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Umiłowani Diecezjanie!
Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny
i duszpasterski, którego hasłem są słowa:
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.
Ten rok, który minął, był bogaty
w różne wydarzenia. Był to rok wielu jubileuszy, a w tym srebrnego jubileuszu naszej diecezji. Wyrażaliśmy Bogu wdzięczność za 25 lat istnienia nowych struktur
Kościoła w Polsce, w tym naszej diecezji
ełckiej. Takim widocznym jubileuszowym
darem dziękczynienia jest tegoroczna bożonarodzeniowa choinka, pochodząca
z terenu diecezji ełckiej, która ozdobi plac
przed bazyliką św. Piotra w Rzymie.
Czas Adwentu, który dzisiaj rozpoczynamy, jest wspaniałym czasem, by jeszcze
bardziej przylgnąć do Boga i uświadomić sobie, co czynić, by jako uczniowie
i uczennice Jezusa Chrystusa dobrze
przygotować się na spotkanie z Nim. Jest
to dobry czas, by zastanowić się, jak wypełnić najważniejszą misję, którą Kościół
nam powierza: głosić i dawać świadectwo
o Chrystusie, który przyszedł na świat dla
naszego zbawienia.

1. Kościół w Adwencie
wzywa nas do modlitwy
i czuwania
W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół
wzywa nas, aby postawa oczekiwania na
przyjście Chrystusa była obecna w naszych sercach, głoszona podczas liturgii
oraz w codziennym życiu. Słowo Boże,
które dzisiaj słyszymy, zachęca, aby z całą
powagą potraktować ostateczne przyjście
Chrystusa: Uważajcie i czuwajcie, bo nie
wiecie, kiedy czas ten nadejdzie (Mk 13,
33).

Jest to wezwanie skierowane do nas
wszystkich, a szczególnie do tych, którzy
są tak mocno zaangażowani w sprawy
doczesne, że troskę o zbawienie spychają
na margines swego życia. Adwent niesie nową szansę i nadzieję nawrócenia
– przejścia od grzechu do świętości, ze
śmierci do życia. Wszyscy potrzebujemy
tej wewnętrznej przemiany, dlatego trwajmy w czujnym oczekiwaniu, przepełnionym modlitwą i wiarą.
Ten czas oczekiwania na Boże Narodzenie uświadamia nam, że jak kiedyś
cała ludzkość czekała na przyjście Zbawiciela, tak teraz czeka na Niego każdy
człowiek, bo każdy potrzebuje zbawienia,
uwolnienia z wszelkich niewoli. Taki jest
sens i cel ludzkiego życia: spotkać na tym
świecie Boga, przylgnąć do Niego, trwać
w tym zjednoczeniu, komunii z Nim
i dzielić się radością tego spotkania z innymi. To właśnie Duch Święty jest sprawcą tego spotkania z Bogiem Ojcem przez
Jezusa Chrystusa i przylgnięcia do Niego.
To Duch Święty jest dawcą mocy, dzięki
której możemy nieść Chrystusa innym.

2. Kościół pomaga nam poznać Ducha Świętego
i żyć w Nim
Mamy świadomość, że dla wielu
ochrzczonych Duch Święty jest „Wielkim
Nieznanym”. A więc w tym roku duszpasterskim poznawajmy Osobę Ducha Świętego i odkrywajmy, jak działa w Kościele
oraz jak bardzo potrzebujemy Jego mocy,
darów i charyzmatów. Jest to wspaniały
czas do refleksji nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami oraz obudzenia
większej świadomości, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego.
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Na ten czas odkrywania Ducha Świętego pragnę zwrócić się do was, Drodzy
Diecezjanie, do każdego i każdej z was
słowami pierwszych chrześcijan, które napisali w katakumbach: Żyj w Duchu Świętym. Jest to ich przesłanie dla wszystkich
ochrzczonych uczniów i uczennic Jezusa
Chrystusa. Jest to przesłanie skierowane
także do nas, żyjących na terenie diecezji
ełckiej. Ale, aby żyć w Duchu Świętym, to
trzeba Go ciągle poznawać i odkrywać,
trzeba wchodzić z Nim w relacje i pozwolić się przez Niego prowadzić. Człowiek
żyjący Duchem Świętym staje się Jego
świątynią i jest narzędziem Jego działania
oraz oddziaływania w świecie. Dlatego
zapraszam was w tym roku duszpasterskim do pogłębiania osobistej znajomości
Ducha Świętego.
Poznamy i odkryjemy Ducha Świętego
przede wszystkim poprzez słuchanie Słowa Bożego. Duch Święty jest trzecią Osobą
Trójcy Świętej.
W naszym wyznaniu wiary mówimy:
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.
Wyznajemy naszą wiarę w Ducha Świętego, Ducha Miłości Ojca i Syna, który jest
Źródłem życia.
To dzięki Duchowi Świętemu Jezus
Chrystus, Jedyny Zbawiciel świata, zamieszkał między nami. Powtarzamy
w czasie wyznania wiary: Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Podczas chrztu
Chrystusa w Jordanie Duch Święty zstępuje na Niego w postaci gołębicy. Chrystus,
przemawiając w synagodze, odnosi do siebie słowa z Księgi Proroka Izajasza: Duch
Pański spoczywa na mnie, ponieważ Mnie
namaścił. Przed Wniebowstąpieniem
Chrystus obiecuje Apostołom posłać Ducha Świętego, mówi im: On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko,
co Ja wam powiedziałem (J 14,26).
Od dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty zaznacza swoją aktywną obecność
w życiu Kościoła. To On dzisiaj uobecnia nam Osobę i działanie Chrystusa w sakramentach, a w szczególności
w sakramentach chrześcijańskiej inicjacji, którymi są: chrzest, bierzmowanie
i Eucharystia. To Duch Święty zstępuje
na wodę chrzcielną, która obmywa nas
z grzechów i zaszczepia w nas życie Boże.
To Duch Święty uświęca podczas Mszy
świętej chleb i wino, aby się stały Ciałem
i Krwią Chrystusa oraz uświęca tych,
którzy je przyjmują. To Duch Święty daje

nam siebie i swoje wielorakie dary w sakramencie bierzmowania.
Najbliższe dwa lata duszpasterskie mają
nam przypomnieć, że Duch Święty kontynuuje działanie z mocą w Kościele. To
od nas zależy, czy otworzymy się na Jego
dary, na Jego moc, dzięki której możemy
pokonać wszelkie zło i grzech, zagrożenia
i trudności. Pamiętajmy, to Duch Święty
czyni nas dziećmi Ojca, braćmi Chrystusa, członkami Kościoła Chrystusowego.
To Duch Święty czyni nas zdolnymi
do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu
i dawania prawdziwego świadectwa Ewangelii. Pamiętajmy, owoce Ducha Świętego
będą obfite w takiej mierze, w jakiej jesteśmy gotowi otworzyć się na Jego odnawiającą siłę.

3. Wskazania pastoralne
Zachęcam was do wzywania Ducha
Świętego, prosząc, by przychodził z pomocą, kiedy nie potraficie się modlić o Jego
dary i żyć mocą tych darów. Módlcie się
o nie indywidualnie, w rodzinie, w parafii. Święty Jan Paweł II, dzieląc się swoim
osobistym doświadczeniem, wyznał, że
jego rodzony ojciec nauczył go modlitwy
do Ducha Świętego. Pewnego dnia ojciec,
widząc zachowanie Karola w kościele jako
ministranta, w domu zwrócił się do niego
słowami: Karolu, nie modlisz się dość do
Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do
Niego. Następnie pokazał mu w książeczce do nabożeństwa modlitwę o dary Ducha Świętego. To była tak ważna chwila, że
Karol Wojtyła zapamiętał słowa swojego
ojca do końca życia i codziennie modlił się
do Ducha Świętego.
Drodzy Rodzice, pokazujcie waszym
dzieciom modlitwę o dary Ducha Świętego. Niech wasz przykład i świadectwo
będą dla nich zachętą. Zachęcam do poznawania Ducha Świętego w gronie rodziny. Niech comiesięczne spotkania modlitewno-ewangelizacyjne będą przez was
kontynuowane. Tegoroczne materiały,
które otrzymacie od waszych duszpasterzy w czasie kolędy, będą wam pomocne
w poznawaniu Ducha Świętego. Całą rodziną poznawajcie Ducha Świętego, Jego
dary, aby Nim żyć i Jego mocą przezwyciężać trudności i zagrożenia.
Jesteśmy świadkami, jak bardzo potrzebna jest jedność i miłość w rodzinie.
Otwierajcie się na moc Ducha Świętego
i proście Go, by przychodził z pomocą
waszym słabościom. Trwajcie na modli-

twie i nie ustawajcie. Do tej modlitwy zachęcam słowami Maryi: odmawiajcie codziennie różaniec, wypraszając jedność,
miłosierdzie, miłość i pokój.
Zwracam się także do was, kochana
młodzieży! Duch Święty, którego otrzymaliście na chrzcie świętym i w sakramencie bierzmowania, niech pomaga wam
dawać świadectwo o Chrystusie w środowiskach, w których toczy się wasze życie.
Wy, którzy przygotowujecie się do otrzymania sakramentu bierzmowania, wykorzystajcie dobrze ten czas, abyście mogli
z wiarą wypowiedzieć słowa: Pragniemy,
by Duch Święty umocnił nas do mężnego
wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Zachęcam do poznawania Ducha Świętego we wspólnocie parafialnej. Drodzy
Kapłani, kontynuujcie odprawianie Mszy
świętych wotywnych w parafiach, w trzecie poniedziałki miesiąca, ku czci Ducha
Świętego. Umacniajcie słowem przepełnionym miłością i mocą Ducha Świętego
waszych parafian. Pamiętajcie ktokolwiek
w ten sposób uczci Ducha Świętego to zostanie uczczony przez Niego, a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze
w ciemnościach. Wszystkich należących do Dzieła Nieustannej Nowenny
Uczniów Jezusa i Odnowy w Duchu Świętym zachęcam do czynnego zaangażowania się w liturgię tego dnia. Wszystkich,
którzy nie są członkami żadnej z tych grup
parafialnych, zachęcam do wyboru jednej
z nich, która swoim charyzmatem najbardziej wam odpowiada lub innych istniejących w parafii.
Duch Święty jest głównym sprawcą
nowej ewangelizacji, której Kościół ełcki
dzisiaj tak bardzo potrzebuje. Umocnieni
Duchem Świętym, podobnie jak apostołowie, powinniśmy nieść Chrystusa innym,
szczególnie tym, którzy potrzebują światła
Ewangelii.
Wszystkim diecezjanom i przebywającym na terenie diecezji życzę poznawania Ducha Świętego i błogosławię: w Imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki
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Medal Komisji Edukacji przyznany o.
Jackowi Szczypińskiemu z Suwałk
14 października, z okazji Święta Edukacji Narodowej, z rąk Podlaskiej Kurator
Oświaty, p. Jadwigi Marioli Szczypiń o.
Jacek Szczypiński z parafii Bożego Ciała
w Suwałkach, za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania, otrzymał Medal
Komisji Edukacji Narodowej przyznany
przez Minister Edukacji Narodowej, Annę
Zalewską.

Drygalskie obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę
Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania
niepodległości prze Polskę zmotywowała
wiernych parafii w Drygałach do opracowania projektu obchodów tej rocznicy.
W ramach cotygodniowego spotkania
młodzieży, przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, wpisane
zostały comiesięczne spotkania całego
środowiska parafialnego, odnoszące się do
kształcenia świadomości patriotyczno-religijnej. Postać św. Jana Pawła II stała się
patronem projektu, rozpisanego na cały
rok obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Projekt „Drygalskie obchody
stulecia odzyskania niepodległości przez
Polskę” powstał we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Kapłani o pracy w nowym roku duszpasterskim
O kierunkach pracy w zbliżającym się
roku duszpasterskim w diecezji ełckiej
rozmawiali podczas spotkania w Ełku,
Orzyszu i Suwałkach duszpasterze całej
diecezji. Jesiennym konferencjom rejonowym dla kapłanów, które odbyły się
dniach 25-27 października, towarzyszyło hasło nowego roku duszpasterskiego
2017/2018: „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”.

Konkurs plastyczny Święty Jan Paweł
II i dzieci
18 października,
w Przedszkolu
„U Lolka” w Ełku już po raz trzeci odbył
się Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł
II i dzieci”. Został on zorganizowany po
to, aby przybliżyć najmłodszemu pokoleniu postać i nauczanie papieża Polaka,
zintegrować nauczycieli, rodziców i dzieci
wokół wartości wychowawczych, zawartych w papieskim nauczaniu oraz kształtować postawy sprzyjające poszanowaniu zasad uczciwej i zdrowej rywalizacji.
Uczestnikami konkursu były dzieci z różnych ełckich przedszkoli. Zmierzyły się
one z niełatwym wyzwaniem wyrażenia
w formie artystycznej papieskich spotkań
z dziećmi. Prace były wykonane różnymi
technikami, ale wszystkie okazały się niezwykle interesujące i pomysłowe. Wpłynęło 39 prac plastycznych. Jury oceniało
je pod kątem zaangażowania, zgodności
z tematem, samodzielności i pomysłowości oraz estetyki wykonania.

Konkursu Recytatorski Poezji i Prozy
Karola Wojtyły w Żarnowie Drugim
Piąta rocznica powstania parafii pw.
św. Jana Pawła II w Ełku
22 października przypadła uroczystość
odpustowa parafii pw. św. Jana Pawła II
w Ełku. W tym dniu wierni dziękowali
Panu Bogu za 5 lat działalności religijnej.
21 października 2012 r. ks. bp Jerzy Mazur
koncelebrował pierwszą Mszę św. w kaplicy znajdującej się w miejscu, w którym
przed laty lądował helikopter z Ojcem św.
Janem Pawłem II na pokładzie, przybywającym z pielgrzymką do diecezji ełckiej.

27 października 2017 roku w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie Drugim, jak co roku, odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Karola Wojtyły/ Jana
Pawła II pod hasłem „Jan Paweł II – na
zawsze w pamięci”. Już po raz 17. w konkursie udział wzięli uczniowie z siedmiu
szkół gminy Augustów, z klas V-VII.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody, które wręczyła pani
dyrektor wraz z przewodniczącym jury,
ks. proboszczem. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
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Pamiętali o zapomnianych grobach
Przed uroczystością Wszystkich Świętych i wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, wolontariusze Szkolnych
Kół Caritas zaangażowali się w sprzątanie
zaniedbanych grobów. 90 młodych, pełnych zapału i chęci ludzi uczestniczyło
w dniach 26-27 października w pracach
porządkowych na ełckim cmentarzu. Wolontariuszom udało się uprzątnąć m.in.
groby małych dzieci i żołnierzy poległych
podczas I wojny światowej. Akcję zorganizowaną przez Caritas Diecezji Ełckiej
poprzedziła wspólna modlitwa za zmarłych, których szczątki spoczywają na
Cmentarzu Komunalnym w Ełku. W koordynowaniu podjętych prac i użyczeniu
potrzebnych narządzi z ramienia PUK
uczestniczył p. Stanisław Anuśkiewicz.
Działanie miało na celu kształtowanie postaw prospołecznych oraz uwrażliwienie
młodego pokolenia na szacunek wobec
zmarłych i cmentarza jako miejsca ich
spoczynku.

Zjazd Diecezjalny KSM
74. rocznica bohaterskiej akcji żołnierzy AK pod Ełkiem
31 października odbyły się obchody
74. rocznicy bohaterskiej akcji żołnierzy AK pod Ełkiem. Rozpoczęły się one
Mszą św. za ojczyznę w kościele pw. św.
Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej.
Następnie zgromadzeni przejechali pod
pomnik upamiętniający akcję żołnierzy
AK. W październiku 1943 r. ze wsi Pieńczykówek Władysław Świacki „Sęp” wraz
z 15-osobowym oddziałem żołnierzy AK
ruszył w stronę Ełku. Podczas akcji zlikwidowano tzw. „komando śmierci”, czyli
grupę SS-manów odpowiedzialnych za
egzekucje więźniów w okolicach Prostek.

Odsłonięcie Panteonu Niezłomnych
Żołnierzy Wyklętych

Uroczystość Wszystkich Świętych
Marsze ku czci Wszystkich Świętych
Z roku na rok na mapie naszej diecezji
przybywa miejsc, w których organizuje się bale i marsze wszystkich świętych.
W wielu parafiach, w dniach poprzedzających kościelną uroczystość Wszystkich
Świętych, przygotowano akcje promujące chrześcijański charakter tego święta.
Zdaniem inicjatorów trzeba wyjaśniać
wierzącym, że nie jest to święto duchów
i strachu, ale radości i modlitwy. Zorganizowano m.in. tzw. Bale świętych, wieczory Wszystkich Świętych, czuwania
modlitewne, konferencje, przedstawienia,
procesje z relikwiami.

4 listopada w Ełku odbył się Zjazd
Diecezjalny KSM. Podsumowano roczną działalność, zaplanowano dalszą pracę, a także wymieniono doświadczenia.
W czasie zjazdu wybrano nowe władze,
a do grona KSM-owiczów zostali przyjęci
nowi członkowie.

1 listopada 2017 r. w uroczystość
Wszystkich Świętych w Ełku, liturgii, po
której odbyła się tradycyjna procesja do
czterech stacji na cmentarzu, przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Homilię
wygłosił moderator miasta Ełk, ks. prałat Mieczysław Brzóska. Na Cmentarzu
Komunalnym nr 2 w Ełku modlitwy za
zmarłych poprowadziła parafia Opatrzności Bożej w Ełku i Dekanat Miłosierdzi
Bożego. Homilie wygłosił ks. Jerzy Szorc,
proboszcz parafii Opatrzności Bożej. Na
cmentarzu w Bartoszach nabożeństwo
żałobne za zmarłych poprowadził ks. Jarosław Dąbrowski, proboszcz parafii św.
Tomasza Apostoła w Ełku.

10 listopada nastąpiło uroczyste odsłonięcie Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu w Orłowie
na Mazurach, upamiętniającego miejsce
pochówku żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej NZW, poległych w 1946 r. w bitwie
z NKWD. Uroczystości rozpoczęły się
Mszą św. w kościele pw. św. Kazimierza
Królewicza w Orłowie, pod przewodnictwem ordynariusza diecezji ełckiej, ks. bp.
Jerzego Mazura.

XIII Turniej Piłki Siatkowej
11 listopada w Hali Sportowej w Mikołajkach odbył się XIII Turniej Piłki Siatkowej z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości, objęty patronatem ks. bp. Jerzego
Mazura.
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99 Rocznica Odzyskania Niepodległośći
11 listopada w ełckiej katedrze odbyły się obchody 99. Rocznicy odzyskania
Niepodległości przez Polskę. W Mszy św.
pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura,
licznie uczestniczyły poczty sztandarowe,
kombatanci, delegacje władz miejskich,
parlamentarzyści, przedstawiciele Wojska Polskiego. Liturgię uświetnił chór
„Kontrapunkt”. Po uroczystej Eucharystii
nastąpił przemarsz Miejskiej Orkiestry
Dętej, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych i delegacji przed obelisk Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie po okolicznościowych
przemówieniach oddano salwę honorową
poległym bohaterom oraz delegacje złożyły kwiaty. Odbył się także pokaz musztry paradnej w wykonaniu 15. Giżyckiej
Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy
Czarnego.

INFORMACJE Z DIECEZJI

Dzień skupienia osób niewidomych
i słabowidzących
W środę 15 listopada 2017 r. w Ełku odbył się Dzień Skupienia dla Osób Niewidomych i Słabowidzących. Spotkanie miało
miejsce w siedzibie Caritas Diecezji Ełckiej
przy ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1.
Zostało ono zorganizowane przez ks. Ryszarda Sawickiego – diecezjalnego duszpasterza osób niewidomych i słabowidzących, p. Alicję Bielecką – Prezesa Ełckiego
Koła Polskiego Związku Niewidomych
oraz siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia posługujące w Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej
w Ełku.

XX-lecie Akcji Katolickiej

Bożonarodzeniowa choinka dla papieża
11 listopada na Placu św. Jana Pawła II
w Ełku odbyło się pobłogosławienie transportu choinki – daru dziękczynnego Kościoła w Polsce papieżowi Franciszkowi.
Na to wydarzenie przybyli wierni z diecezji, aby w modlitwie wypraszać Bożego
błogosławieństwa dla wszystkich zaangażowanych w transport drzewek z Mazur
do Watykanu.

Mszą św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji ełckiej, bp. Jerzego
Mazura, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej rozpoczął świętowanie jubileuszu dwudziestolecia powołania swego istnienia. Początki Akcji
Katolickiej Diecezji Ełckiej sięgają listopada 1997 roku. Stowarzyszenie utworzono
na mocy dekretu bp. Wojciecha Ziemby.
Dziś na terenie Diecezji Ełckiej działa 56
oddziałów parafialnych, które w swoich
szeregach zrzeszają ponad 670 członków.
W uroczystościach wzięli udział p. Urszula Furtak – Prezes Krajowego Instytutu
AK oraz przedstawiciele DIAK z archidiecezji białostockiej z asystentem ks. prał.
Tadeuszem Żdanukiem.
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18. Pielgrzymka z Martyrią do Fatimy
Od 12 do 20 listopada 55 osobowa grupa osób pochodzących z Ełku, Olecka,
Pisza, Gołdapi i Augustowa wzięła udział
w pielgrzymce do Fatimy. Wyjazd organizowany był przez diecezjalny miesięcznik
Martyria.

Cztery niedziele
– trzy fioletowe
i jedna różowa
W czasie Adwentu księża odprawiają msze św. w fioletowych ornatach. To
kolor, który ma symbolizować walkę
między duchem a ciałem – powstał
z pomieszania błękitu, który wyraża to,
co duchowe, i czerwieni – koloru oznaczającego cielesność. Połączenie tych
kolorów ma też symbolizować zjednoczenie tego, co boskie, z tym, co ludzkie, które dokonało się dzięki wcieleniu
Chrystusa.
W trzecią niedzielę Adwentu, tzw.
niedzielę Gaudete, a po polsku po prostu niedzielę radości, księżą odprawiają msze – dla odmiany – w różowych
ornatach (podobno niektórzy bardzo
z tego powodu cierpią – zapytaj o to
swojego proboszcza J). Skąd ten kolor?
Róż ma wyrażać przewagę światła nad
ciemnością i przypominać, że zbliża się
już Boże Narodzenie.
W czasie mszy św. (z wyjątkiem rorat) nie śpiewamy hymnu „Chwała na
wysokości Bogu”, ale nie jest to – jak
w Wielkim Poście – znak pokuty, tylko
oczekiwania na uroczyste odśpiewanie
tego hymnu w noc narodzenia Jezusa.

