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W uroczystość Objawie-
nia Pańskiego, 6 stycznia  
w 560 polskich miejscowo-
ściach oraz 22 miastach za 
granicą, pod hasłem Pokój  
i Dobro, przeszedł 9. Orszak 
Trzech Króli. Orszak zdobył 
miano największych na świe-
cie jasełek upamiętniających 
pokłon Trzech Mędrców. 
Diecezja ełcka po raz czwarty 
włączyła się w organizowanie 
Orszaku. W tym roku w naszej 
diecezji za gwiazdą betlejem-
ską Orszak przeszedł ulicami 
Ełku, Augustowa, Giżycka, 
Mikołajek, Olecka, Pisza, Raj-
grodu, Rucianego-Nidy, Sta-
rych Juch, Studzienicznej, Su-
wałk, Sztabina i Wiżajn. 

Bp Mazur wyrażając 
wszystkim uczestnikom oraz 

organizatorom wdzięczność, 
mówił: „Towarzyszą nam 
dzisiaj słowa: Pokój i Dobro. 
Mamy być odważnymi twór-
cami pokoju, którego dzisiaj 
tak bardzo wszystkim potrze-
ba. Pokoju trzeba w naszych 
sercach, w naszych rodzinach, 
w naszej ojczyźnie i na świe-
cie”. Hierarcha przypomniał 
uczestnikom, że ten dzień jest 
także Dniem Misyjnym. Pa-
pieskie Dzieło Misyjne Dzie-
ci w tym dniu przeprowadza 
akcję Kolędników Misyjnych. 
Tegoroczna zbiórka wesprze 
dzieci z Tajlandii. „Niech ten 
Orszak przypomina, że win-
niśmy iść i głosić Chrystusa 
dla innych. Niech ten Orszak 
umacnia także naszą wiarę  
i przypomina nam, że Kościół 

Za gwiazdą do Betlejem
Fotorelacja z Orszaków Trzech Króli w Diecezji Ełckiej

powinien być zawsze w dro-
dze, a Kościół to my. Czasem 
będziemy spotykali różne 
przeszkody, może być to mróz, 
pokusy..., ale mamy Ducha 
Świętego, który pomaga nam 
przezwyciężać wszystkie prze-
szkody na drodze do Chrystu-
sa. Zanurzajmy się w tym źró-
dle nadziei, którym jest Jezus 
Chrystus” – mówił bp Mazur.

Pozdrowienia do wszyst-
kich uczestników Orszaku 
Trzech Króli 2017 skierował 
także prezydent Andrzej Duda 
z małżonką Agatą Kornhau-
ser-Dudą: „Inicjatywa orga-
nizowana na ulicach polskich 
miast, wsi i miasteczek barw-
nych korowodów stała się już 
pięknym zwyczajem, który 
przybliża symbolikę i znacze-

nie Święta Objawienia Pań-
skiego. „Pokój i Dobro” – słowa 
franciszkańskiego pozdrowie-
nia wskazują na bardzo ważne 
wartości, o które powinien za-
biegać każdy człowiek. Troska 
o nie przejawia się też w obsza-
rze ochrony natury” – podkre-
ślał prezydent Duda.

Głównym organizatorem 
Orszaku Trzech Króli w diece-
zji ełckiej była Akcja Katolicka, 
która do współpracy angażuje 
także inne podmioty: władze 
samorządowe, Caritas Diecezji 
Ełckiej, społeczność szkolną, 
harcerzy, wspólnoty parafial-
ne. Z każdym rokiem coraz 
więcej osób włącza się w przy-
gotowania Orszaku. Nad bez-
pieczeństwem czuwała policja.

Augustów

Ełk
Czcigodnemu Księdzu Biskupowi 

Romualdowi Kamińskiemu, 
z racji imienin, życzymy zdrowia, siły, ludzkiej życzliwości
 i wytrwałości w trudach codziennej kapłańskiej posługi.

Życzymy mocy Ducha Świętego, który nieustannie porywa serca do kroczenia 
drogą świętości; wiary, która pozwala pokonywać trudności; nadziei, która nie 

zawodzi i miłości, która wszystko zwycięża. Niech nieustająca opieka Matki Bożej 
oraz Jej wstawiennictwo będą pomocą oraz drogowskazem w służbie Bogu  

i drugiemu człowiekowi a Chrystus Pan – Dobry Pasterz –  niech przynosi siłę, 
radość i pokój z pełnienia pasterskiej posługi. 

Niech umacnia Księdza Biskupa w głoszeniu i czynieniu 
miłosierdzia, które otwiera na Bog a i Jego miłość.

Z pamięcią modlitewną
 – Redakcja Martyrii

Monika Rogińska
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Za nami dwa bardzo ważne wydarze-
nia w liturgii Kościoła: Święto Ofiarowa-
nia Pańskiego i NMP z Lourdes. Wiemy 
doskonale, że dziecko, które kocha szcze-
rze i gorąco, znajduje niejedno słowo na 
określenie matki. Kościół od wieków po-
zdrawia swoją Matkę-Maryję wieloma 
określeniami. W lutym zwracamy się do 
niej jako do Gromnicznej (2 II) i  Uzdro-
wienia chorych (11 II).

