(Dz.1573). Doświadczenie by-
cia kochaną usunęło z serca 
siostry Faustyny lęk. Była głę-
boko przekonana, że Ten Bóg, 
który codziennie jest dla niej 
tak dobry i łaskawy, gotowy za-
wsze przebaczyć, nie ukaże in-
nego oblicza w chwili jej kona-
nia. Nie wyciągnie z zanadrza 
książki skarg i zażaleń, by wo-
bec aniołów odczytać jej treść. 
Wręcz przeciwnie. Siostra Fau-
styna jest przekonana, że do-
piero w wieczności Bóg objawi 

Na ludzkie DYLEMATY

Ks. Radosław Rybarski 
– psycholog, doktorant psycho-
logii na Katolickim Uniwersyte-

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

jej prawdziwe oblicze Miłosier-
dzia, zadziwi swoją dobrocią, 
zaskoczy czułością i miłością. 
„O Jezu, czyń ze mną, co Ci 
się podoba” – wyznaje z ufno-
ścią –  „wiem, że jesteś miło-
siernym Zbawicielem, a wiem, 
że się nie zmienisz dla mnie 
w godzinę śmierci. Jeżeli teraz 
mi okazujesz tyle szczególnej 
miłości i tak poufale i łaskawie 
raczysz się ze mną łączyć, więc 
spodziewam się jeszcze  więcej 
w śmierci godzinę. Ty, Pan, Bóg 
mój, zmieniać się nie możesz, 
jesteś zawsze ten sam; niebiosa 
się odmienić mogą i wszystko, 
co jest stworzone, ale Ty, Panie, 
zawsze ten sam, trwać będziesz 
na wieki – a więc przyjdź, jak 
chcesz i kiedy chcesz. Ojcze 
nieskończonego miłosierdzia, 
ja, dziecię Twoje, z utęsknie-
niem czekam na przyjście Two-
je” (Dz.854).

Na zakończenie naszej li-
stopadowej refleksji przytoczę 
jeszcze jeden tekst. Tym ra-
zem nie będą to słowa żadnego 
z kanonizowanych świętych 
– choć z całego serca życzę 
tego autorom. Grupa młodych 
ludzi, zespół Mocni w Duchu, 
tak śpiewa o swojej tęsknocie 
za niebem:

Nie mamy wciąż miejsca 
swojego, wśród wszystkich za-
kątków tej Ziemi,

Szukamy wciąż miejsca swo-
jego i wciąż do nowego dążymy, 

Ale przyjdzie taki Dzień, gdy 
zapuka do Ciebie Ktoś wówczas 
powie Ci: „Odnalazłeś swój 
Dom, Dom spotkania miłości”

Będzie to piękne spotkanie, 
spotkanie, którego nie zna nikt,

Będzie to przebywanie na 
zawsze i po wieczne dni,

Jasność stanie przed Tobą, 
a ciemność na zawsze przemi-
nie,

Pan wyjdzie na to Spotkanie 
w jedynej, jedynej dla Ciebie 
godzinie.

O wartości strat, przemijania, śmierci

Boimy się śmierci. 
Ktoś, kto mówi, że 
tak nie jest, zaprze-

cza temu faktowi, aby choć 
na chwilę poczuć się lepiej 
i uciec od trudnej konfrontacji 
z myślą, że kiedyś trzeba będzie 
umrzeć. Dodatkowo nikt z nas 
nie jest w stanie przypomnieć 
sobie dnia swoich urodzin. To 
daje nam iluzję życia niema-
jącego końca. Można przejść 
bez głębszej refleksji obok 
grobu bliskiej osoby. Można 
odmówić wiele modlitw za 
zmarłych, nie myśląc o swojej 
śmierci. Nie chcę być posądzo-
ny o wywoływanie – jak to się 
mówi w psychologii – tanato-
fobii, czyli obsesyjnego (cho-
robliwego) lęku przed śmiercią  
(zdarza się rzadko i raczej tym, 
którzy tak naprawdę życia się 
boją), ale do bardzo realnego, 
dojrzałego zmierzenia się z te-
matem przemijania, śmierci – 
naszej czy bliskich. 

Najbardziej niszczący i nie-
dojrzały sposób radzenia sobie 
z bólem odchodzenia kogoś 
lub faktem konieczności wła-
snej śmierci jest ucieczka od 
bólu za wszelką cenę. Warto 
się zastanowić nad tym, jakie 
są nasze wyobrażenia i posta-
wy wobec śmierci, bo to dużo 
nam mówi o tym, jakie jest na-
sze rozumienie sensu życia. Do 
tematu śmierci trzeba podejść 
spokojnie. Zawsze pozostaje 
kwestia pomocy osobie, która 
zmaga się z doświadczeniem 
śmierci kogoś bliskiego. Co 

mówić? Co robić? Jak działać 
w obliczu takiej sytuacji? Im 
bardziej nasza konieczność 
odejścia z tego świata będzie 
przez nas urealniona, prze-
niknięta sensem, tym łatwiej 
będzie nam towarzyszyć in-
nym w momencie zetknięcia 
z chorobą bądź śmiercią kogoś 
bliskiego oraz konfrontować 
się z tymi najtrudniejszymi 
tematami dotyczącymi końca. 
Jedno jest pewne, nie można 
pokonać smutku, bólu żało-
by, nie mierząc się z nimi i nie 
przeżywając tym samym in-
tensywnego cierpienia. Dla-
czego dobrze przeżyta żałoba 
albo dojrzałe myślenie o śmier-
ci jest takie ważne? Dlatego, że 
konsekwencjami źle przeży-
tej żałoby może być: depresja, 
trwałe poczucie winy, chaos, 
dezorientacja życiowa, uciecz-
ka w samotność, w substancje 
psychoaktywne. Człowiek doj-
rzały rozumie, że jego rozwój 
odbywa się wolno i trwa długo, 
od poczęcia, aż do naturalnej 
śmierci. Chyba nic tak bardzo 
nie uczy nas realistycznego pa-
trzenia na sprawę przemijania 
naszego życia, jak refleksja nad 
naszym ciągłym starzeniem 
się oraz przeżywaniem tych 
„małych” strat i niepowodzeń. 
Może to wydawać się dziwne, 
ale bądźmy bardziej świadomi, 
kiedy tracimy różnego rodzaju 
znajomości, zdolności, rzeczy 
materialne, cokolwiek, co spra-
wia, że przez tę stratę czujemy 
się mniej radośni, odczuwamy 
brak. Mądre i dojrzałe przeży-
wanie tych na pozór niewiel-
kich strat, staje się doskonałą 
lekcją przygotowującą nas do 
zmierzenia się z tymi więk-
szymi. Przecież kto w drob-
nych rzeczach był wierny, ten 
i w wielkich wiernym będzie 
i odwrotnie. Przyglądajmy się 
naszemu procesowi starzenia 

się. Zauważmy jak z roku na 
rok tracimy władzę nad na-
szym ciałem, stajemy się mniej 
sprawni, coraz dobitniej or-
ganizm będzie informował 
nas o zmęczeniu, wykonując 
czynności, które niegdyś wy-
konywaliśmy bez żadnych 
problemów. Temat strat, prze-
mijania, konfrontacji z naszy-
mi słabościami jest wpisany 
w naszą codzienność. Mądre 
przeżywanie ich, a wcześniej 
ich zauważenie jest darem, 
który musimy przyjąć i próbo-
wać je zaakceptować, uczynić 
je częścią naszej egzystencji. 
Chyba największym błędem 
jaki możemy popełnić w prze-
żywaniu straty kogoś lub cze-
goś cennego jest po pierwsze, 
próba przekształcenia emocji, 
których doświadczamy. Mo-
żemy to robić za pomocą tych 
albo podobnych słów: „wcale 
nie jest mi/tobie tak źle. Na-
sze stany emocjonalne muszą 
czasami boleć. Nie uciekajmy 
wtedy od nich. Po drugie, nie 
lekceważmy żadnej straty. Tak 
często, kiedy chcemy kogoś 
pocieszyć, zwykliśmy mówić: 
„tylko tak mówisz, przesa-
dzasz”. Nie jest to dobre, bo 
z założenia neguje to, co dana 
osoba przeżywa. Po trzecie, złe 
jest jakiekolwiek zakazywanie 
przeżywania straty. Jak często 
słyszeliśmy bądź sami wypo-
wiedzieliśmy słowa: „skończ 
już te smutki”.

Życie ze świadomością 
śmierci to jedno z najtrud-
niejszych zadań, które stawia 
przed nami życie. Kiedy ma 
się poczucie, że największe za-
dania życiowe, jakie miałem, 
spełniłem, doświadczamy po-
czucia ogromnego zadowole-
nia, bo od tego obowiązku nie 
uciekliśmy. W gruncie, chodzi 
o zobaczenie i zrozumienie 
tego, co najważniejsze.   

List do taty 
Tatusiu, gdybyś tu był,
to nie musiał byś się w niebie kryć.
Ten ból, który po tobie został,
tak głęboko mi się w serce dostał.
Łzy, co wieczór płyną,
a ślady twoje, nie giną.
Odszedłeś niestety już,
na twoich rzeczach pozostaje  
tylko kurz.
Ty dawałeś mi życia sens
i chwytałeś chwilę jak zwykły kęs.
Postać twą widzę co noc,
otula mnie twój pachnący koc.
Poradzić sobie bez ciebie nie mogę,
w sercu wciąż czuję tę samą trwogę.
Chwile z tobą,  
to najwspanialszy dar,
a teraz moje życie to szara mgła.
Dałeś mi życie, oddech, rodzinę,
wszystko to stało się  
w niespełna godzinę.
Wszystko bym dała
abyś tu teraz był, a nie się  
dalej po nocach krył.
Najważniejszą osobą jesteś ty,
córeczka i tatuś 
... to właśnie my.

Julia Ciszewska klasa III  
Samorządowe Gimnazjum  

Publiczne w Piszu
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Ks. Szymon Sobolewski
- kapłan diecezji ełckiej. Pocho-
dzi z Suwałk. Doktorant teologii 
dogmatycznej na UKSW w War-
szawie i mariologii w Instytucie 
Kolbianum w Niepokalanowie.

Fatima – i co dalej?

Jubileusz, jubileusz i już 
po... Fatima, Fatima 
i po…? Nic bardziej 

mylnego! Papież wielkiego 
ducha i niedoścignionego in-
telektu teologicznego – Be-
nedykt XVI, którego wiele 
proroczych słów spełnia się 
w obecnych czasach, wypo-
wiedział 13 maja 2010 r. słowa, 
które błyskawicznie obiegły 
świat: „Łudziłby się ten, kto 
sądziłby, że prorocka misja 
Fatimy została zakończona”.  

11.10.1993 r. siostra Łu-
cja w rozmowie z filipińskim 
kardynałem Ricardo Vida-
lem określiła Fatimę mianem 
Bożego tygodnia. Odnosząc 
się do współczesności, spre-
cyzowała: „Fatima wciąż trwa 
w trzecim dniu. Teraz jeste-
śmy w okresie poświęcenia. 
Pierwszy dzień był okresem 
objawień. Drugi to czas po ob-
jawieniach, czas przed poświę-
ceniem. Fatima się jeszcze nie 
skończyła (…) Tydzień fatim-
ski dopiero się zaczął. Jak ktoś 
może oczekiwać, że wszystko 
wydarzy się natychmiast? (…) 

Nie ujrzę całego tygodnia…” 
Można przypuszczać, z praw-
dopodobieństwem graniczą-
cym z pewnością, że kolejny 
dzień nadejdzie wtedy, gdy 
odpowiednio wielu ludzi na  
świecie odpowie na wezwanie 
Matki Bożej i  zacznie prak-
tykować Komunię wynagra-
dzającą za grzechy przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Dzień czwarty to czas aposto-
łów Niepokalanego Serca Ma-
ryi –  ich modlitwa i świętość 
życia uchronią świat przed 
karząca ręką sprawiedliwości. 
Dzień piąty – czas przełomu, 
gdy dobro zacznie wypierać 
zło, które zawładnęło światem. 
Po piątym dniu, jak mówi sio-
stra Łucja, nadejdzie dzień szó-
sty – zwycięstwa Niepokalane-
go Serca za sprawą „nowego 
pokolenia”, które nie ulegnie 
pokusie odejścia od Boskiego 
źródła życia, i którym posłuży 
się Bóg, by doprowadzić do za-
powiedzianego triumfu Serca 
swej Matki. Wtedy nastanie 
dzień siódmy – era pokoju. 

Kilka lat temu w Warszawie 
nadwrażliwa mamusia złoży-
ła skargę na katechetkę, któ-
ra w Wielkim Poście mówiła 
dzieciom o krzyżu i śmierci 
Pana Jezusa. Tymczasem Ma-
ryja – czuła, roztropna i mądra 
Matka Kościoła – przyszła już 
sto lat temu do dzieci (które 
miały 10, 9 i 7 lat) i ukazała 
im wizję piekła z całą grozą 
otchłani i mąk potępionych, 
śmiertelnego jarzma grzechów 
ciężkich. Ludzkości, dotkniętej 
kryzysem, wskazała jako ratu-
nek nie jakiś program społecz-
ny lub polityczny, nawet nie 
jakąś akcję charytatywną czy 
humanitarną, ale nabożeństwo 
do Jej Niepokalanego Serca.  

„Ponieważ orędzie Matki 
Boskiej Fatimskiej jest orę-
dziem macierzyńskim, jest 

ono silne i jednoznaczne. 
Brzmi poważnie.  Nawołuje 
do pokuty. Ostrzega. Wzywa 
do modlitwy. Poleca różaniec” 
(Jan Paweł II, 12.05.1982 r.).

 Fatimskie orędzie pokuty 
na nowo przypomina ponad-
czasową wartość Ewangelii 
i Kościoła. Zakłada przede 
wszystkim, osobiste zaan-
gażowanie się każdego z nas 
w całość tego orędzia. Chodzi 
o życie fatimskim orędziem. 
Fatima jest ciągle żywa w na-
szych czasach –  w dramacie, 
jaki rozgrywa się miedzy nie-
bem a piekłem. Mając świa-
domość fatimskiego orędzia 
i analizując wydarzenia XX w. 
w Europie, możemy dostrzec, 
że wszystko to, co ma nastąpić, 
uzależnione jest od współpra-
cy ludzi i podjęcia przez nich 
konkretnych działań. Czytając 
orędzie widzimy, że wszystkie 
zapowiedzi są warunkowe. 
Bóg uzależnił je od współpracy 
człowieka. Ponieważ takowa 
zaistniała, dlatego nie spełniła 
się w pełni przekazana w lipcu 
w 1917 r. trzecia część tajemni-
cy i świat uniknął wojny ato-
mowej a „biskup w bieli” nie 
został zabity, ale został zatrzy-
many na progu śmierci. 

Jednakże z drugiej strony, 
ponieważ z pewnością za-
brakło współpracy całkowi-
tej, o którą prosiła Maryja, to 
wybuchła II wojna światowa, 
a komunizm przez wiele lat 
rozszerzał swe błędy. 

Papież Franciszek powta-
rza, że obecnie trwa trzecia 
wojna światowa, której walki 
rozgrywają się „po kawałku”. 
Rzeczywiście: konflikty trwa-
jące w różnych rejonach świa-
ta, zamachy terrorystyczne, 
atak Rosji na Ukrainę, global-
ne powiązania, układy, które 
wykorzystują najuboższych, 
napięcie na Półwyspie Kore-

ańskim, zamachy na chrze-
ścijan, brak poszanowania 
życia ludzkiego… Świat jest 
pełen napięć, konfliktów, po-
działów. Orędzie z Fatimy na-
biera w tym kontekście nowej 
aktualności. Najpierw w tym 
sensie, że wskazuje na źródło 
tego globalnego niepokoju – 
jest nim narastający w świecie 
grzech, trwanie w nim, nega-
cja Boga, programowe wykre-
ślanie Boga ze świata ludzkiej 
myśli, oderwanie od Niego ca-
łej ziemskiej działalności czło-
wieka, odrzucenie Boga przez 
człowieka. Upadek moralności 
pociąga za sobą upadek spo-
łeczeństw. Ale my wiemy do-
brze, że nie jesteśmy bezbronni 
w tej walce z szatanem. Bronią, 
którą nam podała fatimska 
Pani są: pokuta, poświęcenie 
się Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi, różaniec (z dodawaną po 
każdej dziesiątce modlitwą 
O mój Jezu..) i nabożeństwo 
pierwszych sobót miesiąca 
(zachęcam do prawidłowego 
kształtowania tego nabożeń-
stwa według próśb Maryi, 
zwłaszcza należy zwrócić uwa-
gę na intencję wynagradzającą 
związaną z Komunią św. i mo-
dlitwami oraz 15-minutowe 
rozmyślanie – pomocą są ma-
teriały i wskazania opracowa-
ne przez Sekretariat Fatimski 
na Krzeptówkach). Kontynu-
acja ożywienia sił duchowych, 
które wypracowaliśmy w sobie 
poprzez powyższe praktyki 
(lub przynajmniej obudze-
nie w sobie świadomości ich 
wielkiej wartości), w czasie 
roku wielkich jubileuszy Ma-
ryjnych, a zwłaszcza 100-le-
cia Fatimy, będzie właściwą 
odpowiedzią na wezwanie do 
nawracania się, świadectwem 
naszego umiłowania Kościoła 
i spełnianiem zadania głosze-
nia Ewangelii.

Renata Stańczyk

Jesienne prace w ogródku i na ścieżce sensorycznej

Październik jest miesiącem 
intensywnych prac w ogro-
dach i zieleńcach. Również 
w ogródku stworzonym latem 
przez osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną i psy-
chiczną jest w tym czasie wiele 
do zrobienia. 4 października 
uczestnicy projektu „Krok ku 
samodzielności III” spotkali 
się, aby przygotować ogród do 
zimy. Grabili liście, usuwali 
ze skrzynek przekwitające ro-
śliny jednoroczne. Posadzili 
także cebule roślin ozdobnych, 
które zakwitną wczesną wio-
sną. W donicach pojawiły się 
białe chryzantemy, które pięk-
nie zdobią teren wzdłuż ścież-
ki sensorycznej. Zebrane jesie-

nią kasztany uzupełniły puste 
miejsce na naszej edukacyjnej 
dróżce. Oprócz prac ogrodo-
wych uczestnicy zajmowali się 
fotografowaniem zmian, jakie 
zaszły w ogrodzie od ostatnie-
go spotkania w sierpniu. Była 
to też okazja do wspólnej sesji 
fotograficznej. Zrobione zdję-
cia stanowią wspaniałą do-
kumentację naszych działań. 
Późnym popołudniem niepeł-
nosprawni zagrali w kręgle.  
Kibicowali i pomagali sobie 
nawzajem. Nie liczyło się zwy-
cięstwo, ale to, aby dobrze się 
bawić i integrować z innymi. 

Zajęcia w naszym ogródku 
odbywają się zgodnie z natu-
ralnym rytmem nadchodzą-

cych pór roku. Uczą niepełno-
sprawnych obserwacji zmian, 
jakie zachodzą w otaczającej 
przyrodzie i co najważniejsze 
uczą pracy. Wykonując okre-
ślone czynności w ogrodzie, 
nabywają oni umiejętność 
współpracy w zespole i dosto-
sowania się do wymagań prze-
łożonego.