Życzenia Ordynariusza

Nadchodzi PAN
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Marcin Adam Pawlak

Oczekiwanie

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte,
które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”
Łk 1, 3 5

W Święta Bożego Narodzenia przeżywamy prawdę
o Bożej miłości, której znakiem jest Dziecię,
narodzone „dla nas i dla naszego zbawienia”.
W Jezusie, napełnionym mocą Ducha Świętego,
Bóg Ojciec obdarował nas łaską wiary, radością,
pokojem i nadzieją. Dał nam siebie i dzięki darom
Ducha Świętego pozwala wzrastać w komunii ze sobą
i w braterstwie z innymi ludźmi.
Wdzięczni za ten wielki Dar, z wiarą pochylmy się
nad żłóbkiem Jezusa i pozwólmy, aby On mocą swej
łaski dotknął naszych serc i wydobył z nich to,
co najlepsze i najpiękniejsze, byśmy mogli w geście
szczerej miłości ofiarować to naszym bliskim.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim
czytelnikom Martyrii wielu Bożych łask, wszelkiej
pomyślności i radości, pokoju i nadziei.
Niech Duch Święty udzieli Wam swej mocy, światła
oraz łaski wzrastania w przyjaźni z Jezusem i niech
będzie przewodnikiem na drogach wiary
przez wszystkie dni Nowego 2018 Roku.
Składając najlepsze życzenia, obiecuję pamięć
przed Panem Nowonarodzonym i z serca błogosławię.
+ Jerzy Mazur, SVD

Czas liturgicznego Adwentu. Mijają kolejne adwenty
w naszym życiu. Ojciec Święty
pragnie, byśmy uświadomili
sobie błogosławiony dar czasu
- jako czasu łaski, czasu zbawienia. To czas od Boga dany
i przez Boga nam zadany. Adwent nie może być czasem bezczynnego oczekiwania.
Przyroda zamarła w smętnym wyczekiwaniu na nadejście mrozów, a ludzie weszli
w okres radosnego i ufnego
oczekiwania na przyjście Zbawiciela, na Boże Narodzenie.
Jakież to cudowne. Czas oczekiwania. Ileż niesie ze sobą
refleksji oraz tak potrzebnego nam dystansu i spokoju.
Zwłaszcza dziś, kiedy w zamęcie i natłoku codziennych,
zwyczajnych spraw, tak prędko
tracimy głowę oraz cierpliwość
do rzeczy i do siebie nawzajem.
W dobie, gdy pęd cywilizacji
przyprawia nas niemal o utratę
tchu, kiedy każdy chce szybko i natychmiast coś załatwić,
otrzymać, zdobyć, oczekiwanie wydaje się czymś dostojnym, uroczystym i odświętnym. Tempo jest zawrotne.
Samochody hamują z piskiem
opon, słychać syrenę pędzącej karetki, zewsząd atakują
dźwięki telefonów komórkowych. Pędzi potok ludzkich
spraw, schodzi jakaś obłędna
lawina, zasypuje nas i grzebie
pod masą problemów. Szamoczemy się rozpaczliwie, próbując uwolnić się od przygniatającego ciężaru. Walczymy,
nie wiedząc, o co i dla kogo.
O wszystko i o nic.
A dzięki oczekiwaniu zostaje przywrócona właściwa
miara. Człowiek musi się wyciszyć, choćby tylko przez chwilę
w ciągu dnia. Musi zebrać myśli, określić wolę, uporządkować uczucia. I czekać. Wtedy
ogarnia nas spokój. Poranny

półmrok rorat, jakby nierealny, stanowiący przedłużenie
snu, nie z tego świata, nie z tej
epoki. A jednak rzeczywisty,
dostrzegalny.
Z wydarzeń, które się dzieją i którymi żyjemy, wiele ma
znaczenie lokalne i ulotne. Coś
pojawia się i znika. Za bardzo
drobiazgi pochłaniają naszą
uwagę, wywodzą myśli na manowce.
Adwent wprowadza nas
w zupełnie inne myślenie
o świecie i o człowieku, o życiu
i o śmierci. Inne niż to, o czym
mówią media, do czego dążą
zepsuci moralnie politycy. Adwent, mimo tak ponurej, bo
przedzimowej pory roku, z jej
ciemnościami i półmrokiem,
z porannym i wieczornym
chłodem, z wyciszoną przyrodą, jest najradośniejszą dla
ludzkości porą roku. Jak my
dziś bardzo potrzebujemy ciszy, jak bardzo przygniata nas
zgiełk i hałas. Jak stajemy się
mali, bez wielkich marzeń i tęsknot.
Oby czas Adwentu pomógł
nam podnieść się na duchu,
odzyskać nadzieję, umocnić
nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe. Tak bardzo
dziś tego potrzebujemy i o to
prośmy Boga, który się narodzi. Wszystkim czytelnikom
„Martyrii” życzę błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
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XX lat Akcji Katolickiej
diecezji ełckiej

Jubileusz dwudziestolecia swego istnienia świętowała
Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej. Jej początki sięgają 23 listopada 1997 roku. Stowarzyszenie utworzono na mocy dekretu księdza biskupa Wojciecha Ziemby. Na terenie diecezji
ełckiej obecnie istnieje 56 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, w których działa około 700 członków.
O Akcji Katolickiej rozmawiamy z Urszulą Furtak (trzecia
od lewej), prezesem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Jakie miejsce w Kościele
zajmuje AK?
Utworzenie Akcji Katolickiej w Polsce, którego dokonał
kard. August Hlond w 1930r.,
i jej działalność w okresie
międzywojennym przyniosła
dla Kościoła ogromne owoce.
Kiedy komuniści widzieli, jak
wielkie dobro dokonuje się
przez świeckich, zakazali działalności. Obecna, odrodzona
AK doczekała się pięknego
jubileuszu swojej ponad dwudziestoletniej działalności.
Zadeklarowanych członków AK w Polsce jest ponad 20
tys. Proszę zobaczyć, jak czasy się zmieniły. Tam, gdzie są
oddziały AK, tam Kościół jest
żywy. Wiele inicjatyw dzieje
się poprzez ludzi AK. Świadectwo ich życia wprowadza
radość i działanie na chwałę
Boga w zwyczajne, społeczne
życie. Można powiedzieć, że
wszędzie jest pomnażane do-

bro przez ludzi Akcji Katolickiej. Mamy może nawet większą świadomość, że Kościół to
my – świeccy i kapłani. AK
powołał do istnienia Papież
Pius XI w 1928 r. Papież pragnął, aby Akcja Katolicka była
szczególnym elementem Kościoła, który będzie przemieniał życie społeczne wszędzie
tam, gdzie nie mogą dotrzeć
kapłani, a gdzie jest stanowione prawo, że będzie podejmowała działania chroniące wartości chrześcijańskie.
W jaki sposób Akcja Katolicka jest bogactwem społeczeństwa?
Wielu włączyło się w inicjatywę AK, kierując się intuicją
wiary i tym, co wskazał nam
św. Jan Paweł II. Papież Polak
często rozmawiał o nadziejach
i zagrożeniach Kościoła w Polsce, często mówił o Akcji Katolickiej, jako nadziei Kościoła.

Ojciec Święty wiedział, że kondycja moralna naszego narodu wymaga zdrowych praw,
uchwalanych przez etycznie
poprawny parlament. Kapłani,
w środowisku, chociaż obdarzani szczególnym szacunkiem, to jednak w działaniach
społecznych w pewnym sensie
są bezsilni. To jest obszar działania przygotowanych i mocnych duchowo świeckich. Dobrze uformowani świeccy są
niezbędni w strukturach samorządowych każdego szczebla, by wprowadzać i strzec
wartości chrześcijańskich.
Akcja Katolicka to działanie. Jak znaleźć równowagę
między sferą duchową a aktywnością, żeby to nie było tylko „działanie dla działania”.
Jak się w tym nie zatracić?
Każdy człowiek w różny
sposób odnajduje swoje powołanie do Akcji Katolickiej.
Jednak, żeby to powołanie
dobrze odczytać i w tym powołaniu trwać, nieustannie
musi być karmiony. Ale musi
być karmiony rzeczywiście
Chrystusem. Chrześcijanin
powinien pogłębiać swoją
wiarę, żeby mocniej i lepiej ją
rozumieć, żeby z pełniejszą
świadomością przekazywać
ją innym. Dopiero wówczas
będzie mógł rozwijać i umacniać innych. Trzeba prosić o tę
łaskę umocnienia. I to dzieje
się poprzez wszystkie formy
rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymowania, nabożeństw,
różnego rodzaju czuwań. Tam
człowiek na pewno napełnia
swojego ducha. Tylko w ten
sposób możemy prowadzić
działania, do których powołuje nas Bóg.

Akcja Katolicka to nie tylko
osoby świeckie, ale też i księża
asystenci. Tak, jak ważna jest
formacja świeckich, tak samo
trzeba podkreślić, że poprzez
formację kapłanów, zyskujemy prawdziwych apostołów
Chrystusa dla Kościoła. By
zachować równowagę w działaniu i życiu duchowym, potrzebujemy
uformowanych
kierowników duchowych. Potrzebujemy kapłanów, którzy
poprowadzą nas i ukierunkują działania Akcji Katolickiej.
Abp Michalik, który
doskonale rozumie potrzebę
zaangażowania
świeckich
w Kościele, napisał, że Akcja
Katolicka ma być dla proboszcza stowarzyszeniem gotowym
zarówno czuwać na adoracji
Najświętszego Sakramentu,
naprawić płot, a zarazem będzie zasiadać w samorządach,
w parlamencie, tworzyć prawo
lub go bronić, by było spójne
z prawem Bożym. Myślę, że
nasi asystenci czuwają nad zachowaniem też tej równowagi,
aby nie zatracić się w działaniu.
O czym członkowie Akcji
Katolickiej nie mogą zapomnieć, realizując swój apostolat?
Przede wszystkim nie powinniśmy zapominać o tym,
że jesteśmy uczniami Jezusa,
którym zostało powierzone
dziedzictwo wiary. Nie powinniśmy zapomnieć o tym, że
pierwsze nasze imię to „chrześcijanin”, a umiłowanie Ojczyzny jest wpisane w nasze serca.
Dlatego też, członkowie Akcji
Katolickiej są czujni i wrażliwi na potrzeby Kościoła. Bez
Chrystusa nie moglibyśmy realizować swego apostolatu.
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W październiku Akcja Katolicka przyjęła za swojego
patrona św. Jana Pawła II
Św. Jan Paweł II doskonale znał potrzeby swojej Ojczyzny. Świetnie rozumiał
świeckich. Śmiało możemy
powiedzieć, że św. Jan Paweł
II był prorokiem. To był człowiek wielkiego formatu. Jako
nasz, współczesny święty, jest
nam bardzo bliski. Wielu z nas
dane było się z nim spotykać,
rozmawiać. Doskonale wiemy,
jak wielkie nadzieje pokładał
w osobach świeckich, w naszym zaangażowaniu w życie

Kościoła, w życie Ojczyzny,
w tych wszystkich sprawach,
które były bliskie jego sercu.
Dlatego też Akcja Katolicka
podjęła starania, by uczynić
go swoim patronem. I myślę,
że jak za życia, tak i dziś będzie wspierał Akcję Katolicką
z Nieba.
Co możemy uznać za największe osiągnięcie Akcji Katolickiej?
Mianowanie czegoś, jako
największe osiągnięcie będzie uzależnione od obszarów działania czy to w sferze

duchowej, czy społecznej.
Myślę, że ogromnym sukcesem Akcji Katolickiej jest to,
że trwa wraz z kapłanami
w Kościele. Również to, że
jest w wielu diecezjach żywa,
piękna i silna. Życzę naszej
Akcji Katolickiej dalszego
rozwoju, odkrywania ciągle
nowych dróg, żeby „stare
skarby Kościoła” pokazywać
ciągle w nowej szacie. Byśmy
mieli odwagę wychodzenia
do ludzi, niesienia im Chrystusa i głoszenia Ewangelii.
Abyśmy nie zachwiali się nigdy, a zwłaszcza kiedy przyjdą trudności.
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Jakie zadania czekają
przed Akcją Katolicką w najbliższej przyszłości?
W nasz plan działania wpisuje się nowy rok duszpasterski.
Dlatego też będziemy wsłuchiwać się we wskazania naszych
biskupów. Zachęcam wszystkich, aby prosić Ducha Świętego o łaskę, by otworzyć się na
Jego dary, by pomnażać „talenty”, które darmo otrzymaliśmy
z łaski Bożej i dzielić się nimi
z drugim człowiekiem.
Dziękuje za rozmowę
rozmawiała
Renata Różańska

Świętość w CODZIENNOŚCI

Bądź najlepszą wersją siebie

ks. mgr lic. Przemysław
Zamojski
– wikariusz z Wydmin

T

ytuł książki Lindy
Adams
intryguje.
Sugeruje, że człowiek
jest kimś skomplikowanym
i „bycie sobą” może być realizowane na wiele sposobów.
Najlepsza wersja – to jaka?
Taka, która najbardziej mi odpowiada, dzięki, której czuję
się tym, kim powinienem być
– dojrzały – czyli posiadający
wszystkie potrzebne elementy, które składają się na życiową pełnię. Tak sformułowane
hasło wpisuje się w całą serię
jakże popularnych coachingowych sloganów: trzeba opuścić
strefę własnego komfortu, możesz wszystko, jeśli zechcesz,

itd. Coaching, który skupia się
na wydobyciu potencjału człowieka, wcześniej czy później
musi zmierzyć się z jego ograniczeniami. Samo wydobywanie potencjału może być preewangelizacją albo równoległe
z ewangelizacją.
W ostatnim czasie zdarza
się, że w grupach modlitewnych dominuje rozumienie
duchowości, jako jakiegoś rodzaju terapii – indywidualnej,
grupowej, masowej. „Wieczory
chwały” często ukierunkowane są bardziej na modlitwę
wstawienniczą, o uzdrowienie
i uwolnienie, na „rekolekcje
uzdrawiania wspomnień”, (czy
też na modlitwy o uzdrowienie
międzypokoleniowe – biskupi
wypowiedzieli się w specjalnym dokumencie o tym, że są
niepoprawne teologicznie), niż
na uwielbienie Boga. Wszystko to koncentruje uwagę na
przeszłości, na zranieniach.
Takie ujęcie życia duchowego
ukazuje tylko jeden z aspektów, bo misją Jezusa jest m.in.
niesienie ukojenia, uzdrowienie ludzkości zranionej grzechem. Sprowadzenie jednak

duchowości do terapii jest bardzo redukcyjne. Życie według
własnego Ducha prowadzi bowiem do afirmacji człowieka,
która idzie o wiele głębiej niż
jakiś coaching, bo dosięga dna
ludzkiej egzystencji, w której
już tylko słychać „pukanie od
spodu”. To pukanie, to kołatanie samego Boga, który czeka, aż mu otworzysz przede
wszystkim w sytuacji twojego
dramatu. Jest wielce prawdopodobne, że nie nastąpi żaden
cud z serii, których się spodziewałeś – ale jeśli otworzysz, to
Duch Święty napełni afirmacją twoje istnienie. On, który
przenika nawet głębokości
Boga samego (por 1 Kor 2,7).
Bycie najlepszą wersją samego siebie – to po prostu przy-

jęcie życia jako uczestnictwa
w życiu Boga. To jest najgłębsza i najpiękniejsza tajemnica
Adwentu: czekam na Boga,
który sprawia, że moje życie
jest godne tego, by je przeżyć.
Duchowość tym różni się od
coachingu, że człowiek, który
porusza się w Duchu Świętym,
nie wydobywa swojej wartości
sam ze siebie, ale odkrywa jej
źródło.
Jezus krytykuje postawę
faryzeuszów, którzy uchodzili
za sprawiedliwych. Nie to, co
znajduje poklask u innych, nadaje wartość człowiekowi – on
ją posiada niezależnie i pomimo popularności. Wielkim jest
ten, komu Bóg wystarcza, posiada wszystko! To jest prawdziwa afirmacja.
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ZAMYŚLENIA

Oswoić teraźniejszość

Monika Rogińska

Modlitwa aminowych
alkoholików:

Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym,
czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to,
co mogę zmienić
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego…
Ostatnio spierałam się
z córkami o pewne wydarzenie, ponieważ sądziłam, że
„ogarniam” swoją przestrzeń
czasową. Jednak tak wiele
dzieje się w naszym życiu i wokół nas.
Pewna pani szła na spotkanie modlitewne i zaproponowała wnuczce przyłączenie się
do niej. Na co usłyszała: – Babciu, jak byłam młodsza, to się
modliłam, teraz już nie mam
na to czasu. W ramach wyjaśnienia – ta wnuczka ma czte-

ry lata. Jak widać świadomość
czasu, jako wartości, nabywamy bardzo wcześnie. Dlatego
trzeba uczyć się dysponowania
czasem. Zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że jest on tymczasowym darem.
Wśród moich znajomych są
osoby, które żyją, mocno rozpatrując przeszłość. Chociaż
mają świadomość, że nie cofną
czasu, to trudno pogodzić się
im z konsekwencjami dawnych wyborów, dlatego łatwo
wpaść w marazm, także duchowy. A jednak dane nam jest
„nowe”. Zostaliśmy zaproszeni
do kolejnego roku duszpasterskiego, do przeżycia kolejnego
Adwentu. Możemy na nowo
wyruszyć do Betlejem naszego
serca. Do dzisiaj mam w pamięci słowa pewnego księdza,
który podczas Mszy św. za
zmarłego powiedział: – Pew-

nie nawet nie przypuszczał,
że rekolekcje adwentowe będą
jego ostatnimi, że będzie to
jego (zmarłego) ostatnie Boże
Narodzenie…”
Słowa modlitwy, którą tak
często rozpoczynają swe spotkania anonimowi alkoholicy,
wpisałam w swoją codzienność.
Jakże wiele w tych słowach jest
Bożej mądrości. Uczę się świadomie przeżywać rzeczywistość. To, co było, co minęło,
nie jest już problemem, bo nauczyłam się godzić z tym, czego
nie mogę już zmienić. Nie cofnę
czasu – nieraz to sobie powtarzam. Każdy tydzień próbuję
zaplanować, aby nie umknęły
mi sprawy ważne. Kalendarz
zmieniłam na terminarz, aby
wszystkie zapisy były widoczne. Nauczyłam się strategii
rozwiązywania sytuacji problemowych. Wszystko z wyprzedzeniem, ale też z dużym
marginesem na zmiany, w razie
nieprzewidzianych niespodzianek. Przeszłość już była – czyli nie ma co już się płakać nad
rozlanym mlekiem. Przyszłość
jest przed nami, pełna tajemni-

cy i cała do zagospodarowania.
A teraźniejszość? Tak trudno oswoić się z myślą, że jest
moja. To moje tu i teraz okazuje się nie tylko łącznikiem,
spoiną tego, co było, z tym, co
będzie, ale że to właśnie teraźniejszość jest tym, czego doświadczam najbardziej. Jednak
z jakiejś przyczyny właśnie to
teraźniejszości najmniej poświęcam czasu. Dlaczego tak
jest? Zaczęłam zastanawiać się
nad swoim „dzisiaj”, a nawet
swoim „teraz”. To właśnie jest
czas, który w pełni do mnie
należy. W swojej wolności
mogę decydować o tym, czym
go wypełnię. Niektórzy twierdzą, że to waśnie teraźniejszość jest formą wieczności,
której możemy doświadczyć
już tu na ziemi.
Czy umiałabym dzisiaj żyć,
jako dorosła osoba, bez zamartwiania się o przyszłość
dzieci, o swoją… Pewnie nie,
ale jestem przekonana, że właśnie „teraz” jest tą przestrzenią
czasu, w której rodzi się mój
Zbawiciel, w której staje się
Niebo…

Rozpoczęło się radosne odliczanie czasu do świąt Bożego
Narodzenia! Podpowiadamy, jak odczytać mapę adwentowych propozycji, by nie pobłądzić i bez problemu trafić do
celu!
Adwent to czas radosnego oczekiwania. Samo słowo, z łacińskiego adventus, oznacza przyjście.
Adwentowe oczekiwanie dzielimy na dwa okresy. Od
pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia – czekamy na
powtórne przyjście Chrystusa, czyli na paruzję. O tym wydarzeniu usłyszysz w tym czasie w mszalnych czytaniach.
Będzie też sporo o sądzie ostatecznym i nawróceniu.
Druga część Adwentu to okres od 17 do 24 grudnia. To
już czas bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Wraz z Adwentem rozpoczyna się także nowy rok
liturgiczny.
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RODZINA zjednoczona na modlitwie

Rola świeckich w Kościele

K

ościół dzisiaj liczy
ponad 1 miliard
253 mln katolików.
Opiekę nad wiernymi sprawuje 5173 biskupów, ponad
415 348 księży, 43 195 stałych
diakonów. Na całym globie jest
693 575 zakonnic. Popatrzmy
jeszcze na dane z terenu Polski. Ochrzczonych w Kościele
katolickim w Polsce jest 34
881 000. Księży mamy 26 911
i 4 614 seminarzystów (dane
z 2013 r.). Dane te wskazują
na olbrzymią liczbę wiernych
świeckich w porównaniu z hierarchią.
Pierwszym współczesnym
głosem, który przypomniał
o prawdziwym powołaniu
świeckich, był papież Pius XII.
Użył on pojęcia consecratio
mundi – „uświęcanie świata”
jako podstawowe zadanie ludzi
świeckich w Kościele. Pius XII
również zezwolił na tworzenie
Instytutów Świeckich, a więc
takich wspólnot, które, żyjąc
w świecie, składają śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Zatem uświęcanie świata jest celem, który powinien
przyjąć każdy świecki członek
Ludu Bożego.
W posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Christifideles laici” (O powołaniu i misji
świeckich w Kościele i w świecie) św. Jan Paweł II pisze m.in.:
„W aktualnych warunkach
świeccy mogą i powinni czynić
bardzo wiele dla rozwoju autentycznej, kościelnej jedności
we własnych parafiach oraz dla
rozbudzania misyjnego zapału
w stosunku do niewierzących,
jak i tych, którzy zachowując
wiarę, porzucają lub zaniedbują praktykę chrześcijańskiego
życia”.
Niewątpliwie żyjemy w czasach ciągłego składania świadectwa z tego, kim właściwie
jesteśmy. Dlatego też w działanie Kościoła może się włączyć

każdy, niezależnie od wieku
czy wykształcenia. Może to
być działanie o zasięgu diecezjalnym, parafialnym czy lokalnym.
Przypominaliśmy już, że
Kościół święty to Lud Boży
pielgrzymujący ku ostatecznej
pełni zbawienia. Kościół stanowią ludzie świeccy razem
z hierarchią, z duchowieństwem i osobami zakonnymi.
Wszyscy ludzie są wezwani do
życia w bliskości Pana Boga,
powołani do świętości. Wszyscy są i mają być świadkami
i nosicielami całej misji zbawienia.
Ks. Kazimierz Kucharski SJ
podkreśla, że świeccy stoją na
tej granicy, na której Kościół
spotyka się ze światem, stąd
ich szczególna misja. „Zadaniem wiernych jest szukanie
Królestwa Bożego pośród
spraw świeckich, przez kierowanie nimi po myśli Bożej.
Aby mogli żyć duchem ewangelicznym muszą znać i poznawać Objawienie Boże, Jezusa Chrystusa”. Jan Paweł II
w jednej z homilii powiedział:
„Ludzie świeccy żyją w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych
spraw i obowiązków świata,
i w zwyczajnych warunkach
życia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana
jest ich egzystencja” (Lumen
Gentium, 31)... Świecki jest
zatem obecny w całej historii:
w rodzinie, kulturze, w świecie
pracy, ekonomii, polityki, wiedzy, techniki i środków masowego przekazu, uczestniczy
w wielkich problemach życia,
solidarności, pokoju, etyki zawodowej, praw osoby ludzkiej,
wychowania, wolności religijnej”.
Jak zauważył ks. Kucharski,
w polskim Kościele płyną jakby
dwie rzeki: jedna to duchowni,
a druga – świeccy. Płyną ra-

czej obok, chociaż wypływają
z jednego źródła. Tak jednym
jak i drugim dzisiaj potrzeba
głębokiej formacji duchowej.
Chrześcijaństwo buduje się na
człowieczeństwie. Świeccy są
zaproszeni do głębszego rozumienia i podejmowania swojego powołania, do umacniania
nauki Kościoła i rozwijania ży-

– dyrektor Wydziału Duszpaster-

cia wewnętrznego. Duchowość
świeckich może rozwijać się
na fundamencie trzech sakramentów świętych: chrztu świętego, bierzmowania i Komunii
świętej. Powołanie i posłannictwo świeckich w Kościele można ugruntowywać udziałem
w Eucharystii.
Najlepszymi
miejscami,
w których realizuje się formacja ludzi świeckich, są: rodzina,
parafia, szkoły i uniwersytety,
ośrodki odnowy duchowej, stowarzyszenia i ruchy oraz środki
masowego przekazu. Obecnie
Kościół prowadzi ewangeliza-

cję nie tylko w świecie realnym,
ale również tym wirtualnym,
internetowym. Wiele parafii
ma swoje strony internetowe,
istnieją na Facebooku, czy tzw.
Fanpagu. To tylko mały procent ogromnej aktywności jaką
można realizować w naszych
parafiach. Warto więc zmierzyć
się z pytaniem: Jakie jest moje
miejsce w Kościele? Czy jestem
dziś gotowy, by słowem i czynem odpowiedzieć na zaproszenie do aktywnego włączenia
się w życie Kościoła? Zawsze
jest właściwy czas, aby odnaleźć
swoje miejsce w Kościele.

Ks. dr Jacek Uchan
stwa Ogólnego Kurii Biskupiej
w Ełku
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Kościół Domowy
oczyma młodego księdza
Ks. Paweł Lenda

– wikariusz parafii pw. Chrystusa
Króla w Suwałkach

W

śród
wielu
wspólnot formacyjnych, działających w ramach Kościoła,
istotne miejsce zajmuje grupa
zrzeszająca małżonków, którzy
chcą podążać wspólnie drogą
do świętości, realizując charyzmat duchowości małżeńskiej.
Sługa Boży, ks. Franciszek
Blachnicki, mówiąc o sakramencie małżeństwa, zwracał
uwagę na widzialny znak, jakim jest relacja osobowa pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy
zawierają przymierze małżeńskie. Wspólnota Domowego
Kościoła Ruchu Światło-Życie
pomaga małżonkom żyć sakramentem małżeństwa na co
dzień, uczy jak dążyć do Pana
Boga w jedności ze sobą.
Zasadniczo,
formacja
w kręgach Domowego Kościoła odbywa się na co dzień,
w rodzinach uczestników
podjętymi zobowiązaniami,
jakimi są: modlitwa osobista,
spotkanie z Panem w Słowie
Bożym, codzienna modlitwa

małżeńska i rodzinna, comiesięczny dialog małżeński
i wypływająca z niego reguła
życia, czyli codzienna, systematyczna praca nad sobą oraz
udział w rekolekcjach formacyjnych. Raz w miesiącu małżonkowie należący do kręgów
spotykają się, by wymienić się
swoimi doświadczeniami, jak
w minionym czasie realizowali
podjęte zobowiązania, dzieląc
się życiem codziennym oraz
podejmować dalszą formację. Może więc komuś rodzić
się w tym momencie pytanie.
Skoro formacja dotyczy małżonków, jeżeli to oni realizują
wspólną drogę do świętości, to
po co potrzebny jest kręgowi
kapłan?
Św. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Pastores dabo
vobis napisał, że zgodnie ze
swoim powołaniem, kapłan
winien być żywym obrazem
Jezusa Chrystusa Oblubieńca Kościoła. (…) Jest zatem
powołany, by w swoim życiu
duchowym realizować miłość

Chrystusa Oblubieńca do Kościoła Oblubienicy. Jego życie
powinno więc być oświecane
i formowane także przez ten
aspekt oblubieńczy, który każe
mu dawać świadectwo oblubieńczej miłości Chrystusa
(PDV 16).
Płaszczyznami, na których
można realizować to wspaniałe powołanie, są bez wątpienia
ruchy rodzinne, a wśród nich
Domowy Kościół. Posługa ta,
polega m.in. na towarzyszeniu
małżonkom i rodzinom w ich
dążeniu do świętości czy też
dawaniu duchowego wsparcia
poprzez sakramenty, wspólną
modlitwę i bycie razem. Będąc
świadkiem Chrystusa, kapłan
we wspólnocie rodzin ma stawać się czytelnym znakiem
Chrystusa. Ks. Franciszek
Blachnicki pisał przed laty, że
kapłan przez swe uczestnictwo
w spotkaniach, zapewnia każdemu kręgowi zarówno szczególną obecność Chrystusa, jak
i Jego Kościoła, a w ten sposób
skierowuje całą wspólnotę

do pogłębiania się i do życia
w największym swym wymiarze: w świadomości, że jest ona
komórką Kościoła, Ciała Mistycznego, którego Głową jest
Chrystus.
Z punktu widzenia młodego kapłana, z niecałym dwuletnim stażem duszpasterskim,
odczytuję za dar Boży fakt, że
mogę towarzyszyć już drugi
rok małżonkom w formacji
w ramach ruchu Domowego
Kościoła. Dostrzegając jak wiele zagrożeń i niebezpieczeństw
czyha dzisiaj na rodziny, myślę,
że formacja małżeńska pozwala łagodniej przetrwać wiele
problemów, czy też kryzysów.
Cieszę się, że mogę pośród
tych wspaniałych, Bożych rodzin sam kształtować w sobie
ducha wrażliwości, poznawać
blaski i cienie życia małżeńskiego i rodzinnego, a przede
wszystkim być obecnym pośród Nich i podprowadzać do
Jezusa. Zauważam, że wymaga
to ode mnie zaangażowania,
przygotowania się do każdego
spotkania kręgu, pracy nad
sobą a także codziennej, cichej
modlitwy za krąg, którego częścią także jestem.
Bogu niech będą dzięki za dar charyzmatycznego
kapłana, jakim był bez wątpienia Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki oraz za dzieło
Domowego Kościoła, który
pozwala i daje szansę na pokonywanie czyhających na
rodziny i małżeństwa zagrożenia. Jeżeli jako małżeństwo
wahacie się, czy wejść na drogę formacji w Domowym Kościele, to porzućcie wątpliwości. Warto!
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Myśląc ... OJCZYZNA

WIERNI RZECZYPOSPOLITEJ

ppłk Jarosław Kowalewski
– Wojskowy Komendant
Uzupełenień w Suwałkach

Kiedy 24 marca 1794 roku
na Rynku w Krakowie zebrały
się tłumy, a na wieży katedry
wawelskiej rozbrzmiał Dzwon
Zygmunt, wśród wiwatujących
pojawił się Tadeusz Kościuszko. Dźwięk dzwonu ufundowanego w XVI wieku przez
króla Zygmunta I Starego
zwiastował wówczas i tak jest
do obecnych czasów, wielkie
wydarzenie. Naczelnik powstania, nazwanego później
od jego nazwiska powstaniem kościuszkowskim, które
po drugim rozbiorze miało
przywrócić
Rzeczypospolitą Polakom, po tym jak tłum
umilkł, zwrócił się do zebranych słowami, które wyrażały
pewne cele i zadania. Te cele
i zadania wyrażone w akcie
ślubowania były przysięgą złożoną przez żołnierza, przed
żołnierzami, ale i całym narodem. Wypowiedziane słowa
były zobowiązaniem, któremu
autor nadał wielkie znaczenie.
Tym większe, iż w jego treści
Tadeusz Kościuszko i to nie
jeden raz, wspomniał Boga:
„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu
Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj
prywatny ucisk nie użyję, lecz
jedynie jej dla obrony całości
granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania
powszechnej wolności używać
będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna
Jego”. Przysięga wojskowa, a za
taką należy uważać wypowiedziane wówczas słowa, do dzisiaj jest najwyższym zobowiązaniem żołnierza. Historycy,

opisujący tamto wydarzenie,
wspominają, iż naczelnik stał
wyprostowany, z bronią, tj.
trzymaną wysoko szablą oraz
uniesioną prawą ręką.
Podobnie, ale już na obczyźnie, w 1918 roku, we
Francji wyglądała uroczystość
złożenia przysięgi na wojskowy sztandar przez dowódcę
Błękitnej Armii, generała Józefa Hallera. Wypowiedziane
przez generała słowa także wyznaczały cele i zadania, odnosiły się do Boga: „Przysięgam
przed Panem Bogiem Wszechmogącym w Trójcy Świętej Jedynym na wierność Ojczyźnie
mojej, Polsce Jednej i Niepodzielnej. Przysięgam, iż gotów
jestem oddać życie za świętą
sprawę Jej Zjednoczenia i Niepodległości, bronić sztandaru
narodowego i honoru oręża
polskiego do ostatniej kropli
krwi, dbać o dobro powierzonych mi żołnierzy, strzec karność wojska. Przysięgam, że
złożone w moje ręce Naczelne
Dowództwo Wojsk Polskich
wedle najlepszej wiary, sumienia i honoru wojskowego dla
dobra Narodu Polskiego i wyzwolenia Ojczyzny sprawować
będę. Tak mi Panie Boże dopomóż”.
W okresie międzywojennym, Ustawą z 18 lipca 1924
o podstawowych obowiązkach
i prawach szeregowych Wojska Polskiego wprowadzono
następującą treść roty przysięgi: „Przysięgam Panu Bogu
Wszechmogącemu, w Trójcy
Świętej Jedynemu być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić,
stać na straży konstytucji i honoru żołnierza polskiego, prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym,
rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać, ta-

jemnic wojskowych strzec, za
sprawę Ojczyzny mej walczyć
do ostatniego tchu w piersiach
i w ogóle tak postępować, aby
mógł żyć i umierać jak prawy
żołnierz polski. Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna jego
męka. Amen”. Przywołana
tutaj rota dotyczyła chrześcijan wszystkich wyznań. Nieco inną składali żołnierze nie
będący chrześcijanami, prócz
mahometan, a i ci ostatni posiadali swoją wersję przysięgi
wojskowej.
Obecnie składana przysięga
wojskowa obowiązuje wszystkich żołnierzy Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej od
roku 1992. Ustawa z dnia 3
października 1992 r. o przysiędze wojskowej ustanowiła
jej rotę, którą między innymi
3. września w Suwałkach i 14.
października bieżącego roku
w Augustowie wypowiadali
żołnierze terytorialnej służby
wojskowej suwalskiego batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej. Powtarzali oni za
swoim dowódcą: „Ja, żołnierz
Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej
niepodległości i granic. Stać
na straży Konstytucji, strzec
honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny

w potrzebie, krwi własnej ani
życia nie szczędzić. Tak mi
dopomóż Bóg”. Wspomniana
ustawa dopuszcza, że żołnierze składający przysięgę wojskową mogą, w zależności od
własnego uznania – odstąpić
od wypowiedzenia ostatniego
zdania roty. Złożenie przysięgi
wojskowej w Suwałkach i Augustowie poprzedzone było
16-dniowym
intensywnym
szkoleniem. Na centralnych
placach obu miast stanęło kilkuset dumnych – ze swej służby, z tego co robią dla regionu
i Polski – żołnierzy. Dumne też
były ich rodziny, które tłumnie
przybyły na tę najważniejszą
w życiu każdego żołnierza uroczystość. Tak, jak w Krakowie
1794 roku, tak w Suwałkach
i Augustowie w roku 2017, tuż
przed składaną przysięgą zapadła cisza, a po niej wielka
radość. W połowie grudnia
kolejni żołnierze terytorialnej
służby wojskowej będą mieli
honor złożyć przysięgę wierności Rzeczypospolitej. Już
teraz ochotnicy mogą zgłaszać
się do Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Suwałkach i innych komend, celem złożenia
wniosków o powołanie do
służby wojskowej.
Szczegółowe
informacje
można uzyskać w WKU w Suwałkach (tel. 261 347 357).
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Dlaczego
papież lubi choinki ?
ks. prof. zw. dr hab. Józef
Naumowicz
– profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
wykładowca patrologii i języków
klasycznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Tłumacz i wydawca pism
ojców Kościoła.
Birytualista, profesor nauk
humanistycznych, historyk literatury wczesnochrześcijańskiej,
patrolog, bizantynolog

W 1982 roku Jan Paweł II
wyraził życzenie, by w Rzymie
na przeciw prastarych murów
Bazyliki św. Piotra, w centrum wspaniałej kolumnady
Berniniego, tuż przy egipskim
obelisku, postawić dużą choinkę. To prawda, że zwyczaj
ustawiania
światecznych
drzewek w kościołach i przed
nimi, w domach i na ulicach,
istniał już od 500 lat. Po raz
pierwszy został odnotowany

Ścięcie choinki - Żytkiejmy

« Osobiście, chociaż mam
już wiele lat, nigdy nie mogę
się doczekać, kiedy przyjdzie
Boże Narodzenie i kiedy mi
to drzewko świąteczne postawią w mieszkaniu » – mówił w 1982 roku papież Jana
Paweł II. Przynawał, że nie
wyobraża sobie świąt bez tego
zwyczaju.

Poświęcenie transportu - Ełk

w kronikach katedry w Strasburgu w 1492 roku. Rozwijał
się jednak głównie w krajach
północnych Europy, bo zimy
są tam bardziej surowe. Podczas nich zamierała przyroda,
więc zawsze zielone drzewko:
świerk, sosna czy jodła przypominały o życiu, które ciągle
trwa i nie obumiera. Ten obraz

pomagał przeżywać Boże Narodzenie. Jednak w Italii nie
znano tego zwyczaju. Zawitał
on dopiero za czasów papieża
z Polski. Wtedy stał się elementem świątecznego wystroju
Placu św. Piotra. Pomagał skupić uwagę na tajemnicy Bożego
Narodzenia.
Jan Paweł II wyjaśniał też
znaczenie tego, co oznacza to
drzewko. «Osobiście myślę,
że to drzewko jest symbolem
drzewa życia, tego, o którym
mowa jest w Księdze Rodzaju.
Ono więc przypomina drzewo rajskie i pierwotną szczęśliwość, jakim Bóg obdarzył
człowieka. Ale wskazuje ono
także – mówił papież – że
Chrystus przyszedł na świat
po to,by utracone drzewo życia
zostało na nowo przez Niego
zasadzone i by człowiek odzykał do niego dostęp». Przypominał także o krzyżu: «Istnieje
związek między drzewkiem
wigilijnym Bożego Narodzenia a drzewem krzyża Wielkiego Piątku. Przez swe przyjście na świat i ofiarę na krzyżu
Chrystus stał się nowym rajskim drzewem życia».
Kolejny element choinki to
płonące na niej światła. Są one
symbolem Światłości, która
przyszła na świat, by rozproszyć ciemności. Jan Paweł II
mówił : «Te drzewka są zawsze

S. Benedyktynki żegnają drzewko

zielone, ale też świecą. Symbolizują życie i światło. Chrystus
jest życiem i światłem ».
Wreszcie, zawiesza się na
niej piękne ozdoby, aby w ten
sposób przypomnieć dobrodziejstwa, jakie przyniósł Nowonarodzony Zbawca.
W 1982 roku na Placu św.
Piotra, obok choinki, ustawiono szopkę. I tak już jest zawsze.
W Italii szopka betlejemska
była znana od wieków. Od XIII
w., odkąd św. Franciszek z Asyżu urządził żłóbek w Greccio,
jest on nieodłącznym symbolem świąt.
Pierwsza choinka postawiona w Watykanie, przywieziona
została z podrzymskich lasów,
nie była może zbyt efektowna. W następnym roku znany
austriacki region,Tyrol zgłosił
się z inicjatywą, że przywiezie
drzewko ze swego kraju. I tak
zrodziła się tradycja – każdy
następny świerk stawał się podarunkiem od innego regionu
Europy. Najpierw był Tyrol,
potem Bawaria, następnie różne regiony włoskie : Kalabria,
Górna Adyga, Lombardia,
Wenecja. W kolejnych latach
drzewko pochodziło z Austrii,
Słowacji, Ukrainy. W 1997 r.
Jan Paweł II otrzymał 30-metrowe drzewko z polskich Tatr,
podarowały je władze Zakopanego.

Bożonarodzeniowa CHOINKA dla Papieża

Sygnaliści z Rucianej Nidy

Także papież Benedykt XVI
co roku witał choinkę na Placu
św. Piotra i zachęcał, by szukać
jej głębszego sensu, tak mówił
w 2005 roku : « Kiedy widzimy
ulice i place miast udekorowane mieniącymi się lampkami, pamiętajmy, że te światła
kierują naszą myśl ku innemu światłu, niewidocznemu
dla oczu. Kiedy je podziwiamy, kiedy zapalamy świeczki
w kościołach albo lampki przy
żłóbkach czy na choinkach
w naszych domach, niech nasze serce otwiera się na prawdziwe światło duchowe, dar dla
wszystkich ludzi dobrej woli ».

Konferencja prasowa bp. ełckiego

Benedykt XVI zachęcał też,
by nie pozwolić na usunięcie
symboli chrześcijańskich z obchodów świąt Bożego Narodzenia, ponieważ : « Wszyscy
musimy starać się pojąć w pełni wartość tradycji bożonarodzeniowych, które należą do
dziedzictwa naszej wiary i naszej kultury, aby je przekazać
następnym pokoleniom ».
Teraz papież Franciszek
co roku błogosławi choinkę
i szopkę. One bowiem należą
do radosnych i wymownych
symboli Bożego Narodzenia.
I oby takimi pozostały nie tylko w Rzymie.

Jesteśmy już przed Łodzią

Transport przez Alpy

Postawienie choinki

Wjazd na Plac Św. Piotra
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Czy szatan wierzy?
ks. Marcin Sieńkowski
– prefekt alumnów
roku I WSD Ełk

„Wierzysz, że jest jeden
Bóg? Słusznie czynisz – lecz
także i złe duchy wierzą i drżą”
(Jk 2, 19) – tym oto stwierdzeniem Pismo Święte rozwiązuje
problem wiary upadłych aniołów. Mają one wiarę, podobnie
jak ludzie. Jednakże ich wiara
jest niepodobna do ludzkiej.
Jak zatem wierzą demony? – to
problem godny uwagi.
Wiara wiedzie człowieka do
poznania Boga już w życiu doczesnym, a dzięki niej otwiera
się przed nim perspektywa
wieczności: „A to jest życie
wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz
Tego, którego posłałeś, Jezusa
Chrystusa” (J 17, 3). Poznanie Boga przez wiarę stanowi
konieczny warunek (środek)
zbawienia, które dokonuje się
już w doczesności. Wiarę religijną zwykło się określać jako
odpowiedź na odsłaniającego
się i dającego się poznać Boga.

Wyraża ona zgodę na to, co
Bóg mówi i czyni. W ten sposób człowiek wierzący zgadza
się na słowa i dzieła Boga (np.
Łk 1, 38: „(…) niech Mi się stanie według twego słowa!”). Natomiast nie wierzy ten, kto takiej zgody nie daje. Tego typu
postawę prezentuje szatan,
gdyż odmawia zgody i na słowo Boga, i na Jego dzieło. Jak
więc może wierzyć?
Na wiarę składa się aktywność rozumu i woli. Wierzyć
mogą więc tylko te istoty, które
są osobami. Obok ludzi zaliczają się do nich duchy czyste,
którymi są zarówno anioły, jak
i demony. Podstawowa różnica decydująca o odmienności
wiary człowieka i szatana leży
w działaniu woli zaangażowanej w akcie wiary. Św. Tomasz z Akwinu stwierdza, że
w wierze uznaje się (rozumem)
prawdę Bożą nie dlatego, że
jest ona pojmowalna, lecz

z rozkazu woli. Następnie wyjaśnia, że wola pobudza rozum
na dwa sposoby. Jednym z nich
jest oddziaływanie woli, która
wpływa na rozum dzięki temu,
że sama kieruje się rozpoznanym dobrem. W taki sposób
funkcjonuje wola człowieka
wierzącego, gdy np. w Bożej
obietnicy życia wiecznego dostrzega dobro. Dzięki przekonaniu, że czymś dobrym jest
życie wieczne, wola rozkazuje
rozumowi uznać za prawdę
to, co Chrystus mówi o życiu
po śmierci i to, co czyni, aby
człowiek je posiadł. Wola działająca na skutek dostrzeżonego
dobra współtworzy z rozumem
akt wiary. W taki sposób wierzy człowiek, który nie sprzeciwia się słowu i czynom Boga.
Działanie woli jest w tym wypadku w pełni wolne.
Drugim sposobem oddziaływania woli na rozum w akcie wiary jest przymuszenie jej
do rozkazywania. W tym wypadku wola nie funkcjonuje
w sposób wolny, lecz zniewolony. Tego typu przymus woli
ma miejsce w wierze szatana.
Ponieważ we wszystkim sprzeciwia się on Bogu, jego wola
nie kieruje się dobrem, które
mógłby rozpoznać w Bożym
słowie i działaniu. Jeśli wiara

szatana nie następuje w wyniku wolnego działania woli,
lecz z przymusu, to tym, co
nieodparcie działa na jego
wolę, są skutki Bożych działań,
na które nie może się nie zgodzić. Mimo że szatan nie chce
uwierzyć w słowa i czyny Boga,
zmuszony jest w nie wierzyć ze
względu na skutki, które te słowa i czyny wywołują, a którym
nie może zaprzeczyć. Należą
do nich m.in. wskrzeszania
umarłych, przywracanie zdrowia, nawrócenia, zmartwychwstanie.
Wiara, którą wierzy szatan,
ma swoje źródło w zniewoleniu
jego woli, natomiast racją wiary człowieka jest wolna odpowiedź na słowa i czyny Boga.
Szatan nie może nie uznać
zmartwychwstania Chrystusa, choć nie chce tego uczynić,
a przez sam fakt wiary wcale
nie zmniejsza się jego sprzeciw
wobec Boga. Człowiek z kolei
może zaprzeczyć zmartwychwstaniu, lecz gdy je uznaje,
kierując się wolnym wyborem
woli – odznacza się prawdziwą
wiarą. Ze względu na wolne
działanie woli, odczytującej
dobro w objawieniu Bożym,
akt wiary człowieka jest zasługujący, szatana zaś pozbawiony zasługi.

Każdą kolejną niedzielę Adwentu symbolizuje jedna świeca.
Po tym, ile aktualnie pali się świec w wieńcu adwentowym
(znajdującym się najczęściej na ołtarzu, choć są i takie wiszące nad nim), poznasz, który tydzień Adwentu mamy. (Zawsze
możesz to też sprawdzić, patrząc na nasze adwentowe logo J.)
Możesz zrobić sobie taki wieniec również w domu i zapalać
kolejne świece w poszczególne adwentowe niedziele. Choć to
tylko symbol, może nam pomóc w przeżywaniu tego czasu.

Z HISTORYCZNEJ teki
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Żegota

Waldemar Brenda

– naczelnik Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN
w Białymstoku

4

grudnia 1942r. w Warszawie powstała konspiracyjna Rada Pomocy
Żydom – „Żegota”. Jedyna taka
instytucja centralna w okupowanej Europie, której celem było
niesienie pomocy żydowskim
ofiarom niemieckiego ludobójstwa.
Już przed wojną można było
dostrzec ukierunkowanie niemieckiego państwa narodowo-socjalistycznego na represje
wobec Żydów. Wynikało to
nie tylko z teoretycznych rozważań „pierwszego” nazisty
– Adolfa Hitlera – zawartych
w jego programowym „dziele” zatytułowanym „Mein
Kampf”. Także praktyka sprawowania władzy przez NSDAP
w latach trzydziestych, pogromy, demolowanie sklepów
i burdy uliczne, wreszcie ograniczanie praw i wymuszanie
emigracji niemieckich Żydów
poza granice III Rzeszy stanowiły zapowiedź nasilenia działań antysemickich w razie wybuchu wojny. Tak też się stało.
Na terenie okupowanej
Polski oznakowano osoby pochodzenia żydowskiego żółtą gwiazdą Dawida. Skupieni
w zamkniętych gettach, poddani planowej eksterminacji.
Głód w dzielnicach żydowskich, nakładanie kolejnych
kontrybucji, deportacje do obozów i miejsc masowej zagłady
i wszelkie możliwe szykany stawały się codziennością. Ziemie
polskie pod władzą III Rzeszy
zamieniono w wielki cmentarz
Żydów, od pokoleń mieszkających nie tylko nad Wisłą, ale
w całej okupowanej Europie.

Ofiarą totalitarnej władzy
byli również Polacy – za bycie
Polakami, za wspieranie konspiracji, za „niewłaściwe” zachowanie lub rzekome wykroczenia
wobec bezprawia ustanowionego przez Niemców. Ale Polska
była jedynym krajem w okupowanej Europie, w którym wśród
licznych kategorii „przestępstw”,
śmiercią karane było również
niesienie pomocy ukrywającym
się Żydom.
A pomoc niosły różne instytucje Polskiego Państwa
Podziemnego. W strukturze
Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii
Krajowej powstał specjalny
referat żydowski. W oficjalnie działającym Zarządzie
Miejskim w Warszawie utworzono legalny wydział opieki
społecznej, którego pracownicy – powiązani z konspiracją
– narażali życie swoje i bliskich, podejmując nielegalne
działania, by w warszawskich
sierocińcach ukryć żydowskie
dzieci. Pomagali ziemianie
i Kościół, dostarczając fałszywych zaświadczeń o chrzcie.
Pomagały poszczególne rodziny choć nazbyt często finał był
taki, jak w przypadku Ulmów
na Podkarpaciu. Obok nich,
symbolem tej działalności od
kilku lat pozostaje Irena Sendlerowa, zaś niedawno – dzięki hollywoodzkiej produkcji
filmowej („Azyl”) dołączyła
rodzina Żabińskich, ukrywająca ofiary niemieckiego antysemityzmu w warszawskim
Zoo. Człowiekiem, który powiadomił zachodnich aliantów
o ludobójstwie, był Jan Karski,
odznaczony po wojnie tytułem
„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, podobnie jak kilka tysięcy innych Polaków.
Wreszcie z inicjatywy Zofii Kossak-Szczuckiej, pisarki

katolickiej i działaczki konspiracyjnego Frontu Odrodzenia
Polski, we wrześniu 1942r.
utworzono Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom „Żegota”, skupiający szereg oddzielonych do tej pory inicjatyw
pomocowych.
Już w pierwszych tygodniach działania objął swym
zasięgiem ponad 180 osób
w kilkunastu miastach. Pomoc musiała mieć charakter
organizacyjny i materialny
– potrzebni byli ludzie gotowi ponosić największe ryzyko
i pieniądze. Tymczasem potrzeby były coraz większe. To
dlatego na początku grudnia
1942r. Tymczasowy Komitet
zreorganizowano,
tworząc
Radę Pomocy Żydom „Żegota”
– oficjalną agendę Podziemnego Państwa działającą przy
Delegaturze Rządu na Kraj.
Znaleźli się w niej przedstawiciele różnych nurtów politycznych i społecznych, obecnych
w polskim Podziemiu, ale de
facto „Żegota” na skutek tej
zmiany stała się instytucją rządową. Pieniądze pozyskiwano
m.in. z datków społecznych.
Jednak głównym źródłem
finansowania były dotacje

Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie. Podziemne organizacje żydowskie
w ramach pomocy otrzymały
w czasie okupacji ponad milion dolarów, 200 000 franków
szwajcarskich, 37 400 000 zł.
Tuż przed wybuchem powstania warszawskiego w samej
tylko stolicy ukrywano ponoć
50 000 Żydów. Pomoc materialna objęła około 4 000 osób.
Wystawiono około 50 000 dokumentów
legalizacyjnych.
Wydawano ulotki i plakaty
informujące o konieczności
zachowania właściwej postawy
w obliczu Holocaustu.
Ktoś powie, że to wciąż
mało… I będzie miał rację, bo
wśród milionów Żydów rzeczywiste wsparcie mogli odczuć
tylko nieliczni. Ale czy wobec
terroru okupanta, zbierającego
okrutne żniwo śmierci, można
było więcej? Również dlatego,
że wśród obywateli polskich
znaleźli się także tacy, którzy
parając się szmalcownictwem
i wpisując się w niemiecką politykę, postawili się poza marginesem polskiego prawa. To ich
działalność najbardziej przyciąga uwagę świata. Niestety, bardziej, niż „Żegota”.
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Z zakonnego SKARBCA

Jeśli nie staniecie się jak dzieci…

s. Anna Maria
Trzcińska
– ze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia.

K

to z nas, patrząc na
małe dziecko otoczone opieką przez
rodziców, nie chciałby powrócić do tego błogiego stanu, w którym najważniejszą
potrzebą jest mieć pełny brzuszek i czule obejmujące nas
ramiona? Jakże pociągające
jest w tej perspektywie zaproszenie Jezusa, który warunkuje nasze wejście do Królestwa
Niebieskiego od tego, aby stać
się dzieckiem (Mt 18,3). Czy
nie chcielibyśmy doświadczać
nadal bezwarunkowej miłości
najbliższych? Jak pięknie byłoby, gdyby nasz każdy mały
sukces był uwieczniony na
zdjęciu, udostępniony na Facebooku z tysiącem polubień.
Czy jednak to miał na myśli
Jezus, gdy stawiał nam wymagania bycia małym dzieckiem?
Wersję wejścia do nieba przedstawia przypowieść
o uczcie z Ewangelii św. Mateusza. Gdy zaproszeni goście zaczęli się wymawiać
i tłumaczyć, że nie mają cza-

su ani ochoty na świętowanie
ze swoim gospodarzem, ten
rozgniewany nakazał swemu
słudze: „Wyjdź co prędzej na
ulice i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych,

niewidomych i chromych!”(Łk
14,21). Pozornie odnajdujemy
tu sprzeczność. Z jednej strony
Bóg mówi o potrzebie stania
się dzieckiem, gdy pragniemy
osiągnąć niebo, a z drugiej
ukazuje, że wejdą do niego
tylko ubodzy, ułomni, niewidomi i chromi, bo inni Jego
zaproszenie odrzucą. Wiemy
jednak, że żadnej sprzeczności
w Biblii nie ma. Pan Bóg nie
zmienia zdania ani swoich wymagań.
Spróbujmy więc połączyć
oba fragmenty Ewangelii
i odszukać zaproszenia, które w tym adwentowym czasie
kieruje do nas Bóg. Z pewnością oczekuje stania się dzieckiem, bo sam jako dziecko
przychodzi do nas – ubogi,
mały, kruchy, słaby. Właściwie nie prosi, abyśmy się takimi stali, lecz byśmy odkryli, że tacy właśnie jesteśmy
– całkowicie od Niego zależni, jak niemowlę od swej matki, gdyż jesteśmy: niewidomi
– nie dostrzegający potrzeb

innych, skupieni na własnej
karierze, planach; zagubieni
na ścieżkach życia, krążący
po świecie bez określonego
celu; chromi – nie potrafiący zrobić kroku w kierunku
drugiego człowieka; nieświadomi, że każdy krok uczyniony w kierunku Boga jest Jego
łaską, a nie naszą zasługą;
ułomni – pełni wad zamaskowanych przez różne mechanizmy obronne; okaleczeni
przez życie, pozbawieni radości z powodu zniechęcenia,
depresji, problemów, którym
nie możemy podołać; ubodzy – nie mający możliwości
by się odwdzięczyć Bogu za
dar życia. Każdy z nas mógłby zrobić sobie listę własnych
definicji. Bóg się nimi nie
gorszy. Pragnie nasze braki
wypełnić swoją wszechmocą.
Może jednak sporządzenie
takiej listy własnych ułomności i zapotrzebowania na

Bożą miłość okaże się nam
bardzo pomocne, będzie jak
bilet do nieba, a przynajmniej
rezerwacja miejsca.
Patrząc na figurę św. siostry
Faustyny i jej relikwie, wystawione do publicznej czci w naszej kaplicy zakonnej, otwieram Dzienniczek i czytam :
„O Jezu mój, Żywocie, Drogo
i Prawdo, proszę Cię, utrzymuj
mnie przy sobie, jak matka
małe dziecię utrzymuje przy
piersi swojej, bo ja jestem nie
tylko niedołężnym dzieckiem,
ale nagromadzeniem nędzy
i nicości”(Dz. 298). Przed moimi oczami staje wielka święta,
przekonana o tym, że wszystko
co ma, zawdzięcza Bogu. Nagromadzenie nędzy i nicości
nie było dla niej żadną przeszkodą, by dostać się do nieba.
Czy nie inaczej może być w naszym życiu? Jeśli nie staniemy
się jak dzieci, nie odnajdziemy
celu naszego życia.