W ramach projektu funk-
cjonuje również Mobilny 
Punkt Porad dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną 

i z zaburzeniami psychicznymi 
oraz ich otoczenia. Dotychczas 
uczestnicy korzystali z konsul-
tacji indywidualnych z rehabi-
litantem i psychologiem.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Samorządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON

Anna Rudzińska

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
17 października obcho-

dzimy ustanowiony w 1992 r. 
przez ONZ Międzynarodowy 
Dzień Walki z Ubóstwem. Pro-
blem ubóstwa jest powszech-
nym zjawiskiem społecznym, 
obejmującym wiele aspektów. 
Ubóstwo występuje w każdym 
kraju, na całym świecie. Ustrój 
państwa, położenie geogra-
ficzne czy status danego społe-
czeństwa mają wpływ na skalę 
tego problemu, nie istnieją jed-
nak żadne rozwiązania praw-
ne, które mogłyby sprawić, 
żeby ten problem całkowicie 
zniknął. Od początku istniał 
podział na ludzi biednych i bo-
gatych. Różnice widać, kiedy 
porównujemy nie konkretnych 
ludzi, ale same państwa. Eu-
ropa Zachodnia i anglojęzycz-
ne kraje Ameryki Północnej 
znacznie różnią się chociażby 
od państw afrykańskich, któ-
re określane są jako „państwa 
trzeciego świata”. Ubóstwo 

to brak środków do godnego 
życia, czyli życia, które od-
różnia się od wegetacji. Ubó-
stwo może być zależne albo 
niezależne od woli człowieka. 
Czasami przypadek sprawia, 
że człowiek zostaje przesunię-
ty na tzw. margines społeczny 
Przyczyną, na którą nie mamy 
wpływu, jest choroba, dzia-
łanie sił przyrody. Powódź 
czy nawet susza mogą spowo-
dować, że człowiek zamożny 
może stać się ubogi. Do osób 
szczególnie narażonych na po-
gorszenie warunków życia na-
leżą te, które żyją w: rodzinach 
patologicznych, wielodziet-
nych, dotkniętych bezrobo-
ciem, pochodzących z wiosek 
i małych miejscowości, sieroty, 
osoby samotnie wychowujące 
dzieci, bez wykształcenia, nie-
pełnosprawne, chore, emeryci 
i renciści, bezdomni, więźnio-
wie, imigranci i uchodźcy.

Caritas Diecezji Ełckiej od 

wielu lat stara się dotrzeć do 
osób potrzebujących pomo-
cy. Realizuje projekty, które 
mają za zadanie pomóc wyjść 
z ubóstwa, chociażby realizu-
jąc Program Operacyjny Po-
moc Żywnościowa Najbardziej 
Potrzebującym, dzięki które-
mu osoby otrzymują produkty 
żywnościowe, które w budże-
cie domowym obniżają co-
dzienne wydatki.  

W ramach obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Walki 
z Ubóstwem, 17 października, 
tradycyjnie, w parku Solidar-
ności wydawane były ciepłe 
posiłki. Za ich przygotowanie 
i wydawanie odpowiedzialni 
byli podopieczni schroniska 
prowadzonego przez ełcką Ca-
ritas. Akcja prowadzona była 
w ramach zadania publiczne-
go pod nazwą „Wsparcie osób 
bezdomnych II”, współfinanso-
wanego ze środków Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego. 

Ogród
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Renata Stańczyk

„Pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko”

Od lipca Poradnia Rodzin-
na i Terapeutyczna Caritas 
Diecezji Ełckiej prowadzi raz 
w miesiącu warsztaty arty-
styczne dla dzieci w wieku od 4 
do 10 lat. Uczestnicy zajęć „Po-
maluj mój świat na żółto i na 
niebiesko” poznają nowe mate-
riały i techniki plastyczne oraz 
rozwijają wyobraźnię i zdolno-
ści manualne. Wykonywali już 
stroje indiańskie oraz jeżyki 
i pompony z włóczki. Tema-
tyka zajęć jest różnorodna 
i ma na celu rozwijanie dzie-
cięcej fantazji, poprawianie 
myślenia i pobudzanie dzieci 
do szukania nowych rozwią-
zań i skojarzeń. Oprócz zajęć 

plastycznych mali odkrywcy 
sztuki uczestniczą w zajęciach 
muzycznych, na których grają 
na instrumentach i śpiewają. 
Zajęcia mają także charakter 
terapii i pozwalają odbloko-
wać emocje dzieci czy zredu-
kować napięcia psychofizycz-
ne. Drugą grupę uczestników 
zajęć muzycznych  stanowią 
mamy z dziećmi. Nawet kilku-
miesięczne niemowlaki biorą 
udział aktywnie w zabawach,  
wydając dźwięki w rytm mu-
zyki płynącej z instrumentu. 

Poradnia prowadzi również 
Warsztaty Umiejętności Wy-
chowawczych – „Więcej sku-
teczności, mniej bezradności”, 

które przeznaczone są dla ro-
dziców zainteresowanych sku-
tecznym wychowaniem bez  
przemocy i wprowadzaniem 
zmian w relacjach z dziećmi. 
Podczas zajęć rodzice uzy-
skują informacje na temat, 
jak pomóc dziecku radzić 
z uczuciami, jak zachęcać je do 
współpracy i samodzielności, 
nagradzać i co robić, aby nie  
karać. Każdy warsztat to prak-
tyczne przećwiczenie nowych 
umiejętności oraz rozmowa 
o konkretnych problemach 
uczestników. 

Oferta placówki obejmuje 
także prowadzenie warszta-
tów edukacyjnych dla dzieci, 

wykłady otwarte dla rodziców 
oraz konsultacje indywidualne 
ze specjalistami. 
Zadanie Poradnia Rodzinna i Te-
rapeutyczna jest realizowane przy 
wsparciu finansowym Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego

Joanna Dziatkowiak

Łamiemy stereotypy

Od 1 marca Caritas Die-
cezji Ełckiej realizuje zadanie 
publiczne pod nazwą „Łamie-
my stereotypy”. Jest ono do-
finansowywane ze środków 
Programu Operacyjnego Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Jego główny cel to zwiększenie 
aktywizacji społecznej osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 
W tym celu 40 mieszkańców 
naszego województwa, którzy 
borykają się z zaburzeniami 
psychicznymi, uczestniczy 
między innymi w takich dzia-
łaniach jak: powiatowe spotka-
nia comiesięczne, spotkania 
w środowisku otwartym czy 
akcje wolontariackie. Równo-
legle korzystają oni także z po-
rad psychologa w mobilnym 
punkcie porad.

W powiecie piskim, ełckim, 
oleckim i gołdapskim odbywa-
ją się spotkania comiesięczne, 
podczas których beneficjenci 
uczestniczą w nauce języka an-
gielskiego oraz naprzemiennie 
w zajęciach sportowo-rucho-
wych i spotkaniach z dietety-
kiem. W trakcie zajęć z dietety-
kiem poruszane są zagadnienia 
związane między innymi z na-
uką właściwego czytania ety-
kiet na produktach spożyw-
czych, poprawnego tworzenia 
codziennego jadłospisu. Wyj-
ście uczestników do kina, piz-
zerii, restauracji czy muzeum 
z wolontariuszami jest do-
skonałą okazją do integracji 
z lokalną społecznością. Jedna 
z uczestniczek, pani Marysia, 
zapytana o to, czy podobają się 

jej wyjazdy na spotkania w śro-
dowisku otwartym, odpowie-
działa: „Nie ma nic piękniejsze-
go jak wyjść z domu, do ludzi, 

do świata.” – mówiła.„Polubi-
łam spotkania w środowisku 
otwartym, bo dzięki temu mam 
więcej odwagi…”.

Renata Stańczyk

Aktywne życie seniorów
Życie seniora wcale nie 

musi być nudne i kojarzyć się 
wyłącznie z chorobami oraz 
brakiem aktywności. Jeżeli 
tylko zdrowie dopisuje, to wy-
starczy chęć wyjścia z domu, 
by móc ciekawie spędzić czas 
w Kawiarence Senioralnej pro-
wadzonej przez ełcką Caritas. 
Tutaj we wtorki każdy senior 
z powiatu ełckiego znajdzie coś 
dla siebie. 

Korzystając z zajęć, senio-
rzy mogą dowiedzieć się wiele 
o zdrowym stylu życia oraz za-
dbać o swoją kondycję fizyczną 
i psychiczną. Sami mogą dać 
siebie innym, angażując się 
w wolontariat, do czego są za-
chęcani podczas spotkań. Wo-
lontariuszami mogą być bo-
wiem ludzie w różnym wieku 
– od ucznia do seniora, osoby 

różnych zawodów, zaintereso-
wań i doświadczeń życiowych. 
Najważniejsze, by łączyła ich 
chęć niesienia pomocy lu-
dziom chorym i cierpiącym.  
Zgodnie z tą ideą seniorzy 
z Kawiarenki Senioralnej po-
magali przy wdawaniu zupy, 
kanapek i herbaty w Między-
narodowy Dzień Walki z Ubó-
stwem. 

 Kawiarenka daje też możli-
wość nauki obsługi komputera. 
W ramach Internet CAFE se-
niorzy uczestniczą raz w mie-
siącu w zajęciach komputero-
wych, na których pod okiem 
informatyka poznają, czym jest 
poczta elektroniczna i portale 
społecznościowe. Nauczą się 
sprawdzać aktualny rozkład 
komunikacji miejskiej, pogo-
dę, robić zakupy przez Internet 

oraz poznają e-usługi: e-urząd, 
e-zakupy, e-bankowość. 

Dużą popularnością cieszą 
się spotkania integracyjne. 
We wrześniu seniorzy ogląda-

li w Ełckim Centrum Kultury  
inscenizację sztuki „Dziady – 
Noc druga”. W październiku 
zagrali natomiast w kręgle i ra-
zem zjedli pizzę.

ks. Ryszard Sawicki

Gala Wolontariatu Caritas Diecezji Ełckiej 2017

Wielkimi krokami zbliża 
się Gala Wolontariatu organi-
zowana z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Wolontariusza. 
Już 4 grudnia 2017 r. o godz. 
10.00 Ełckie Centrum Kultury 
wypełni się po brzegi wolon-
tariuszami ze Szkolnych Kół i 
Parafialnych Zespołów Cari-
tas. W programie przewidzia-

no wiele atrakcji, m.in. recital 
Marcina Pyciaka, spektakl 
Teatru im. Józefa Węgrzyna w 
Ełku pt. „Czerwony kapturek”, 
w reż. Piotra Kowalewskiego 
oraz wręczenie tytułu Wolon-
tariusza Roku.

Poprzez organizację gali 
pragniemy podziękować wo-
lontariuszom za ich trud i za-

angażowanie. Bez ich wspar-
cia prowadzenie działalności 
charytatywnej ełckiej Caritas 
na rzecz ludzi potrzebujących 
nie byłoby możliwe. To dzięki 
wolontariuszom działającym 
przy parafiach i szkołach takie 
akcje jak Ogólnopolski Festyn 
Rodzinny z okazji Dnia Dziec-
ka, zbiórki żywności i kwesty, 

odwiedziny chorych w szpita-
lach są skuteczne i docierają do 
najbardziej potrzebujących.

Powyższe działanie reali-
zowane jest w ramach zadania 
publicznego „Gala Wolonta-
riatu” współfinansowanego 
ze środków Samorządu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego.

Joanna Dziatkowiak

Uwaga! Konkurs!
Zapraszamy wszystkich 

uczniów szkół podstawowych 
z województwa warmińsko-
-mazurskiego (powiaty: ełcki, 
olecki, gołdapski, giżycki, wę-
gorzewski, mrągowski, goł-
dapski) do udziału w konkur-
sie plastycznym pod tytułem 
„WOLONTARIAT MOIMI 
OCZAMI”.

Uczniowie zainteresowani 
udziałem w konkursie pla-

stycznym mają czas do 15 li-
stopada na przygotowanie prac 
plastycznych dot. wolontariatu 
(format A4, praca wykonana 
przy użyciu kredek, farb) oraz 
dostarczenie ich do ełckiej Ca-
ritas. Do 20 listopada nastą-
pi rozstrzygnięcie konkursu. 
Nagrody zwycięzcom zostaną 
wręczone podczas gali wo-
lontariatu (4 grudnia). Na ten 
dzień została także zaplanowa-

na wystawa nadesłanych prac 
plastycznych. Po uroczystych 
obchodach święta wolontariu-
szy prace konkursowe będzie 
można oglądać w holu głów-
nym siedziby Caritas Diecezji 
Ełckiej. 

Szczegóły i regulamin kon-
kursu dostępny jest w siedzibie 
ełckiej Caritas oraz na stronie 
www.elk.caritas.pl. Wszelkich 
informacji w sprawie konkur-

su udziela pani Joanna Dziat-
kowiak pod nr. telefonów 87 
4417017, 506807886 lub adre-
sem email jdziatkowiak@ca-
ritas.pl.

Warsztaty artystyczne

Seniorzy w Ełckim Centrum Kultury

Wizyta w kinie
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Miłość w małżeństwie, aż po grób?

Listopad to miesiąc, 
w którym wspomi-
namy imiona świę-

tych  i modlimy się  Litanią do 
Wszystkich Świętych. Wielu 
to nasi  patroni od chrztu czy 
bierzmowania.

Jedną z najkrótszych, ale 
chyba najpiękniejszych defi-
nicji świętości wypowiedział 
Jan Paweł II. Kiedyś stwierdził: 
„Świętość to miłość!”. Czło-
wiek bowiem jest stworzony 
z miłości przez Boga, który jest 
Miłością, uzdolniony przez 
Stwórcę, żeby  kochać i być 
kochanym. Do świętości więc 
prowadzi wiara w miłość Boga, 
która owocuje miłością w życiu 
człowieka. 

A czy małżeństwo  może 
być drogą do świętości?

Oczywiście, że tak. Sposób 
przeżywania małżeństwa na 
drodze wiary wypływa  z głę-
bokiego uświadomienia sobie 
wielkiej łaski tego sakramentu. 
Przysięga małżeńska oznacza 
tu jednoczesne wyznanie wia-
ry w łaskę Chrystusa, która 
pozwoli wytrwać w wierno-
ści Bogu i sobie nawzajem, na 
dobre i na złe. Czerpiąc w co-
dzienności z łask sakramentu 
małżeństwa, całe życie mał-
żeńskie staje się przeniknięte 
wymiarem świętości. W listo-
padzie, zwłaszcza  w Dzień Za-
duszny,  wspominamy naszych 
bliskich zmarłych. Wśród nich 
być może jest wielu świętych 
bezimiennych. Mogą to być 
nasi rodzice czy dzieci, sąsiedzi 
czy kapłani lub siostry zakon-
ne. Pamiętajmy, że mogą to być 
również nasi współmałżon-
kowie, którzy odeszli do Pana  
niedawno lub kilkanaście lat 
temu albo jeszcze dawniej.

Śmierć współmałżonka jest 
jedną z najbardziej boleśnie 
doświadczanych strat w życiu 
człowieka. Żałoba po śmierci 
męża lub żony to najtrudniej-
sza jej  postać, niosąca ze sobą 
doświadczenie skrajnie trud-
nych i bolesnych emocji, za-
równo smutku, żalu, złości, jak 
i poczucia pustki, samotności, 
odrętwienia, lęku przed nie-
pewną przyszłością,  a nawet  
gniewu wynikającego z chęci 
zaprzeczenia faktom o śmierci 
małżonka. Śmierć osoby bli-
skiej burzy u osoby owdowiałej 
dotychczasowe spojrzenie na 
siebie i otoczenie. Powoduje 
poczucie „rozerwania” jedno-
ści ze współmałżonkiem, bo 
przecież zadaniem małżeń-
stwa jest budowanie „ jedne-
go ciała”. Zaczyna  się samot-
ność, która wpływa na dalszy 
przebieg życia.  Pojawić się 
może poczucie kolejnych strat 
o charakterze osobistym czy 
finansowym. Niejednokrotnie 
wiąże się z zagubieniem wła-
snej drogi życiowej, stanowiąc 
poważny kryzys psychiczny. 

Longina i Witold Żukowscy

Zmaganie się ze stratą bliskiej 
osoby jest ciągiem następują-
cych po sobie różnych emocji, 
zachowań i postaw, zarówno 
wobec osoby, która odeszła 
do Pana, jak i wobec siebie 
i innych. Celem całego procesu 
żałoby jest przeorganizowanie  
więzi emocjonalnej i zaakcep-
towanie życia w samotności, 
pogodzeniem się z nią i przy-
stosowaniem do funkcjonowa-
nia w nowej sytuacji. Nie jest to 
jednak zadanie łatwe. 

Z pomocą przychodzi sam 
Bóg, jeżeli tylko Mu zaufamy. 
Bo wdowieństwo to nie dopust 
Boży, ale wezwanie dane od 
Boga. Miłość, którą ślubujemy 
współmałżonkowi,  nie kończy 
się wraz ze śmiercią. Miłość 
przychodzi od Boga i do Niego 
wraca. Szczególnym wyrazem 
więzi ze zmarłym małżon-
kiem jest modlitwa wdowy lub 
wdowca. Stan wdowieństwa 
powinien być przygotowaniem 
się na spotkanie ze współmał-
żonkiem i z Panem Bogiem.

Święty Jan Paweł II pięknie 
dowartościował stan wdowień-

stwa słowami: „Bądźcie źró-
dłem nadziei i życia! Jesteście 
powołani, aby przypominać 
ludziom ich wieczne przezna-
czenie z oczyma utkwionymi 
w wieczność, dokąd weszli już 
wasi małżonkowie, których 
nadal kochacie w Panu”.

Chcąc pomóc osobom 
owdowiałym w zmaganiu się 
z samotnością, organizujemy 
dla nich  w Studzienicznej  re-
kolekcje pt. „ Miłość silniejsza 
niż śmierć”. Pragniemy, aby to 
był czas wypełniony modli-
twą, rozmowami między sobą 
i z kapłanem, czas wspólne-
go przebywania, dzielenia się 
trudnościami w przeżywaniu 
żałoby, wyjaśniania niepoko-
jów, wątpliwości, uspokajania 
wyrzutów sumienia, dowia-
dywania się,  jak dalej żyć, jak 
sobie pomóc samemu, czas 
zrozumienia znaczenia śmier-
ci współmałżonka , a przede 
wszystkim  umocnienia wiary 
i nadziei na spotkanie w wiecz-
ności, w niebie. Ono bowiem 
jest naszym ostatecznym ce-
lem.

Paweł Szczepański

Dom im. św. Ojca Pio
Zakończyły się prace remon-

towe w Domu im. św. Ojca Pio 
w Ełku. Głównym działaniem 
przedsięwzięcia było ocieplenie 
i pomalowanie ścian w poko-
jach znajdujących się w schro-
nisku. Prace malarskie były 
również wykonywane w kory-
tarzach wchodzących w skład 
schroniska i w 4 pokojach znaj-
dujących się w domu dziennego 
pobytu. Odnowione zostały 
również ściany w pomieszcze-
niu przeznaczonym na potrze-
by ogrzewalni.

Prace remontowe wyko-
nane zostały w ramach zada-
nia publicznego pod nazwą 

„Zmiana standardów placó-
wek świadczących usługi dla 
osób bezdomnych tj.: ogrze-
walni, noclegowni i schro-
nisk dla osób bezdomnych”, 
w ramach Programu Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej – „Program wspiera-
jący rozwiązywanie problemu 
bezdomności”.

Powyższe działania nie były 
jedynymi, które przewidziano 
do realizacji w ramach zadania 
publicznego. Projekt zakłada 
także doposażenie obu pla-
cówek wchodzących w skład 
Domu im. św. Ojca Pio w Ełku.  
Do chwil obecnej zakupiono 

m.in. szafy ubraniowe i zabu-
dowę kuchenną. Dokonano 
zakupu sprzętów, m.in. suszar-
ki do odzieży. 

Jednocześnie wszystkim 
osobom potrzebującym pomo-
cy przypominamy, że w schro-
nisku są przygotowane miejsca 
noclegowe. Przeznaczone one 
są dla osób bezdomnych po-
trzebujących pomocy i pozo-
stających bez dachu nad gło-
wą. Z myślą o osobach, które 
nie chcą być zakwaterowane 
w schronisku funkcjonuje 
dom dziennego pobytu, do-
kąd można przyjść, ogrzać się 
i zjeść ciepły posiłek. 

Caritas Diecezji Ełckiej
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Anna Rudzińska

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 -  Podprogram 2017

Po zapoznaniu się z powyż-
szymi informacjami, zachęcamy 
wszystkie osoby, które kwalifi-
kują się do korzystania z pomocy 
w postaci produktów żywno-
ściowych w ramach POPŻ 2014-
2020 Podprogram 2017 do od-
bioru skierowań (załącznik nr 5) 
w Ośrodkach Pomocy Społecz-
nej  na terenie całej naszej diece-
zji ełckiej, a następnie udanie się 
do swojej parafii w celu odbioru 
żywności. Osoby korzystające 
z Podprogramu 2017 powinny 
również uczestniczyć w Dzia-
łaniach Towarzyszących, czyli 
warsztatach kulinarnych, diete-
tycznych, ekonomicznych i w za-
jęciach edukacyjnych na temat 
przeciwdziałania marnowaniu 

żywności, które organizuje Cari-
tas Diecezji Ełckiej. We wrześniu 
odbyły się pierwsze takie warsz-
taty: w parafii pw. Św. Wojciecha 
Biskupa i Męczennika w Ełku 
oraz w Świetlicy Środowiskowej 
w Kałęczynach, a w październi-
ku w Sołeckim Domu Kultury 
w Drygałach, Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Orzyszu 
oraz w Schronisku im. Św. Ojca 
Pio w Ełku. 

W przypadku jakichkolwiek 
pytań proszę dzwonić pod nu-
mer 87/ 441 70 19 lub 506 053 
468. 

POPŻ 2014-2020 jest współ-
finansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym

Nowe meble w Domu
 im. św. Ojca Pio
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Ela Stasińska
– absolwentka Prawa na Uni-

wersytecie Gdańskim, redaktor 
Ełckiego Wzrastania

Europejskie Spotkania Młodych – Taizé

Ogólny zarys Taizé

Jak takie spotkania wy-
glądają? Grupy zjeżdżają do 
danego europejskiego miasta 
w ustalony dzień i tam zostają 
przyjęci przez lokalne parafie. 
Na każdy dzień zaplanowany 
jest konkretny program. Naj-
pierw uczestnicy spotykają się 
w parafiach, gdzie wspólnie się 
modlą, a następnie udają na 
spotkania w grupach. Dalsza 
część dnia obejmuje już wszyst-
kich uczestników spotkania, 
a nie konkretne parafie. Młodzi 
spotykają się na obiedzie, bio-
rą udział w różnych zajęciach, 
warsztatach, a przede wszyst-
kim gromadzą się na modli-

twie. W noc sylwestrową modlą 
się w parafiach o pokój na świe-
cie, a po północy biorą udział 
w tzw. Święcie Narodów, pod 
czas którego przedstawiciele 
poszczególnych państw pre-
zentują swoje narodowe tańce, 
śpiewy, zabawy. 

Skąd ta popularność?

Ludzie, którzy nie brali 
udziału w takim spotkaniu, 
często pytają, co jest w nich 
takiego szczególnego. Składa 
się na to wiele czynników. Po 
pierwsze, można spotkać wielu 
wspaniałych ludzi różnej naro-
dowości, porozmawiać z nimi 
i dowiedzieć się trochę o ich 
państwach, poglądach czy za-
interesowaniach. Po drugie, 

wyjazd na Taizé jest dosko-
nałym sposobem na poznanie 
państwa, w którym spotkanie 
się odbywa, ludzi, którzy tam 
mieszkają czy ich kultury. 
W Europejskich Spotkaniach 
Młodych jest również niesa-
mowita atmosfera. Wpływają 
na nią sympatyczni, uprzejmi 
i otwarci ludzie z całej Euro-
py, a przede wszystkim sposób 
w jaki odbywają się modlitwy, 
w szczególności te wieczorne. 
Wszyscy zebrani modlą się 
i śpiewają w różnych językach, 
nie ma żadnych podziałów, po-
nieważ stanowią jedność.

Jeśli masz możliwość – jedź!

Gorąco polecam udział 
w Europejskich Spotkaniach 

Młodych. Byłam na jednym 
z nich w 2015 roku w Walencji. 
Wszystkie wątpliwości, jakie 
miałam co do Taizé, w tym 
bariera językowa, okazały się 
bezpodstawne i spędziłam tam 
cudowny, owocny czas. Jeśli 
będę miała kiedyś jeszcze spo-
sobność, to na pewno udam 
się na kolejne. Przeżycia są 
naprawdę wspaniałe, a wspo-
mnienia zostają do końca ży-
cia. Jeśli macie możliwość, to 
korzystajcie z okazji i jeździe, 
chociażby na tegoroczne spo-
tkanie, które odbędzie się 
w Bazylei. Satysfakcja gwaran-
towana! 

Z naszej diecezji grupy zbie-
rają się w Sejnach, Suwałkach 
i Ełku. Tam można szukać in-
formacji o wyjeździe.

Pan Bóg wzywa po imieniu

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

ku, redaktor Ełckiego Wzrastania

Często słyszymy słowa o tym, 
że Pan Bóg nas kocha, że wszyst-
kie nasze trudności możemy 
złożyć w Jego rękach, że posyła 
nas do głoszenia Dobrej Nowiny. 
Nie zawsze jednak je przyjmuje-
my, przechodzą niejako „obok” 
nas, wydają się nieadekwatne 
do naszych życiowych sytuacji. 

Postrzegamy Słowo Boże jako 
skierowane „do ogółu”, odnosi-
my do innych osób, szczególnie 
tych, których zachowanie nam 
nie odpowiada, a wezwania do 
wielkich rzeczy rezerwujemy 
dla „tych świętszych” – ale Pan 
Bóg mówi właśnie wprost do 
każdego z nas! Uświadomienie 
sobie i doświadczenie tej prawdy 
może okazać się krokiem milo-
wym w naszym życiu wiary.

Francuski filozof André 
Frossard powiedział kiedyś, 
że Pan Bóg umie liczyć tylko 
do jednego - bo dla Niego nie 
liczą się tłumy, tylko każdy 
człowiek. To zdanie fenome-

nalnie ukazuje Bożą optykę, 
którą możemy dostrzec czyta-
jąc Pismo Święte. „Nie lękaj się, 
bo cię wykupiłem, wezwałem 
cię po imieniu; tyś moim!” (Iz 
43,1) – mówi sam Bóg z wielką 
ojcowską czułością do każde-
go z nas. Innym doskonałym 
przykładem jest przypowieść 
o Dobrym Pasterzu – jeśli tyl-
ko zagubisz się w swoim życiu, 
Chrystus „rzuci wszystko” 
i pójdzie Cię szukać, abyś mógł 
powrócić na Jego drogę, która 
prowadzi do szczęścia. 

Na ścieżkach duchowego 
wzrostu możemy stanąć przed 
sytuacją, w której widzimy, jak 

Pan Bóg działa namacalnie 
w życiu innych ludzi, jak prze-
mienia ich serca, rozwiązuje 
problemy, a w naszym życiu 
z pozoru nic się nie dzieje. Jest 
to swego rodzaju szkoła zaufa-
nia, pojawia się pokusa myśle-
nia, że może jednak nie jestem 
dla Pana Boga równie ważny, że 
mnie pomija. W tym momen-
cie z pomocą ponownie przy-
chodzi Pismo Święte – „Czyż 
może niewiasta zapomnieć 
o swym niemowlęciu, ta, która 
kocha syna swego łona? A na-
wet, gdyby ona zapomniała, Ja 
nie zapomnę o tobie.” (Iz 49,15) 
Pan Bóg ma najlepszy plan na 

W obecnych czasach młodzież nie powinna narzekać na brak ciekawych propozycji spędzania 
czasu, które mają wymiar duchowy. Wśród Polaków, obok Światowych Dni Młodzieży oraz Ledni-
cy, popularne są również wyjazdy na Europejskie Spotkania Młodych, organizowane przez Wspól-
notę Taizé. Odbywają się one corocznie, na przełomie starego i nowego roku w jednym z miast 
Europy. Jest to spotkanie ekumeniczne, zwane również „Pielgrzymką Zaufania przez Ziemię”.
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K jak Karolina 

Monika Zubowicz 
– prezes Zarządu 

KSM Diecezji Ełckiej,
redaktor naczelny

Eckiego Wzrastania

nasze życie, zależy mu na nas 
bardziej niż nam samym, więc 
nie zaprzątajmy sobie głowy 
tym, czy Bóg realizuje nasze 
zamysły przemiany naszego 
życia.

Kiedy już przyjmiemy, że 
Pan Bóg właśnie uważa każde-
go z nas za umiłowane dziec-
ko, musimy dokonać kolejnego 

kroku – uświadomić sobie, że 
Pan Bóg właśnie na nas liczy, 
właśnie od nas oczekuje podję-
cia wysiłku pójścia za Nim. Nie 
wystarczy spotkać Pana Boga 
i zatrzymać się, zachwycając się 
tylko tym, jak bardzo nas kocha 
– trzeba iść dalej z Nim, prze-
mieniając siebie samego i świat, 
ale narażając się przy tym na 

trud. Napomnienia Chrystusa 
nie są skierowane ogólnie do 
społeczeństwa, ale właśnie do 
nas - nie możemy uważać że 
pewne postępowanie ogólnie 
jest moralne, ale u nas „to co 
innego”. Owszem, pewne sytu-
acje są skomplikowane, ale Pan 
Bóg daje nam poprzez naszą 
Matkę Kościół klarowną i zdro-

wą naukę, abyśmy nie pogubili 
się w życiu i jasno wytyczony-
mi ścieżkami szli do zbawienia 
i pełni szczęścia. Od nas zależy, 
czy wysłuchamy i przyjmiemy 
Jego wołanie, czy wzgardzimy 
i z zatyczkami w uszach na 
głos sumienia będziemy chcieli 
układać sobie życie na własną 
rękę. 

Kiedy mówię sobie, że je-
stem na coś za młoda, mam 
niewielkie doświadczenie czy 
całą masę innych zajęć – pa-
mięć przypomina mi bł. Karo-
liny Kózkównę. 16 lat, to wcale 
nie za mało, by silną być i wy-
grać wojnę całą – śpiewa Mag-
da Anioł w jednej z piosenek 
właśnie o bł. Karolinie. Jeśli 16 
to nie za mało, to co w sytuacji, 
kiedy ten wiek pozostaje jedy-
nie miłym  wspomnieniem? 

Karolina, urodzona 2 sierp-
nia 1898 roku, to czwarte 
dziecko spośród jedenaścior-
ga dzieci Jana Kózki i Marii 
z domu Borzęckiej. Jej dom 
rodzinny wypełniała modli-
twa. Z niego Karolina wynio-
sła przywiązanie do rozmo-
wy z Bogiem. Do wspólnej, 
rodzinnej modlitwy niejed-
nokrotnie dołączali sąsiedzi, 
gromadzący się u nich, np. 
na Gorzkich Żalach. Oprócz 
tego przychodzili również, 
aby słuchać treści religijnych 
czasopism, żywotów świętych 
i Pisma Świętego. Niejedno-
krotnie zdarzało się, że Karoli-
na czytała tę lekturę zebranym. 

Rytm jej życia wyznaczały pra-
ce w polu i kalendarz liturgicz-
ny. Mimo że dzień tej młodej 
dziewczyny, jak i całej rodziny, 
wypełniała praca, czas na mo-
dlitwę był zawsze. Świadkowie 
życia bł. Karoliny wspominali, 
że nieustannie towarzyszyła 
jej modlitwa – w drodze czy 
w pracy nie raz widziano ją 
z różańcem w ręku, czy sły-
szano, jak czas pracy wypeł-
nia, śpiewając pieśni religijne. 
A pracę wykonywała z należy-
tą sumiennością i oddaniem. 
Jeśli młoda Kózkówna uznała, 
że nie pracowała, jak należy, 
potrafiła oddać część zaro-
bionej przez siebie dniówki. 
Mimo obowiązków znajdowa-
ła czas, aby pomagać chorym 
i odrzuconym. W praktyce 
była świecką katechetką, bo 
katechizowała nie tylko dzieci, 
ale również przygotowywała 
chorych do przyjęcia Komunii 
św. w domu, przed przyjściem 
księdza z sakramentami. We 
wszystkim, co robiła, starała 
się być łagodna. Nie brakowało 
jej także stanowczości. W spra-
wach wiary i Boga nie szła na 
kompromis. Mimo że jej za-
angażowanie w życie Kościoła 
było ogromne, nie pozwolono 
jej nieść feretronu w czasie 
procesji, z racji na rude włosy 
i piegi. To jednak w żaden spo-
sób nie zniechęcało Karoliny. 

Kiedy 18 listopada w domu 
Kózków zjawił się rosyjski 
żołnierz, Karolina, czując nie-
bezpieczeństwo, próbowała 
bezskutecznie się schować. 
Wyprowadzona do pobliskie-
go lasu, pozostawiona sama 
sobie, podjęła walkę o czystość 
i godność Dziecka Bożego. 
Poniosła śmierć, ale walkę tę 
wygrała. Swoim życiem bł. Ka-
rolina Krózkówna dała nam 
porządną lekcję. Chociaż była 
młoda, potrafiła wiele od sie-
bie dać. 

Co będę z tego miał? – czę-
sto pytamy, podejmując kolej-
ne zadania, analizując naszą 

przydatność do wyzwań, które 
napotykamy. Myślę, że Karo-
lina nie stawiała sobie takiego 
pytania. Jako mała dziewczyn-
ka postanowiła należeć tylko 
do Boga. Wiedziała, że nie 
może dostać już nic ponad Mi-
łość, jaką obdarzył ją Bóg. To 
pozwalało jej działać, dawało 
siłę do mówienia o Bogu każ-
demu, kogo na swojej drodze 
spotkała. Niech bł. Karolina, 
która jest patronką młodych 
ludzi, będzie przykładem od-
wagi dla każdego z nas, praco-
witości i oddania Bogu.

Błogosławiona Karolino, 
módl się za nami! 
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Rok jubileuszowy jest dziękczynieniem za łaski, 
ale także może być okazją do składania szczegól-
nych darów. Dlatego też takim darem jubileuszo-
wym jest włączenie się w budowę szkoły w Getin-
ga, w Burundi. Do realizacji tego zadania została 
wyznaczona s. Zygmunta Kaszuba, Karmelitanka 
Dzieciątka Jezus. W rozmowie s. Zygmunta przybli-
ża nam sytuację dzieci z Burundi.

Osiemnaście lat pracy na 
misjach, później powrót i pięk-
ne dzieła w Polsce, a teraz po-
nownie powraca siostra do Bu-
rundi ze szczególną misją.

Tak, moje doświadczenie 
pracy misyjnej w Burundi 
trwało 18 lat. Niedawno obli-
czałyśmy z siostrami, że do-
kładnie 45 lat temu zaczynałam 
pierwszą placówkę w Musunga-
ti. Ze względu na konieczność 
poddania się długoletniemu 
leczeniu, po osiemnastu latach 
pracy, musiałam powrócić do 
Polski. W międzyczasie zaan-
gażowałam się w pracę Komi-
sji Misyjnej, przy Konsulacie 
Wyższych Przełożonych Żeń-
skich Zgromadzeń Zakonnych, 
formując siostry polskie do ani-
macji misyjnej. Wiele z nich już 
wyjechało do pracy. Przyszło 
mi także organizować naszą 
placówkę Caritas w Toruniu. 
Udało się nam stworzyć Cen-
trum Pielęgnacji Caritas, które 
podejmuje działalność dla dzie-
ci chorych, bezdomnych, dzieci 
ulicy. W Toruniu udało się nam 
stworzyć szpital lotny, który 
pielęgnuje chorych w ich łóż-
kach. Są lekarze, pielęgniarki, 
rehabilitanci. Obecnie mamy 
już dość dobrze rozbudowany 

Na misje z misją  
– aby dzieci z Gitega 
miały szkołę.

ośrodek, pozawierane umowy 
z NFZ, z PFRON-em. Mam 
również swoją następczynię, 
która dzielnie podejmuje tam 
zadania i mogę wrócić do Bu-
rundi. 

Co to za kraj Burundi?

To mały kraj położony 
w Afryce centralnej, blisko 
równika, nazywają go krajem 
tysiąca gór, ponieważ to teren 
górzysty. Klimat jest charak-
terystyczny dla krajów tro-
pikalnych. Równiutko o 6.00 
wschodzi słońce i o 18.00 za-
pada noc. Nie ma wschodów  
ani zórz, nie ma też zachodów 
słońca. W jednym momencie 
robi się ciemna noc, „choć oko 
wykol”. Jest to jeden z najbar-
dziej zaludnionych krajów 
Afryki. Mieszka tu 12 milio-
nów mieszkańców. Są regiony 
wiejskie, gdzie przypada 700 
osób na 1 km2. Brak ziemi, 
przemysłu i wysoki przyrost 
naturalny sprawiają, że jest to 
jeden z najbiedniejszych kra-
jów świata. Ludzie posługują 
się jednym językiem – kirun-
di. Językiem urzędowym jest 
francuski. Ludność dzieli się 
na trzy grupy plemienne: Twa 
– Pigmeje, którzy w życiu spo-

łecznym Burundi nie mają nic 
do powiedzenia, Hutu – zaj-
mujący się uprawą roli i Tutsi 
– plemię pasterskie. W 1962 
roku Burundi uzyskało nie-
podległość. Od tego czasu jego 
historia to ciąg walk i wojen 
domowych. Konsekwencją 
tego jest głęboka bieda i brak 
perspektyw rozwoju.

Jak wygląda sytuacja Ko-
ścioła i wasza praca, od czego 
zaczynałyście?

Kościół w Burundi jest jesz-
cze bardzo młody. Niedaw-
no obchodziliśmy stulecie od 
przybycia tutaj pierwszych mi-
sjonarzy Ojców Białych – Mi-
sjonarzy Afryki. W 1973 roku 
przybyły z Polski do Burundi 
pierwsze dwie siostry Kar-
melitanki Dzieciątka Jezus. 
W latach następnych dołącza-
ły następne. Ojcowie Karme-
lici Bosi pojechali tam dwa 
lata wcześniej i objęli parafię 
w Mpinga. Ojcowie i siostry 
podjęli się zorganizowania no-
wej placówki misyjnej w Mu-
songati, odległej od Mpinga 
około 40 km. Tutaj, w ciągu 
10 lat, obok intensywnej pra-
cy duszpasterskiej, powstał 
kościół, katechumenat, szkoła 
podstawowa, szkoła dla doro-
słej młodzieży oraz ośrodek 
zdrowia, który został prze-
kształcony w szpital.

Jakie zadania pełniła sio-
stra na placówce misyjnej?

Moim zadaniem było lecze-
nie chorych. Boże, czego tam 
nie było, wszystkie możliwe 
choroby europejskie, plus cho-
roby tropikalne. Na samym 
początku miałam stworzyć 
szpital dla trędowatych. Jed-
nak, jak się zorientowaliśmy, 

gdy trędowaci dochodzili do 
nas na konsultacje czy żeby nas 
odwiedzić, zostawiali po so-
bie krwawe ślady na drogach, 
trzeba było temu zaradzić, 
bo choroba Hansena niszczy 
chorym nerwy i oni nie mają 
czucia. Nie wiedzą, że odpadła 
im pięta, nie czują, że się ranią 
kamieniami, gdy idą drogą. 
Odpadają im palce, stopy, po-
nieważ są wtórne zakażenia. 
Ostatecznie zbudowałyśmy 
tam ośrodek zdrowia, który 
jest przetworzony w szpital 
z oddziałem zakaźnym, a trę-
dowaci mają opiekę ambula-
toryjną. Dojeżdżamy do nich 
w terenie, żeby dać im leki czy 
materiały opatrunkowe. Pro-
blemem, z jakim się spotkałam 
(ze względu na klimat, warun-
ki w jakich ludzie tam żyją) jest 
głód i brak palcówek edukacyj-
nych dla dzieci. 

Jak wygląda tam życie 
zwyczajnej rodziny?