Roraty – 24 msze ku czci Maryi
Roraty to odprawiane od poniedziałku do soboty, wcześnie
rano (sprawdź godzinę w swojej parafii!) msze św. ku czci Najświętszej Maryi Panny. W niektórych kościołach jest jeszcze
opcja extra, czyli laudesy – jutrznia z godziną czytań, odprawiane mniej więcej godzinę przed roratami. W tym roku na
pierwsze roraty możesz się wybrać 28 listopada. Ostatnie tradycyjnie odbędą się 24 grudnia.
Sprawdź, czy w Twojej parafii rozdawane są przed roratami
małe świeczki adwentowe. Jeśli nie, pamiętaj, żeby przed wyjściem na poranną mszę zabrać swoją świecę lub – popularny
zwłaszcza wśród dzieci – lampion. Po co? To symbol czuwania, a także radości ze zbliżającego się przyjścia Chrystusa.
Roraty rozpoczynają się w ciemności, mrok rozświetla tylko blask świec, światła włącza się dopiero, gdy w kościele rozbrzmiewa „Chwała na wysokości Bogu”. Ważnym symbolem
jest zapalana podczas porannych mszy świeca roratnia, przewiązana białą lub niebieską wstążką i udekorowana mirtem.
Świeca symbolizuje Maryję niosącą Chrystusa.
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Jak nie wychowywać

Ks. Radosław Rybarski

– psycholog, doktorant psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

e-mail:radoslawrybarski@gmail.com

D

zieci są dla nas ważne. W hierarchii
wartości rodziców
troska o dzieci oraz ich dobre
wychowanie jest sprawą najważniejszą. Pułki w księgarniach uginają się od różnego
rodzaju poradników dotyczących wychowania, jak być dobrym ojcem, matką. Wielość
różnego rodzaju wskazań,
przestróg,
wychowawczych
rad, które często są mało ze
sobą spójne, a nawet w swoim
przekazie i logice odmienne,
bardziej dezorientuje i wprawia w zakłopotanie niż uspokaja i pomaga. Większość rodziców intuicyjnie (nawet bez
pomocy poradników i doradców) jest w stanie powiedzieć
jakim opiekunem być. Może
warto jednak czasami zadać
sobie pytanie i na nie odpowiedzieć: jakim rodzicem na pewno nie być? Chyba każdy rodzić choć raz przeżył w relacji
ze swoim dzieckiem problem
we wzajemnej komunikacji,
posłuszeństwa, dogadania się,
stawianych wymogów.
Każdy rodzic chciałby żeby
jego dziecko było dobrze wychowane, ale niestety nie każdy rodzic chce dobrze wychowywać.
Zdarza się, że rodzice mają nadzieję, że kto inny tego dokona.
Widać to wyraźnie, kiedy bez
refleksji i w klimacie bezradności, oskarżenia dotyczące złego
wychowania swoich pociech
rodzice kierują w stronę szkoły,
mediów, rówieśników, Kościoła.
Czy nie jest to klasyczne „umywanie rąk”? Nikt za rodziców
dziecka nie wychowa.

Kolejnym błędem wychowawczym jest fizyczna lub emocjonalna nieobecność rodziców
lub jednego z rodziców. Przecież można być fizycznie blisko,
a jednak uczuciowo, zaangażowanym emocjonalnie daleko.
Sytuacje rozwodu rodziców,
zarobkowych wyjazdów rodzica za granicę, które tłumaczone
są poprawą atmosfery w domu
bądź sytuacji materialnej przynosi odmienny skutek. Tym
samym rodzice przerzucają na
dziecko odpowiedzialność za
swoją nieobecność, jakby to ono
było powodem tej nie dającej
się uniknąć rozłąki. Przekaz takiej sytuacji, choć nie wyrażony
wprost jest jasny: My (rodzice)
pozostajemy dobrymi rodzicami, którzy wszystko robią dla
swojej pociechy. Tylko, czy pociecha chce, aż takiego, rzekomego zainteresowania w sprawę?
Błędem często staje się nadmierna krytyka i brak akceptacji. Rodzice są przekazicielami
nie tylko życia biologicznego.
Atmosfera uznania, zauważenia, obdarowywania miłością,
akceptacji, bliskości, stwarza
szansę do przekazania życia tego
emocjonalnego. Ilu problemów
w sferze emocjonalnej można
by było uniknąć, gdyby rodzice
przestali wychodzić z założenia,
że będąc stale krytyczni wychowują najlepiej. Co gorsze, krytyka ta dotyczy nie konkretnych

faktów bądź postępowania,
ale całej osoby, a to skutecznie
odbiera dziecku zdrową wiarę
w siebie. Rodzic postępując tak,
często szczerze chce dobrze,
jednak dziecko poprzez takie
postępowania uczy się, że jest
nieudacznikiem, który z niczym
sobie nie poradzi.
Rozdźwięk pomiędzy tym,
czego rodzice chcą nauczyć,
a tym co sami robią. Jeżeli deklaracje rodziców są spójne
działaniami i przekonaniami,
to taki wzorzec rzeczywiście
pociąga. Ważniejsze od wypowiadanych słów jest to, co odczytujemy z zachowania innych
osób (słowa uczą, ale przykłady pociągają!) W wychowaniu
szczególną rolę pełni fakt jak
rodzice żyją. Skutkiem niekonsekwencji rodziców pomiędzy
tym co się mówi, a co się robi,
jest emocjonalny chaos.
Postawą rodzicielską, którą
na pierwszy rzut oka trudno
jest zaliczyć do tzw. wychowawczych błędów jest postawa nadmiernie ochraniająca.
A jednak. To taka postawa
rodziców utrudnia dziecku
w przyszłości zmierzenie się
z faktem konieczności opuszczenia domu oraz podjęcia
obowiązków. Taka postawa
rodzica wyraża się chociażby
w sprzątaniu pokoju dziecka
za dziecko, wyręczania dziecko w wykonywaniu wyznaczonych mu obowiązków, bądź

zupełny brak wyznaczania
mu obowiązków, czy odrabianie za niego prac domowych.
Do zachowań rodziców, które
nadmiernie dziecko ochraniają, można zaliczyć nadmierną
kontrolę. Najkrócej można ja
określić jako sytuację, kiedy
rodzice nie uczą dziecko jak
radzić sobie z przeszkodami,
ale usuwają przeszkody. Na
przykład dziecko może czuć
stres przed uczestnictwem
w zajęciach z wychowania
fizycznego. Rodzic zamiast
uczyć dziecko pokonywać
stres, świadomy troski o dziecko, błędnie załatwi mu zwolnienie z tego rodzaju zajęć. Takim sposobem, dziecko kiedy
dorośnie, na brak umiejętności
radzenie sobie z trudnościami
i lękiem przed nimi może reagować frustracją.
Nie jest tak, że rodzice mają
prawo oczekiwać od dziecka jaką
drogą powinno w życiu pójść
(wybór uczelni, zawodu, partnera). Rodzice powinni mieć
na względzie rzeczywiste czyli
głównie dziecka potrzeby. Tzw.
margines swobody w procesie wychowania jest czymś jak
najbardziej pożądanym. Dobry
rodzic nie tylko pozwala na samorealizację swojego dziecka, ale
przede wszystkim zna potrzeby,
pragnienia swojego dziecka oraz
jego obawy. W skrócie, jest z nim,
rozmawia z nim, zna go, pragnie
jego dobra, wymaga.
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Otwórz szeroko oczy
i rozejrzyj się
czy ktoś nie potrzebuje
trochę czasu,
trochę uwagi.
Może jest to człowiek
samotny albo zgorzkniały,
albo chory,
albo niedołężny.
Może starzec,
a może dziecko.
Nie pomiń okazji,
gdy możesz coś
z siebie ludziom
ofiarować jako człowiek.
- Albert Schweitzer

Warto PRZECZYTAĆ

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji
ŚWIECCY A MISJE
Akta sympozjum naukowego zorganizowanego w roku 50-lecia Komisji Episkopatu Polski ds.
Misji na UKSW, Warszawa 21 czerwca 2017 r.
red. ks. dr Zbigniew Sobolewski
Oddając do rąk Czytelników materiały z sympozjum „Świeccy a misje”, serdecznie zachęcam do
dalszej, owocnej refleksji nad rolą i miejscem misjonarzy świeckich w misyjnym dziele Kościoła.
Mam nadzieję, że rozpoczęta dyskusja pomoże lepiej
zrozumieć naturę powołania misyjnego świeckich i przyczyni się do zwiększenia liczby misjonarek i misjonarzy. Pragniemy bardzo, aby Kościół w Polsce, pod ożywczym tchnieniem Ducha
Świętego, kontynuował reformę misyjną swych struktur i duszpasterstwa i otwierał się coraz
bardziej na misje. Dziękuję bardzo serdecznie organizatorom, prelegentom i uczestnikom sympozjum za wspaniałą refleksję misyjną i misjologiczną, a wszystkich Czytelników zachęcam do
uważnej lektury oraz dalszego poszukiwania odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób możemy
zrealizować nasze powołanie misyjne? Jak wypełnić Chrystusowy mandat „Idźcie i głoście”?
Wszystkim zaangażowanym w misyjne dzieło Kościoła z serca
błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
+ Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Ełk, 22 października 2017 r.

Książkę można nabyć
w księgarni wydawnictwa:
VERBINUM Wydawnictwo
Księży Werbistów;
Górna Grupa
http://www.verbinum.pl/
home/340-swieccy-a-misje.html
koszt. 20,00zł
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Wesołych Świąt
Z okazji świąt Bożego Narodzenia wielu
głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, zadumy nad płomieniem
świecy, zwolnienia oddechu, nabrania
dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą,
śmiechem i wspomnieniami...
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać.

									

I tego Wszystkim życzymy.

ks. Jan Twardowski

Anna Rudzińska

Miłosierdzie jest jedno
„Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień
sądu” – napisała w swym Dzienniczku św. s. Faustyna (Dz. 1317).
Miłosierdzie Boże – w teologii chrześcijańskiej największy z przymiotów Boga,
polegający na bezgranicznej dobroci w stosunku do ludzi potrzebujących. Dla większości miłosierdzie tożsame jest z działalnością charytatywną, ze wspieraniem, np.
działalności Caritas, jałmużną wielkopostną. Inni mówią o postawie życiowej,
która przejawia się w empatii, w osobistym
niesieniu pomocy bliźniemu w potrzebie.
Wielu utożsamia ją z modlitwą za tych,
co wsparcia duchowego potrzebują. Miłosierdzie jest najbardziej charakterystyczną
cechą chrześcijaństwa. Problem w tym, że
gdy ma być szczere – nie jest ani łatwe, ani
proste i sporo kosztuje – wymaga naszego
czasu, emocji i oddania. Warte jest jednak
swojej ceny. Św. Jan Paweł II, gdy mówił
o wyobraźni miłosierdzia, podkreślał, że
najważniejsze w głoszeniu Dobrej Nowiny
jest podkreślanie tego, że Bóg zawsze kocha człowieka i o niego walczy. I że każdy

człowiek ma w tym Boga naśladować (Błonia Krakowskie 2002 r.).
Miłosierdzie jest jedno, właśnie
pod takim hasłem w tym roku
przebiega akcja Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom. To najstarsza
inicjatywa Caritas polegająca na
rozprowadzaniu świec w okresie
Adwentu. Obecność ich na wigilijnym stole stała się już tradycją
w wielu polskich domach. Akcja
ma charakter ekumeniczny, gdyż
do jej realizacji włączył się Eleos
Kościoła Prawosławnego i Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Caritas Diecezji Ełckiej
proponuje trzy rodzaje świec: mała
w cenie 6 zł za sztukę, duża 12 zł
oraz ozdobne kule i walce. Dochód
z dystrybucji świec przeznaczany
jest na pomoc tym, którym już
w pierwszym etapie życia przyszło
stanąć wobec trudnej i bolesnej
rzeczywistości – dzieciom cierpiącym z powodu ubóstwa, niedożywienia, choroby, przemocy, braku
miłości czy bezrobocia rodziców. Pieniądze
przeznaczana są również na organizowanie
wypoczynku letniego – „ Wakacje z Cari-

tas” dla dzieci z najuboższych rodzin.
Wszystkich zachęcamy do wspierania
tak szczytnych przedsięwzięć, których celem jest dobro dziecka.
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Paweł Szczepański

Czy się zakochały…?
20 października zakończyła się dwudniowa wycieczka
do Warszawy, w której udział
wzięły beneficjentki projektu
„Oferta dla seniora”, współfinansowanego ze środków
otrzymanych od Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020.
Wycieczka do Warszawy
rozpoczęła się w czwartkowy
poranek (19 października),
kiedy to autokar zapełniony
radosnymi seniorkami wyjechał z Ełku w kierunku stolicy.
Pierwszym punktem było ZOO.
Czas pędzony w ogrodzie zoologicznym upłynął na podziwianiu zwierząt bardziej i mniej
egzotycznych. Po dwugodzinnym pobycie w tym miejscu,
uczestniczki przejechały do
głównej areny Euro 2012 – stadionu PGE Narodowego, by

zwiedzić ten niezwykły obiekt
wraz z przewodnikiem i zajrzeć
w miejsca, które nie są dostępne
uczestnikom imprez masowych.
Zwiedzanie stadionu było ostatnim punktem z dwudniowego
harmonogramu, który był realizowany po prawej stronie Wisły.
Po krótkim odpoczynku seniorki udały się do Pałacu Kultury i Nauki, by tam z wysokości 30. piętra podziwiać piękną
panoramę Warszawy. Po kilku
chwilach spędzonych na tarasie widokowym, panie zjechały
kilkanaście pięter w dół, do Teatru 6. Piętro, w którym obejrzały spektakl Ożenek. Było to
ostatnie wydarzenie pierwszego dnia wycieczki. Drugiego
dnia, po pożywnym śniadaniu,
panie przejechały do Muzeum
Łazienki Królewskie. Ostatnim punktem wizyty w Warszawie było Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie.
Tam seniorki odbyły spacer

tematyczny – Historia i symbolika pałacowych wnętrz, po
zakończeniu którego zwiedziły
także pałacowe ogrody.
Czy nasze beneficjentki,
zgodnie z jednym z haseł promocyjnych stolicy – „Zakochaj
się w Warszawie” – zakochały się w tym mieście? Może
nie, ale z pewnością były pod
wrażeniem wyjazdu, w trakcie którego zwiedziły jedne
z ważniejszych atrakcji turystycznych największego miasta
leżącego nad Wisłą.

Wycieczka stanowiła jedną
z części składowych projektu.
Jeszcze do końca tego miesiąca
realizowane będą zajęcia sportowe – pilates oraz aerobik wodny.
Jednocześnie przypominamy wszystkim seniorom z powiatu ełckiego, którzy ukończyli 60. rok życia, że mogą
korzystać z Punktu Porad,
w którym konsultacji udzielają m.in. psycholog i prawnik.
Szczegółowe informacje oraz
zapisy pod nr. telefonów: 87
441 70 00, 87 441 70 15.

ks. Ryszard Sawicki

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę
„Do Boga przychodzi się jedynie taką drogą, która zbacza
w kierunku bliźniego” – słowa
ks. Alessandro Pronzato – które stały się myślą przewodnią
spotkania osób bezdomnych
11 listopada 2017 r. na Jasnej
Górze. Do tronu Jasnogórskiej
Pani przybyło prawie tysiąc
osób bezdomnych w grupach
zorganizowanych przez diecezjalne Caritas, a także z ośrodków współpracujących ze
schroniskami prowadzonymi
przez Caritas w Polsce.
W pielgrzymce wzięła
udział grupa pensjonariuszy
ze Schroniska im. św. Ojca
Pio w Ełku oraz pracowników i wolontariuszy Caritas
Diecezji Ełckiej. Program

spotkania był bardzo bogaty. Pielgrzymi uczestniczyli
m.in. w Drodze Krzyżowej,
której rozważania poszczególnych stacji prowadzili
bezdomni. Wysłuchali konferencji o. Marcina Ciechanowskiego – paulina, który
posługuje jako diecezjalny
egzorcysta w Częstochowie.
Mieli również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Kulminacyjnym punktem spotkania była
msza św. w kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem bpa
Andrzeja Przybylskiego – biskupa pomocniczego diecezji
częstochowskiej.
Uczestnicy tego spotkania
doświadczyli
poruszające-

go serce poczucia wspólnoty
w gronie ludzi dotkniętych
przez opuszczenie i wszelkie
możliwe egzystencjalne dramaty, nie wyłączając wyniszczającego trybu życia, uzależnień i samotności. Tegoroczna
pielgrzymka zbiega się z po-

czątkiem obchodów 100-lecia
odzyskania
niepodległości
przez Polskę. W tym ważnym
dniu, jakim jest Święto Niepodległości, pielgrzymi szczególnie oddawali swoje życie
pod opiekę Maryi Królowej
Polski.
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Renata Stańczyk

Opieka medyczna i rehabilitacyjna
w Gminie Biała Piska
Na terenie gminy Biała Piska trwa realizacja projektu
Opieka medyczna i rehabilitacyjna, w ramach którego
dwie pielęgniarki oraz rehabilitantka opiekują się i prowadzą rehabilitację w domach
pacjentów. Każda pielęgniarka
ma pod swoją opieką 5 pacjen-

tów miesięcznie, u których
jest 2 razy w tygodniu. Wizyty te mają na celu poprawę
lub utrzymanie dobrego stanu zdrowia chorego, pomoc
w jego powrocie do zdrowia
oraz wsparcie rodziny i nauczenie jej właściwej pielęgnacji i rehabilitacji osoby bliskiej.

W domach pacjentów pielęgniarki zmieniają opatrunki,
wykonują iniekcje podskórne
i dożylne oraz wlewy dożylne, pomagają przy wstawaniu
i chodzeniu, uczą ćwiczeń ruchowych. Mierzą ciśnienie,
tętno i cukier we krwi, pielęgnują pacjenta z cewnikiem,

prowadzą rozmowy z pacjentem oraz jego rodziną. Realizują recepty, dostarczają leki
oraz pieluchomajtki.
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Biała Piska
i trwa do 29 grudnia 2017 roku.

Paweł Szczepański

Świetlicowe Świętowanie
W tym roku, po raz kolejny, odbędzie się dwudniowy
warsztat,
podczas którego
omówione zostaną zwyczaje świąteczne mieszkańców
Warmii i Mazur. Zajęcia prowadzone w grudniowe popołudnia w świetlicy w Orłowie
poświęcone będą świątecznym
tradycjom. Dzieci dowiedzą się

o tym, czy wieczerza wigilijna
składała się z dań postnych,
kiedy i skąd przywędrował
zwyczaj stawiania choinki, co
stawiano wcześniej jako ozdobę izby i co nazywano kiedyś
dwunastkami. Drugiego dnia
dzieci przystąpią do własnoręcznego wykonywania ozdób
świątecznych. Każdy uczestnik

otrzyma zestaw materiałów
niezbędnych do przygotowania stroika (m.in. choinki,
susz, sztuczne kwiaty, świeczki, śnieg/ brokat w sprayu, serwetki i styropian). Po zakończonych warsztatach zostanie
przygotowana wigilia, w której będą uczestniczyły dzieci
biorące udział w warsztatach.

Na zakończenie wigilii każde
dziecko otrzyma podarunek.
Warsztaty prowadzone będą
w ramach realizacji zadania
publicznego Świetlicowe świętowanie, finansowanego ze
środków Gminy Wydminy

ich dźwięki. Czuję oddech Boga
i zbliżającą się śmierć. Teraz
wiem, że kiedy gromadzimy
bogactwo, powinniśmy zadbać
także o inne sprawy niezwiązane z bogactwem. To powinno
być coś ważniejszego, na przykład związek, rodzina, sztuka
czy marzenia o czasach, gdy
byliśmy młodzi. Nieustanne
dążenie do bogactwa zmienia
osobę w skręconą istotę, taką
jak ja. Bóg dał nam zmysły, aby
poczuć miłość w sercu każdego
człowieka, a nie iluzję spowodowaną bogactwem. Bogactwa,
które wygrałem w moim życiu,
nie mogę zabrać ze sobą. To, co
mogę zabrać, to tylko wspomnienia. To jest właśnie prawdziwe bogactwo, które będzie
ze mną podróżowało. Miłość
może przebyć tysiąc mil, a więc
życie nie ma granic.

Przenieś się tam, gdzie
chcesz. Dąż do zdobycia celów. Wszystko jest w twoich
rękach i w twoim sercu. Jakie łóżko jest najdroższe na
świecie? To łóżko szpitalne.
Jeśli masz pieniądze, możesz zatrudnić kogoś, kto
będzie prowadził za ciebie
samochód, ale nie zatrudnisz nikogo, kto weźmie na
siebie chorobę, która cię zabija. Wszelkie utracone dobra
można odzyskać. Jest jedna
rzecz, która raz zgubiona,
nigdy nie będzie możliwa do
odzyskania. To życie. Niezależnie od etapu, będziemy
musieli zmierzyć się z dniem,
kiedy kurtyna opadnie. Doceń miłość do rodziny, miłość
do współmałżonka, miłość
do przyjaciół… Traktuj dobrze siebie i kochaj innych”.

Ania Rudzińska

Poruszające ostatnie słowa
Nie tak dawno, przeglądając
strony internetowe, przeczytałam bardzo ciekawy artykuł,
którym chcę się z Państwem
podzielić.
Steve’a Jobs – współzałożyciel Apple Inc był bardzo bogatym człowiekiem, ale w wieku 56 lat zmarł na nowotwór
trzustki. Walczył, lecz przegrał. Tylko nielicznym udaje
się wygrać bądź odroczyć to,
co jest już nieuniknione i przesądzone.
Steve’a Jobs przed śmiercią wypowiedział słowa, które
w wielu osobach wzbudzają
ogromne emocje, również i we
mnie, ponieważ to, co powiedział, jest prawdą bezsprzecz-

ną. Posłuchajcie Państwo:
„Osiągnąłem szczyt sukcesu w świecie biznesu.
W oczach innych całe moje
życie jest uosobieniem sukcesu. Jednak poza pracą mam
trochę radości. W końcu bogactwo jest tylko faktem, do
którego przywykłem. W tym
momencie, gdy leżę na szpitalnym łóżku i przypominam sobie całe moje życie, zdaję sobie
sprawę, że całe uznanie i bogactwo, z którego kiedyś byłem tak dumny, jest w pobliżu
zbliżającej się śmierci zupełnie
nieistotne.
W ciemności wpatruję się
w zielone światła urządzeń
wspomagających życie i słyszę
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Paweł Szczepański

Wspieramy naszych podopiecznych
Konsultacje indywidualne czy
spotkania z wolontariuszami
to tylko niektóre z działań realizowanych przez ełcką Caritas na rzecz osób bezdomnych. Od sierpnia podopieczni
Domu im. św. Ojca Pio w Ełku
byli już trzy razy w kinie.
Ostatnie spotkanie z wolontariuszami, połączone z seansem filmowym, zaplanowane
jest na grudzień. W ramach
działań aktywizacyjnych 17
października zorganizowano
w ełckim parku Solidarności
akcję wydawania posiłków

osobom najbardziej potrzebującym. Także w ramach aktywizacji społecznej, bezdomni
do swojej dyspozycji mieli
kącik prasowy, w ramach którego mgli zapoznać się m.in.
z artykułami o tematyce lajfstajlowej. Poza ww. działaniami pensjonariusze placówki
korzystają z usług pracownika
socjalnego – porady udzielane
są w ramach konsultacji indywidualnych.
Poza działaniami aktywizacyjnymi, w ramach projektu
oferowana jest także bieżąca

pomoc dla osób bezdomnych
z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Pomoc można uzyskać w Domu
im. św. Ojca Pio w Ełku (Dom
dziennego pobytu – ul. Ko-

ściuszki 17, schroniska – ul.
Kościuszki 27).
Projekt „Wsparcie osób bezdomnych II, jest współfinansowany ze środków Wojewody
warmińsko-Mazurskiego.

Anna Rudzińska

Ogólnopolska Zbiórka Żywności
TAK, POMAGAM
W dniach 8 i 9 grudnia br.
na terenie całej Polskie odbędzie się świąteczna zbiórka
żywności. Caritas Diecezji
Ełckiej bierze również w niej
udział. Zapraszamy wszystkich do pomocy w tak ważnym przedsięwzięciu. W tych
dwóch dniach (piątek i sobotę)
w wielu sklepach na terenie
całej Diecezji Ełckiej będą na
Państwa czekali wolontariusze
Caritas, którzy mają za zadanie informować o celu akcji,
jak również zbierać produkty
żywnościowe i środki czystości. A więc zachęcamy do
większych zakupów, aby nie

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

zapominać o tych bardziej potrzebujących od nas. Grudzień
to taki szczególny czas – czas
świąteczny, a więc gest ludzkiej
życzliwości jest szczególnie
wskazany i mile widziany
Caritas Diecezji Ełckiej
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego1, 19 – 300 Ełk
Tel. +48 (87) 441 70 00, + 48 (87) 629 02 60 fax. +48 (87) 441 70 59
www.elk.caritas.pl, e – mail:elk@caritas.pl
Regon 040109444, NIP 848-14-65-879
Pomóż nam pomagać!
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Konto walutowe: PL 72 1020 4724 0000 3102 0031 3015
SWIFT BPKOPLPW
Dzielmy się Miłością
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Redaktor odpowiedzialna: Anna Rudzińska
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Tęsknota
Słyszę dzwon z wieży kościoła
Z Wawelu i z serca człowieka
Szept betlejemskiego sioła
Który wzywa i na coś czeka
Tęsknię do rodzimej chaty
Związać serce w kaganek spójny
Dom ojca w światło bogaty
W choinkę i stół wigilijny
Talerz wolny wita gościa
Hostią wskazuje miejsce święte
Wigilia - nowiną szczęścia
Wokół kadzidło niesie miętę

Gwiazda przewodnia
Gwiazda przewodnia czysty ton na niebie
Ona ma wszystkie drogi świetliste
Królowie stawiają znaki na glebie
Światu kreśląc jasne ścieżki perliste

Przylądek Cabo da Roca

Kto chce wędrować w królewskiej
postaci
Niechaj idzie tam, gdzie ona prowadzi
Dom chleba, którego pragnie, zobaczy
Jak Ojciec dzieci przy stole gromadzi
Świat ciemność smutną niech ku światłu
schyli
I biegnie ku betlejemskiej krainy
Tam znajdzie żłóbek, cośmy go odkryli
Przywróci mu pokój, dźwignie z ruiny

Noc betlejemska
Jeśli noc betlejemska nie minęła
Żłóbkiem chce świat wyzwolić z barłogu
Ludzkości śpi! Aniołów pieśń jasność
tchnęła
Wezwanie do oddania czci Bogu

Ocean Atlantycki

Jeżeli ktoś nie widzi gwiazdy z nieba
Co na ziemię schodzi promieniami
To jakże go zaprowadzi w dom chleba
W wieczny, szczęśliwy hołd z aniołami
Błogosławieństwo
Niech całą ziemię błogosławi
Słońce jasne z wysokości
Żeby wojna nigdy nie brała
Glob ziemski w bieg nikczemności
Widząc piękno ludzkiej postaci
W uśmiechu dziecka na łące
Jakże łatwo świat pokój traci
Wyciskając łzy piekące
Niech zniknie siła – co zabija
W człowieku nie budzi zwierza
Świat- w łasce niech wciąż się rozwija
Z Chrystusem w byt wieczny zmierza

Porto
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Posłuszeństwo to nie słabość

Ela Stasińska

– absolwentka Prawa na Uni-

wersytecie Gdańskim, redaktor
Ełckiego Wzrastania

Brak posłuszeństwa
= problemy
Rozpatrując temat posłuszeństwa, warto jest wrócić
do początków ludzkości. Zauważmy, że do momentu popełnienia grzechu pierwszych
rodziców, ludzie nie mieli
żadnych trosk, byli w pełni
szczęśliwi. Naruszenie zakazu Pana Boga, czyli po prostu
brak posłuszeństwa, ściągnęło
na ludzkość nieszczęście. Jednak Bóg w swej ogromnej miłości nie zamknął całkowicie
człowiekowi drogi do Niego.
Niejednokrotnie na kartach
Pisma Świętego możemy prze-

Kwestię posłuszeństwa można dostrzec na wielu życiowych płaszczyznach. W rodzinie dzieci
mają być posłuszne rodzicom, w wojsku żołnierze powinni podporządkowywać się przywódcom
czy chociażby społeczeństwo ma obowiązek przestrzegać prawa. Tak to powinno wyglądać i co do
tego zbyt wielu wątpliwości nie ma. Problematyczne natomiast staje się posłuszeństwo w płaszczyźnie wiary. W dzisiejszych czasach próbuje się zdyskredytować Kościół na wiele sposobów, podważa
się istnienie Boga, a gdy ktoś stara się wprowadzać Słowo Boże w życie, zostaje często uznany za
dziwaka czy pomyleńca. Bywa i tak, że posłuszeństwo Bogu postrzega się jako pewien rodzaj słabości. Czy rzeczywiście tak jest?

czytać, że mimo grzesznej natury, człowiek, który poddaje
się woli Bożej, może osiągnąć
naprawdę wiele. Weźmy jako
przykład chociażby Hioba.
Wielu znajomych, czytając jego
dzieje, jedynie zauważało, że
życie Hioba to był jeden wielki „hardcore”, ale w rzeczywistości to jest historia o tym, że
zaufanie Bogu i oddanie Mu
się w całości, pomimo tych
wszystkich życiowych doświadczeń, w rezultacie prowadzi do osiągnięcia szczęścia
i spełnienia. Z tej perspektywy
posłuszeństwo jawi się nie jako
słabość, ale potężne antidotum.

„I stał się posłusznym aż do śmierci”
Najlepszym z możliwych
przykładów
posłuszeństwa
może być dla człowieka oczywiście Jezus. Bóg przybrał
ludzką postać, więc znał doskonale wszystkie uczucia,
które towarzyszyły człowiekowi. Przed śmiercią bał się
ogromnie, miał świadomość
tego, ile cierpienia doświadczy,
ale mimo tego był posłuszny
woli Ojca, do samego końca. Nie oszukujmy się – jeżeli chcemy kroczyć z Bogiem
przez nasze życie, to nie będzie
ono usłane różami, ale mamy

w Jezusie doskonały wzór do
naśladowania. To właśnie ufność i posłuszne poddanie się
woli Bożej może być naszym
ogromnym atutem, nawet, jeśli czasem nam się to tak zwyczajnie po ludzku do końca
nie podoba. Inni mogą nam
wmawiać, że jest to przejaw
naszej słabości, a tak naprawdę pójście za Bogiem wymaga
wielkiej odwagi i jest oznaką
siły. Tak twierdził również Jan
Paweł II pisząc: „Człowiek realizujący cnotę posłuszeństwa
dąży do doskonałości”. Tak
więc odpowiedz na pytanie:
„Czy doskonałość jest słabością”?

Kiedy Pan Jezus rodzi się w sercu
Jakub Wierzchoń

– student farmacji na Uniwersy-

tecie Medycznym w Białymstoku, redaktor Ełckiego Wzrastania

Od dziecka znamy liczne
piękne kolędy, wielu z nas bardzo je lubi – przywołują miłe
wspomnienia, budują rodzinną atmosferę świąt, towarzyszą
pięknym celebracjom liturgicznym okresu Bożego Narodzenia. Łatwo się nimi zachwycać,
ale czy potrafimy wyśpiewać

je prosto z serca, z autentyczną radością, że Pan przyszedł
na świat, wszedł między lud
ukochany, dzieląc z nim trudy
i znoje? Do tego potrzeba czegoś o wiele ważniejszego niż
choinka, obficie zastawiony stół
i starannie wysprzątany dom –
potrzeba, aby Chrystus narodził
się w naszych sercach.
Kościół w swojej mądrości
daje nam Adwent – 4 tygodnie
przeznaczone właśnie na przygotowanie się do Bożego Narodzenia, ale od nas zależy, co
z tym zrobimy. Możemy skupić
się na zabawach w kalendarze
adwentowe, jarmarkach, które

rozpowszechniane są w naszym kraju, stroić choinkę od
początku grudnia, bo to przecież radosne oczekiwanie, więc
po co jakieś dodatkowe starania czy umartwienia? Możemy

jednak pójść za głosem tradycji
i wykorzystać ten czas mądrze
– uczestniczyć w rekolekcjach,
zmusić się do wczesnego wstawania na msze roratnie, podjąć
jakieś wyrzeczenie, dawać jał-
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mużnę (na przykład poprzez
wsparcie organizacji przygotowujących paczki dla dzieci,
które spędzają święta w szpitalu czy Szlachetnej Paczki).
Wszystko po to, żeby „… przygotować drogę Panu, prostować
dla Niego ścieżki” (Mk 1,3) –
aby Boże Narodzenie było nie
tylko wspomnieniem wydarzenia historycznego, ale padnię-

ciem na kolana przed tajemnicą
Wcielenia, kontemplacją Tego,
który JEST – a to jest nieodłącznie związane z przyjęciem Go
do swego serca.
Zawsze, kiedy powstajemy
z upadku poprzez sakrament
spowiedzi i przyjmujemy Ciało Pańskie – Boże Narodzenie
dzieje się w naszym sercu na
nowo, a całe niebo wysławia

Pana Boga za jego miłość i miłosierdzie. Naszym zadaniem
jest iść i głosić, aby wszyscy
zrobili w sercu miejsce żywemu
Bogu – może warto przy okazji
rodzinnych rozmów przy stole
wigilijnym spróbować podzielić się świadectwem, zamiast
toczyć kolejne jałowe dyskusje
o reprywatyzacji i bombie w Korei? „Zawsze, ilekroć pozwolisz,

by Bóg pokochał innych przez
ciebie, jest Boże Narodzenie”
– mówiła święta Matka Teresa
z Kalkuty.
Aby te święta nie były (być
może kolejny raz) zmarnowane, módlmy się słowami kolędy:
„Ulituj się nade mną, błagać Cię
kornie śmiem, gdyś stajnią nie
pogardził, nie gardź i sercem
mym!”.

Nie pozwól sobie tylko na tradycję
Monika Zubowicz
– prezes Zarządu
KSM Diecezji Ełckiej,
redaktor naczelny
Eckiego Wzrastania

Jak to mówią – święta, święta i po świętach. I może rzeczywiście tak jest. Zasiadamy do
wigilijnego stołu. Potem mijają kolejne, świąteczne dni, po
których nasze życie wraca do
codziennego trybu. Jak echem
odbija się jednak pytanie – co
z tymi świętami? Co świętujemy?
W pośpiechu wychodzę ze
szkoły. Autobusy zapchane,
wszyscy wracają do domu.
Mama, jak dyrektor, kieruje
wszystkimi przygotowaniami,
więc sprzątam, gotuję, przynoszę, odnoszę. W tym wszystkim znajduję chwilę wolnego
czasu, aby zapakować prezenty. Karp niepoprawnie kąpie
się w wannie – nie zostało mu
wiele czasu. Wszystko nabiera
kształtów i zasiadamy do stołu.
Kilka słów na początek, Ewangelia, życzenia i jemy. Co do
śpiewania kolęd, to jeszcze zobaczymy, a tymczasem zbliża
się pasterka, na którą może dotrę i ja. Kolejne dni spędzamy
z rodziną. Oczywiście nie całe,
bo przecież są jeszcze znajomi.

Niemniej jednak świętowanie
tradycji uważam za całkiem
przyjemne. Czy cały ten opis
albo przynajmniej jego części
nie odzwierciedlają tego, co
robisz?
Adwent to dobry czas, aby
przypomnieć sobie jeszcze
raz, że Boże Narodzenie to nie
tradycja, którą mamy obchodzić. I chodź sama tradycja
pozwala nam pełniej przeżywać cud przyjścia na świat
Jezusa, nie jest ona sednem

świątecznych dni. Słowo staje się Ciałem. Tak jak każdy
z nas, rodzi się Boże Dziecię.
Całe Jego życie, oprócz grzechu, było zwyczajne, ludzkie.
Jadł, spał, pracował, śmiał się
i cierpiał. Bez przytulnego
domu, a w stajni, która w niczym nie przypominała królewskich pałaców, rodzi się Jezus. I teraz też przychodzi do
nas w tych, których spotykamy – pomagamy im i sami tę
pomoc otrzymujemy, słucha-

my ich, ocieramy łzy, wspólnie
śmiejemy się i płaczemy. Kiedy
przychodzi ten radosny czas
świętowania narodzin Jezusa,
nie pozwólmy sobie na pustą
tradycję. Niech wszystko to,
czego uczyli nas nasi dziadkowie, nasi rodzice, nie ma
swojego źródła w przyzwyczajeniu. Niech tym dniom towarzyszy radosna świadomość
tego, że Bóg się rodzi! Otwórz
swoje serce, bądź gotowy na
to, co się wydarzy!

Historia NIEZWYKŁEJ kolędy
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Zepsute organy i „Stille Nacht…”,

czyli niezwykła historia popularnej kolędy
ks. dr Ryszard Sawicki

– doktor teologii pastoralnej,

wicedyrektor Caritas
diecezji ełckiej ds. formacji

Miejsce powstania kolędy

„Cicha noc” to chyba najpopularniejsza kolęda na całym
świecie. Do tej pory przetłumaczono ją na 300 języków
i dialektów. Najczęściej to właśnie tą kolędą rozpoczynamy
pasterkę, czyli pierwszą uroczystą Eucharystię Bożego Narodzenia, odprawianą o północy z 24 na 25 grudnia. W 2011
r. „Cicha noc” została włączona do austriackiej listy niematerialnych zabytków kultury
UNESCO. Jej tekst powstał

200 lat temu, a towarzyszyły
mu różne perypetie. Niezwykle ciekawą historię tej kolędy
usłyszałem po raz pierwszy od
Austriaków, którzy są bardzo
dumni z faktu, że narodziła się
ona w ich kraju, a dzisiaj znana
jest na całym świecie.
Autorem tekstu jest ks. Joseph Mohr, który napisał go
w 1816 r., podczas swojej posługi duszpasterskiej w parafii
Mariapfarr. Fakt ten stał się
znany badaczom muzykolo-

gii dopiero w 1996 r., kiedy
odkryto własnoręczne notatki tego kapłana. W 1817 r. ks.
J. Mohr został przeniesiony
do parafii Oberndorf k. Salzburga, dokąd zabrał ze sobą
wspomniany tekst. W nowej
parafii poznał wiejskiego nauczyciela i organistę Franza
Xavera Grubera. Tuż przed
świętami Bożego Narodzenia
zepsuły się kościelne organy. Gruber pisał później, że
właśnie z tym faktem należy
wiązać powstanie kolędy „Cicha noc”. W Wigilię 1818 r.
ks. Mohr wręczył Gruberowi
wiersz z prośbą o napisanie
pasującej do niego melodii na
dwa głosy i chór z towarzyszeniem gitary. Premiera nowej
kolędy odbyła się podczas pasterki w skromnych warunkach wiejskiej parafii.
Kolęda bardzo spodobała
się mieszkańcom Oberndorf
i wkrótce stała się znana w całej Austrii. Świadczą o tym zachowane odpisy pieśni. W 1822
r. znana rodzina śpiewaków
z Tyrolu zaśpiewała tę kolędę
rosyjskiemu carowi Aleksandrowi I i cesarzowi Austrii,

Franciszkowi I. „Stille Nacht”
drukiem pojawiła się przed
1832 r., jednak wcześniej znana była już jako pieśń ludowa
z Tyrolu. Ok. 1832 r. kolędę wykonano publicznie w Lipsku.
Od tego momentu datuje się jej
triumfalny pochód w krajach
niemieckojęzycznych. W Berlinie król Fryderyk Wilhelm
Pruski nakazał wykonywanie
jej co roku w swoim pałacu
w czasie Bożego Narodzenia
przez chór katedralny. W 1854
r. kolędę włączono do repertuaru królewskiej kapeli dworskiej. Stała się nieodłącznym
elementem rodzinnych obchodów świąt, a jednocześnie znalazła się w kościelnym kanonie
pieśni bożonarodzeniowych.
Twórca tekstu – ks. Mohr już
tego nie dożył. Zmarł w 1848
r. Wraz z ukazaniem się pierwszych przekładów tekstu kolędy na języki obce „Cicha noc”
obiegła cały świat. W 1937 r.,
dla upamiętnienia twórców
„Cichej nocy”, ufundowano
w Obendorf kaplicę, w której
w każdą Wigilię kolęda ta wykonywana jest w różnych językach.

Postanowienia adwentowe i rekolekcje
Podczas Adwentu w kościołach parafialnych, duszpasterstwach czy wspólnotach organizowane są rekolekcje. Dla zabieganych jest też popularna opcja – rekolekcje internetowe.
Warto na rekolekcyjnym rynku poszukać czegoś dla siebie!
Adwent to czas, w którym możemy – z większą uwagą,
niż na co dzień – przyjrzeć się swoim motywacjom, relacjom,
zrobić remanent duszy. To też dobry czas, by zrobić coś dla
innych!

Spotkanie z MISJAMI
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Ks. dr Zbigniew Sobolewski

DIECEZJA EŁCKA POMAGA MIESZKAŃCOM ALEPPO

M

imo niebezpieczeństw,
jakie
niosła
wojna,
cztery polskie siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi
pozostały w Aleppo. Wraz
z mieszkańcami bombardowanego miasta dzieliły strach
o przeżycie, brak żywności
i wody pitnej, brak lekarstw
i środków higieny. Ich cudem
ocalały dom przed bombami
oraz otaczający go ogród stały
się azylem dla kilku najbiedniejszych rodzin, które zostały
pozbawione dachu nad głową.
– Te rodziny, uciekając przed
rebeliantami straciły cały dorobek swego życia. Nie straciły jednak nadziei, że wrócą do
siebie i odbudują swe domy.
W trudnej sytuacji są rodziny
wielodzietne oraz wychowujące niepełnosprawne dzieci.
Biedę cierpią osoby starsze
– często pozostawione same
sobie, gdyż połowa ich rodzin
uciekła z miasta. Pozostali bez
nikogo i niczego – mówi s. Urszula Brzonkalik.
Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi nie załamują
rąk. Próbują pomagać tym,
którzy coraz liczniej zgłaszają
się do nich. Czasami proszą
o niewiele, o żywność na jeden
dzień, o pieniądze na kawałek
blachy, którą można by wykorzystać do załatania podziurawionego dachu domu, albo
o lekarstwa.
S. Urszula Brzonkalik,
przebywając w Polsce zwróciła się do różnych organizacji
kościelnych o pomoc finansową dla najuboższych rodzin
w Aleppo. – Większość z nich
nie posiada żadnych stałych
źródeł utrzymania, nie mają
pracy i pieniędzy na pokrycie
najpotrzebniejszych
wydatków. Stracili swe oszczędności.
W pomieszczeniu w ogrodzie,

które niegdyś służyło na spotkania duszpasterskie, siostry
umieściły kilka bezdomnych
rodzin – stwierdza s. Urszula.
Przebywając w Polsce siostra
zwróciła się do różnych organizacji kościelnych o pomoc
finansową dla najuboższych
rodzin w Aleppo. Prosiła o pieniądze, które mogłyby bezpośrednio trafiać do ludzi zgłaszających się do sióstr o pomoc.
To najpewniejsza i najszybsza
forma pomocy.

Diecezja ełcka
W marcu br. diecezja ełcka
przekazała najpierw siostrom
w Aleppo ponad 20 720 dolarów USA. Dzięki temu przez
pół roku 28 rodzin otrzymało
finansowe wsparcie w wysokości 740 dolarów na rodzinę.
Pieniądze trafiły bezpośrednio
do najuboższych rodzin, wśród
których znajdowały się osoby
starsze oraz rodziny mające
niepełnosprawne dzieci. Pieniądze zostały wydane na bieżące potrzeby życiowe, przede
wszystkim za zakup środków
służących do remontu zniszczonych domów, żywność,
ubrania i lekarstwa.
W tym miesiącu bp Jerzy
Mazur przekazał siostrom do
dyspozycji na rzecz mieszkańców Aleppo kolejne 20
000 dolarów. Pieniądze te
pochodzą z ofiar kapłanów
i wiernych, którzy w parafiach
odpowiedzieli na apel bp. Jerzego Mazura o wspieranie
rodzin w Aleppo. Biskup zaproponował młodzieży przystępującej do bierzmowania,
by zamiast kwiatów, którymi
tradycyjnie witano go przy
bierzmowaniu,
ofiarowała
swój dar dla ofiar wojny. Tak
też się stało.

Uciekający mieszkańcy Aleppo

W sumie poprzez Dzieło
Pomocy „Ad Gentes” diecezja
ełcka przekazała już w marcu
na pomoc dla 28 rodzin poszkodowanych w Aleppo – 20
720 dolarów. W listopadzie br.
przekazała kolejne 20 000 dolarów, które trafią do 20 najuboższych rodzin. W całości
jest to ponad 171 000 zł.

Siostry dziękują
Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi z Aleppo serdecznie dziękują wszystkim
darczyńcom z diecezji ełckiej
za tę nieocenioną pomoc. Jak
mówi s. Urszula, mogły one
dzięki temu udzielić pomocy
najbiedniejszym
rodzinom.

Z dobytkiem poza miasto

Jest to pokaźna grupa osób.
Rodziny liczną nieraz i po 6-7
osób. Pomagano także wdowom z małymi dziećmi, matkom samotnie wychowującym dzieci niepełnosprawne,
chorym i seniorom. Siostry
dają świadectwo miłosierdzia,
które jest cenniejszym od słów
i deklaracji.
Morze potrzeb w tym zniszczonym mieście jest ogromne.
Ale na ruinach wyrasta nadzieja. Są nią rodziny, które pozostały, zwłaszcza młodzi, którzy
pragną pozostać i odbudować
swój kraj, swoje miasto i swoje
domy. Takim wielkim znakiem
nadziei jest pomoc humanitarna, napływająca z Polski. Również z diecezji ełckiej.
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30 lat Domowego Kościoła w Ełku

D

omowy Kościół to
ruch formacyjny
dla małżeństw –
rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie, którego założycielem jest sł. Boży ks. Franciszek
Blachnicki – aby ideał wychowawczy i formacyjny wypracowany przez niego w oazach
z młodzieżą mógł przynosić
trwałe owoce musi być realizowany najpierw w rodzinie,
przez wszystkich jej członków. Oto jego wypowiedzi
na ten temat: „Jeśli nie będzie
rodziny chrześcijańskiej, to
nie będzie Kościoła, bo nie
będzie instytucjonalnego katechumenatu wprowadzającego Kościół w nowe pokolenia
(…) Celem duszpasterstwa
musi być urzeczywistnienie
Kościoła w rodzinie, tak aby
każda rodzina chrześcijańska
stanowiła Kościół w miniaturze – „eklezjolę”.
Historia Domowego Kościoła w Polsce sięga 1978
r., kiedy to z inicjatywy ks.
Blachnickiego
rozpoczęły swoją pracę formacyjną
kręgi rodzin, które uczestniczyły w oazach wakacyjnych. W 1973 r. w takiej oazie
brały udział dwie rodziny
z Ełku. Od nich rozpoczęła
się historia Domowego Kościoła w naszym mieście. Po
pokonaniu wielu trudności
– między innymi ogromną
przeszkodą był stan wojenny, przy zaangażowaniu kilku
kapłanów – zaczął się rozwój
Domowego Kościoła w Ełku.
W 1987 r. z inicjatywy ks. Józefa Wysockiego, przy par. św.
Wojciecha, rozpoczął pracę
formacyjną krąg małżeństw,
którego opiekunem został ks.
Władysław Urbanowicz.
Wspólnota DK to jedna z
najdłużej istniejących w naszej
diecezji. Obecnie w samym
rejonie Ełk liczy 13 kręgów,

z których każdy to 4-5 małżeństw.
Domowy Kościół to ruch
formacyjny bardzo pomocny
małżonkom, bo niewielu zdaje
sobie sprawę z wzajemnej odpowiedzialności małżonków
za świętość. Elementy duchowości małżeńskiej realizowane we wspólnocie, takie jak:
wspólna modlitwa małżonków, dialog małżeński czy podejmowana reguła pracy nad
swoimi słabościami pozwalają
w pełni urzeczywistniać człowieczeństwo służące drugiej
– kochanej osobie i być dla siebie wzajemnie darem. Domowy Kościół nie gwarantuje, że
małżonkowie nie będą w wielu
aspektach się różnić czy wręcz
akcentować swoją rację – gwarantuje tylko, że pokłóceni nie
położą się spać. Coraz więcej,
szczególnie młodych małżeństw, podejmuje tę drogę
wspólnej wędrówki przez życie
razem z Chrystusem, naszym
Panem i Zbawicielem.
W roku formacyjnym 2017
– 2018 przypada wspaniały
jubileusz 30-lecia Domowego
Kościoła w Ełku. Jest to czas,
w którym pragniemy wyrazić
wdzięczność Panu Bogu za
wspólnotę, za ruch, w którym
możemy się umacniać jako
małżonkowie, ale również wy-

razić wdzięczność Panu Bogu
za dar wspaniałych kapłanów
– opiekunów kręgów, którzy
przynajmniej część swojego
powołania pragną realizować,
służąc rodzinom.
Dziś, z perspektywy tych
30 lat, nie sposób wymienić wszystkich uczestników,
którzy mocno wpisali się
w historię Domowego Kościoła
w Ełku. Do nich należą wspomniany wcześniej ks. Władysław Urbanowicz – pierwszy
moderator kręgu DK oraz ks.
Józef Wysoki – obecnie biskup
senior w diecezji elbląskiej –
autor Rytuału Rodzinnego,
ówczesny proboszcz parafii św.
Wojciecha, który wzorem sł.
Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego odnowę Kościoła widział właśnie przez rodzinę
„silną Bogiem”. To także ks.
Zdzisław Siuta CRL – obecnie
proboszcz w Stradunach, który
z ogromną cierpliwością wyjaśniał nam Słowo Boże zapisane w Piśmie św.
Od 1992 r. swoją szczególną
troskę o rozwój Domowego Kościoła w całej diecezji okazał ks.
bp Edward Samsel, a ostatnio
ks. bp Romuald. Pomagali także kapłani, którzy się zetknęli
bezpośrednio z założycielem
Ruchu Światło-Życie i jego gałęzi rodzinnej, czyli Domowego