  
Jedynym źródłem ich po-

żywienia jest uprawa poletek 
na zboczach gór. Rąbią ziemię 
spieczoną od słońca. Pracują od 
wschodu słońca do ok. 16.00. 
Zabierają na pole całą rodzinę, 
maleństwa przymocowane do 
pleców. Jeżeli jakieś dzieci zo-
stają przy chatynkach, to bie-
gają półnagie i głodne między 
bananowcami. Ich skóra, ubra-
nia, przybierają kolor ziemi, bo 
woda jest daleko. Dopiero ok. 
godziny 16.00 zbierają na polu 
to, co mają gotować do jedze-
nia tego dnia. Nie mogą zrobić 
sobie zapasów, bo zmarnowa-
łoby się to na słońcu. Panuje 
tam upał, wilgoć i jest dużo 
robactwa. Jak zapasów nie 
zniszczą warunki, to robactwo 
stoczy. Zbierają na polu do je-
dzenia to, co aktualnie dojrze-

wa. W drodze do domu muszą 
pójść jeszcze do często oddalo-
nego źródła, po wodę. Zbierają 
na polu też patyki, na których 
będą gotować. Powracają do 
domów ze świadomością, że 
za chwilę zapadnie noc. Kry-
ją się w środku swoich chatek. 
Miedzy kamieniami, w środ-
ku chaty, kobiety przechowują 
żar. Nie mają zapałek i koniecz-
ne jest takie przechowywanie 
żaru, który każdego dnia jest 
rozniecany, aby coś przygoto-
wać do jedzenia. Cała rodzina 
cierpliwie trwa w oczekiwaniu 
na posiłek. Jeśli gotują fasolę, 
z czego są bardzo zadowoleni, 
bo to jest jedyny pokarm, jaki 
mają, który dostarcza najwię-
cej białka, to trwa to ok. trzech 
godzin. Nieraz widziałam ich 
zdyscyplinowanie przy posił-
kach. Nikt z pośpiechem nie 
wyciąga rączki. Tak, jakby to 
nie był ich jedyny posiłek dnia. 
Nieraz stykałam się z dziećmi 
z chorobą głodową. Pewnego 
dnia kobieta przyprowadza mi 
dwoje dzieci. Jedno miało od-
barwioną skórę, było opuch-
nięte, że oczek nie widać, 
nóżki jak dwa balony – są to 
typowe objawy choroby gło-
dowej, z powodu braku białka, 
a nadmiaru skrobi. A to drugie 
dziecko takie chude, że tylko 
łopatki mu sterczały, a pupcia, 
to jakby pomarszczony wore-
czek plastikowy. Pytam matki, 
wskazując na to małe dziecko, 
trzymające się jej kolan, ile 
razy ty dajesz mu jeść. Odpo-
wiada mi, że raz. Mówię jej, że 
raz to za mało. Podsuwam po-
mysł – a zawiń w liścia to, coś 

gotowała wieczorem i daj mu 
na polu. Bo nigdy nie widzia-
łam, żeby coś brały do jedzenia 
i picia na pole. Odpowiedziała 
mi: „ To ty nie wiesz, że jak-
bym zabrała to, co wczoraj go-
towałam, to ono byłoby chore. 
Bo do rana jedzenie pozosta-
wione już sfermentuje”. Wyja-
śniałam, że dziecko trzy razy 
dziennie powinno jeść. Usły-
szałam w odpowiedzi, że kto 
by się tyle koło jedzenia kręcił. 
Mówiła to z całą szczerością 
i prostotą. Gdyby ona trzy razy, 
po trzy godziny kręciła się koło 
szykowania jedzenia, to nigdy 
by nic na polu nie wyhodowa-
ła. Takie jest życie rodziny. Mi-
sjonarze nauczyli ich uprawy 
fasoli. To stanowi ich jedyne 
źródło białka. Nie prowadzą 
hodowli, bo się tak napracują, 
żeby wyżywić siebie, że zwie-
rząt nie karmią. Nie ma jajek, 
nie ma mleka, nie ma też mię-
sa. Jak fasola się skończy, to oni 
zawsze coś znajdą do jedzenia. 
Jest głód, prawdziwy głód, ale 
on wygląda inaczej niż u nas 
w Europie. Jak zamarznie, to 
nic nie uzbieramy na polu. 
A oni zawsze coś uzbierają, ja-
kieś bulwy, banany, trawy, ale 
po dwóch tygodniach takiej 
diety dostają obrzęków gło-
dowych. To atakuje nie tylko 
dzieci, ale też i dorosłych, skó-
ra im się odbarwia, włosy ro-
bią się sztywne, ryże, obrzęki, 
a w ostatnim etapie skóra pęka 
i następuje śmierć. 

Nasze pojęcie pracy misyj-
nej misjonarzy zaczyna na-
bierać zupełnie innego zna-
czenia.

Wobec tych sytuacji trud-
no jest mówić o Bogu miło-
siernym, wypowiadać słowa 
modlitwy: „chleba naszego po-
wszedniego, daj nam Panie…” 
Tam nie znają chleba, ale w ich 
języku mówią: „pożywienia, 
daj nam Panie”. Trudno mó-
wić o Bogu miłującym komuś, 
kto tyle się napracował, a ulew-
ny deszcz zniósł mu wszystko 
do bagna albo słońce wypaliło 
i plony się nie udały. Trzeba im 

dać jeść, kubek mleka, jakiś 
nabiał, białko.

Siostry dzielą losy ludno-
ści, pośród której pracują?

Naturalnie, my tam nie 
mamy delikatesów. Gotujemy 
z tego, co mamy, co tam znaj-
dziemy. Trudno jest mówić ko-
muś, kto drży z zimna, w ata-
ku malarii, że Jezus Chrystus 
za niego umarł z miłości. On 
potrzebuje leków, a tych nie 
ma. Do tej pory mam w głowie 
taki przypadek matki, której 
umierało dziecko, piętnaste 
z kolei. Czternaścioro już nie 
żyło, tylko dlatego, że ona nie 
miała pokarmu. Tam matki 
na ogół są niedożywione. Ona 
była przekonana, że jest to wy-
nik rzuconego na nią uroku. 
Korzystała z usług czarowni-
ka, nacinając skórę tego dzie-
ciątka. Ono było takie chude, 
że nawet płakać nie miało siły. 
Jak jej mówić o Matce Bożej, 
która osłania nas swoim płasz-
czem? Trzeba jej to dziecko 
uratować. Na szczęście udało 
mi się to piętnaste maleństwo 
wyleczyć. Miałam paczkę 
z mlekiem dla dzieci, otrzy-
małam ją od uczniów ze szkoły 
z Konstancina. Wobec takich 
sytuacji misjonarz głosi Boga 
poprzez konkretne uczynki 
miłosierne, ratując im życie, 
rozwiązując problemy. Oni 
potem sami dojrzewają, czę-
sto mówią: jaki wasz Bóg musi 
być dobry, skoro wy nam po-
magacie tak bezinteresownie. 
Dziewczęta, które wstąpiły do 
naszego zgromadzenia, mówi-
ły: „Chcemy żyć tak jak wy, być 
takie, jak wy…” Misjonarze ro-
bią, co mogą, ale zrobią tyle, na 
ile ich wspomoże nasza modli-
twa i nasza pomoc materialna, 
z zewnątrz.                

Niebawem wyrusza siostra 
z misją na misje.

Otrzymałam nowe zadanie. 
Już wkrótce powracam do Bu-
rundi. Moim obowiązkiem bę-
dzie zająć się dziećmi i wybu-
dować im szkołę. Nasze siostry, 

które tam pracują, pozbierały 
biedne dzieci i stworzyły coś 
w rodzaju przedszkola. Wiado-
mo, leki przeciw robaczycom, 
szczególnie przewodu pokar-
mowego, kubek mleka, mi-
seczka fasoli w południe. Ich 
stan się poprawił, one wiedzą, 
co dla nich znaczy to przyj-
ście do sióstr. Podrosły, ale nie 
chcą opuścić placówki i ustąpić 
miejsca małym i chorym. Nie 
chcą, bo nie mają, gdzie iść. 
Za mało jest szkół. Jest szkoła 
państwowa, w której pracu-
je też nasza siostra Malezja. 
Opowiadała, że na jednego 
nauczyciela do klasy wciska 
się 130 uczniów. Nie mają pod-
ręczników, zeszytów, żadnych 
pomocy naukowych. Możemy 
sobie wyobrazić, jak może wy-
glądać taka lekcja. Na szczę-
ście tamte dzieci bardzo chcą 
się uczyć. Stąd też jest bardzo 
wielka potrzeba zbudowania 
pomieszczeń. Tym bardziej, że 
przez sześć miesięcy codzien-
nie tam pada deszcz. Niemoż-
liwa jest nauka w cieniu drzew, 
bez dachu nad głową… Jest 
potrzeba zbudowania szkoły, 
a ja mam jechać i wykonać to 
zadanie. I mój Boże, nie ma na 
to środków. Dziękuję bardzo 
biskupowi ełckiemu, wszyst-
kim wiernym, którzy włączają 
się w to dzieło budowy szkoły 
w Burundi. Niech to będzie 
świadectwo naszej wiary. To 
się głęboko zapisze na naszych 
kartach w niebie. Błagam was 
w imieniu tych dzieci o po-
moc. A nasze siostry, gdy do-
wiedziały się o tym, że popły-
nie pomoc z diecezji ełckiej, 
wygospodarowały jakieś małe 
pomieszczenie i już zaczęły 
prowadzić zajęcia. Wszystko 
z nadzieją, że z czasem będą 
miały gdzie przenieść się 
z dziećmi. Składam wszystkim 
ofiarodawcom serdeczne Bóg 
zapłać.         

Kto chciałby z diecezjan 
swoim darem wesprzeć bu-
dowę szkoły, może przekazać 
ofiarę na konto diecezji ełckiej: 
BGŻ SA O/Ełk 64 2030 0045 
1110 0000 0075 2740 z dopi-
skiem – „Szkoła w Burundi”.

Spotkanie z MISJAMI

s. Zygmunta Kaszuba
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Z Sárospatak przez Ełk 
i Mikołajki do Giżycka

Myśląc... OJCZYZNA

ks. dr Zbigniew Chmielewski

17 XI wspominamy św. Elż-
bietę Węgierską. Przyszła ona 
na świat 7 VII 1207 r. w Sáro-
spatak na Węgrzech. Kiedy 
miała 4 lata, została zaręczo-
ną z Ludwikiem IV. Od tego 
czasu zamieszkała w zamku 
w Wartburgu. Zgodnie ze 
średniowiecznym zwyczajem 
wzrastała i wychowywała się 
w kraju, którym w przyszło-
ści miała władać. Ślub odbył 
się, kiedy miała 14 lat. Uro-
dziła troje dzieci. Blisko zam-
ku zbudowała szpital, w któ-
rym sama usługiwała chorym 
i ubogim. Według legendy św. 
Elżbieta wynosiła z zamku 
żywność dla ubogich, kiedy ją 
sprawdzano, okazywało się, że 
w fartuchu zamiast pokarmu 
są róże, mimo zimowej pory 
roku. Jej mąż zmarł w 1227 r., 
podczas wyprawy krzyżowej 
do Ziemi Świętej. Miała wów-
czas zaledwie 20 lat. Próbowa-
no ją nakłonić do małżeństwa 
z cesarzem Fryderykiem II, 
jednak Elżbieta miała inny 
cel. Nie mogąc dostosować się 
do stylu życia panującego na 
zamku wartburskim, opuściła 
go. W 1228 r. złożyła ślub wy-
rzeczenia się świata. Następnie 
przeniosła się do Marburga, 
gdzie zbudowała nowy szpital. 
Ostatnie lata swego życia spę-
dziła w skrajnym wyrzeczeniu 
i ubóstwie. Nie różniła się od 
biedaków, którym posługiwa-
ła. Zmarła w wieku 24 lat. Jej 
kanonizacji dokonał w 1235 r. 
papież Grzegorz IX.

Jej życie, wzorowane na św. 
Franciszku z Asyżu, stało się 
wzorcem dla zgromadzenia 
zakonnego sióstr św. Elżbiety. 
Swoje początki ma ono w Ny-
sie. Przemiany gospodarcze na 
Śląsku przyczyniły się do bez-
robocia. Przekładało się to na 
brak poszanowania pracow-
ników. Wysokie ceny żywno-

ści i trudności mieszkaniowe 
pogłębiały problem bytowy 
i zdrowotny. Epidemie tyfu-
su i cholery pociągały za sobą 
ogromną ilość ofiar. Próbę roz-
wiązania tego problemu podję-
ła Dorota Klara Wolff, do któ-
rej wkrótce dołączyły Matylda 
Merkert i jej siostra Luiza Ma-
ria. W 1842 r. założyły stowa-
rzyszenie, którego celem była 
pielęgnacja chorych. Z czasem 
zostało ono przekształcone 
w zgromadzenie zakonne. 

W 1846 r. Klarę Wolff i Ma-
rię Merkert wysłano do sióstr 
boromeuszek do Pragi, by tam 
zapoznały się z życiem zakon-
nym. Po nowicjacie miały po-
wrócić do Nysy, by jako wspól-
nota zakonna dalej prowadzić 
rozpoczęte dzieło. Stało się 
jednak inaczej. Podjęto dzia-
łania zmierzające do połącze-
nia ich z boromeuszkami. Nie 
było to po myśli założycielek. 
Dlatego po kilkumiesiącach 
Klara opuściła nowicjat i po-
wróciła do Nysy. Tu spotkała 
się z niechęcią lokalnego du-
chowieństwa, dlatego wyje-
chała do Bystrzycy Kłodzkiej, 
by tam realizować swój ży-
ciowy ideał. Franciszka Wer-
ner i Maria Merkert w 1850 r. 
również postanowiły opuścić 
nowicjat boromeuszek. Obie 
były pozbawione środków do 
życia i nie mogły wrócić do 
nyskiego domu, gdyż był on 
zajęty przez boromeuszki. Za-
rząd miasta Nysy stał w obro-
nie Marii i Franciszki i zezwo-
lił im na rozwinięcie dawnej 
działalności. Za patronkę swej 
wspólnoty obrały św. Elżbietę 
Węgierską.

W miarę wzrostu liczebne-
go zgromadzenie rozszerza-
ło zakres swej działalności. 
Oprócz prowadzonej pielęgna-
cji chorych, w czasach wojen 
siostry pełniły również obo-

wiązki sanitariuszek. Otaczały 
troską biedne i zaniedbane ro-
dziny. Roztaczały także opiekę 
nad dziećmi, które były najbar-
dziej zagrożone skutkami bra-
ku odpowiednich warunków 
życia. Konieczność rozwinię-
cia działalności opiekuńczej 
nad dziećmi stawała się jeszcze 
bardziej konieczna w odnie-
sieniu do dzieci osieroconych 
w wyniku wojen i epidemii. 
Stąd już w zaraniu zgromadze-
nia obok pierwotnego celu, ja-
kim była terenowa pielęgnacja 
chorych, opieka nad dziećmi 
stała się równie ważnym zada-
niem.

4 września 1859 r. biskup 
Förster zatwierdził stowa-
rzyszenie szarych sióstr św. 
Elżbiety, a następnie zrobił to 
papież Leon XIII w dniu 26 
stycznia 1887 r. Pełnoprawnym 
zgromadzeniem na prawie 
papieskim stało się w chwili 
ostatecznego zatwierdzenia 
konstytucji w dniu 6 kwietnia 
1924 r.

W 1898 r. dokonał się na 
kapitule we Wrocławiu pierw-
szy podział na prowincje. Jed-
ną z nich była prowincja Prus 
Wschodnich, z siedzibą w Kró-
lewcu. W jej skład wchodziły 
domy m.in. w Mikołajkach 
i Ełku. Do Ełku siostry spro-
wadził ks. Karol Fox, by pro-
wadziły ochronkę.  Mieściła 
się ona w miejscu dawnego 
kościoła (obecnie dom ss. Be-
nedyktynek Misjonarek). Oba 
zostały zlikwidowane na sku-
tek działań wojennych. 

Dom generalny mieści się 
w Rzymie. Funkcjonuje 10 pro-
wincji, w tym 6 w Polsce, po-
zostałe w Brazylii, Włoszech, 
Niemczech i Norwegii, Rosji 
oraz istnieją placówki misyjne 
w: Boliwii, Czechach, Danii, 
Gruzji, Kazachstanie, Litwie, 
Paragwaju, Szwecji, Tanzanii, 
Ukrainie, na Węgrzech i Ziemi 
Świętej.

Po odejściu sióstr z pracy 
w Pałacu Prymasów przy ul. 
Miodowej w Warszawie 1 IX 
2007 r. powołana została pla-
cówka w Giżycku. Początkowo 
siostry mieszkały w budynku 
Caritas Diecezji Ełckiej i posłu-
giwały w domu dziecka.  Przez 
9 lat siostry wpisały się w życie 
lokalnej społeczności, uczestni-
cząc również w życiu tutejszych 
parafii. Podejmowały posługę 
przygotowywania młodzieży 
do sakramentu bierzmowania 
w parafii św. Anny i św. Kazi-
mierza oraz współpracowały 
z miejscowymi duszpasterzami 
w pracy na rzecz budzenia po-
wołań. W 2016 roku przepro-
wadziły się do własnego domu 
na terenie parafii św. Maksymi-
liana w Giżycku. Kiedy zostały 
zmuszone do pozostawienia 
pracy w domu dziecka, podjęły 
się katechizacji: w Węgielsztynie 
(s. Urszula Bogucka) i w Pozez-
drzu (s. Dominika Suchocka).

Tym samym historia zato-
czyła koło. Po ponad pół wieku 
zgromadzenie powróciło na 
Mazury, by realizować to, cze-
go nauczyła się ich patronka 
św. Elżbieta. 

W roku 1918, po 
123 latach roz-
biorów doko-

nanych przez Rosję, Austrię 
i Prusy, Polska odzyskała nie-
podległość. Zanim jednak do 
tego doszło, ówczesne mocar-
stwa światowe stoczyły ze sobą 
śmiertelny bój, który nazwany 
został później I wojną świa-
tową. W konflikcie pomiędzy 
zaborcami Polacy upatrywali 
szansy na wyzwolenie. Mieli 
tutaj wsparcie Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północ-
nej. Prezydent USA, Thomas 
Woodorw Wilson, w stycz-
niu 1918 roku przedstawił 
Kongresowi Stanów Zjedno-
czonych swój plan pokojowy, 
który miał uporządkować sy-
tuację pokojową. Świat od tej 
pory miał być sprawiedliwszy. 
Wśród czternastu punktów 
wspomnianego planu, zna-
lazł się trzynasty – dotyczący 
przyszłości Polski. Mówił on, 
że stworzenie niepodległego 

państwa polskiego na tery-
toriach zamieszkanych przez 
ludność bezsprzecznie polską, 
z wolnym dostępem do morza, 
niepodległością polityczną, 
gospodarczą. Integralność te-
rytoriów tego państwa ma być 
zagwarantowane przez kon-
wencję międzynarodową. Po-
stulaty Wilsona, chociaż nie 
wszystkie później zrealizowa-
ne, były bardzo istotne dla 
kształtowania ładu na świe-
cie po zakończeniu I wojny 
światowej. Jesienią 1918 roku 
było już jasne, że zakończenie 
wojny to kwestia najbliższego 
czasu. 10. listopada, wypusz-
czony z więzienia w Magde-
burgu, wrócił do Warszawy 
pociągiem z Berlina Komen-
dant I Brygady Legionów, Jó-
zef Piłsudski. Dzień później 
w Compiengne pod Paryżem 
Niemcy podpisali rozejm 
kończący I wojnę światową. 
W tym samym dniu Piłsudski 
z rąk Rady Regencyjnej prze-
jął władzę nad tworzonym 
wojskiem polskim. Kilka dni 
później otrzymał także wła-
dzę cywilną i został Naczelni-
kiem Państwa. Rozpoczęła się 
budowa niepodległości Polski. 

19. lat później, już po śmierci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
uznał, że Święto Niepodległości 
obchodzone będzie 11 listopa-
da. Ustawa głosiła, że „Dzień 11 
listopada, jako rocznica odzy-
skania przez Naród Polski nie-
podległego bytu państwowego 
i jako dzień po wsze czasy zwią-
zany z wielkim imieniem Józe-
fa Piłsudskiego, zwycięskiego 
Wodza Naczelnego w walkach 
o wolność Ojczyzny – jest uro-
czystym Świętem Niepodległo-
ści”. Święto obchodzone było 
przez dwa lata do wybuchu 
II wojny światowej, a następ-
nie przywrócone w roku 1989. 
Rokrocznie obchodzone ma 
wielkie znaczenie dla Polaków. 
Tak będzie także w tym i przy-
szłym roku, kiedy to przypad-
nie setna rocznica odzyskania 
niepodległości. 