Kościoła. Do nich należą m.in.:
ks. prałat Zygmunt Kopiczko,
ks. Mieczysław Brzózka, ks.
Krzysztof Brzostek, ks. Marek Waluś, ks. Andrzej Oleksy
CRL, ks. Piotr Walczak CRL
czy ks. Tomasz Kopiczko i wielu innych, którym właśnie 9
grudnia br. chcemy serdecznie
podziękować.
Dostrzegamy również, że
mimo iż wielu małżonków
odeszło do Pana – Domowy
Kościół jest ruchem formacyjnym małżeństw – to ich
współmałżonkowie
zawsze
mają miejsce w kręgach DK.
Nie zapominamy o nich i ich
problemach, organizując dla
nich rekolekcje.
Dopóki Kościół jest żywy
– oczywiście życiem swoich
członków – dopóty środowiska
liberalne za wszelką cenę starają się atakować instytucję rodziny i zepchnąć ją do krucht.
Bolesne są zmiany w obyczajowości i obniżaniu poziomu
moralnego, więc ukazywanie
piękna miłości małżeńskiej
i harmonijnego życia rodzinnego powinno być zachętą dla innych, bo czy może być coś piękniejszego niż rodzina – rodzice
razem z dziećmi – zebrana na
wieczornej modlitwie? A to
wszystko podbudowane łaską
sakramentu małżeństwa. To

30 lat Domowego Kościoła w Ełku
9 grudnia 1987-2017
Program:
godz. 10.00 - Uroczysta dziękczynna Eucharystia z zawierzeniem
DK Maryi Niepokalanej (katedra)
godz. 11.30 - Spotkanie w Centrum Administracyjno Pastoralnym
(historia, wspomnienia, podziekowania)
godz. 12.00 - Agapa

Formacja serc
jest to, co wszyscy powinniśmy
czynić. Wspólnota Domowego
Kościoła podejmuje wiele inicjatyw służących umacnianiu
jedności małżeńskiej. Razem
z moderatorem rejonowym
– wcześniej ks. dr Tomaszem
Kopiczko, teraz z ks. dr Ryszardem Sawickim – obserwujemy
trudności, na jakie napotykają
szczególnie młode małżeństwa.
Staramy się wychodzić im
z pomocą. Rekolekcje „Piękno miłości małżeńskiej”, które
w fantastyczny sposób poprowadził ks. Maliński – bardziej
znany jako „Malina” – zainteresowanie i obecność tak dużej
grupy – szczególnie młodych
małżeństw – była inspiracją
organizowania
następnych
spotkań, trochę już w formie
rozbudowanej. Stąd pomysł
z „Koktajlem…..”: cztery spotkania warsztatowe, w listopadzie – komunikacja, w grudniu
– zaufanie, w styczniu – przebaczenie, w lutym – bawiliśmy
się na balu bezalkoholowym,
prawie 300 osób, 8 marca –
o męskości i kobiecości, zakończyliśmy
rekolekcjami
„Akt małżeński szansą spotkania Boga i współmałżonka” w dniach 28-30 kwietnia
z ojcem Ksawerym Knotzem
OFMCap.
9 grudnia br. pragniemy
dobremu Bogu dziękować za
wszystkie łaski, którymi obdarzył każde małżeństwo i każdą
rodzinę ze Wspólnoty Domowego Kościoła. Chcemy razem
z Maryją Niepokalaną – naszą
Patronką – w obecności księdza biskupa Jerzego Mazura
wspólnie z kapłanami, opiekunami kręgów wyśpiewać „
Magnificat”, ale także wspominać z radością całą historię
rozwoju tego ruchu w naszym
mieście. Zapraszamy więc
wszystkie małżeństwa i rodziny, które do Domowego Kościoła kiedykolwiek należały,
należą lub pragną należeć.
Longina i Witold Żukowscy
– para rejonowa DK Ełk wraz
z Moderatorem Rejonowym
ks. dr Ryszardem Sawickim
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s. Agnieszka Brzozowska OCD

Fac quod vides

K

iedy piszę te słowa,
wielkimi krokami
zbliża się koniec
roku – roku liturgicznego, opisany w świadomości Kościoła
przez Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata. Koniec,
czyli czas podsumowań. Czytając wskazówki Matki Kościoła, nie można inaczej rozliczać
minionych chwil, jak tylko dając odpowiedź na pytanie – czy
Chrystus rzeczywiście króluje
w moim życiu? Czy uczyniłem
Go Królem minionego czasu,
czynów i spotkań, Królem myśli i marzeń?
„To w Krzyżu jest Ci dana,
o Chryste, „wszelka władza”,
taka władza, jakiej nikt inny
nie ma w dziejach świata.
(…)To w Krzyżu, w tym – po
ludzku znaku hańby – stałeś
się, o Chryste, Pasterzem naszych dusz i Panem dziejów”
– modlił się na Wawelu św.
Jan Paweł II przed Krzyżem
św. Jadwigi. Przed tym samym
Krzyżem 600 lat wcześniej
młodziutka Jadwiga pytała Jezusa – co mam czynić? Usłyszała: „Fac quod vides” – czyń,
co widzisz.
W naszym zakonnym chórze wisi Krzyż. Artysta nazwał
go „Zasnął Pasterz”. Święte ciało Pana nie ma śladów
okrutnej męki, rany na dłoniach, stopach, przebity bok
są podkreślone bardzo delikatnie. Pochylona głowa zwrócona w lewo, zamknięte oczy
i nieskończona czułość. Ile
razy modlę się przed naszym
Krzyżem, ogarnia mnie potężne wzruszenie, wzruszenie
czułością jaka od niego bije.
Pan nie ma korony cierniowej,
nad głową lśni aureola – znak
chwały, całe ciało dziwnie promienieje i gdy na niego patrzę,
mam świadomość tajemniczej
obecności. Jakaś niewidzialna dłoń delikatnie odgarnęła

z twarzy Jezusa włosy i jakby
ciągle je podtrzymuje gładząc, bez tej dłoni musiałyby
z powrotem opaść na twarz…
Maleńki gest miłości zdaje się
przemieniać mękę w chwałę.
Bóg Adwentu – Bóg początku to Ten, który pozwala
nam na siebie czekać. Bóg,
który daje czas na tęsknotę,
na myśli, na przygotowanie,
na budowanie więzi, na wypatrywanie. Napełnia wszystko
swoją Obecnością i daje nam
czas na odczytywanie znaków.
Nie przychodzi od razu, nie zaskakuje. Nie krzyczy co chwilę – „uwaga idę!”. Przychodzi
w tajemnicy i pozwala nam ją
powoli odkrywać.
Może, zaczynając nowy rok,
warto podjąć zobowiązania,
które uczynią radosnym przyszłoroczny „rachunek”. Może
warto zacząć od uczynienia
siebie bardziej adwentowym.
Pozwólmy ludziom na siebie
poczekać, dajmy im szansę
na tęsknotę. Ktoś, kto kocha,
czyta rzeczywistość poszukiwaniem ukochanej osoby. Po-

zwólmy się odnajdować, tak
jak czyni to Bóg. I dajmy sobie
prawo do tajemnicy. Wobec
świata, który narzuca kulturę ekshibicjonizmu w każdej
dziedzinie życia, otoczmy tajemnicą tę część siebie, która
przynależy tylko najbliższym,
tylko nam samym, tylko Bogu.
Takie zasłuchane przymykanie oczu otwiera oczy serca.
Fac quod vides. A może
stańmy się niewidzialnymi
sprawcami małych gestów miłości, jak owa dłoń odsłaniająca twarz Ukrzyżowanego. Bóg
ukochał maleńkość i uczynił ją
narzędziem chwały. Przyszedł
jako Dzieciątko, dał się położyć na sianie, uśmiechał się do
zwierzaków ciekawie obserwujących cudowną przemianę
żłobu.
Uczyń to Dzieciątko Królem Twego czasu. Przed Najświętszym
Sakramentem,
przed żłóbkiem, przed Krzyżem, patrząc w twarz mamy
czy dziecka, otwórz szeroko
oczy i czyń co widzisz – kochaj.
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Betlejem i Boże Narodzenie

Anna Szczypińska

- przewodniczka po Ziemi Świętej,
prowadzi własną firmę Anis Pol
Travel
w Izraelu
www.ziemiaswieta-polonia.pl

Szkoły państwowe to szkoły
koraniczne, a więc chrześcijańskie dzieci, których nie stać
na prywatne, zakonne szkoły,
skazane są na naukę Koranu.
Bethlehem po hebrajsku
znaczy „Dom Chleba”, a po
arabsku „Dom Mięsa”, bo jest
to miasto arabskie, które leży
w Autonomii Palestyńskiej, na
tzw. Zachodnim Brzegu Jordanu, w strefie A. Jest ona ściśle
kontrolowana przez policję palestyńską i otoczona kordonem
wojska izraelskiego, które w ra-

Choinka na Placu Żłóbka

B

etlejem to niewielkie
miasto o powierzchni niespełna 30
km kw., które połączone jest
w trójmiasto z BeitSahur i BeitJalla. Tylko stali mieszkańcy
znają tak naprawdę granice
administracyjne
pomiędzy
nimi. W sumie w całej aglomeracji mieszka ok 70 tys. osób,
w przeważającej liczbie są to
muzułmanie. W 1948 roku,
kiedy powstało państwo Izrael,
chrześcijan w tym mieście było
ponad 80%. Aktualnie jest niecałe 13%. Większość z nich
ucieka z Betlejem, ze względu
na ciężką sytuację życiową
i polityczną lub żeby otrzymać
pracę – po prostu zmieniają
wiarę chrześcijańską na islam.

zie konfliktu może w każdej
chwili wjechać do miasta z interwencją. Od strony Jerozolimy – centrum jednego miasta
od drugiego dzieli jedyne 8
km – stoi mur bezpieczeństwa,
wysoki na ok. 8 m. Przejazd
możliwy jest tylko po kontroli
przez wojsko izraelskie, stojące
w specjalnej bramie w murze.
Do środka strefy A nie mogą
wjeżdżać obywatele Izraela
oraz Żydzi. Wyjątek od niedawna stanowią przewodnicy,
którzy mają specjalne pozwolenie, ale przed godziną 18.00
muszą opuścić miasto. Przed
każdą strefą A, a należą do
niej również Jerycho, Ramalla, Nablus, Betania, stoją duże,
czerwone tablice informujące,

że obywatele Izraela wjeżdżają
tam na własną odpowiedzialność i że jest to niezgodne
z prawem tego kraju. Chodzi
oczywiście o zapewnienie jak
największego bezpieczeństwa
obywatelom.
Mieszkańcy
strefy
A,
a w tym Betlejem, nie mogą
wyjechać poza Autonomię bez
specjalnego pozwolenia, które dostaje się od wojska izraelskiego i nie mogą wyjechać
swoimi samochodami (izraelskie numery rejestracyjne
są żółte, palestyńskie – białe).
Ci, którym udało się dostać
pozwolenie, choćby na obchody świąt w Jerozolimie czy też
pracę, muszą przejść specjalne, piesze przejście graniczne, usytuowane obok bramy
w murze. I tak codziennie, ok.
4 tys. mężczyzn, od wczesnych
godzin porannych ustawia się
w kolejce do upokarzającej
kontroli, aby móc wyjść na
drugą stronę muru i zdobyć jakąkolwiek pracę.
Mieszkańcy Betlejem mają
ogromne szczęście, że to właśnie tu narodził się Chrystus.
Dzięki temu większość z nich
ma pracę. Są tutaj dużo lepsze
i tańsze hotele niż w Jerozolimie, tańsze sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami oraz
restauracje z bardzo dobrym,
niedrogim,
bliskowschodnim jedzeniem. A to wszystko
dzięki milionom pielgrzymów,
którzy przybywają tu każdego
dnia, aby nawiedzić Bazylikę
Narodzenia Pańskiego – miejsce narodzenia Jezusa.
Pierwszy kościół w tym
miejscu powstał w IV w., dzięki cesarzowi Konstantynowi
Wielkiemu i jego matce – św.
Helenie. To ona odszukała
miejsce narodzenia Chrystusa
i wybudowała tu przepiękną
bazylikę. Niestety ta została

zburzona w czasie powstania
Samarytan w VI w n.e. Jej odbudową zajął się cesarz Justynian, który przysłał swoich architektów z Rzymu. Podobno,
gdy przyjechał, żeby obejrzeć
dzieło, kazał ich powiesić, gdyż
tak nie podobała mu się praca.
Na szczęście architekci podnieśli budowlę o 70 cm do góry
tak, żeby kościół znalazł się
nad Grotą Narodzenia. Dzięki temu kilkadziesiąt lat temu,
przez przypadek odnaleziono
podłogę z pierwszej bazyliki,
a była ona udekorowana przepiękną mozaiką z kolorowych
kamyczków z pustyni Negew
i do dzisiaj zachowała się w naturalnych kolorach.
Bazylika Narodzenia jest
najstarszym czynnym kościołem na świecie, gdyż do tej pory
odbywają się tutaj msze. Kiedy
w VII w. Persowie zaczęli burzyć
budowle sakralne w Ziemi Świętej, nie naruszyli tej budowli ze
względu na wizerunek Trzech
Króli w strojach perskich. Nie
chcąc bezcześcić swojego wizerunku, nie zburzyli bazyliki.
Od tamtej pory była kilka razy
przebudowywana, a Krzyżowcy ją przepięknie udekorowali i nadali zewnętrzny kształt.
Bazylika Narodzenia jest cerkwią. Panuje tutaj status quo,
co oznacza, że każdy ma swoje
miejsce, porządek mszy i procesji. Większość bazyliki należy do
prawosławnych Greków. Jedna
kaplica – do Ormian, a do katolików jedynie Żłóbek w Grocie.
Dlatego też Franciszkanie wybudowali w XIX, w przylegający
do Bazyliki Narodzenia, kościół
św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
służący wszystkim katolikom
w Ziemi Świętej.
Wspomniana Grota Narodzenia jest mała, ma ok. 4
na 10 m. Schodzi się do niej
jednymi schodami, a wycho-
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Maciej Sparzak

Pycha z nieba spycha

Procesja

dzi drugimi. Gdy schodzimy,
po prawej stronie widzimy
14-ramienną, srebrną gwiazdę
z XVIII w., która upamiętnia
miejsce narodzenia Chrystusa
(14 ramion to 14 pokoleń od
Abrahama do niewoli babilońskiej, 14 od niewoli babilońskiej do króla Dawida i następne 14 od Dawida do Jezusa).
Znajduje się ona pod ołtarzem,
na skale, na której narodził się
Pan. Po lewej stronie od schodów znajduje się żłóbek, czyli
stajenka. To tam Maryja złożyła małego Jezuska na sianku
i to tutaj odwiedziło Go Trzech
Króli. Dlatego też w tym miejscu znajduje się ołtarz Trzech
Króli, należący do katolików.
Franciszkanie oraz małe grupy z katolickim księdzem mają
prawo odprawić tutaj krótkie
msze bez śpiewania. W Grocie znajdują się też sekretne
drzwi, do których klucz mają
franciszkanie i nimi mogą dostać się bezpośrednio z grot św.
Hieronima pod kościołem św.
Katarzyny. W ten sposób nie
muszą w procesji przechodzić
przez cerkiew.
Betlejem to miejsce, w którym Boże Narodzenie trwa
cały rok. Ozdoby świąteczne
wiszą przez cały rok i przez
cały rok można śpiewać kolędy. A jak wyglądają Święta
Bożego Narodzenia w tym
specjalnym miejscu? Trwają
kilka dni, bo każdy z odłamów
chrześcijaństwa obchodzi je
według swojego kalendarza.
Najpierw zaczynają katolicy,
oczywiście 24 grudnia, potem
prawosławny kościół grecki,
a następnie ormiański.
24 grudnia już od rana ulicami Betlejem idzie procesja

skautów grających na werblach. Ćwiczą w specjalnej
szkole przez cały rok. Czekają
na patriarchę Jerozolimy – abp
Fouada Twala, który przybywa przez bramę w murze,
w specjalnej eskorcie wojska
ok. godz. 14.00 i jest uroczyście
wprowadzany przez Bazylikę
Narodzenia do kościoła św.
Katarzyny, gdzie uczestniczy
w Nieszporach, a o północy odprawia Pasterkę. Figurka Dzieciątka Jezus, która na co dzień
znajduje się w kościele św. Katarzyny w specjalnym ołtarzu,
jest wyjmowana i po Mszy św.
w procesji odnoszona na miejsce Gwiazdy Narodzenia, a potem do Żłóbka, gdzie pozostaje
do Święta Trzech Króli.
W uroczystościach Wigilijnych wraz z Pasterką bierze
udział również prezydent Autonomii Palestyńskiej – Mahmud Abbas. Kilka dni wcześniej uroczyście stawiana jest
ogromna choinka na Placu
Żłóbka przed Bazyliką Narodzenia, a chrześcijanie spędzają te świąteczne dni w domach najstarszego z rodu lub
w pobliskich kawiarniach czy
restauracjach. Na Placu Żłóbka
śpiewane są wspólnie kolędy.
W tym czasie do Betlejem
przybywają tysiące pielgrzymów, niestety na pasterkę dostaną się tylko ci, którym uda
się zdobyć specjalne zaproszenia rozdawane przez Kustodię
Ziemi Świętej. Należy też dużo
wcześniej zarezerwować sobie
hotele oraz liczyć się z trzykrotnym lub nawet czterokrotnym przebiciem cen.
Mimo wszystko zapraszamy! Jak Boże Narodzenie, to
tylko w Betlejem.

Kolejne Boże Narodzenie naszego życia i znów zasiądziemy
do wigilijnych stołów, przełamiemy się opłatkiem, pójdziemy
na pasterkę, ubierzemy już którąś z kolei choinkę, a dzieci będą
z niecierpliwością oczekiwały
upragnionych prezentów. To
wszystko jest piękne, bo stanowi
naszą tożsamość, tworzy tradycję i sprawia, że ten czas jest wyjątkowy. Tylko, czy nie należałoby sięgnąć głębiej, sprawić, aby
te dni zmieniły nasze życie, aby
pozwoliły przez pryzmat tych
chwil dostrzec coś, czego do tej
pory widać nie było.
Święta Bożego Narodzenia
stanowią taki moment, w którym należy zatrzymać się nad
pokorą i jej przeciwnością,
której często dajemy się pokonać – pychą.
Od samego początku życia
Jezusa Chrystusa Bóg pokazuje, jak rodzi się wielkość,
bohaterstwo, jak należy postępować, aby być świętym.
Urzekające są okoliczności
narodzin Boga – stajnia, siano, zwierzęta, zapewne zimno
i ciemno, cisza i spokój. Warunki, które odbiegają od życia
wielkich tego świata. A przecież rodzi się Bóg – człowiek,
który zbawi świat.
Jakie to ma odniesienie do
naszego życia? Zastanawiające
jest, że kiedy robimy cokolwiek
dobrego, chcemy, żeby ludzie
nas pochwalili. Pragniemy być
dostrzeżeni. Każdy z nas dąży
do tego, aby jego działania nabrały pogłosu. Robić coś, nie

mówiąc o tym nikomu to przecież, jak twierdzi wielu ludzi
– bezsens. Rzadko stać nas na
akty bezinteresownej pomocy,
która może nie zostać dostrzeżona. Coraz częściej brakuje
nam w tym wszystkim pokory. A przecież Wielkie rodzi się
w ciszy, ubóstwie, praktycznie
bez świadków. Niebezpieczeństwem jest pycha, która sprawia, że nie staramy się nawet
odnaleźć tego, co najcenniejsze.
Pan Jezus nie narodził się
po to, abyśmy martwili się brakiem suszonych grzybów do
pierogów, tymi samymi, jak co
roku, bombkami na choince
czy wystarczającą ilością ciast
na stole. Narodził się po to, żebyśmy zauważyli błędy, jakie
popełniamy w codzienności,
kiedy obnosimy się z naszymi
sukcesami, mniejszymi bądź
większymi, gdy działamy na
pokaz, abyśmy postępowali skromnie i w ciszy, a swoją
wielkość udowadniali poprzez
działania, a nie chęć pokazania
swojej osoby. To przecież właśnie on powiedział, aby strzec
się wykonywania uczynków
przed ludźmi po to, aby nas widzieli (Mt 6, 1). Co prawda mówił o uczynkach pobożnych, ale
myślę, że odnieść to możemy
do każdego naszego działania.
Być może te święta będą
tym czasem, kiedy odnajdziemy w sobie kolejne przestrzenie do poprawy, zmiany
naszego życia, które zamiast
zepchnąć nas z nieba, poprowadzą do świętości.

W roku OJCA UBOGICH
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„Oby rok Jubileuszu setnej rocznicy śmierci św. Brata Alberta stał
się nie tylko okazją do przypomnienia świadka bez reszty oddanego Bogu, ale przede wszystkim przynosił owoce przemiany serc,
ożywionych nową i większą wrażliwością na ludzką biedę. Ufamy,
że pobudzenie naszej wyobraźni miłosierdzia uwidoczni się także
w konkretnych inicjatywach oraz dziełach, „aby świadectwo wierzących stało się jeszcze mocniejsze i skuteczniejsze”.
List pasterski Episkopatu Polski z okazji Roku św. Brata Alberta

Brat Albert

W

cielenie
jest
faktem,
które
zmieniło bieg
historii całej ludzkości. Każdy człowiek w kontekście tego
faktu pyta samego siebie – kim
jestem i po co żyję. Zastanowienie się nad faktem Boga
stającego się człowiekiem, nasuwa ważne wskazówki. Nasz
Szary Brat, Brat pośród braci,
też stawiał sobie te pytania.
Poszukiwanie
odpowiedzi
zawsze kierowało go w jedną
stronę – stronę Boga, który zechciał ogołocić się ze swojego
bóstwa, który chciał przyjąć
ludzie ograniczenia, by być blisko każdego z nas. Boga, który
narodził się w ubogiej stajni.
Wszystko to, co złożyło się
na życiowe doświadczenie św.
Brata Alberta, stało się podłożem jego bogatej duchowości.
Bezpośrednim wzorcem, który
miał na niego wpływ, był św.
Franciszek z Asyżu. Co prawda Ojciec ubogich czerpał też
z innych źródeł m.in. od św.
Jana od Krzyża i św. Wincentego a Paulo, zasadniczo jednak najbliższy był mu duch
franciszkański, któremu dał

oryginalne ujęcie. Za przykładem św. Franciszka z Asyżu
ukochał szczególnie tajemnice
żłóbka, krzyża oraz Eucharystii.
Całkowite i radykalne oddanie siebie Bogu, było efektem wdzięczności Brata Alberta wobec Miłości. Skłaniało
go to do szukania i wypełniania we wszystkim woli Bożej.
Wola Boża przede wszystkim
i tylko to – jak sam mawiał.
Wolę Bożą odkrywał w łączeniu modlitwy z wymagającą
poświęcenia posługą wobec
ludzi z marginesu. Przez praktykę rad ewangelicznych Brat
Albert w sposób szczególny
ukochał ubóstwo, które zachowywał z całym radykalizmem.
Było to dla niego najpełniejszym uczestnictwem w ubóstwie samego Chrystusa Pana,
który będąc bogaty, dla nas stał
się ubogim. Zawierzenie Bożej
Opatrzności, było u niego naturalnym następstwem tego, że
kto wybiera Boga, ten w Nim
znajduje wszystko („Bóg mój
i wszystko” św. Franciszek
z Asyżu).
Najsłynniejszym obrazem
św. Brata Alberta jest Ecce
Homo. Dzieło to pokazuje
nam nie tylko ubiczowanego Jezusa. Jest to obraz, przed
którym św. Brat Albert modlił
się i toczył walkę, co zaowocowało decyzją o ostatecznym
oddaniu. Miłość do Chrystusa
Ecce Homo kazała mu wyrzec
się umiłowanego malarstwa
i zejść do nędzy ludzkiej –
służyć samemu Chrystusowi
w najuboższych.
Przedmiotem jego troski,
oprócz ubogich, byli również

bracia i siostry założonego
przez niego Zgromadzenia
Albertyńskiego. Pisał do nich
listy, w których dawał nie tylko
praktyczne rady odnośnie prowadzonych dzieł, ale również
wskazówki duchowe. Widać,
że jego zainteresowanie drugim człowiekiem było szczere i autentyczne. Co ciekawe,
w niektórych takich listach odnosił się do Dzieciątka Jezus.
Pisał m.in. do bł. Bernardyny
Jabłońskiej, współzałożycielki
Albertynek: „Dużom się modlił za Dyneczkę do Dzieciątka Jezus. Ono wszystkiemu
zaradzi, wszystko osłodzi, ani
Dyneczki, ani nas, ani Siostrzyczek, ani ubogich nigdy
nie opuści. Za pokutę proszę
Dzieciątko Jezus w rączkę pocałować a do Mamusi zmówić

Pod Twoją Obronę”. W innym
miejscu pisał: „(…) To niebieska roślinka, którą Pan Jezus
swoją ręką zasadził. Trzeba ją
patyczkami ogrodzić, niech
rośnie i kwitnie, żeby miała
dużo słodkich jabłuszek dla
Świętego Dzieciątka”.
Brat Albert miał nabożeństwo do Dzieciątka Jezus Koletańskiego. Do dziś w kaplicy
naszych sióstr na krakowskim
Prądniku stoi figura Dzieciątka Jezus, któremu w zależności od okresu liturgicznego
zmienia się sukienki. Co roku
bezpośrednio przed Bożym
Narodzeniem w albertyńskich
kaplicach wybrzmiewa „Nowenna przed Bożym Narodzeniem”. Sama data śmierci Brata
Alberta wiele mówi – zmarł 25
grudnia 1916 roku, gdy dzwony biły na Anioł Pański.

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie.
W adwentowej refleksji, w skupieniu
przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania
na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca
niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem,
byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam,
gdzie niepokój.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.
Życzy
Marcin Pokropski
Agencja Reklamowa „Pixel”
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Drodzy czytelnicy
Na ten niezwykły czas cudów, kiedy Światłość jaśnieje w ciemności i Bóg przychodzi do
nas w ludzkiej postaci bezbronnego dziecka, chcielibyśmy życzyć wszystkim
Czytelnikom „Martyrii” jak najwięcej dobra, pokoju i miłości.
Niech te święta będą niezwykłe i wyjątkowe, spędzone w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
w zgodzie i miłości, a nowonarodzone Dzieciątko Jezus niech na zawsze zamieszka
w Waszym sercu i wniesie radość i nadzieję, a ciemność i mroki niech ustaną
przed jasnością Jego chwały. Niech całe Wasze życie napełni dziecięcą radością,
pokojem i szczęściem.
ks. mgr lic. Krzysztof Zubrzycki wraz z współpracownikami Martyrii

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się
w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się nauczyć miłości
do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
ks. Jan Twardowski

Drodzy Mieszkańcy Diecezji Ełckiej i Dekanatu Pisz,
Coroczna pamiątka narodzenia Jezusa w Betlejem jest dla
ludzi na całym świecie powodem do radości tak wielkiej,
że pragnie się dzielić z innymi.
Wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat kieruje nasze myśli
w stronę ubogiej stajenki, gdzie odwieczne Słowo niosące
obietnicę odkupienia, wolności
i pokoju przybrało ludzkie Ciało.
Przychodzą nam wtedy na myśl najszczęśliwsze wspomnienia – domowego ciepła, blasku choinki, wspólnego
śpiewania kolęd, smaku wigilijnych potraw. W tę noc
przecież to co boskie, łączy się z tym co ludzkie.
Wobec tajemnicy Narodzenia Pańskiego wszyscy ludzie
stają się braćmi. Braćmi w wierze w odpowiedzialności za
świat, który stał się domem Boga. W tym duchu pragnę
wyrazić moje najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta przyniosą głęboką radość
i nową wiarę w ludzi, a dobro i w miłość niech będą czasem pojednania, spokoju i dobrych
postanowień na Nowy Rok.

Radosnych Świat Bożego Narodzenia
Poseł na Sejm RP
Jerzy Małecki

Zarząd Oddziału Towarzystwa Przyjaciół
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Ełku, z okazji świat
Narodzenia Pana JEZUSA, przekazuje
wszystkim Szanownym Członkom TP KUL,
w 25 -lecie Diecezji Ełckiej, ich Rodzinom
i Sympatykom najserdeczniejsze życzenia:
niech przeżywanie, żywą wiarą, pamiątki
ukazania się Syna Bożego, w osobie ludzkiej, ożywi świadomość osób dawniejszej
przynależności do Towarzystwa i będzie
także błogosławieństwem w każdym
domu i rodzinach.
Doroczne spotkanie opłatkowe Członków TP KUL-u i Sympatyków odbędzie się w niedziele, 17 grudnia, w Sali Kurii biskupiej
w Ełku, po Mszy św. w katedrze o godz. 9:45,
na które uprzejmie zapraszamy.
Z upoważnienia Zarządu Oddziału PT KUL w Ełku
Ks. prał. mgr Zygmunt Sędziak - prezes

Święta Bożego Narodzenie to czas, kiedy pragniemy
miłości i spokoju, to czas radosnych przeżyć i pięknych
chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Życzę Państwu,
aby betlejemska gwiazda zaświeciła dla Państwa bliskich,
dla przyjaciół i sąsiadów. Dla całej naszej diecezji. Niech
w te święta Bożego Narodzenia, polskie domy wypełnia
serdecznością, wyrozumiałością i otwartością, a wszelkie
spory zostaną zażegnane.
W nowym 2018 roku życzę, aby naszym rodzinom żyło
się lepiej, tak by nikt nie czuł się samotny i niepotrzebny.
Zadbajmy o to, by następne pokolenia mogły żyć w Polsce
spokojnej, bezpiecznej i sprawiedliwej.
Życzę, aby ta wyjątkowa świąteczna atmosfera trwała
także na co dzień – również wtedy, kiedy już wrócimy do
pracy i zwykłych obowiązków. Wesołych, spokojnych świąt
Bożego Narodzenia.
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Jeden gest

Adriana Kurasz

– nauczyciel religii i wiedzy
o społeczeństwie.

J

ak wiele trzeba uczynić,
by zmienić czyjeś życie
na lepsze? Czy jeden
drobny gest wystarczy? Okazuje się, że czasami rzeczywiście trzeba niewiele. Jeden
gest może zapoczątkować całą
lawinę dobra. Są historie, które inspirują do czynienia dobra, nie wielkiego, ale takiego
na nasze możliwości, niepozornego jak ziarnko gorczycy,
z którego wyrasta ogromne
drzewo.
Hope (Nadzieja) to ambitna, młoda dziennikarka,
która z pasją oddaje się swojej pracy i marzy o artykule
życia, dzięki któremu zdobę-

dzie szczyt kariery. Hope jest
dumą swej adopcyjnej matki.
Samotna kobieta, znalazła ją
jako niemowę w restauracji,
w którym co roku spędzała
wigilię. Stworzyła jej wspaniały, wypełniony miłością dom.
W wieku dwudziestu trzech
lat, po śmierci matki, Hope zostaje sama. Ból próbuje ukoić,
rzucając się w wir pracy. Wigilię spędza w restauracji, w której została odnaleziona. Smutek pierwszych samotnych
świąt powiększa inne trudne
doświadczenie, jej mieszkanie zostaje okradzione. Jest to
jednocześnie początek czegoś,
co całkowicie odmieni jej życie. Hope znajduje w swoim
mieszkaniu słoik z drobnymi
monetami podpisany Słoik
bożonarodzeniowy. Zaskoczona postanawia odnaleźć
darczyńcę. W archiwum gazety natrafia na listy z podziękowaniami od trzech osób
obdarowanych podobnie jak
ona. Jeden z nich napisała
młoda kobieta po ciężkiej
depresji spowodowanej wieloma poronieniami. Otrzymane pieniądze przeznaczyła
na leczenie niepłodności. Ale
od pieniędzy ważniejsze było
coś innego: „Dziękuję, że powiedziałeś mi, że nie jestem
sama” – pisała. Student – autor drugiego listu – otrzymał
słoik od dwójki dzieci, gdy
siedział na przystanku. Były
to jego pierwsze święta poza
domem rodzinnym, czuł się
bardzo samotny i próbował
uciec przed tęsknotą. Niespodziewany prezent, skłonił go
do tego, by zaprosić na świą-

teczny obiad innego studenta,
obcokrajowca, którego nawet
nie znał. Obaj postanowili,
że przekażą ten zwyczaj dalej
i sami zaczną napełniać słoiki
monetami. List kończył się
słowami „Dziękuję, że mnie
zauważyłeś”. Trzeci list napisała matka, której z powodu
nieopłaconych
rachunków,
odcięto ogrzewanie. Pieniądze przeznaczyła na uregulowanie zaległości i złożyła sobie obietnicę, że znajdzie jakąś
pracę, by taka sytuacja więcej
się nie powtórzyła, na końcu
dodała: „Nasz Aniele, zmieniłeś moje życie na lepsze. Dałeś
mi ostatnią szansę, o którą się
modliłam. Nie zawiodę cię”.
Hope poruszona tym, co
ją i innych spotkało, pragnie
sięgnąć do korzeni niezwykłej
tradycji obdarowywania słoikami osób potrzebujących.
Przeczuwa, że odkrycie prawdy, może być szansą na wymarzony sukces. Rozpoczyna
prywatne i trudne śledztwo.
Autorzy listów nie chcą wiele
mówić, uważają, że nie jest to
historia do gazet. W każdym
z domów Hope dostrzega słoiki wypełnione monetami.
W swoich poszukiwaniach
trafia do wyjątkowych ludzi –
Adama i Lauren Maxwellów.
Nauczona doświadczeniem,
nie wyjawia prawdziwego powodu wizyty. Podaje się za studentkę, która ma napisać pracę
na temat prosperowania małych, rodzinnych firm. Częste
wizyty u Maxwellów zbliżają
ich do siebie na tyle, że zaczynają ją traktować jak członka
rodziny. W zaufaniu dzielą się
rodzinnym sekretem. Przez
pierwsze lata małżeństwa zawartość bożonarodzeniowych
słoików przeznaczali na prezenty dla siebie. Któregoś razu,
gdy szli do banku, by zamienić
monety na banknoty, ich wówczas siedmioletnia córeczka

zobaczyła płaczącą ciężarną
kobietę siedzącą na krawężniku. Zapytała ją dlaczego
jest smutna, a gdy nie usłyszała odpowiedzi, przekazała
jej bożonarodzeniowy słoik.
„I tak oddaliśmy swoje święta”
– skwitował Adam. Potem obdarowywanie potrzebujących
stało się rodzinną tradycją.
Hope zdała sobie sprawę,
że znalazła się u kresu podróży. Artykuł opublikowano na
pierwszej stronie, przyszedł
wreszcie wymarzony awans,
ale sukces nie smakował tak,
jak oczekiwała. Zyskała to,
czego tak bardzo pragnęła, ale
straciła o wiele więcej, zaufanie którym została obdarzona.
Dręczyły ją wyrzuty sumienia
w stosunku do rodziny, którą
wykorzystała i okłamała, by
odnieść sukces. Hope odkryła ku swemu zaskoczeniu coś
jeszcze ważniejszego niż historię bożonarodzeniowych słoików – miłość ważniejszą od
kariery, wartość rodziny, moc
przebaczenia. Książka Szczęście do wzięcia, z której pochodzi opisana historia, rozpoczęła najpiękniejszą charytatywną
akcję w historii Ameryki Christmas Jars – polegającą na
zbieraniu przez cały rok do
słoików drobnych kwot i przekazywaniu ich przed Bożym
Narodzeniem potrzebującym.
W naszym kraju też powoli
znajduje swoich zwolenników.
„Przez dwanaście miesięcy słoiki będą wypełniać się powoli,
ale systematycznie. Codziennie – choć tylko przez krótką
chwilę – darczyńca pomyśli
o Bożym Narodzeniu. Większość z nich – choćby przez
krótką chwilę – zastanowi się
nad cudem narodzin doskonałego dziecka w żłobie, pod
jasnym światłem gwiazdy, która to wszystko zapowiedziała”
(J. F. Wright Szczęście do wzięcia).

Ucząc ... MIŁOŚCI
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Dorastanie do miłości

ks. Krzysztof Zubrzycki
– redaktor naczelny
Martyrii

Czy jestem stworzony do
miłości?
Każdy człowiek jest stworzony z miłości, dla miłości
i do miłości! Kto zatem może
stać się jej obiektem? Czy każda miłość jest taka sama – czy
istnieje ta lepsza i gorsza, mocniejsza i słabsza, pełniejsza
i bardziej powierzchowna,
egoistyczna i bezinteresowna?
Do każdej miłości trzeba
dojrzeć! To nie jest tak, że
poznaję jakiegoś chłopaka i już się w nim od razu
zakochałam. O prawdziwą
miłość należy walczyć, aby
była mocna, pełna i bezinteresowna. Miłość, to nie
tylko seks, spoglądanie
na siebie z pożądaniem.
To odczytywanie w drugim człowieku Boga, odnajdywanie Jego potęgi
i mocy... – Kasia, lat 22.
Podniecenie, przyzwyczajenie czy uzależnienie?
Jedni uważają, że miłość
wiąże się wyłącznie z podnieceniem seksualnym, drudzy
sądzą, że jest to tylko przyzwyczajenie, a jeszcze inni widzą
ją jako wzajemne uzależnienie
od siebie. Taka jest właśnie definicja miłości wg Johna Caroli, w której miłość określana
jest jako:
- podniecenie seksualne
(u ludzi młodych)
- przyzwyczajenie
(u ludzi w sile wieku)
- wzajemne uzależnienie
(u ludzi starych)

Społeczeństwo
operuje
pewnym, utrwalonym przez
wieki, schematem miłości. Ludzie na przestrzeni dziejów dostrzegli istotne prawidłowości.
Dostrzegli pewną fazowość
w jej przeżywaniu, a każdy,
z tych wyłonionych etapów,
ma swoją niepowtarzalną specyfikę.
Nie chcę, żeby moja miłość była oparta na jakiś
schematach. Nie. Każdy
z nas tworzy swój własny
obraz miłości. Maluje go
pędzlem dobroci, szacunku, oddania, ale przede
wszystkim pędzlem zaufania... – Krzysztof, lat 24.
Zakochanie
Pierwszą fazę miłości określamy jako zakochanie. Może
ono być ślepe, krótkotrwałe,
nieszczęśliwe, niepowtarzalne itd., ale czasem określane jest też jako zauroczenie.
Zakochanie może przejść
w kolejny etap miłości, nazywany jako romantyczne początki (okres narzeczeństwa).
Dawne, platoniczne uczucie,
zmienia się teraz w coś więcej.
Dominuje tu wyraźnie pobudzenie seksualne, które może
czasem zniekształcić dawny
obiektywizm partnera, dotyczący obrazu ukochanej osoby. Zaczyna ona wydawać się
teraz bardziej atrakcyjna niż
dotychczas, ma coraz więcej
zalet (mimo iż w rzeczywistości wcale ich nie przybyło).
Rodzi się także w obu partnerach coraz większa otwartość,
zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.
W miłości istotną rolę odgrywają komplementy. Jest
to swoisty element zamaskowanej manipulacji ludzkimi

uczuciami, ale wcale niegroźny, niezwykle skuteczny
i umiejętnie dobrany może
przynieść dobroczynne skutki.
Idealny komplement to taki,
który przypisujemy ukochanej
osobie, która nie jest pewna
czy posiada tę cechę, ale bardzo chciałaby ją mieć. Komplementy, które nie zawierają
choć odrobiny rzeczywistej
prawdy, mogą wywołać odwrotny efekt.
Flirt
Koniecznym
elementem
uczuć jest także flirt. On pobudza wszystkie relacje miedzy partnerami. Polega na
„mówieniu nie do końca”, budzeniu pewnych sprzeczności
w rozmowie, mimice twarzy
i gestach całego ciała. Objawia
się to, gdy np. z samej rozmowy nie wynika jakieś szczególne zainteresowanie rozmówcą, ale można dostrzec to
w gestach (np. przez delikatne
spuszczenie powiek).
Flirt? Od niego wszystko się
zaczęło. Teraz, gdy przypominam przeróżne sytuacje,
to chce mi się śmiać. Pamiętam, jak on zasypywał
mnie komplementami po
każdym moim ruchu ręką,
po każdym moim uśmiechu... – Kasia, szczęśliwa
mama, lat 25.
Małżeństwo
Kolejnym etapem miłości
jest związek kompletny (małżeństwo). Oboje decydują się
wspólnie dążyć do budowania
nowego życia, pragną dzielić
smutki i radości, dawać sobie
wsparcie w sytuacjach stresowych, wspólnie dbać o interesy
obu stron.

W małżeństwie jesteśmy
dla siebie wsparciem. Staramy się, aby fundamentem naszego związku był
On, jedyny i prawdziwy
Bóg. Choć czasami element ludzki przerasta nas,
to jednak wracamy do
Niego i staramy się trwać...
– Renata, lat 25.
Należałoby jednak zadać
sobie pytanie, co naprawdę
liczy się w życiu? Jaka jest tajemnica miłości i szczęścia?
Zapewne nie chcielibyśmy
szukać jej w niewłaściwym
miejscu, nie chcielibyśmy biec
za złudnymi obietnicami. Bardzo pragniemy takiej miłości,
której nigdy nie zabraknie –
nawet w najbardziej krytycznych sytuacjach. Potrzebujemy
bowiem bogactwa, którego nie
dotknie żadna inflacja. Wszyscy próbujemy odkryć tajemnicę autentycznej miłości.
Chcemy odnaleźć drogę, która
prowadzi do szczęścia, do radości, do pełnej satysfakcji.
Pragnę zachęcić Was, młodzi Czytelnicy, do podzielenia
się swoimi refleksjami na ten
temat. Jeżeli piszecie wiersze
lub interesujące opowiadania,
przyślijcie je do nas, a najciekawsze wydrukujemy w Martyrii.
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Odpust, nie tylko parafialny!

ks. dr Paweł Makarewicz

– wiceoficjał
Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej

M

iesiąc
listopad
był, jak co roku,
dobrą okazją do
tego, aby uświadomić sobie
prawdę o potrzebie zanoszenia
do Boga modlitwy za tych, którzy już z tego świata odeszli.
Słyszeliśmy z ambon naszych
kościołów o możliwości ofiarowania odpustów za zmarłych
w dniach 1-8 listopada. Chociaż wspomnianą możliwość
zyskania odpustu już dawno
mamy za sobą, to jednak nie
skończył się czas uzyskiwania
odpustów w ogóle. Kościół daje
nam możliwość dostąpienia
odpustu praktycznie każdego

dnia. Aby odpust nie kojarzył
nam się jedynie ze straganami,
albo Lutrem i sprzedażą odpustów, uznałem za wartościowe
odejście w tym miesiącu od
tematyki stwierdzania nieważności małżeństwa, na korzyść
refleksji nad ważnym zagadnieniem odpustów.
Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 992 stwierdza:
„Odpust jest to darowanie
wobec Boga kary doczesnej
za grzechy odpuszczone już
co do winy”. Sama ta definicja wskazuje na dwa aspekty
życia człowieka i dwa rodzaje
kary. Grzech ciężki powoduje karę wieczną, co znaczy,
że człowiek, który popełnił
grzech ciężki, w przypadku
gdyby zszedł z tego świata bez
pojednania się z Bogiem, zasługuje na wieczne potępienie,
czyli taki stan duszy, który
polega na życiu w wieczności
bez Boga - nazywany piekłem.
Ten skutek grzechu w postaci
wiecznej kary człowiek może
zniwelować poprzez korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. W momencie, gdy
człowiek uzyskuje rozgrzeszenie, kara wieczna, czyli piekło, jest darowana. To wynika
z Bożego miłosierdzia.
A zatem w spowiedzi zostaje odpuszczona kara wieczna
(już nie grozi mi piekło), ale
jest jeszcze sprawiedliwość,
która wymaga, żeby człowiek,
który popełnił grzechy, nawet
jeśli są mu one przebaczone
w spowiedzi, uczynił jakąś pokutę czyli zadośćuczynienie za
grzechy. Bo przecież nie może
być postawiony dokładnie na
jednej płaszczyźnie człowiek,
który żył święcie całe życie
i człowiek, który był grzesznikiem. Oczywiście nagroda
wieczna jest jednakowa dla

wszystkich: Niebo. Ale ten, kto
był większym grzesznikiem,
musi więcej pokutować, zanim trafi do Nieba po śmierci. Musi, ze sprawiedliwości,
odpokutować karę doczesną.
My czasem kojarzymy, że kara
doczesna może trwać tylko na
ziemi. Kara doczesna, to znaczy trwająca „do czasu”, czyli
skończona. Może ona trwać
również po śmierci, ale przez
czas skończony. Po śmierci tą
formą kary doczesnej dla osób,
które się nawróciły, które zasłużyły na Niebo - jest czyściec.
I tu jest właśnie miejsce na
odpusty. Odpust to jest darowanie kary doczesnej, czyli
tego wszystkiego, co w człowieku pozostaje po odpuszczeniu grzechów. Najważniejsza
rzecz jest załatwiana w sakramencie pokuty i pojednania
- odpuszczenie kary wiecznej.
I to jest konieczny warunek do
uzyskania odpustu - najpierw
trzeba załatwić to, co najważniejsze, czyli pojednać się z Bogiem w sposób sakramentalny,
a później dopiero można zastanawiać się, czy można także
uwolnić się od tych pozostałości - kary doczesnej.
Zadośćuczynienie, jakiego
człowiek doświadcza w odpuście, ma swoje źródło w tym,
że osoby, które żyły święcie,
przede wszystkim sam Chrystus, poprzez swoje święte życie i dobre czyny wysłużyły
pewne łaski u Pana Boga, które można nazwać „skarbcem
zadośćuczynień
Chrystusa
i świętych” (kan. 992). Zyskanie odpustu to jest branie, korzystanie z tych zasług, które
inni wysłużyli. Wierzymy,
zgodnie z tradycją sięgającą
czasów apostolskich, że dysponentem tych łask jest Kościół
poprzez posługę Ojca świętego.

Odpusty dzielą się na
cząstkowe i zupełne. Odpust
zupełny jest to darowanie całej kary doczesnej, a odpust
cząstkowy - proporcjonalnie
do naszej pobożności. Odpusty cząstkowe można zyskiwać w każdej chwili swego
życia i kilkakrotnie w ciągu
jednego dnia. Odpust zupełny
tylko raz dziennie, ale też każdego dnia. Odpusty można
zyskiwać dla siebie, lub można
ofiarować je za zmarłych. Aby
zyskać odpust zupełny należy
spełnić określone warunki.
Są to: spowiedź sakramentalna, komunia św., wykonanie
czynności lub odmó¬wienie
modlitwy, która związana jest
z uzyskaniem odpustu, zawsze
modlitwa w intencjach wskazanych przez Ojca św., nawet
jeśli się ich nie zna, intencja
zyskania odpustu i brak przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu. Jeżeli nie zostaną
wypełnione powyższe warunki, wtedy odpust będzie tylko
cząstkowy. (Wykaz modlitw,
miejsc i okoliczności, z jakimi związane jest uzyskanie
odpustów, można łatwo znaleźć za pomocą wyszukiwarki
internetowej, ale jeśli będzie
taka potrzeba, to również na
łamach Martyrii zostanie on
opublikowany).
Odpust jest formą nadzwyczajną, do której zyskania zachęca Kościół. Jest to zachęta
polegająca na tym, żeby żyć
jeszcze pobożniej, bo zyskanie
odpustu wiąże się z pewnymi
aktami większej pobożności
niż normalnie. W sumie jest to
zachęta do większego wysiłku.
Najważniejsze jest oczywiście
życie sakramentalne, to podstawa, fundament. Ale starajmy się także o odpusty, abyśmy
my sami i nasi bliscy szybciej
trafili do Nieba.
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Słowo LECZY rany - zamyślenia ewangeliczne

Komentarze na grudzień
03 grudnia 2017
– I Niedziela Adwentu
Iz 63,16b-17.19;64,1-7;
1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
Niemal w każdym zdaniu dzisiejszej Ewangelii pada z ust
Pana Jezusa słowo „czuwajcie”.
Jednak to adwentowe czuwanie ma być wiernym wychodzeniem naprzeciw Tego, który powraca. Pan pozostawił
nam „staranie o wszystko”.
Czuwanie nie jest więc biernym trwaniem odźwiernego,
ale zatroskaniem o to dobro,
które Pan pozostawił każdemu
z nas. Czuwanie więc to odpowiedzialność.
10 grudnia 2017
– II Niedziel Adwentu
Iz 40,1-5.9-11; 2P3,8-14;
Mk 1,1-8
Jan Chrzciciel to Głos zwiastujący nadejście Słowa, przez
które Bóg objawi siebie człowiekowi. Ten Głos wzywa nas

do przygotowania drogi Temu,
który „przychodzi w Imię
Pańskie”. Jest to droga przez
pustynię, jak z Egiptu do Ziemi Obiecanej, z niewoli ku
wolności. Przecina ona nasze
ludzkie serce. Kończy się Stary Testament, kończy się tym
samym sprawiedliwość Prawa,
a jedyną Sprawiedliwością pozostanie Pan.
17 grudnia 2017
– III Niedziela Adwentu
Iz 61,1-2a. 10-11;
1Tes 5,16-24; J 1, 6-8.19-28
Jan Chrzciciel – świadek Adwentu, świadek Słowa, poddany przesłuchaniu przez Żydów,
utożsamia się z „Głosem wołającym z pustyni”. Głos ten
wg Izajasza wzywa do wyjścia
z niewoli. Ten, który był zapowiadany, już przyszedł. Już
stoi pośród swego ludu, choć
jeszcze nierozpoznany, tak jak
bywa nierozpoznawany przez
nas. Dopiero Duch Święty, któ-

rym On nas ochrzci, nauczy
nas Go widzieć.
24 grudnia 2017
– IV Niedziela Adwentu
2Sm 7,1-5,8b-12.14a.16;
Rz 16,25-27; Łk 1,26-38
W Maryi Pan Bóg znajduje
swoją Oblubienicę, ale też człowieka, który wypowiada swoje
„Tak” Bogu. Wypowiedziała je
pierwszy raz w Nazarecie, kiedy
to stała się Mieszkaniem Boga
i Matką. Wypowiada także owo
„Tak” również dzisiaj z całym
Kościołem i w Kościele. Jednak,
każdy z nas z osobna jest zaproszony, by odpowiedzieć Bogu:
„Niech mi się stanie według
Słowa Twego”.
25 grudnia 2017
– Narodzenie Pańskie
Iz 9,1-3.5-6 ; Tt 2,11-14 ;
.Łk 2,1-14
Niezmierna wielkość Boga tej
nocy wyraża się w kruchości

dziecka. Bóg zapragnął stać się
człowiekiem i to uczynił. Nie
wybrał jednak pałacu cezarów,
którzy czynili siebie bogami,
ale wybrał ubóstwo betlejemskiej stajni. Przychodzi pośród
nocy, która jest w człowieku,
aby rozświetlić jej ciemność.
I oto „noc staje się Światłem.
31 grudnia 2017
– Święto Świętej Rodziny
-Jezusa, Maryi i Józefa
Rdz 15, 1-6; 21, 1-3;
Hbr 11, 8. 11-12. 17-19;
Łk 2, 22-40
Imię Symeon znaczy – „Bóg wysłuchał” . Oto starzec staje się obrazem i symbolem spełnionych
oczekiwań Izraela. Ale staje się
również prorokiem – zapowiada śmierć Dziecka i cierpienie
Matki. A Matka ofiarowując
wraz z mężem Dziecko, uznaje
je za własność Boga i Boży Dar,
nie tylko dla siebie, ale przede
wszystkim dla świata.
ks. dr Jerzy Szorc

JUBILEUSZ Sióstr Benedyktynek

100 LAT POSŁUGI BENEDYKTYNEK MISJONAREK
W SŁUŻBIE POLSCE POZA GRANICAMI KRAJU
To wymowne sformułowanie jest zarazem tytułem
projektu realizowanego pod
patronatem Senatu RP przez
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek z okazji
100. rocznicy jego istnienia.
Przez kilka miesięcy – w Polsce i poza granicami, w krajach posługiwania: w dalekiej
Brazylii, Ekwadorze, Ameryce
i u naszych wschodnich sąsiadów, na Ukrainie – siostry
przypominały dzieje oraz wielowymiarową posługę zgromadzenia, nierozłącznie wpisaną w historię i teraźniejszość
naszej ojczyzny.
Obecność i dobroć sióstr
jest rozpoznawana i doce-

niana w krajach misyjnych,
miejscach posługiwania, nie
tylko wśród rozproszonej Polonii, ale i w innych miejscach,
niezależnie od koloru skóry,
pochodzenia czy przekonań
religijnych, o czym udało się
przekonać podczas realizacji
reportażu stanowiącego opowieść o zgromadzeniu. Okolicznościowa publikacja oraz
wystawa jest również tego
przykładem. Liczba uczestników centralnych uroczystości
jubileuszowych w Otwocku
z Prymasem Polski na czele
(24.06.2017 r.) – z kraju i zagranicy – potwierdza rozpoznawalność polskiego zgromadzenia, przypominającego

o pięknych tradycjach narodowych i kościelnych kultywowanych w kraju nad Wisłą.
Uroczystości lokalne w krajach
misyjnych i miejscach posługiwania – od bliskiej Ukrainy, aż
po Ekwador, Amerykę i daleką
Brazylię – ukazują zaangażowanie miejscowej ludności,
pragnącej podziękować siostrom z Polski za ich obecność i ofiarną pracę misyjną.
Okolicznościowe sympozjum
jubileuszowe wraz z pokonferencyjną publikacją przypomniało i będzie przypominać
historyczną drogę, jaką przez

100 lat kroczyło Zgromadzenie
Sióstr Benedyktynek założone
24.06.2017 r. w Białej Cerki
koło Kijowa przez m. Jadwigę
Józefę Kuleszę.
Dziękujemy senatowi RP za
możliwość realizacji projektu, dzięki któremu dobre imię
naszej ojczyzny mogło być
rozsławione nie tylko przez
stałą posługę sióstr z Polski,
ale i okolicznościowe przedsięwzięcia wpisane w założenia projektowe, które udało się
zrealizować w całości.
s. dr Blanka Szymańska
OSB, koordynator projektu
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W świecie finansów
trzeba mieć zasady

Z Januszem Szewczakiem rozmawia ks. Krzysztof Zubrzycki: o finansach,
polityce, sporcie, rodzinie
i przyjaźni. Jak sam o sobie
mówi: od lat jest analitykiem
gospodarczym, publicystą,
autorem książek o charakterze
ekonomiczno-bankowym, prywatyzacji. Jest
członkiem kilku komisji śledczych – nieprawidłowości
do spraw prywatyzacji PZU,
do spraw patologii prywatyzacji sektora bankowego.
Z wykształcenia prawnik,
wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadacz czarnego pasa
(drugiego dana) w judo.