Suwalszczyzna to obszar 
rdzennie polski, o wielkich 
tradycjach wojskowych, leżący 
obecnie na terenie diecezji ełc-
kiej. Mieszkańcy tego regionu 
na odzyskanie niepodległości 
musieli poczekać dłużej niż 
reszta kraju. Wolność przyszła 
tutaj dopiero w sierpniu 1919 

DZISIAJ ZIEMIA 
WASZA JEST WOLNĄ

ppłk Jarosław Kowalewski
– Wojskowy Komendant 

Uzupełenień w Suwałkach

roku. Do tego czasu trwały wal-
ki o ustalenie granicy z Litwą. 
We wrześniu, trzy tygodnie po 
odzyskaniu niepodległości, do 
Suwałk przyjechał Marszałek 
Józef Piłsudski. W budynku 
ówczesnej resursy, a obecnie 
muzeum, wygłosił przemówie-
nie, w którym powiedział do 
mieszkańców Suwałk: „Dzi-
siaj ziemia wasza jest wolną”. 
Te słowa wspominane są tutaj 
bardzo często. Trud, który mu-
sieli włożyć mieszkańcy Suwałk 
w wyzwolenie swojej „małej 
ojczyzny” przełożył się na wiel-
kie do niej przywiązanie, na 
głęboki patriotyzm i właściwe 
pojmowanie dobra narodowe-
go. Kolejne pokolenia z wielkim 
szacunkiem odnoszą się do 
Polski jako dobra wspólnego, 
uroczyście obchodzą Narodo-
we Święto Niepodległości. Swo-
je miejsce w Suwałkach ma też 
sam Marszałek. Jego pomnik 
stoi w centrum miasta, tuż przy 
konkatedrze pw. św. Aleksan-
dra. Naczelnik państwa z co-
kołu przypomina o odległych 
czasach, kiedy o wolność Polski 
trzeba było walczyć. 11. listo-
pada oddajmy hołd wielkiemu 
Polakowi.

Październik to czas ko-
lejnych rocznic związanych 
z największym z Polaków – św. 
Janem Pawłem II. 16 i 22 paź-
dziernika 2017 r. przeżywali-
śmy czas adoracji i modlitwy 
za pośrednictwem św. Papieża. 
W Parafii Drygały znajdują się  
jego relikwie.

Zbliżająca się 100. rocznica 
odzyskania niepodległości prze 
Polskę zmotywowała nas do 
opracowania projektu „Drygal-
skie obchody stulecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę”. 
W ramach projektu podjęliśmy 

współpracę z Instytutem Pamię-
ci Narodowej w Białymstoku.

Co miesiąc w wyznaczoną 
niedzielę gromadzić będziemy 
się na Mszy św., a później na 
spotkaniu całego środowiska 
parafialnego wraz z zapro-
szonym gościem, z którym 
będziemy poruszać tematy 
patriotyczno-religijne. Postać 
św. Jana Pawła II stała się pa-
tronem tego projektu. 

Pierwsze spotkanie odby-
ło się 22 października. Pre-
lekcję wygłosił Pan Andrzej 
Zadroga, historyk i dyrektor 

I Liceum Ogólnokształcącego 
w Piszu. Podkreślił rolę Pa-
pieża w utrzymaniu tożsamo-
ści religijnej i narodowościo-
wej w naszej Ojczyźnie. Pan 
Andrzej Zadroga dał piękne 
świadectwo trwania w Kru-
cjacie Wyzwolenia Człowieka 
i w świetle jej wskazań, a także 
św. Jana Pawła II – układa swo-
je osobiste i rodzinne życie. 

Podziękowanie kierujemy 
do parlamentarzystów z ziemi 
piskiej, przedstawicieli IPN 
w Białymstoku, władz samo-
rządowych Pisza i Białej Pi-

skiej, dyrektorów szkół z Pisza,  
Drygał i Białej Piskiej za wpar-
cie naszego projektu.

Następne spotkania od-
będzie się 12 listopada 2017 
r. o godz. 13.00, prelegentem 
będzie ks. prof. Wojciech Gu-
zewicz. Tematem będzie rola 
i miejsce Kościoła Rzymsko-
katolickiego w odzyskaniu 
i utrzymaniu niepodległości 
na początku XX wieku. Ser-
decznie zapraszamy. 

Patronat medialny nad wy-
darzeniem objęła Martyria. 

ks. Piotr Sulewski - proboszcz

Nasze DRYGAŁY

 Zamek św. Elżbiety w Sárospatak na Węgrzech
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Obyczaje i święta w Izraelu
- Jom Kippur

BLONDYNKA  na Bliskim Wschodzie

Anna Szczypińska
- przewodniczka po Ziemi Świętej, 

prowadzi własną firmę  Anis Pol 
Travel 

w Izraelu
www.ziemiaswieta-polonia.pl

Jom Kippur, czyli Sądny 
Dzień albo Dzień Po-
jednania, miał miejsce 

w tym roku 29 wześnia. Jest to 
dzień, w którym  Żydzi oczysz-
czają się z grzechów, jednają  
z Bogiem i bliźnimi. Już przed 
Świętem Rosh HaShana oraz 
w ciągu 10 dni po nim, aż do 
Jom Kippur,  zaczynają się 
tzw. Lichot, czyli przeprasza-
nia. Należy przeprosić Boga 
za złe uczynki przeciw Niemu 
oraz bliźnich za zrobione im 
– choćby niechcący – krzyw-
dy. Grzechem jest również nie 
przebaczenie po trzykrotnym 
przeproszeniu kogoś.

Na zdjęciach możecie zoba-
czyć tłumy Żydów przybywa-

jących przed Jom Kippur pod 
Ścianę Płaczu, chcących prze-
prosić za grzechy.

Tradycja żydowska stanowi 
o tym, że święto to wzięło się 
od momentu,  kiedy Mojżesz 
dostał drugie tablice Dziesię-
ciu Przykazań na Górze Synaj,  
a stało się to w dniu, w którym 
Bóg przebaczył Żydom kult 
„złotego cielca”.

Tora nakazuje powstrzy-
mać się w tym dniu od pracy. 
Należy zachować ścisły post, 
czyli nie jeść i nie pić od za-
chodu słońca poprzedzające-
go dzień święta – do zachodu,  
kiedy się ono kończy. Nie wol-
no podczas tego postu się myć, 
strzyc, golić ani nosić skórza-
nego obuwia. Zabronione jest 
też współżycie, gdyż jest to 
dzień oczekiwania miłosier-
dzia Bożego. Nie wolno jeździć 
samochodem po drogach izra-
elskich ani latać nad przestrze-
nią Izraela. Ruch uliczny odby-
wa się jedynie wewnątrz miast 
i wiosek arabskich.

W czasach,  kiedy istniała 
Świątynia, dzień ten był bar-
dzo uroczysty. Arcykapłan, 
i tylko on,  i tylko tego dnia, 
mógł wejść do miejsca tzw. 
„najświętszego z najświęt-
szych” a więc tam, gdzie stała 

Arka Przymierza. Wcześniej 
przenosił się na tydzień do spe-
cjalnego pomieszczenia, gdzie 
przebywał w odosobnieniu, 
a dzień przed świętem musiał 
przejść pięciokrotne oczysz-
czenie rytualne (dziś Żydzi or-
todoksyjni również przed Jom 
Kippur idą do mykwe, czyli 
rytualnego basenu), a następ-
nie zakładał białe szaty z lnu. 
Dlatego też święto to kojarzy 
się z bielą, wszyscy, zwłaszcza 
mężczyźni, starają się przy-
wdziewać białe ubrania. Tego 
dnia, również Aron HaKodesz, 
czyli szafa w której przetrzy-
muje się Torę, jest przysłaniana 
białą zasłoną, zwaną parochet.

Na wewnętrznym dziedziń-
cu Świątyni składano ofiary ze 
zwierząt, gdyż wierzono, że ich 
krew miała moc przebłagania 
za grzechy. Zabijano też jed-
nego kozła za naród, a jednego 
wypędzano za miasto, po tym, 
jak arcykapłan w specjalnej 
modlitwie przenosił na niego 
grzechy narodu. W ten sposób 
naród Izraela był oczyszczany 
z grzechów. 

Dzisiaj ortodoksyjni Żydzi 
praktykują podobny rytuał, 
zwany kaparot. Zamienili jed-
nak kozła na białego koguta 

(dla mężczyzn) lub kurę (dla 
kobiet). Wypowiadając podob-
ną formułę, jaką wypowiadał 
arcykapłan, kręcą trzykrotnie 
grzesznikowi lub sobie nad 
głową białym kogutem lub 
kurą, przenosząc w ten spo-
sób swoje grzechy na ptaki. 
Następnie podcina się gardło 
zwierzęciu i wsadza głową 
w dół, do specjalnych lejków, 
aby się wykrwawiły na śmierć. 
Potem można je oddać bied-
nym lub zjeść po zakończeniu 
postu.

Niektórzy ortodoksyjni, 
a zwłaszcza ultra ortodoksyjni 
Żydzi, poddają się ceremonii 
malkot, czyli biczowaniu na 
znak pokuty.

W Jom Kippur pobożni Ży-
dzi przebywają w synagogach, 
przepraszając za grzechy. Jest 
to też jedyny dzień, kiedy czy-
tając Torę, wymawia się słowo 
Jahwe. W pozostałych przy-
padkach zamienia się nazwę 
Boga na Pan lub Imię. Jest to 
też jedyny dzień w roku, kiedy 
Żydzi klękają podczas wyma-
wiania  imienia Boga. 

A kilka dni później nastę-
puje tygodniowe Święto Sukot, 
ale o tym w następnym odcin-
ku.

Parami do NIEBA

Słowa przysięgi małżeńskiej 
znane są na pamięć nawet tym, 
którzy jej osobiście nie wypo-
wiadali. Co roku w Polsce skła-
da ją sobie około 180 tysięcy 
nowożeńców. Niezależnie od 
tego jak wiele lat upłynęło od 
tego dnia, warto wracać do ich 
znaczenia w naszym małżeń-
stwie. W tym rozważaniu sku-
pimy się tylko na pierwszym 
zdaniu: „Ślubuję ci miłość…

Ślubuję ci...
Czym jest ślubowanie? 

Słownik języka polskiego po-
daje, że określenie to oznacza 
uroczyście zobowiązywać się 
do czegoś.  I tak dwoje ludzi 
obiecuje sobie wzajemnie wiel-
kie rzeczy. Czynią to wobec 
świadków, zebranych gości, 
po poprzedzającym tę decyzję 
okresie narzeczeństwa. Kapłan 
obecny podczas sakramentu 
sprawuje w ich intencji ofia-
rę Mszy Świętej, błogosławi 
im. Należy tu również pod-
kreślić, że nie kapłan udziela 
sakramentu, lecz narzeczeni 
sobie nawzajem. Słowa padły, 
stając się deklaracją miłości, 
a zarazem uroczystym zobo-
wiązaniem. Formuła ślubów 
małżeńskich rozpoczyna się 
słowami „Ślubuję ci...”. Przez 
całe wspólne życie małżon-
kowie muszą pamiętać o tym 
drugim, wydawałoby się ma-
leńkim słowie. „Ci” – nie dzie-
ciom, nie rodzicom, nie moje-
mu wyobrażeniu o tobie. Od 
tej chwili współmałżonek jest 
pierwszy po Bogu. Kropka!

Miłość...
Miłość czy zakochanie? Cza-

sem słyszymy: „Już go/jej nie 
kocham”. „Miłość się wypaliła”. 
Co na to święty Paweł? „Miłość 

nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 8). 
A jednak są momenty w życiu, 
że naprawdę nie czujemy, że ko-
goś kochamy. Jedną z przyczyn 
tego nieporozumienia jest my-
lenie miłości z zakochaniem. 
Zakochanie to uczucie. Tak jak 
złość, radość, rozczarowanie, 
głód czy strach. Uczucia są nie-
zależne od nas. Są też moral-
nie obojętne. Nawet nie mamy 
na nie wpływu. Decydujemy 
natomiast, co z nimi zrobimy. 
Czy pod wpływem złości kogoś 
skrzywdzę, czy pod wpływem 
radości go przytulę, czy gdy po-
czuję się wdzięczny, to podzię-
kuję. Co zrobię z zakochaniem? 
Niczym złym jest zakochać się 
w kimś, nawet gdy już jesteśmy 
z kimś w związku.  To uczu-
cie. Co jednak z tym zrobię? 
Jest to moment próby. Można,  
podążając za przyjemnością, 
wejść w kolejną relację, fanta-
zjować, odejść. To, do czego się 
zobowiązujemy przed samym 
Bogiem w obecności Kościo-
ła, to jednak inny kierunek. 
Uświadamiając sobie, co się ze 
mną dzieje, oddaję to Bogu, 
a dalej będę kochać swojego 
współmałżonka, jeszcze bar-
dziej, okazując Mu tę MIŁOŚĆ, 
którą deklarowałem przy ołta-
rzu. Sługa Boży ks. Franciszek 
Blachnicki – założyciel Ruchu 
Światło-Życie, mówił, że miłość 
to posiadanie siebie w dawaniu 
siebie. To decyzja. Ona jest nie-
zależna od uczuć. Kochać, to 
dawać siebie, być dla drugiego 
darem. Chrystus posiadał sie-
bie do tego stopnia, że pozwo-
lił na zadanie sobie cierpienia. 
Było to możliwe tylko dlatego, 
że On tego właśnie chciał – od-
dać się człowiekowi. Zadający 
Mu to cierpienie jedynie w swo-
jej pysze, zaślepieniu myśleli, 

że mają nad Nim władzę. Nie 
mieliby jej, gdyby „nie dano im 
jej z góry”, gdyby Chrystus nie 
posiadł siebie w dawaniu sie-
bie aż do tego stopnia. Nie ma 
większej miłości…

Jak to mamy rozumieć 
w kontekście naszej codzien-
nej, małżeńskiej rzeczywisto-
ści? Ktoś kiedyś powiedział, że 
kocha się nie za coś, lecz pomi-
mo czegoś. Bardzo trafne sfor-
mułowanie. Zwłaszcza wtedy, 
gdy z upływem lat i wspólnych 
przeżyć coraz bardziej uświa-
damiamy sobie, że zdecydowa-
liśmy się żyć ze słabym, grzesz-
nym człowiekiem. Opadają 
klapki z oczu, mija zaurocze-
nie, a zaczyna się codzienność, 
która wymaga. Nie przywdzie-
wamy już masek, aby ukrywać 
pod nimi nasze słabości, de-
fekty. Każdego dnia dokonuję 
wyborów pomiędzy tym, co 
moje, dla mnie, a tym, co dla 
Boga, małżeństwa, rodziny 
i Kościoła. Tu znowu nawiąż-
my do Chrystusa, który zna 
nas, jak nikt inny. I w Ogrójcu, 
i na krzyżu, i pod pręgierzem 
myślami był z niedoskonałym, 
grzesznym mną. Wybrał mnie 
i w swojej Miłości pozostał mi 
wierny.

Miłowanie współmałżon-
ka nie ogranicza się do cier-
pienia. Nie jest wyłącznie 
umieraniem dla siebie i swo-
ich potrzeb. Stąd blisko do 
zgorzknienia, codziennych 
westchnień, cierpiętnictwa. 
Zachęcamy, aby delektować 
się codziennością u swojego 
boku. Miłość smakuje sło-
dyczą zadowolonego męża 
rozkoszującego się ulubioną 
buraczkową, zrobioną z myślą 
o nim. To uśmiechnięta żona 
w odmalowanym mieszka-

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci

niu. Choćby parę spędzonych 
wspólnie chwil z herbatą lub 
ulubioną kawą bez telefo-
nu czy telewizora, to chwile 
zdeponowane na najlepszym 
małżeńskim koncie. To co-
dzienne celebrowanie na-
szego sakramentu powinni-
śmy traktować przynajmniej  
równie poważnie, jak istotne 
sprawy do załatwienia „na 
mieście” lub spotkanie ro-
bocze w pracy. Kiedy ostatni 
raz byłem z żoną na randce 
(bez dzieci, może nawet bez 
okazji... ot, tak w restauracji, 
kinie czy po prostu na space-
rze)? A może zaskoczyć dziś 
męża śniadaniem do łóżka? 
Jak najczęściej warto sobie 
przypominać te chwile wpa-
trzenia i zabiegania o siebie, 
o bliskość.

W 1 Liście do Koryntian, 
tuż po „Hymnie o Miłości”, 
św. Paweł mówi, niejako go 
uzupełniając: „Przeto, bracia 
moi najmilsi, bądźcie wytrwali 
i niezachwiani, zajęci zawsze 
ofiarnie dziełem Pańskim, pa-
miętając, że trud wasz nie po-
zostaje daremny w Panu”.

Iwona i Paweł Osieccy

 Kapparot

 Chłosta
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Galeria Sztuki Osób Niepełnosprawnych

Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej 
w Ełku otwo-

rzyły 12 października 2017r.  
Galerię Sztuki Osób Niepeł-
nosprawnych.  Mieści się ona  
przy ul. Kościuszki 10, obok 
biura podróży Emanuel.

Ceremonii otwarcia i po-
święcenia dokonał  ksiądz pra-
łat Tadeusz Herman.

Goście mogli oglądać pra-
ce wykonane własnoręcznie 
przez osoby niepełnosprawne, 
podczas zajęć terapeutycznych, 
m.in.: obrazy o tematyce  sa-
kralnej i przyrodniczej, piękne 
rzeźby, karty okolicznościowe, 
ozdoby i biżuterię.

Nasza galeria powstała 
w celu promowania piękna  
sztuki osób niepełnospraw-
nych, tworzonej  w ramach 
Warsztatów  Terapii Zajęciowej 
w Ełku — mówi Małgorzata 
Charubin, kierownik WTZ. 
— Można tu oglądać i kupo-
wać prace artystyczne naszych 
podopiecznych.  Wszystkie 
pozyskane fundusze przezna-
czamy na rehabilitację naszych 
uczestników,  między innymi 
na zakup potrzebnych materia-
łów do dalszej terapii, organiza-
cję wycieczek i wyjazdów oraz 

działania integracyjne. To tak-
że miejsce odbywania praktyk 
zawodowych dla osób niepeł-
nosprawnych i możliwość inte-
gracji ze społecznością lokalną.

— Galeria wpisuje się w na-
szą misję aktywizacji i reinte-
gracji zawodowej uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
— mówi Lucyna Kruszyń-
ska, doradca zawodowy. — To 
miejsce, gdzie osoby niepełno-
sprawne mogą wystawić swoją 
sztukę, a jednocześnie spotkać 
się z klientem, nauczyć się roz-
mowy handlowej, negocjowa-
nia, a także odpowiedzialności 
i dyscypliny pracy.

Inspiracją dla  uczestników 
Warsztatów są ich przeżycia 
duchowe oraz ich widzenie 
rzeczywistości . Wśród prac 
znajdziemy obrazy o tematyce 
sakralnej i przyrodniczej, ale 
też rzeźby, a nawet przedmioty 
użytku codziennego. Wykonu-
jemy też prace na  indywidual-
ne zamówienia od klientów.

Galeria czynna jest od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 10:00-17:00, a w soboty 
- od 10:00 do 14:00.

Zapraszamy serdecznie do 
podziwiania piękna naszych 
prac oraz ich zakupu.

W roku OJCA UBOGICH

Za ojczyznę

Adam Chmielowski był 
wychowywany w duchu war-
tości chrześcijańskich jak i pa-
triotycznych. W wieku 17 lat 
podjął naukę w Instytucie Rol-
niczo-Leśnym w Puławach, je-
dynej wyższej szkole zawodo-
wej w zaborze rosyjskim, gdzie 
językiem wykładowym był ję-
zyk polski. Instytut szybko stał 
się ośrodkiem patriotycznej 
konspiracji młodzieży polskiej. 
Gęstniejące nastroje niepodle-
głościowe wśród puławskich 
uczniów znalazły w końcu 
swój upust. Gdy wybuchło po-
wstanie styczniowe w 1863 od 
razu wielu z nich przyłączyło 
się do walki. Wśród nich był 
Adam Chmielowski. Walczył 
w grupach Leona Frankow-
skiego, Mariana Langiewicza 
i Zygmunta Chmieleńskiego. 
Po pokonaniu oddziału Lan-
giewicza, Adam został uwię-
ziony w twierdzy Ołomuniec, 
na terenach Monarchii Habs-
burgskiej. Po ucieczce przy-
łączył się znowu do szeregów 
powstańczych. Adam służył 
u Zygmunta Chmieleńskiego. 
Podczas bitwy pod Mełcho-
wem 30 września 1863 roku 
rotmistrz Rzepecki dowodzą-
cy kawalerią wysłał chłopaka 
z zapytaniem do głównego 
dowódcy Chmieleńskiego. 
Jak pisze ks. Lewandowski: 
„Wśród tych, grozą przejmu-

„Miłość do Polski w sercu Brata Alberta nie tylko nie osłabła, 
ale owszem i pod zakonnym habitem płonęła dalej tym samym 
ogniem, tylko że był coraz czystszy i więcej Boży, którym nade 
wszystko miłował Boga, a w Bogu, Ojczyznę, ludzi i Kościół święty. 
O z jaką radością słuchał i patrzał Brat Albert podczas wielkiej 
wojny, że Polska powstaje, że się tworzy wojsko polskie. Oczy tego 
starca, zakonnika świeciły się niezwykłym blaskiem szczęścia, gdy 
przed śmiercią patrzał na te karne Hufce polskie i Bogu za to dzię-
kował. Więc nie na próżno tyle krwi się polało kiedyś za Ojczyznę, 
tyle ofiar za nią się poniosło – bo oto tę Polskę ukochaną Bóg na 
nowo wskrzesił” (ks. Lewandowski).

jących, świszczących kul, koń 
Adama, mimo spięcia ostro-
gami, chwilowo dalej iść nie 
chciał. <<Przeżegnaj się>>, 
słyszy Adam wewnętrzny głos 
w duszy. Na to zuchwały mło-
dzieniec jakby błyskawicznie 
odpowiedział sobie: <<Skoro 
się przedtem z pobożności nie 
modliłem, to teraz ze strachu 
nie będę się żegnał>>”. Adam, 
wracając z rozkazami od 
Chmieleńskiego, przedzierał 
się przez pole walki. Przypad-
kowo zabłąkany granat rosyj-
ski padł pod konia chłopca 
i pękając ze straszliwym łomo-
tem, rozszarpał konia. Potężny 
odłam granatu z całą siłą ude-
rzył Adama w but i wyrzucił 
zemdlonego chłopaka z sio-
dła. Granat zgruchotał nogę 
do kolana, co wykazała potem 
ekshumacja ciała Brata Alber-
ta. Konieczna była amputacja. 
Jedynym środkiem znieczu-
lającym w prymitywnych wa-
runkach było zapalone cyga-
ro, które Adam połknął pod 
wpływem potężnego bólu. 

„Młodzieniec ledwie sie-
demnastoletni, pełen życia 
i nadziei na przyszłość, stał 
się kaleką. Straszne cierpienia 
przed i po odjęciu nogi zno-
sił biedny Adam z niepojętą 
cierpliwością i cichością, bo to 
cierpienie i ofiarę za Ojczyznę 
ponosił, a przy tym mu i oto 

chodziło, aby wobec nieprzyja-
ciół Rosjan, zawsze okazywać 
męstwo i odwagę. Nic więc 
dziwnego, że sami Moskale 
widokiem mocy ducha tego 
młodego i cierpiącego Polaka, 
wielce byli zbudowani”.

Po upadku powstania stycz-
niowego, dzięki wstawiennic-
twu rodziny, ale również swo-
jemu kalectwu, Adam uniknął 
popowstańczych represji, a od 
polsko-francuskiego komitetu 
otrzymał protezę. Swoją mło-
dzieńczą ofiarę złożył w inten-
cji, podobno nigdy nie skarżył 
się na swoje kalectwo. Miłość 
do ojczyzny wyrażała się po-
tem –  szczególnie już jako Bra-
ta Alberta – w ożywianiu du-
cha religijnego w Polakach 
oraz pochylaniu się nad losem 
najbiedniejszych. „Za wybitne 
zasługi w działalności niepod-

ległościowej i na polu pracy 
społecznej” Prezydent Ignacy 
Mościcki 10 listopada 1938 
roku odznaczył go pośmiert-
nie Wielką Wstęgą Orderu 
Odrodzenia Polski.

Święty „dobry jak chleb” 
jest prawdziwym przykładem 
patriotyzmu –  czynnej walki 

w szeregach powstańczych 
w obliczu zagrożenia, a także 
rzetelnego wypełniania swo-
ich obowiązków oraz pracy na 
rzecz Polski i jej dzieci, zwłasz-
cza tych odrzuconych przez 
społeczeństwo. „Święta miło-
ści kochanej ojczyzny,/ Czują 
cię tylko umysły poczciwe!/ 
Dla ciebie zjadłe smakują tru-
cizny/ Dla ciebie więzy, pęta 
niezelżywe” (Ignacy Krasicki). 
Służba Polsce w duchu Brata 
Alberta jest nie tyle obowiąz-
kiem, co zaszczytem.

Czasopismo Społeczno-Katolickie Diecezji Ełckiej – Martyria
Poseł na Sejm  RP Jerzy Wojciech Małecki

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK w Warszawie

Organizują zbiórkę paczek bożonarodzeniowych dla Żołnierzy AK oraz polskich patriotów.
Dar od nas to znak pamięci dla tych, którzy pozostali oraz urodzili się na Kresach Wschodnich.

Zbieramy: kawę, kakao, herbatę, olej, makaron, cukier, konserwy mięsne, owoce w puszce, słodycze oraz najważniejszy element: 
KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ Z ŻYCZENIAMI. 

Zbiórka trwa od 5 listopada  do 10 grudnia

Miejsca gdzie możemy składać dary:
1.Redakcja Martyrii, Ełk, ul. 3-go Maja 10, poniedziałek-piątek, w godz. 10.00-14.00, tel. 730 383 940

2.Biuro Poselskie Pana Jerzego Małeckiego, Pisz, ul. Rybacka 3B/4, poniedziałek-piątek, w godz. 9.00-15.00, tel. 791 751 710

JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA 
AUTOKAROWA I SAMOLOTOWA 
DO WŁOCH Z OKAZJI 25- LECIA 

DIECEZJI EŁCKIEJ

z postawieniem choinki na placu św. Piotra w Rzymie 
ufundowaną papieżowi Franciszkowi 

przez diecezję ełcką.

Pielgrzymka to szczególny czas dla rozwoju duchowego 
i umocnienia wiary. To także doskonały czas na nawró-
cenie, walkę ze swoimi słabościami, rachunek sumienia 
czy dziękczynienie Bogu za doznane łaski. Punktem 
kulminacyjnym obu pielgrzymek będzie udział w usta-
wieniu drzewka na Placu Świętego Piotra przez diecezję 

ełcka z racji jubileuszu jej istnienia.

Szczegółowy program wyjazdu na:
www.diecezjaelk.pl

ks. Krzysztof Zubrzycki - tel. 730 38 39 40 

 Adam Chmielowsko wśród powstań ców

s. Jadwiga Marzena Śliwowska

 Przecięcie wstęgi

 Prace uczestników WTZ

 Dyskusje wśród gości

Małgorzata Charubin
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Adriana Kurasz 
– nauczyciel religii i wiedzy 

o społeczeństwie. 

Z wiarą na TY

Nudna eschatologia, 
czy eschatologią w nudę?

„Być może wiele osób od-
rzuca dziś wiarę, gdyż życie 
wieczne nie wydaje się im 
rzeczą pożądaną. Nie chcą ży-
cia wiecznego, lecz obecnego, 
a wiara w życie wieczne wy-
daje się im w tym przeszko-
dą. Kontynuować życie na 
wieczność – bez końca, jawi 
się bardziej jako wyrok niż 
dar. Oczywiście chciałoby się 
odsunąć śmierć jak najdalej. 
Ale żyć zawsze, bez końca – to 
w sumie może być tylko nudne 
i ostatecznie nie do zniesienia” 
Benedykt XVI, Spe salvi.

Jak bohaterowie sztuki Bec-
keta – wielu spośród nas czeka, 
ale nie wie po co, wypełniając 
czas pozornie ważnymi rze-
czami w oczekiwaniu na Go-
dota. Czekający na Godota nie 
wiedzą, kim on jest ani czego 
się spodziewają po jego przyj-
ściu. Czy podobnie jest z nami?

Ukryte piękno

Kruchość własnego 
istnienia, przemi-
janie, cierpienie, 

śmierć. To rzadkie tematy 
naszych rozmyślań, rozmów. 
Współczesna popkultura stara 
się wypierać je z naszej świa-
domości. Jeśli je podejmuje, to 
albo trywialnie bądź patetycz-
nie. Ale od tych tematów nie 
da się uciekać w nieskończo-
ność, przychodzi taki moment, 
że trzeba z nimi stanąć „oko 
w oko”. Gdy zawodzą i odcho-
dzą ci, którzy mieli z nami być 
zawsze, gdy rozpada się w pył 
to, co było budowane z tru-
dem, gdy przychodzi choroba 
własna lub bliskich, gdy śmierć 
zabiera tych, których kochamy. 

Z tym, co przychodzi nie-
uchronnie, choć z naszej 
perspektywy zbyt wcześnie, 
musiał zmierzyć się Howard, 
bohater filmu „Ukryte pięk-
no”. Pełnemu werwy i pasji, 
odnoszącemu sukcesy w bran-
ży reklamowej, nowojorczyko-

wi umiera na raka 6-letnia có-
reczka. Dotychczasowy świat 
się wali. Howard wycofuje się 
z życia zawodowego, zrywa 
wszelkie kontakty, odchodzi 
od żony i coraz bardziej po-
grąża się w rozpaczy. Otchłań 
go wciąga, życie straciło sens. 
Choć od śmierci dziecka mi-
nęły dwa lata, rana jest ciągle 
żywa i krwawi. Czas dzieli 
między układanie wielkich 
konstrukcji z klocków Domi-
no i pisanie listów do trzech 
bytów – Czasu, Śmierci i Mi-
łości. Listy są pełne żalu, pre-
tensji, przepełnione bólem 
i bezsensem.  – Czasie, mówią, 
że leczysz rany, ale nie mówią, 
że niszczysz wszystko, co do-
bre na świecie, że zmieniasz 
piękno w pył. Jesteś dla mnie 
tylko skamieniałym drewnem, 
martwą tkanką, która nie chce 
się rozłożyć. Jesteś niczym. 
Śmierć nazywa papierowym 
tygrysem, personelem śred-
niego szczebla, uważa, że jest 

żałosna. Do miłości pisze kilka 
słów, ale jakże dosadnych –…
droga miłości żegnaj.

Takie nastawienie główne-
go bohatera zaczyna rodzić 
poważne problemy dla funk-
cjonowania firmy, w której jest 
on jednym ze strategicznych 
współudziałowców. Biznesowi 
partnerzy, a zarazem przyja-
ciele Howarda, obmyślają nie-
oczekiwany plan, który ma na 
celu zmusić go do stawienia 
czoła rozpaczy. Zatrudniają 
trzech aktorów, którzy mają 
zagrać Czas, Śmierć i Miłość. 
Wiek aktorów odgrywających 
rolę Czasu i Śmierci wydaje się 
być symboliczny – Czas jest 
młody, porywczy, impulsyw-
ny, nieokiełznany, a Śmierć to 
stateczna, starsza pani, która 
stara się ukazać życie z wła-
ściwej perspektywy i we wła-
ściwych proporcjach. Miłość, 
to śliczna, młoda kobieta, 
która w pierwszych scenach 
wydaje się być bardzo krucha 
i nadwrażliwa, ale w rezulta-
cie, okaże się, że to w niej jest 
największa siła. Do końca nie 
wiadomo, czy byty są realne, 
czy są wytworem wyobraź-
ni bohatera. To jest najmniej 
istotne. Najistotniejszy jest 
dialog, w który bohater wcho-
dzi z bytami i z samym sobą. 
Dotychczas samotnie zmagają-
cy się ze swoim bólem, zaczyna 
go dzielić z innymi. Krzyczy na 
nich, pyta, sprzecza się, ale co 
najważniejsze jest w kontak-
cie. Powoli dopuszcza innych 
do swego bólu. Najpierw byty, 
potem współpracowników 
i wreszcie żonę. Od Czasu sły-
szy dość trudne słowa: „Wszy-
scy lubicie narzekać: „brakuje 
czasu”, „życie jest za krótkie”, 
„pojawiają się siwe włosy”. 
Dzień jest bardzo długi, jest 
mnie pod dostatkiem, jestem 
darem, nawet jak tak stoisz 
i bredzisz, obdarowuję cię, a ty 
mnie tracisz. To ja powinien 

pisać listy ze złości”. Mimo że 
bohater definitywnie pożegnał 
się z Miłością, jednak ona nie 
daje za wygraną: „Nie poko-
nasz mnie za życia, bo jestem 
jego materią, jestem w tobie, 
we wszystkim. Jeśli się z tym 
pogodzisz, to być może wróci 
ci chęć życia”. Howard oskarża 
ją o bezduszność, bo odeszła, 
nie widzi już jej w oczach swej 
córki, w jej uśmiechu. Ufał Mi-
łości, poświęcił jej wszystko, 
a ona go zdradziła. „Nie praw-
da. Jestem w tym wszystkim. 
Jestem mrokiem i światłem, 
słońcem i burzą. Masz rację, 
byłam w jej śmiechu, ale je-
stem teraz w twoim bólu. Je-
stem przyczyną wszystkiego. 
Jestem jedynym „dlaczego”. 
Nie próbuj beze mnie żyć. 
Proszę”. Rozmowa z każdym 
z bytów stopniowo przemienia 
Howarda. Nawet najdotkliw-
sza strata nie może zniweczyć 
Miłości, bo jest ona silniejsza 
niż śmierć. I to miłość popro-
wadzi go do odbudowania re-
lacji małżeńskich. 

W trakcie okazuje się, że 
spotkanie z bytami było po-
trzebne nie tylko Howardowi, 
ale również jego przyjaciołom. 
Rozwiedziony Whit postana-
wia zawalczyć o miłość córki, 
z którą stracił bliską relację, 
przez swoje zaniedbanie, ego-
izm i dumę. Claire odkrywa, 
że przegapiła czas na macie-
rzyństwo przez całkowite 
oddanie się firmie, ale posta-
nawia je zrealizować poprzez 
adopcję. Simon zdobywa się 
na odwagę, aby powiadomić 
rodzinę o swojej zbliżającej się 
śmierci i w ten sposób umożli-
wić im stopniowe przygotowa-
nie się na nią.

Choć w filmie nie ma bez-
pośredniego odwołania do 
Boga, mimo to nasuwa się re-
fleksja, że czas jest Jego darem, 
śmierć bramą do spotkania 
z Nim i to Bóg jest Miłością

Z racji przeżywanej 100.
rocznicy powstania Zgroma-
dzenia Sióstr Benedyktynek 
Misjonarek, które w Ełku 
posługują od 1946 r., dnia 
21.10.2017 r. podczas I Kon-
gresu Misyjnego Diecezji Ełc-
kiej (stacja dorosłych) oraz 
w w Centrum Oświatowo Dy-
daktycznym Diecezji Ełckiej 
(dnia 26.10.217 r.) eksponowa-
na była szczególna wystawa, 
która opowiada o SILE WIEL-
KICH POLAKÓW w kontek-
ście 100 LAT POSŁUGI BENE-
DYKTYNEK MISJONAREK 
W BUDOWANIU POZY-

TYWNEGO WIZERUNKU 
POLSKI NA UKRAINIE i jest 
wpisana w założenia projek-
tu badawczego realizowanego 
pod auspicjami Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP.

Jest wynikiem żmudnej, 
benedyktyńskiej pracy osób 
rekonstruujących dzieje  Zgro-
madzenia - powstałego w 1917 
r. w Białej Cerkwi koło Kijowa 
- wpisanego w losy Ojczyzny. 
Jej owocem są także odnalezio-
ne w Łucku dokumenty - Księ-
ga Metrykalna, a w niej - akt 
zgonu Założycielki M. Jadwi-
gi Józefy Kuleszy. Jest to dla 

Sióstr niemalże relikwia tym 
bardziej, że sama Założyciel-
ka nie ma swojego grobu, gdyż 
cmentarz łucki zamieniono na 
park miejski! 

Wystawa stanowi też opo-
wieść o ludziach zwyczajnych 
i zarazem niezwykłych, za-
angażowanych w pomoc sie-
rotom, jeńcom, żołnierzom, 
miejscowej ludności oraz 
o bohaterkach Armii Krajowej 
i tajnego nauczania, którymi 
były również Siostry Bene-
dyktynki. To także opowieść o  
bohaterskich wychowankach 
i podopiecznych, dzięki któ-

rym udało się ocalić wiele ist-
nień ludzkich, Jest to więc rów-
nież opowieść o dziejach naszej 
Ojczyzny, w której wpisane są 
od 100 lat dzieje naszego Zgro-
madzenia, które odradza się na 
dzisiejszej Ukrainie począw-
szy od lat dziewięćdziesiątych 
minionego wieku, podejmując 
coraz to nowe wyzwania i po-
sługi. Jest to więc i opowieść 
o budowaniu mostów mię-
dzy narodami (podzielonymi 
trudną historią) ukazującą za-
razem, że wszystko jest możli-
we dla tego, kto wierzy.

s. Blanka

Motto nudy brzmi: nie war-
to nic robić. U jej podstaw leży 
pasywne oczekiwanie czegoś 
nowego. Dobrze to opisuje 
tekst Władysława Sikory z re-
pertuaru nie istniejącego już 
Kabaretu „Potem”:

„Nudzę się, nic tutaj się nie 
zdarza. Nudzę się, nic, tylko się 
wyrażać. Nudzę się, za oknem 
wciąż to samo. Budzę się, a tu-
taj znowu rano!”

Z takiego pasywnego po-
dejścia do życia wynika wiele 
konsekwencji: niektórzy np. 
opowiadają się bardziej za 
karą śmierci niż dożywociem, 
za eutanazją niż niesieniem 
ulgi w cierpieniu, zerwaniem 
relacji niż próbą naprawienia 
jej – zgniła strona konsumpcji, 
o której zazwyczaj się milczy, 
by nie być zaliczonym w po-
czet „myślących inaczej”. Kie-
dy myślimy, że nic nie warto 
robić, choć o tym nie mówimy, 
by nie zostać skarconym przez 
pozytywnie myślących –  ro-
bimy wszystko, jakby za karę, 
wygląda to tak, jak próba jazdy 

samochodem na zaciągniętym 
hamulcu ręcznym.

Dlaczego warto? Pewnie ile 
osób, tyle jest możliwych odpo-
wiedzi. Dla czytających – jeszcze 
lepiej, medytujących Ewangelię 
– warto, bo Gospodarz umówił 
się z nami o denara za każdą 
chwilę, a denar to według inter-
pretacji św. Augustyna właśnie 
życie wieczne. Warto, bo właśnie 
ta chwila jest życiem wiecznym. 
Gospodarz opisany w Mate-
uszowej Ewangelii zadaje wprost 
pytanie o to, dlaczego jesteśmy 
bezczynni i jeśli powodem jest 
nuda ze swoim mottem, to war-
tości nadaje samo Jego zaprosze-
nie (por. Mt 20, 1 – 16). Mówiąc 
jeszcze prościej – wypełnij tę 
chwilę wartością, która jest poza 
jakimkolwiek wymiarem.

Fascynuje mnie życie mona-
styczne. Mnisi zobowiązują się 
pozostać na tym samym miej-
scu do końca życia, poza wyjąt-
kiem absolutnej konieczności. 
Codziennie te same czynności. 
Rytm życia wyznaczają godziny 
modlitwy, pracy i wypoczynku. 