Świat polityki wiąże się
z pewnego rodzaju popularnością, także medialną.
W karierze politycznej bierze
udział również rodzina…
Sprawy rodzinne, prywatne, staramy się jakoś oddzie-

lić od politycznych. Wszyscy
politycy dążą, żeby mieć strefę prywatności. Oczywiście
wejście bezpośrednio w świat
polityki, jest zgodą na jakąś
bezpardonową walkę. Z rodziny wynosi się najważniejsze wartości. Można powiedzieć, że tyle nas, co po nas
zostanie. Dlatego pracuję też
twórczo. Po „Bankaferze. Kulisy globalnej zmowy”, jeszcze w tym roku, chcę wydać
książkę dotyczącą upadku
światowych elit, ich demoralizacji. Wydaje mi się, że dzisiaj
globalnym problemem jest
brak przywódców, wzorców,
autorytetów. Ważne jest, żeby
mieć wzorce.
Słyszymy Pana odważne
wypowiedzi. Czym kieruje
się Pan podejmując decyzje?
Można powiedzieć, że nie
tylko Dekalogiem, który powinien obowiązywać właściwie każdego człowieka, bez
względu na to, czy jest osobą
wierzącą, ale też tradycyjnym
pojmowaniem rodziny. Mamy
wspaniałe wzorce, choćby
wielką spuściznę nauczania
św. Jana Pawła II, mamy autorytety. Dla mnie wielkim
autorytetem moralnym jest
dzisiaj metropolita krakowski – abp Marek Jędraszewski, którego kazań słucham
z otwartymi ustami.
Nie raz wspominam Msze
św. za Ojczyznę prowadzone
przez dziś bł. ks. Jerzego Popiełuszkę na Żoliborzu. Staliśmy pod drzewami, na chodnikach albo na trawniku, bo
nie było miejsca w kościele.
W tych liturgiach był magnes
i dzisiaj takie „magnesy” są.
Są miejsca, w których czło-

wiek się odnajduje, umacnia.
Sam nieraz bywam w Kodniu.
Chrześcijaństwo
jest
fundamentem Unii Europejskiej. Czy możemy mieć
nadzieję, że UE powróci do
swoich korzeni, wartości
i dążeń?
Myślę, że taki proces się
dokonuje. Niektóre państwa
unijne już wołają o powrót
do normalności. Jak możemy to zauważyć na własnym
przykładzie. Polacy wyraźnie
powiedzieli, że są dla nich
rzeczy ważniejsze i bardziej
oczekiwane. Jednak w polityce trzeba być uważnym, mieć
wyczulony słuch społeczny,
żeby nie być zbytnio zadufanym w swojej nieomylności.
Myślę, że trzeba też umieć
przyznać się do błędu i w miarę możliwości go naprawić.
Świat mediów w Polsce
jest
skomercjalizowany.
Trudno, zwłaszcza młodzieży, odnaleźć się w tym świecie informacyjnym. Komu
wierzyć, co robić?
Dzisiaj trudno mówić
o polskich mediach. 90% jest
własnością niemiecką. To jest
absolutnie fatalna sytuacja,
żeby obcy kraj miał taką dominację w mediach, także
elektronicznych. Kwestia odzyskania rynku medialnego dla polskich podmiotów
jest fundamentalną sprawą.
Dekoncentracja, a właściwie
powiedziałbym, repolonizacja mediów jest sprawą tak
samo ważną, jak reforma sądownictwa czy uszczelnienie systemu podatkowego.
Trzeba o tym wiedzieć, żeby

też zrozumieć, dlaczego jest
taka presja tych wszystkich
ośrodków
zagranicznych,
przede wszystkim z kapitałem
niemieckim, w działaniach
zmierzających do obalenia
naszego rządu. Pamiętamy
wypowiedzi przedstawicieli
głównie Platformy, Nowoczesnej czy PSL-u, którzy mówili na temat programu 500+.
Rzeczywistość okazała się
kompletnie inna. Nie tylko
wpłynęło to na koniunkturę
gospodarczą, wyciągnęło miliony dzieci z biedy. Podobnie
było z powrotem do wcześniej
przyjętych zasad emerytalnych wieku 60/65. Jak widzimy na wszystko finanse zostały zabezpieczone. Te działania
zmierzają do przywrócenia
godności Polakom. Odzyskujemy wiarę, że polskie państwo myśli o naszych interesach i o naszej przyszłości.
Ostatnio głośno jest wokół
budżetu i prognoz na następny rok, a nie takim scenariuszem straszyła opozycja.
Zauważamy dobre zmiany
w finansach. Gospodarka się
rozpędza, PKB rośnie, mamy
już 4,7 proc. Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego
i rozpędzającej się gospodarce
mamy bezpieczną poduszkę,
zapewniającą finansowanie potrzeb wydatkowych. Przyszłoroczny budżet jest prorozwojowy i podtrzyma pozytywne
tendencje w gospodarce. Ożywienie w inwestycjach będzie
napędzać wzrost gospodarczy.
Budżet na ten rok w mojej ocenie zakończy się bardzo pozytywnymi wynikami. Będą
znacznie wyższe dochody podatkowe, być może z VAT-u, co
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pokazuje, że pieniądze w polskim systemie były, tylko do tej
pory szły do cudzych kieszeni.
Będzie znacząco niższy deficyt budżetowy, czyli nie około
60 mld, jak było zakładane,
ale gdzieś w granicach 40 mld.
Odnotowujemy spadek bezrobocia, najniższe od ćwierćwiecza. Odnotowujemy również
rekordy w eksporcie polskim,
być może będzie to ok. 200mld
euro. Są to owoce pracy obecnego rządu. Na przyszły rok
budżet zapowiada się także
bardzo pozytywnie. Wszystko
jest policzone. Zastanawiamy
się również nad tym, jak znaleźć środki na program 500+
jednorazowego świadczenia dla
emerytów. To jest realne w polu
naszego zainteresowania.
Przyszły rok zapowiada się
równie pozytywnie. Sądzę, że
jako kraj, zaczynamy wybijać
się na suwerenność gospodarczą. Wygląda na to, że arena
międzynarodowa będzie musiała się z nami liczyć. Już jest
w świadomości wielkich koncernów europejskich i wielkich biurokratów przeświadczenie, że my sobie lepiej
radzimy, niż oni się spodziewali. Bo założenie pierwotne
było takie, że będziemy zmuszeni, aby wyprzedać nasz
majątek na rzecz zachodnioeuropejskich koncernów
czy państw. Mieliśmy stać się
tanią siłą roboczą, a zarazem
być dostarczycielem dużych
zysków, kapitałów, dywidend.
Nie podoba się koncernom
zachodnim, że mamy własne
zdanie. Dobra, silna władza
polega na tym, że rząd dba
o interes narodowy, nie pozwala okradać swoich obywateli i dba o poprawę ich zamożności, o budowę własnych
fabryk, a nie tylko przyjmowania tych montowni i hurtowni zagranicznych, które są
nam niewątpliwie potrzebne.
Pana praca, zarówno
w dziedzinie politycznej, jak
i naukowej, przynosi pewne

sukcesy. Jakie działania najbardziej Pana satysfakcjonowały?
Na pewno trzeba do tych
satysfakcji zaliczyć moje lata
pracy na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego. Są to tysiące absolwentów,
którzy przeszli przez katedrę
prawa finansowego. Dzisiaj
wielu z nich zajmuje bardzo
wysokie stanowiska w Wymiarze Sprawiedliwości, finansach. W ostatnich latach
pełnię funkcję przewodniczącego stałej komisji do spraw
instytucji finansowych. To
do nas trafiają najtrudniejsze
projekty ustaw, związane np.
z aplikacją dyrektyw unijnych
nad przyjęciem i wdrożeniem
ich do polskiego systemu
prawnego, dotyczące banków,
ubezpieczeń, instytucji finansowych. Często są to akty
prawne, liczące kilkaset artykułów czy kilkaset stron. To
nie jest wdzięczna ani prosta
praca, bo trzeba być bardzo
czujnym, żeby nie popełnić
błędu, ale dobrze wykonana
– satysfakcjonuje. Wydaje mi
się też, że odnoszone sukcesy
w działalności publicystycznej i analitycznej sprawiają
mi radość. Sprawdziły się
prognozy, o których wiele lat
mówiłem, że nie warto było
sprzedawać majątku narodowego za bezcen, bo kapitał ma
narodowość. Dzisiaj jest to już
dla wielu oczywiste. Byłem
przeciwnikiem wyprzedaży
sektora bankowego na rzecz
kapitału zagranicznego. Zawsze uważałem, że kto nie ma
banku we własnym kraju, ten
niewiele ma do powiedzenia.
Dzisiaj stopniowo odzyskujemy bankowość. W książce
„Banksfera. Kulisy globalnej
zmowy” pokazuję skomplikowane mechanizmy systemu bankowego na świecie,
a jednocześnie jego patologie.
Nie tylko w tych dziedzinach
odnoszę sukcesy. Moje medale w sporcie, wywalczo-
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ne na macie w judo, jeszcze
w czasach akademickich,
również są moją satysfakcją.
Nadal współpracuję z Polskim
Związkiem Judo. staram się
być pomocny, aby odbudować
pozycję tego sportu. Największą jednak moja dumą i satysfakcją jest rodzina, moi przyjaciele.
Jakby Pan
przyjaźń?

zdefiniował

Niby proste pytanie, ale
z reguły tak jest, że proste
pytania sprawiają największe
trudności. Myślę, że przyjaźń
raczej kojarzy mi się z taką
formułą koleżeńskiej, męskiej
przyjaźni. To jest warunek
nie szkodzenia przyjacielowi, pewnej lojalności, życzliwości, dzielenia się wiedzą,
doświadczeniem. Zauważam
wśród swoich młodszych kolegów posłów, że chętnie mnie
proszą o rady, opinie. Wydaje
mi się, że to jest również część
przyjaźni, czyli taka forma zaufania, że próbujemy wspierać
się razem w trudnych sytuacjach. Przyjaźń to jest również wspólna praca i wspólny wysiłek, wspólna radość.
Bo trzeba umieć się cieszyć
i dobrze jest dzielić sukcesy
z przyjaciółmi. Jesteśmy tylko ludźmi. Politycy nie są jakimiś cyborgami i popełniają
błędy.
Pan jest specjalistą od
banków. Jak Pan myśli, czy
w Polsce zakończył się okres
takiego bankowego eldorado? Czy jeszcze ten proces
trwa?
Jak to mówią:
„Światem zawsze rządził
pieniądz”. Pytanie: „Kto rządzi tym pieniądzem i co jest
tym pieniądzem ostatecznie.
Jakie ciemne siły potrafią
pociągać za te sznurki. Lobby bankowe jest wszędzie na
świecie bardzo silne. W Polsce
można powiedzieć, wyjątko-

wo silne, do tej pory całkowicie bezkarne w patologicznych zachowaniach, a mamy
takich przykładów sporo. To
jest choćby tzw. kredyty frankowe na 40 mld łącznie, których tzw. kredytobiorcy nigdy
do ręki franka nie dostali. To
są oszukańcze Polisolokaty,
w których oszukano na kwotę
50 mld zł, to są opcje walutowe dla przedsiębiorstw, które
spowodowały upadek wielu
polskich małych firm i straty
ok. 40 mld zł. Można powiedzieć kompletne eldorado,
a jednocześnie Dziki Zachód,
czyli robiono kompletnie, co
chciano. Bez konsekwencji
łamano często przy tym polskie przepisy i prawo. Zdrowy
rozsądek po prostu niektórym
bankierom i bankom umknął.
Polacy są zadłużeni na prawie
47 mld zł, to są kwoty, których
spłacalność jest w jakiś sposób
zagrożona. Polskie państwo
jest znacząco zadłużone, chociaż oczywiście nie tak w relacji do produktu krajowego
brutto, jak to: Włosi, Grecy
czy Amerykanie, ale im uboższy kraj, im mniej zamożne
społeczeństwo, tym te długi
są bardziej dotkliwe i ciężej
się je spłaca. Tu jest na pewno
jeszcze wielkie pole do działania. Banki nie są żadnym
siódmym cudem świata. Naprawdę obowiązują je jakieś
reguły przyzwoitości i zasad
etycznych. Tak, jak każda firma działająca dla zysku, muszą być kontrolowane, nadzorowane. Myślę, że pomaleńku
posuwamy się we właściwą
stronę. Są śledztwa wdrożone
w prokuraturach, dotyczące
najwyższych funkcjonariuszy
publicznych polskiego państwa. Jedno jest pewne – jeśli
Polacy będą ekonomicznie lepiej wynagradzani, płace będą
rosły, to jest rzeczą oczywistą,
że wielu nie będzie musiało
w rozpaczliwy sposób szukać firm Chwilówek itp. Na
wszystko potrzeba czasu.
Dziękuję za rozmowę
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Z SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W SUWAŁKACH
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Bożenna Szynkowska

Suwalska Drużyna Harcerek „Tratwa”, której patronką jest bł. s. Kanizja
Mackiewicz CSFN (Nazaretanka) – męczenniczka z Nowogródka – obchodziła
swój znaczący Jubileusz 25-lecia istnienia.
Harcerki przybyły do tutejszego sanktuarium, w którym znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona bł. Kanizji, aby
przeżyć właśnie tu radosne, jubileuszowe
świętowanie. W czasie uroczystej Mszy
św. harcerki pełniły posługę liturgiczną.
Wyraźnie wyróżniały się wśród obecnych
w kościele – pięknymi harcerskimi mundurami, a kapelusze nadawały jeszcze
większej krasy i tak urodnym dziewczętom. Na zakończenie jubileuszowej liturgii drużyna stanęła w pełnym rynsztunku
przed głównym ołtarzem, aby odśpiewać
modlitwę harcerską, która swą harmonią
i młodzieńczym zapałem poruszyła serca obecnych i napełniła je wzruszeniem
i pięknem.
„ O Panie Boże Ojcze nasz.
W opiece swej nas miej, harcerskich serc Ty drgnienia znasz.
Nam pomóc zawsze chciej...”

Rozważania pod kopułą – już
17.11.2017r. rozpoczął się cykl spotkań
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Suwałkach, w czasie których każdy będzie mógł znaleźć odpowiedź na trapiące
go pytania, problemy czy niepokoje. Z inicjatywy ks. Jaremy Sykulskiego, a także
członków POAK zrodziła się potrzeba
zorganizowania cyklu comiesięcznych
spotkań, w czasie których podejmowane
będą tematy i problemy nurtujące współczesnego człowieka.

Rozważania pod kopułą – to spotkania,
w czasie których nie będzie słów „rzucanych ponad głowami obecnych”, ale to
spotkania dla ludzi i o ludziach; spotkania,
które będą możliwością rozwiązywania
podstawowych spraw po Bożemu, spraw
które nurtują wielu, ale też niewielu ma
odwagę głośno o nich mówić.
ZAPRASZAMY do sanktuarium
w Suwałkach w każdy 3. piątek miesiąca
o godz. 18.30.

POZIOMO:
1) zwierzchnik diecezji;
4) krętacz, łgarz;
8) Kana …..;
9) pokład węgla;
10) aktówki;
12) zanik pamięci;
14) cenny zabytkowy mebel;
15) ogłoszenie w prasie;
16) cukierek w ruloniku;
18) Pójść po …… do głowy;
20) wypełniają trybuny
stadionu;
22) zmętnienie soczewki
oka, katarakta;
23) niejedna w parku;
24) reżyser polski, uhonorowany Oskarem;
26) między dłonią a przedramieniem;
27) pień zrąbanego drzewa;
28) zamierzony nietakt;
PIONOWO:
1) drobnostka, rzecz bez
znaczenia;
2) piękno charakteru;

3) tworzywo sztuczne
przypominające
szkło;
4) kompas magnetyczny;
5) kobieta na koniu;
6) stacja telewizyjna
TVP;
7) poprzedzał barok;
11) biały …, czyli osobliwość, unikat;
13) kradzież, rabunek;
16) odmierza porcję
mydła w płynie;
17) zabawka dla dziewczynki;
18) klub piłkarski z
Madrytu;
19) aktor polski,
zagrał Rzędziana w
„Ogniem i mieczem”;
21) urodą nie grzeszy;
23) roślina długowieczna
, kwitnie tylko raz;
25) zabawka ,płaska
szpulka na sznurku,
do podciągania.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozmiązanie krzyżówki. Rozwiązanie prosimy przesłać na kartkach
pocztowych do dnia 20 grudnia 2017 r. Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: ZADUSZKOWE MODLITWY. Nagrody wylosowali: Romualda Kalejta (Olecko); Marzena
Matecka (Suwałki); Jan Rusanowski (Suwałki)
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Martyria DZIECIOM

Najpiękniejszy
prezent
Zaczął się już Adwent. Wszyscy nam
przypominają o czekaniu na Pana Jezusa. Ale czy to grzech czekać na paczkę od
Mikołaja ?
Oczywiście, że nie grzech. Tylko jeszcze
lepiej byłoby go naśladować. Bo to wcale
nie jest jakiś bajkowy święty. To ludzie tak
go z biskupa pozamieniali w krasnoluda,
bo myślą, że tylko w bajkach tak się zdarza, że ktoś może dać komuś tak całkiem
za darmo. A to nieprawda, bo niedawno
dzieci z małego miasteczka w Polsce zebrały 4 duże torby słodyczy dla swoich rówieśników z misji. Dla tych, którzy nigdy
słodyczy nie mają, bo są biedni. Ci, którzy
potrafią czynić dobrze, nauczyli się tego
od Pana Boga, a On całkiem bezinteresownie dał nam cały świat. Kiedyś pewien
ksiądz był takim przebranym Mikołajem
w Domu Dziecka. Z worka wyciągał podarunki. Dla każdego coś innego, specjalnego, wymarzonego, oczekiwanego,
chociaż nie drogiego. I nagle...worek był
pusty, a jedna dziewczynka nic nie dostała. Mikołaj zrobił nieszczęśliwą minę i był
bardzo zakłopotany, tym bardziej, że tą
dziewczynką była nowo przybyła Kasia.
Ona uratowała całą sytuację. Powiedziała: „To nic. Ty będziesz dla mnie prezentem. Będziesz mi siebie przynosił w każdą
niedzielę, bo w niedzielę jest najsmutniej
bez odwiedzin. Tylko pamiętaj ani czekoladek, ani zabawek – tylko siebie”.
I to jest właśnie prezent najlepszy.
Wtedy daje się samo serce, nie zamienione na batoniki, lizaki czy piękne zabawki ze sklepu. Paczka cieszy tylko krótką
chwilę, a taki żywy prezent może stać
się przyjacielem na całe życie. Trudno
spotkać ludzi z takim wielkim sercem,
ale oni są najbardziej poszukiwani, bo
dzisiaj ludzie mają coraz więcej rzeczy,
ale coraz mniej uśmiechu, nie brakuje
im pieniędzy, ale przyjaciela, któremu
można powiedzieć wszystko i wypłakać
się przy nim i pośmiać się razem z nim.
A może Ty będziesz dla kogoś takim żywym prezentem ? Pomyśl, jest jeszcze
kilka dni do 6. XII.
Święty Mikołaju rozdający w podarkach serce,
Naucz jak samemu być dla kogoś
prezentem.
Opracowanie strony - s. Goretti.

ALL SAINTS’ DAY
opr. Katarzyna Nowacka
Wiele imion Świętych ma swoje odpowiedniki w języku angielskim. Znajdź te
imiona. Oto podpowiedzi:
Poziomo:
1) Św. Walczył ze smokiem
2) Św. Patron Hiszpanii, Ewangelista
3) Św. ,,Ty jesteś …… Opoka…”
4) Św. Patronka górników

Pionowo:
1) Św. Niewierny …
2) Św. … ze Sieny, nazwana prze Św. Jana
Pawła II ,,geniuszem kobiety”
3) Św. Czuwa nad kierowcami …
4) Św. Pierwszy powołany spośród
Apostołów; obchodzi imieniny
30 listopada

Wykreślanka
W poziomych i pionowych rzędach wyszukaj i wykreśl symbole i zwyczaje bożonarodzeniowe. Powodzenia!

Autor: Jakub Dzierżanowski,
kl. 6a, SP 4 Ełk
SPONSOREM NAGRÓD JEST:

Prosimy o nadsyłanie rozwiązań
wykreślanki do 20 grudnia 2017 r.
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Pielgrzymowanie z MARTYRIĄ - PORTUGALIA

MARTYRIA 12/2017

Pielgrzymka do Fatimy - świadectwa
W trakcie tych cudownych dni trwania pielgrzymki do Fatimy, a także teraz, po powrocie do codziennego pielgrzymowania
z Maryją i Jezusem, odczuwam wielką radość i wdzięczność, że
na mojej drodze spotykam tak wspaniałych ludzi. Dzięki nim,
ale także dzięki zupełnie nieznanym mi ludziom z całego świata,
mogłam doświadczać potęgi wiary i nadziei w Boże Miłosierdzie.
W miejscach objawień, z różańcem w ręku, wypełnialiśmy wolę
Maryi. Z Miłością, z Nadzieją , z Radością...
Wspólnie spędzone chwile (jakże radosne!), wspólna modlitwa, duchowe SPA i rozważania Słowa Bożego prowadzone przez
ks. Krzysztofa, umocniły mnie w mojej wierze, w naszym małżeństwie i w naszych przyjaźniach. Do tego jeszcze obcowanie
z imponującymi zabytkami Portugalii - w efekcie wspaniały odpoczynek i ładowanie akumulatorów, dziękuję…
Małgorzata Jarmoszko

Fot. Zbigniew Kwiatkowski

Byłam uczestniczką bardzo dobrze zorganizowanej pielgrzymki do Portugalii, z wizytą w Fatimie. Bardzo radośnie i modlitewnie odebrałam celebrę odmawiania Różańca w Kaplicy
Objawień, na placu modlitewnym, z podświetlonym Różańcem
ze strony Bazyliki Trójcy Przenajświętszej. Doświadczyłam modlitwy różańcowej w różnych językach odmiawianej przez młode
małżeństwa z dziećmi, niewidomych, chorych na wózkach, młodych, starszych, o różnej karnacji skóry, wpatrzonych w postument z figurą Maryi. To daje nadzieję, że nasza wiara,nadzieja
i miłość do Matki Bożej trwa i trwać będzie.
Krystyna Boużyk

Na kolanach do Matki Bożej

Pielgrzymi na schodach Sanktuarium

Procesja Światła

Wieczorny widok na Porto

Pani Fatimska

Sanktuarium Bom Jesus