Może być coś pięknego w takiej 
monotonii? Może wierność, 
trwanie? To jest coś innego niż 
przetrwanie, niż „przezimowa-
nie”. Trwanie napełnia sensem 
czas. Stągwie wypełnione wodą 
czasu pod wpływem konse-
kracji Słowem Jezusa stają się 
wybornym winem wieczności. 
Ci ludzie dają nieme świadec-
two, że można i trzeba trwać. 
Nie nowe bodźce zewnętrzne 
czynią nasze życie atrakcyj-
nym, ale nasza wola nieustan-
nej przemiany. Życie polega na 
nieustannej zmianie i to bez 
końca – jak możemy przeczytać 
w prefacji pogrzebowej.

To dzieje się na każdej Eu-
charystii. Na zewnątrz nic się 
nie zmienia, ale wewnątrz, na 
skutek wypowiedzianych słów 
i działania Ducha Świętego, 
następują niesamowite rzeczy. 
Wewnątrz znajduje się Boża 
moc i Obecność. W naszym 
wnętrzu też. Eucharystia to już 
wieczność, której jeszcze nie 
widzimy. Kiedy przekroczymy 
próg nowego życia, wtedy spad-
nie nam zasłona z oczu i zoba-
czymy to, co przeczuwaliśmy 
i do czego popychała nas wiara.

Jak bowiem zauważył cyto-
wany już Benedykt XVI „nie-
śmiertelność jest raczej cięża-
rem niż korzyścią, jeżeli nie 
rozświetla jej łaska”.

ks. mgr lic. Przemysław 
 Zamojski

– wikariusz z Wydmin

SIŁA WIELKICH POLAKÓW - 100 LAT POSŁUGI BENEDYKTYNEK MISJONAREK 
W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU POLSKI NA UKRAINIE
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ks. dr Paweł Makarewicz
– wiceoficjał 

Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej 

Z PRAWNEGO punktu widzenia

Czy istnieje kościelny rozwód?

Małżeństwo to 
jedna z najstar-
szych instytucji 

społecznych w świecie. Jedno-
cześnie na przestrzeni dziejów 
cywilizacji małżeństwo – jako 
związek mężczyzny i kobiety 
– posiadało zawsze swój wy-
miar religijny. W nauce Jezusa 
Chrystusa, mocno osadzonej 
w wizji biblijnej, małżeństwo 
to instytucja ustanowiona od 
początku przez Boga, jako nie-
rozerwalna wspólnota życiowa 
jednego mężczyzny z jedną ko-
bietą.

Kościół naucza, że żadne 
dopełnione małżeństwo ka-
tolickie, ważnie zawarte, nie 
może być przez nikogo roz-
wiązane. Zdarzają się jednak 
sytuacje, kiedy sąd kościelny 
stwierdza nieważność jakie-
goś małżeństwa. Oznacza to, 
że w konkretnym przypadku, 
zachowując wszystkie wy-
mogi procesu kanonicznego, 

udowodniono, że zaskarżone 
małżeństwo zostało zawarte 
nieważnie, czyli nie istniało 
od samego początku jako in-
stytucja kanoniczna. Mogą za-
istnieć zasadniczo trzy powo-
dy nieważności małżeństwa: 
istnienie w chwili zawierania 
związku małżeńskiego kano-
nicznej przeszkody zrywającej, 
od której nie została udzielona 
dyspensa; brak lub wadliwe 
wyrażenie zgody małżeń-
skiej; zaniechanie kanonicznej 
formy zawarcia małżeństwa 
(przedstawienie konkretnych 
przyczyn nieważności mał-
żeństwa będzie stanowić treść 
kolejnych artykułów). Aby 
dobrze zrozumieć istotę i sens 
kanonicznego procesu o nie-
ważność małżeństwa, należy 
podkreślić, że Kościół kato-
licki nie dopuszcza procedury 
rozwodowej ani też unieważ-
nienia związku małżeńskiego. 
Jakkolwiek w polskim prawie 
istnieje, oprócz rozwodu, rów-
nież instytucja unieważnienia 
małżeństwa, to całkowicie 
niesłusznie pojęcie to odnosi 
się do stwierdzenia nieważno-
ści małżeństwa, o jakim mówi 
prawo kanoniczne. Małżeń-
stwo kanoniczne nie może 
być unieważnione, natomiast 
można, co najwyżej, stwierdzić 
jego nieważność.

Kościół katolicki, stojąc na 
straży nierozerwalności mał-
żeństwa, jednocześnie ma na 
uwadze podstawowe prawo 
każdego wiernego do tego, 
aby móc dochodzić sprawie-
dliwości. Kodeks Prawa Ka-
nonicznego w kanonie 221 § 
1 stwierdza: „Wiernym przy-
sługuje legalne dochodzenie 
i obrona przysługujących im 
praw”. Nie ulega wątpliwości, 
że jednym z podstawowych 
praw osoby ludzkiej jest natu-
ralne prawo do zawarcia mał-
żeństwa. Na temat realizacji 

tego uprawnienia Kodeks Pra-
wa Kanonicznego stwierdza 
krótko: „Małżeństwo mogą 
zawrzeć wszyscy, którym pra-
wo tego nie zabrania” (kan. 
1058). W tym kontekście pro-
cesy małżeńskie jawią się jako 
podstawowa instytucja do-
chodzenia sprawiedliwości dla 
ludzi, którym prawo zabrania 
zawarcia małżeństwa z racji 
przeszkody węzła poprzed-
niego małżeństwa. Nawet jeśli 
osoby, których pierwsze mał-
żeństwo się rozpadło, są prze-
konane o jego nieważności, 
to nie mogą ważnie zawrzeć 
ponownego małżeństwa „do-
póki nie stwierdzi się zgodnie 
z prawem i w sposób pewny, 
nieważności lub rozwiązania 
pierwszego [małżeństwa]” 
(kan. 1058). Stwierdzenie nie-
ważności małżeństwa dokonu-
je się na drodze procesu i jest to 
główne zadanie sądów kościel-
nych. Aby zapewnić naturalne 
prawo każdego wiernego do 
dochodzenia sprawiedliwości, 
ustawodawca kościelny zdecy-
dował o tym, że „każdy Biskup 
winien ustanowić w swojej 
diecezji sąd diecezjalny” (In-
strukcja Procesowa Dignitas 
Connubii, art. 22 § 3). W utwo-
rzonej w 1992 roku przez Jana 
Pawła II diecezji ełckiej już 
w pierwszych miesiącach jej 
funkcjonowania została erygo-
wana ta ważna dla kościelnego 
wymiaru sprawiedliwości in-
stytucja.

Działalność sądów kościel-
nych to przede wszystkim 
służba ludziom, którzy, wno-
sząc skargę do sędziego, mogą 
zrealizować jedno ze swoich 
podstawowych praw, jakim 
jest naturalne prawo każde-
go człowieka do dochodzenia 
sprawiedliwości. Dla wie-
lu stron procesowych udział 
w sprawach o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa ma 

praktyczny cel, którym jest 
uregulowanie życia w nowym 
związku. Jednak nie można 
zapominać, że głównym ce-
lem procesu małżeńskiego jest 
rozstrzygnięcie prawnie wnie-
sionej wątpliwości co do ewen-
tualnej nieważności konkret-
nego małżeństwa. Tylko ważne 
małżeństwo jest zgodne z wolą 
Bożą, a między ochrzczony-
mi jest sakramentem. Proces 
kanoniczny zmierza więc do 
wyjaśnienie konkretnej sy-
tuacji małżeńskiej w świetle 
prawdy. Ponieważ zaś chodzi 
o rzecz bardzo ważną w aspek-
cie społecznym i teologicznym, 
Kościół stanowi, by te kwestie 
były rozpatrywane i orzekane 
na drodze procesu spornego. 
Tylko takie rozumienie pro-
cesów o stwierdzenie nieważ-
ności małżeństwa pozostaje 
w zgodzie z ostatecznym celem 
prawodawstwa kościelnego, ja-
kim jest zbawienie człowieka.

Z dalekiego IRKUCKA

ks. Józef Węcławik SVD

Fatima na Syberii

To nie błąd. Ponad 
siedem tysięcy kilo-
metrów z Warszawy, 

prawie osiem godzin lotu sa-
mo-lotem, daleko na Wscho-
dzie, w Irkucku, jest miejsce, 
które przez miejscowych bywa 
nazywane „nasza Fatima”. To 
katedra pod wezwaniem Nie-
pokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny.

A sam Irkuck? To 700 ty-
sięczne miasto nad rzeką An-
garą, położone 70 kilometrów 
od Baj-kału. Tam właśnie 
Jan Paweł II 23 marca 1998 
r. utworzył stolicę biskupią 
i mianował ks. Jerzego Mazura 
SVD biskupem Administra-
tury Apostolskiej Wschodniej 
Syberii (11 lutego 2002 r. pod-
nie-siona do rangi Diecezji 
św. Józefa, a bp Jerzy został jej 
ordynariuszem). Już od po-
czątku swojej działalności bp 
Jerzy Mazur SVD starał się 
o wybudowanie katedry pod 
wezwaniem Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Pan-
ny i tak się stało. Nowy kościół 
został konsekrowany 8 wrze-

śnia 2000 roku. Właśnie tam, 
na dalekiej Syberii, 20 sierpnia 
2017 r. odbyła się koronacja 
figury Niepokala-nego Serca 
Matki Bożej. Trzeba dodać, że 
na tę koronację Kościół Diece-
zji św. Józefa czekał 15 lat. Dla-
czego? Korona, której projek-
tantem i wykonawcą jest prof. 
Wincenty Kućma z Krakowa, 
była gotowa już w 2002 r. Bp 
Jerzy Mazur SVD zawiózł ją do 
Rzymu, gdzie 7 października 
2002 r., w dzień Matki Bożej 
Różańcowej, poświecił ją oj-
ciec święty, Jan Paweł II.

W uroczystości korona-
cji wzięli udział: ks. bp Cyryl 
Klimowicz, miejscowy ordy-
nariusz, biskup ełcki, Jerzy 
Mazur SVD, bp Klemens Pic-
kel z Saratowa, bp Józef Werth 
z Nowosybirska oraz bp Alek-
sander Kaszkiewicz z Grod-
na. Przybyło wielu kapłanów 
i sióstr pracujących w Rosji 
i pochodzących z różnych kra-
jów świata: Polski, Słowacji, 
USA, Francji, Hiszpanii, Ar-
gentyny, In-donezji, Indii. Byli 
obecni także przedstawiciele 
miejscowych władz, organiza-
cji polonijnych i dy-plomaci, 
delegacja kapłanów z Polski, 
a przede wszystkim wielu 
wiernych z Irkucka i nie tyl-
ko. Należy podkreślić, że dla 
wielu osób droga do Irkucka 
wymagała pokonania tysięcy 

kilometrów. Taki jest ów sybe-
ryjski świat, wszędzie daleko.

Koronację figury Niepo-
kalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny poprzedziła 
konferen-cja duszpasterska, 
a sama uroczystość koronacji 
rozpoczęła się przy Kaplicy 
Pojednania i Pokoju na ze-
wnątrz katedry irkuckiej, po 
czym wszyscy procesyjnie we-
szli do wnętrza świątyni, gdzie 
liturgii przewodniczył ks. bp 
Cyryl Klimowicz. Przyniesio-
ną w darach koronę księża bi-
skupi: Cyryl Kli-mowicz oraz 
Jerzy Mazur SVD wnieśli po 
specjalnie przygotowanych 
schodach, na wysokość sze-
-ściu metrów, by umieścić ją 
na głowie figury Matki Bożej. 
Jak w homilii powiedział ks. 
bp Jerzy Mazur SVD: „Przez 
tę koronację oddajemy chwałę 
Niepokalanemu Sercu Matki 
Bożej i pragniemy wyrazić Ma-
ryi wdzięczność ludów i naro-
dów syberyjskich za Jej opiekę, 
za to, że Jej Niepokalane Serce 
triumfowało i triumfuje także 
na ziemi syberyjskiej. Chcia-
łoby się powiedzieć, że Maryi 
należy się przede wszystkim 
korona ze złota naszej czci, 
naszej miłości, naszej radości 
i nadziei. Należy się Jej za to, 
że jest naszą Matką oraz na-
szą Królową, że troszczyła się 

i troszczy o nas, swoje dzieci”. 
Na zakończenie uroczystości 
ks. bp Cyryl Klimowicz – or-
dynariusz diecezji – dokonał 
aktu oddania Kościoła Diece-
zji św. Józefa oraz wszystkich 
obecnych Niepokalanemu Ser-
cu Maryi, po czym w procesji 
eucharystycznej parafianie ir-
kuccy nieśli figurę Matki Bożej 
Fatimskiej, wyrażając przez to 
swoją wiarę oraz wdzięczność 
Matce Jezusa. Na koniec orga-
nizatorzy uroczystości – ks. bp 
Cyryl i proboszcz katedry, ks. 
Włodzimierz Siek SVD – za-
prosili wszystkich do wspólnej 
fotografii. Niech pozostanie 
dla historii ważny ślad tego 
wydarzenia, by uroczystość 
ta zapisała się bardzo mocno 
w historię Diecezji św. Józefa, 
a także w Jubileusz 100-lecia 
objawień fatimskich. Jeden 
z uczestników uroczystości, 
mężczyzna – jak widać było, 
z dużym życiowym doświad-
czeniem – po zakończeniu 
uroczystości, sam siedział 
w kościele, a po długiej modli-
twie wyznał: „Miałem strasz-
nie pogmatwane i smutne ży-
cie, ale cieszę się, bo znalazłem 
Pana Boga, właśnie w katedrze 
irkuckiej. Mam nadzieję, że 
Matka Boża pomoże mi na-
prawić wiele rzeczy. Taką mam 
nadzieję”.

Anioły z nieba 

Co to?
Gwiazdy lecą z nieba,
pomyśl życzenie, tak trzeba.
Tatuś już tam czeka,
nie wie, czy się ciebie doczeka.
Tam daleko się śmieje,
gdy twą twarz zobaczy, onie-
mieje.
Łzy twoje widzi,
wtedy sam siebie nienawidzi.
Gdyby mógł złapać cię,
już w rękach trzymałby swoje 
dziecię.
On nigdy o tobie nie zapomni,
w niebie o tobie wspomni.
Widzi twój każdy ruch,
choć jest jak duch.
Kocha cię ponad wszystko,
na chmurkach kiedyś sobie po-
leżycie.

Julia Ciszewska  Nałożenie korony przez bp Cyryla Klimowicza i bp Jerzego Mazura

 W 2002 r. biskup Jerzy Mazur zawiózł koronę do Rzymu, gdzie  
w Dzień Matki Bożej Różańcowej poświęcił ją ojciec święty, obec-
nie święty Jan Paweł II
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ADS jest wspólnotą, która 
powstała ze względu na szcze-
gólne potrzeby.

Apostolstwo Dobrej Śmier-
ci jest nazwą skrótową. Pełna 
jej nazwa to Stowarzyszenie 
Matki Bożej Bolesnej Patronki 
Dobrej Śmierci. Stowarzysze-
nie powstało we Francji, skąd 
zostało przeszczepione na te-
ren Polski i zostało przekazane 
pod opiekę misjonarzom Świę-
tej Rodziny. Dlatego też, w jakiś 
sposób, je propagujemy. Apo-
stolstwo funkcjonuje również 
w strukturach parafialnych 
różnych diecezji, a nie tylko 
tam, gdzie są nasi misjonarze. 
Członkowie ADS gromadzą 
się na modlitwie, wspierają 
parafian. Tematy formacyjne 
apostolstwa obejmują całość 
życia. Jest tam mowa o życiu 
ziemskim, które trzeba dobrze 
przeżyć, z łaską uświęcającą, że 
jest śmierć i trzeba się do niej 
przygotować przez to codzien-
ne życie i że jest życie wieczne. 
Apostolstwo łączy te trzy eta-
py życia, pokazując że śmierć 
jest też ważnym elementem, 

bez którego nie można mówić 
o całości życia. I trzeba się też 
do niej przygotować. Dlatego 
mówimy o dobrej śmierci, któ-
ra jest wejściem do życia wiecz-
nego. 

Apostolstwo jest wspólnotą 
modlitwy i zawierzenia Bogu. 
I wciąż przypomina, że nie 
skupia się na śmierci, ale na 
pięknym życiu, które po niej 
się nie kończy, ale zmienia się 
w jeszcze piękniejsze życie 
wieczne. To nie jest Apostol-
stwo umierających.

Na nowo zauważa się 
zwiększenie zainteresowania 
ADS. Kto może należeć do 
tejwspólnoty?

Współczesna kultura osła-
bła w swoich dążeniach escha-
tologicznych. Gdy papież, 
ponad 100 lat temu, zatwier-
dzał naszą wspólnotę, napisał 
w swoim uzasadnieniu, że jest 
ono pożyteczne i potrzebne 
dla całego Kościoła. Stąd też 
zachęta, że można wpisywać 
dzieci pierwszokomunijne. 
ADS ma luźną formę przyna-

leżności, która ma trzy stopnie: 
pierwszy – to wpisanie się bez 
żadnych dodatkowych zobo-
wiązań; drugi stopień – ma 
już zobowiązanie odmawiania 
rano i wieczorem 3 x „Zdrowaś 
Maryjo” oraz dodania wezwa-
nia: „Matko Boża, Patronko 
Dobrej Śmierci – módl się za 
nami”, „Święty Józefie – módl 
się za nami”; trzeci stopień – 
oprócz codziennej modlitwy, 
należy zrobić rachunek sumie-
nia z przeżytego dnia, a także 
raz w miesiącu przystąpić do 
spowiedzi. Do apostolstwa 
może należeć nawet człowiek, 
który daleko jest od Boga, 
a nawet niewierzący, nieochrz-
czony. Dzisiaj zauważamy, 
że przez Apostolstwo ludzie 
powracają do Pana Boga. Do-
strzegamy, nawet pośród nas, 
kapłanów, że naturalną sprawą 
jest, że kiedy się jest młodym, 
temat śmierci odsuwamy na 
później. Nie myśli się o wła-
snej śmierci. Do Apostolstwa 
ludzie zaczynają się garnąć 
po doświadczeniach choroby, 
cierpienia. Młodzi ludzie, na-
leżący do apostolstwa, zaczy-
nają dostrzegać, że jest to for-
ma nie tylko przygotowania do 
śmierci, ale też i forma życia. 
Przez to Apostolstwo mogę 
w codzienności swojej pięknie 
i dobrze żyć. 

Kiedy śmierć nie jest do-
bra?

Śmierć już ze swej natury 
jest zła. Śmierci Pan Bóg nie 
stworzył, więc ona normalnie 
nie jest dobra. O dobrej śmierci 
możemy mówić tylko w per-
spektywie Pana Jezusa i Jego 
Zmartwychwstania. Jeżeli ktoś 
odrzuca Pana Boga, to śmierć 

będzie zawsze zła. Dlatego wi-
dzimy tak wielu zwolenników 
eutanazji. Bo jeżeli dla kogoś 
nie ma Boga, to śmierć jest koń-
cem. Apostolstwo jest prze-
ciwstawieniem się temu. Głosi 
ono dobrą śmierć, mówiąc że 
śmierć jest błogosławieństwem 
dla człowieka wierzącego, bo 
jest przejściem do życia wiecz-
nego. Nam samym jest trudno 
w to uwierzyć, trudno nam jest 
to przyjąć, chociaż uważamy 
się za wierzących. Taka jest 
prawda. Cieszymy się, jak ktoś 
umiera w łasce uświęcającej, 
wierzymy, że pójdzie do nieba. 

W jaki sposób zachęcić lu-
dzi, aby korzystali nie tylko 
z mądrości medycznej leka-
rzy, ale też czerpali z łask sa-
kramentów świętych?

Myślę, że o tym, jak towa-
rzyszyć chorym i cierpiącym, 
o przygotowaniu do dobrej 
śmierci trzeba mówić w Ko-
ściele, nie tylko przy okazji po-
grzebu. Zobaczmy, że papież 
Franciszek wielokrotnie zwra-
ca nam uwagę na to, aby nie 
usuwać chorych z pola wi-
dzenia. Chodzi tu też o to, że 
nawet jak oddajemy naszych 
bliskich do hospicjum, to żeby 
być z nimi. Człowiek nie może 
być samotny. Bywa, że my nie 
możemy pomóc, ale zawsze 
możemy być. Nie tak dawno 
mój kolega lekarz leżał jakiś 
czas pod respiratorem i jego 
żona codziennie jeździła do 
niego. Była z nim, mogła trzy-
mać go za rękę, chociaż nie 
było żadnej reakcji ze strony 
chorego, to ona była przy nim. 
Przychodziła na Mszę św., było 
to dla niej umocnieniem. Ko-
bieta była świadoma, że mąż 

jej umrze za jakiś czas, ona nie 
mogła mu pomóc, ale trwała 
przy nim. Niedawno był jego 
pogrzeb. Wydaje mi się, że by-
cie w takim czasie z człowie-
kiem, jest najważniejsze. To 
prawda, że gdzieś w nas jest lęk 
przed księdzem, bo jak przyj-
dzie, namaści to będzie koniec. 
A jak jeszcze ktoś powie, że był 
ksiądz u chorego, jak namaścił 
i chory umarł, to już koniec. To 
jest bardzo mocno zakorzenio-
ne w naszej mentalności. My 
księża możemy mówić i będzie 
to bez rezultatów. Dlatego też 
jest tu ogromna rola dla świec-
kich. Jeżeli będą mówić o swo-
ich doświadczeniach w swoich 
środowiskach, to będzie łatwiej 
korzystać z darów Kościoła. 
Myślę, że wspólnoty ADS mają 
dzisiaj dużo do zrobienia. Rozmawiamy z ks. Grzegorzem Górnikiem 

MSF, dyrektorem Apostolstwa Dobrej Śmierci 
(ADS) na teren Polski.

Życie trzeba 
dobrze przeżyć

W obliczu choroby modli-
my się o uzdrowienie… 

Myślmy po ludzku, kie-
rujemy się miłością i chcemy 
dobra dla naszych bliskich. 
Jak modlimy się za człowieka 
chorego, to chcemy, żeby wy-
zdrowiał i to jest normalna 
rzecz. Trudno nam pogodzić 
się z chorobą czy odejściem. 
Dopiero z czasem widzimy 
sens tego cierpienia. Wzorem 
tego, jak mamy się zachować, 
jak być, jest Maryja. Zobacz-
my, że Ona była pod krzyżem. 
Cierpienie Jezusa też trwało ja-
kiś czas, aż do śmierci. Matka 
Boża tam była, nic nie mogła 
zrobić, stała tylko. Wiemy, co 
może przeżywać matka, która 
widzi cierpienie syna i śmierć. 
My też uczymy się poprzez 

Monika Rogińska pewne doświadczenia choroby 
kogoś bliskiego, że coś z tego 
jest i dla nas. Jak kogoś ko-
chamy, to jesteśmy z nim, bo 
chcemy. To jest naturalne. Dzi-
siaj świat chce gdzieś to cier-
pienie odsunąć, zabrać sprzed 
naszych oczu. A właśnie do-
świadczenie bezsilności, bólu, 
umierania jest nam potrzebne.  

Czy z dziećmi powinniśmy 
rozmawiać o śmierci?

Podejmowaliśmy dyskusje 
nawet z psychologami na te-
mat, w jakim momencie swego 
życia dziecko ma obraz śmier-
ci, przemijania. Bo do pewnego 
momentu dziecko tego nie ma. 
I tu bywa różnie. Jednak wszy-
scy są zgodni, że tutaj duża rola 
spoczywa na rodzicach. To oni 

muszą przepracować ten temat 
z dziećmi. Później mogą mieć 
obraz śmierci wzmacniany na 
katechezie. Nieraz podczas re-
kolekcji mam możliwość roz-
mowy z dziećmi. Pytam je czy 
były w szpitalu, czy chorowały. 
Najczęściej prawie wszystkie 
miały takie doświadczenia. 
Później pytam, czy były na po-
grzebie. Robię odniesienie do 
Pana Jezusa. Dzieci widzą, że 
życie na ziemi trwa do jakiegoś 
momentu, a potem przychodzi 
śmierć, która jednak nie jest 
końcem, że jest życie wieczne. 
Kiedy chodzą na groby, to też 
myślą o swoich bliskich. To 
pomaga nam wierzyć, że ta 
śmierć nie jest wieczną śmier-
cią. Myślę, że ze śmierci trzeba 
zrobić coś normalnego. 

Dziękuję za rozmowę

Nasz GOŚĆ

Monika Rogińska

Inauguracja Dzieła
Nieustannej Nowenny 
Uczniów Jezusa

Od pierwszej niedzieli Ad-
wentu rozpoczniemy XVI 
rok trwania w modlitewnym 
czuwaniu DNNUJ oraz nowy 
rok liturgiczny z nowym pro-
gramem duszpasterskim dla 
Kościoła katolickiego w Pol-
sce pod hasłem „Duch, który 
umacnia miłość”. Po czterolet-
nim cyklu poświęconym tema-
tyce chrzcielnej zdecydowano, 
aby w następnych dwóch la-
tach rozwinąć tematykę kolej-

nego sakramentu chrześcijań-
skiego wtajemniczenia, jakim 
jest bierzmowanie.

Wszyscy jesteśmy zapro-
szeni by na nowo odkryć dary 
Ducha Świętego, które zosta-
ły nam wprawdzie udzielone, 
jednak bardzo często pozostają 
niezauważone lub niewykorzy-
stane. Zasadniczym zadaniem 
pierwszego roku realizacji Pro-
gramu duszpasterskiego bę-
dzie odkrywanie Osoby Ducha 
Świętego oraz Jego darów. Na-
sza uwaga zostanie skierowana 
również na skutki bierzmowa-
nia, z uwzględnieniem ich za-
stosowania w procesie docho-
dzenia do szeroko rozumianej 
dojrzałości chrześcijańskiej, 
jak również na potrzebę budo-
wania i wspierania środowiska 
wzrostu wiary. Wśród zadań 
tego etapu na szczególną uwa-
gę zasługuje troska o odnowie-
nie w sobie Bożego synostwa, 
odkrywanie własnej tożsamo-

ści chrześcijańskiej, zrozumie-
nie wagi osobistego wyboru 
Chrystusa, ściślejsze zjedno-
czenia z Nim oraz odkrywanie 
parafii jako wspólnoty rozwo-
ju i dojrzewania wiary.

Dla naszej wspólnoty bę-
dzie to czas szczególny, albo-
wiem trwamy na modlitwie 
do Ducha Świętego, wspiera-
jąc wszystkie dzieła Kościoła, 
szczególnie w naszej diecezji. 
Wraz z Księdzem Biskupem 
Ordynariuszem zapraszamy 
na uroczystości inauguracyj-
ne nie tylko członków Dzieła 
lecz także wszystkich wier-
nych, aby radość w Duchu 
Świętym była udziałem nas 
wszystkich.

Porządek 
spotkań:

25 listopad 2017
10.00 – Rejon Olecko  
(par. Podwyższenia Krzyża 
Świętego)
10.00 – Rejon Giżycko  
(par. Św. Kazimierza Króle-
wicza)
14.00 – Rejon Pisz  
(par. MB Ostrobramskiej)

2 grudnia 2017
10.00 – Rejon Suwałki 
(par. św. Aleksandra)
10.00 – Rejon Augustów  
(par. NSJ)
14.00 – Rejon Ełk 
(par. Św. Wojciecha)

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

 Eucharystia inauguracyjna w Piszu
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POZIOMO:
  1)  uczony, wynalazca;
  4)   podstawowy dział mate-

matyki;
  8)   Jankiel z epopei „Pan 

Tadeusz”;
  9)   tytuł jedynej opery Pade-

rewskiego;
10)   marszałek  ZSRR ,w czasie 

II wojny światowej dowódca 
I i II  Frontu Ukraińskiego;

12)   lądowo – wodny pojazd 
wojskowy ;

14)   kinoman skupia na nim 
wzrok;

15)   zespół składający się z 
dziewięciu instrumenta-
listów;

16)   aptekarska jednostka wagi;
18)   budowniczy mitologicznego 

Labiryntu , ojciec Ikara;
20)   w przysłowiu: każdy ją sobie 

skrobie;
22)   biblijny ojciec Jakuba i 

Ezawa; 
23)   Rega uchodzi do niego;
24)   Turyński, ukazuje obraz 

cierpień Chrystusa;
26)   zakonnik zgromadzenia  

założonego przez św. Jana 
Bosko;

27)   szczebel wyżej w karierze 
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą roz-
miązanie krzyżówki. Rozwiązanie prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych do dnia 25 listopada 2017 r.  Prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: ODMAWIAJMY RÓŻA-
NIEC. Nagrody wylosowali: Agnieszka Koncewicz (Iwanówka);  
Janina Słowikowska (Lipowo); Marianna Wołyniec (Sejny)

zawodowej;
28)   presja wywierana na 

kogoś;
PIONOWO:
  1)   zasiłek na wyprawkę dla 

noworodka;
  2)   manifestacja, pikieta;
  3)   Wiślany lub Zegrzyński;
  4)   pomieszczenie zamy-

kające prezbiterium lub 
nawę;

  5)   do odtwarzania nagrań 
płytowych;

  6)   rodzaj naleśnika rosyj-
skiego;

  7)   oficer przydzielony do 
dyspozycji dowódcy;

11)   biblijny ogród;
13)   katolicki żeński zakon 

kontemplacyjny;
16)   powiodła się zbiegowi;
17)   najdłuższy prawy dopływ 

Missisipi;
18)   figura szachowa;
19)   słynny jeździec na 

krakowskim rynku;
21)   w mitologii rzymskiej 

– opiekun sztuki 
lekarskiej;

23)   amerykański krewniak 
żubra;

25)   blask pożaru.

Martyria DZIECIOM

Nagrody z prawidłowo rozwiazanej krzyżówki  z poprzedniego numeru wylosowali brzmi: KA-
ROL WOJTYŁA. Nagrody wylosowali: Karol Strzegocki (Szarek); Mikołaj Kulikowski (Augustów); 
Tomasz Zapolski (Pozezdrze). Opracowanie strony - s. Goretti

Bożenna Szynkowska

• 13 października br. zapisał się waż-
nymi wydarzeniami w naszym suwal-
skim sanktuarium. Już kolejne czuwanie 
nauczycieli miasta Suwałk i rodziców 
uczniów suwalskich szkół i przedszkoli. 
Stały się one już tradycją. W czasie czuwa-
nia modlitwa różańcowa wybrzmiewała 
ze szczególną mocą i z nadzieją, bo nie ma 
rzeczy niemożliwych u Boga, który jest sa-
mym miłosierdziem. Rozważania Tajem-
nic Bolesnych Różańca były możliwością 
osobistego rachunku sumienia nauczycieli 
i próbą odpowiedzi na pytania o wymiar 
nauczycielskiego powołania. 

• W tym wyjątkowym czasie – za-
kończenia jubileuszu stulecia objawień 
fatimskich –przeżywaliśmy, pierwsze 
w naszym sanktuarium, Nabożeństwo 
Fatimskie. Dokonana została introni-
zacja figury Matki Bożej, przywiezionej 
przez pielgrzymów, którzy byli w Fatimie 
we wrześniu br. Uroczystość była tym 
bardziej znacząca, gdyż zainaugurowała 
Nabożeństwa Fatimskie, które będziemy 
przeżywać od maja do października. Pro-
cesja z lampionami, pieśni ku czci Matki 

Bożej i różaniec jednoczył wiernych w żar-
liwej modlitwie i wprowadzał nadzieję na 
zwycięstwo miłości nad nienawiścią.

•  3. 11. 2017 r. – Dzień patrona myśli-
wych, św. Huberta – jak zwykle zgroma-
dził miłośników lasu i tych, którzy w spo-
sób szczególny dbają o dobro i piękno 
lasów. Od kilku lat tradycją jest w naszym 
sanktuarium, że swoje świętowanie my-
śliwi zaczynają od uroczystej Mszy św., 
której przewodniczył i homilię wygłosił 
kustosz sanktuarium, ks. Jarema Sykulski. 
Piękna oprawa liturgiczna, w tym bogata 
w dary ołtarza procesja, była dla obecnych 
wyjątkową możliwością wspólnej modli-
twy i wdzięczności Bogu. 

• Ślubowanie uczniów szkół przy sank-
tuarium – po raz pierwszy, po reformie 
oświaty, uczniowie klasy siódmej rozpo-
częli naukę w szkole podstawowej, a także 
w klasie pierwszej, nowopowstałej Wie-
lozawodowej Szkole Branżowej I Stopnia. 
W czasie uroczystej Mszy św. odbyło się 
ślubowanie tych uczniów oraz wręczenie 
tarczy szkoły, jako znaku tożsamości z całą 
wspólnotą. Ks. Jarema Sykulski w przesła-

niu do uczniów i nauczycieli zaznaczył, że 
szczególną troską należy dziś otaczać tych, 
którzy pośród bylejakości współczesnego 
świata z zapałem szukają prawdy o Bogu 
i o człowieku.

BACK TO SCHOOL… 
Nowy rok szkolny w pełni. Jakie są Wasze ulubione lekcje? W diagramie znala-
zło się dziesięć ich nazw.  Szukać należy we wszystkich kierunkach. Powodzenia.  
Opr. Katarzyna Nowacka

Uroczystość Wszystkich Świętych 
skłoniła mnie do zadania pytań 
dzieciom: Kto to jest święty? Czy 
łatwo zostać świętym? Czy warto 
starać się o świętość?
Oto ich odpowiedzi.

l Święty to jest taki ktoś bardzo 
podobny do Pana Jezusa . Iza
l Święty to taki człowiek, co zawsze 
stoi na ołtarzu. Madzia
l Święty to ten, co się często spowia-
da, żeby nie mieć żadnego grzechu 
i często przystępuje do Komunii św. 
Paweł
l Święty to taki, co umie zawsze 
przebaczyć. Piotrek
l Święty  był  Jan Paweł  II, bo ko-
chał wszystkich ludzi i teraz pewnie 
z nieba modli się za wszystkich. 
Kasia
l Wcale nie łatwo być świętym, bo 
nie wolno się bić, przezywać ani od-
dawać, jak cię ktoś uderzy. Wojtek
l Dziewczynom to łatwiej być świę-
tymi, bo one nie palą papierosów, 
nie biją się i więcej ich przychodzi do 
kościoła, a chłopcom to trudniej, bo 
ich chyba diabeł więcej kusi. Dawid
l Chciałabym być świętą, ale mi 
wcale nie wychodzi, wciąż grzeszę. 
Spowiadam się i znowu grzeszę, 
święta musi mieć czyste serce. Ola
l Jak się chodzi do kościoła i słu-
cha rodziców, to chyba można być 
świętym, chociaż nie takim wielkim. 
Magda
l Warto być świętym, bo tylko 
wtedy można być w niebie. Siostra 
na religii mówiła, że w niebie są 
tylko święci, a ja chce być po śmierci 
w niebie. Piotrek
l Święty Dominik, patron mini-
strantów, powiedział: Muszę być 
świętym i został świętym. Ja też 
jestem ministrantem i chcę być 
świętym, ale mama mówi, że ze mną 
wytrzymać nie można.  Ale ja się 
poprawię w listopadzie.  Mateusz
l Warto być świętym, bo wtedy nie 
byłoby wojen, zabójstw, wszyscy 
byliby bezpieczni, bo święty nikogo 
nie skrzywdzi, tak jak święty Franci-
szek. Iza

 Co to jest czyściec?
Na dwa dni przed uroczystością 

Wszystkich Świętych Kasię zabrało po-
gotowie do szpitala. Lekarz zalecił na-
tychmiastową operacją na wyrostek ro-
baczkowy. Płakała biedulka i bała się tego 
zabiegu.  Wszystko jednak odbyło się pod 
narkozą i dziewczynka  nic nie czuła. Tyl-
ko po zabiegu  była  bardzo słaba. Mama 
prawie nie odstępowała od łóżka, ale 1. 
listopada  nikt jej nie odwiedził, aż do 
godziny 17.00. Cała rodzina pojechała do 
babci, by razem z nią pójść do kościoła i na 
grób niedawno zmarłego dziadka.  Kiedy 
wieczorem rodzice i dwaj bracia pojawili 
się w szpitalu, Kasia powiedziała:

 – Myślałam, że umrę z tęsknoty.
 – Przecież powiedzieliśmy ci, że dziś 

przyjdziemy dopiero pod wieczór. Babcia 
nas bardzo oczekiwała, tak jej teraz smut-
no bez dziadka.

 – Wiem mamusiu, ale ja też bardzo na 
was czekałam. Stałam nawet przy oknie, 
dopóki było widno i patrzyłam, czy już nie 
idziecie do mnie.

 – Czekanie to jest właśnie czyściec – 
powiedział powoli tatuś i zamyślił się. Lu-
dzie, którzy umarli, a nie byli tak całkiem 
święci, muszą czekać, aż się oczyszczą ze 
swoich grzechów, wad i dopiero wtedy 
mogą iść do nieba. Oni bardzo tęsknią za 

niebem, ale grzechy nie pozwalają im do-
stać się do tego domu szczęścia wiecznego.

 – A nie można im jakoś pomóc w tym 
dostaniu się do nieba ?

 – Można  –  odpowiedział tatuś  –   je-
śli mój tatuś, a wasz dziadziuś jest jeszcze 
w czyśćcu, to cała nasza rodzina starała 
się mu skrócić ten czas tęsknoty i ocze-
kiwania. Byliśmy wszyscy u spowiedzi 
św., podczas Mszy św. przystąpiliśmy do 
Komunii św. w intencji dziadziusia, mo-
dliliśmy się za niego razem z księdzem na 
cmentarzu, zapaliliśmy znicze na grobie, 
prosząc, by Pan Jezus przyjął go do świa-
tłości wiekuistej.

 – To tak jak w tej modlitwie, której 
uczyliśmy się na religii.  A światłość wie-
kuista niechaj im świeci, niech odpoczy-
wają w pokoju wiecznym.

 – Amen  – dopowiedział Kamil.
 – Widzisz Kasiu, ty już trochę wiesz, 

co to jest czyściec, bo czekałaś i tęskniłaś 
za nami, za swoją rodziną, chciałaś być 
z nami razem. My ciebie wkrótce zabierze-
my ze szpitala do domu. A jak się modlimy 
za zmarłych, to Pan Jezus też ich zabiera 
do Domu Ojca, bo przecież tak obiecał.

  
Nie zapominaj o modlitwie za 

zmarłych.

Drogie dzieci! Tym razem krzyżówkę znajdziecie na naszej stronie internetowej, w za-
kładce młodzież. Czekamy na Wasze rozwiązania do 25 listopada.
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Różaniec do Granic w die-
cezji ełckiej miał wyjątkową 
formę, ponieważ 20 parafii 
graniczy z trzema państwa-
mi: Rosją, Litwą i Białorusią. 
Z inicjatywy biskupa ełckiego 
zostały one wyznaczone jako 
kościoły stacyjne: Węgielsz-
tyn, Olszewo Węgorzewskie, 

Budry, Banie Mazurskie, Ża-
bin, Gołdap (NMP Matki Ko-
ścioła), Gołdap (św. Józefa), 
Dubeninki, Żytkiejmy, Wi-
żajny, Rutka-Tartak, Becejły, 
Puńsk, Smolany, Sejny, Berż-
niki, Giby, Mikaszówka, Lipsk, 
Rygałówka. Oprócz tych gra-
nicznych stacji modlitewnych 

bp Jerzy Mazur wyznaczył 
jeszcze dwa szczególne miejsca 
gromadzenia się w tym dniu: 
sanktuarium Matki Bożej Stu-
dzieniczańskiej oraz parafię 
katedralną w Ełku. Do każ-
dego kościoła stacyjnego zo-
stał posłany kapłan, aby przez 
głoszoną konferencję jeszcze 

bardziej przybliżyć uczestni-
kom siłę modlitwy. Poprzez 
internetową rejestrację udział 
w diecezji ełckiej zgłosiło 8750 
osób. Jak zauważono w wielu 
miejscach stacyjnych, przybyło 
pielgrzymów znacznie więcej. 
A oto krótka fotorelacja z tego 
wydarzenia. 

 Berżniki  Budry

 Ełk  Gołdap

 Sejny  Studzienniczna

 Szlaki Papieskie  Węgielsztyn