U progu tego miesiąca wyruszyliśmy 
do naszych kościołów, by z zapalony-
mi, poświęconymi świecami, rozpoznać 
w Chrystusie światłość świata. Spotykając 
w świątyni Jezusa, staliśmy się podobni 
do Symeona i Anny. Wraz z nimi wysła-
wialiśmy Boga, dziękując Mu szczegól-
nie za dar życia i posługi w Kościele osób 
konsekrowanych. To one – siostry i bracia 
oraz ojcowie zakonni, a także dziewice, 
wdowy i wdowcy konsekrowani – niosą 
dzisiejszemu światu orędzie ewangelicznej 
nadziei oraz proroctwo, które jest odczy-
tywaniem i uświadamianiem Bożej obec-
ności i mocy. Papież Franciszek na spo-
tkaniu z Unią Przełożonych Generalnych 
zakonów męskich (29 listopada 2013r.) 
powiedział na temat tożsamości i misji 
zakonników, że ewangeliczny radykalizm 
nie dotyczy wyłącznie osób zakonnych, 
ale wszystkich. Zakonnicy powinni być 
ludźmi zdolnymi obudzić świat. Zachęcał 
ich do szukania „nowych dróg” realizacji 
charyzmatu zakonnego. Zaproszeni do 
owego radykalizmu, jako wspólnota Ko-

ścioła i my, przemieniajmy świat. Niech 
wspomaga nas w tym Maryja.

Nasze życiowe drogi powierzamy Ma-
ryi, uciekając się do Jej wstawiennictwa 
i obrony, nie tylko przed gromami wy-
ładowań atmosferycznych, ale też przed 
burzami życia naszych serc. Tak wiele 
chorób nas „osłabia i pożera”. Tak bardzo 
potrzeba nam uzdrowienia… I  to nie tyl-
ko z chorób fizycznych, ale też z bezmyśl-
ności i duchowej ślepoty. Lourdes – to 
miejsce, gdzie Maryja przychodzi z łaską 
uzdrawiającej mocy Bożej. Dzień 11 lute-
go – rocznica Jej pierwszego objawienia 
Bernadecie – to Światowy Dzień Chorego. 
Sakrament namaszczenia chorych, należy 
obok sakramentu pokuty i pojednania, do 
grupy sakramentów uzdrowienia. Oby-
śmy, doznając miłosierdzia, które wycho-
dzi ku nam z darem przebaczania, umieli 
również być dla osób chorych, z naszego 
otoczenia, znakiem łaski Bożej. Oby oczy 
chorych rozbłyskały na nowo światłem 
nadziei, przez wyjście do nich z naszą 
życzliwą obecnością, dobrym słowem 
i pomocą.

O tym wszystkim możecie Państwo 
przeczytać w najnowszym numerze „Mar-
tyrii”. Wierzę, że siła i łaska, która biła ze 
świecy gromnicznej oraz uzdrawiająca 
moc sakramentu namaszczenia chorych, 
wszystkich nas przybliżyła do nieba. 

Życzę miłej  i owocnej lektury. 

Drodzy czytelnicy!
ks. Krzysztof Zubrzycki
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Giżycko

Gołdap

Mikołajki

Olecko

Fotorelacja z Orszaków Trzech Króli w Diecezji Ełckiej

Pisz

Sejny

Stare Juchy

Studzieniczna
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Wspólnota „Przy-
jaciele Oblu-
bieńca” jest naj-

młodszą grupą modlitewną 
założoną w naszej diecezji. Po-
wstała w 2010 r. przy  współpra-
cy Wspólnoty Charyzmatycznej  
z Ożarowa Mazowieckiego 
oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC 
– dyrektora Pallotyńskiej Szko-
ły Nowej Ewangelizacji. Gro-
madzi ona ok. 5 500 katolików 
różnych stanów, w wieku od 16 
lat wzwyż, formujących się we 
wspólnocie.

Fundamentem założe-
nia „Przyjaciół Oblubieńca”  
w ełckiej katedrze było „Se-
minarium Odnowy Wia-
ry” – rekolekcje prowadzone  
w kwietniu 2016 r. przez jedną 
ze wspólnot z Białegostoku,  
przy współpracy z poprzed-
nim wikariuszem katedry – ks. 
Tomaszem Bondzio. Po nich, 
dnia 28 czerwca 2016 r., ks. bp 
Jerzy Mazur uroczyście zawią-
zał pierwszą wspólnotę w na-
szej diecezji. 

Formacja wspólnoty wy-
gląda następująco: członkowie 
codziennie rozważają frag-
ment Pisma Świętego (wg pla-
nu podręcznikowego formacji 

w danym etapie rozwoju du-
chowego), a następnie groma-
dzą się na spotkaniu forma-
cyjnym. Najpierw jest wspólna 
Eucharystia, po niej przywi-
tanie Księgi Pisma Świętego. 
Następnie prowadzona jest 
modlitwa. Z kolei uczestnicy 
dzielą się w małych grupkach 
tym, co odkryli podczas co-
dziennych medytacji Słowa 
Bożego. Następnie wsłuchują 
się w konferencję podsumo-
wującą dany tydzień formacji. 
Na koniec  jest głęboka mo-
dlitwa. Członkowie dodat-
kowo biorą udział w różnych 
kursach prowadzonych przez 
Szkoły Nowej Ewangelizacji, 
celem udoskonalenia swe-
go warsztatu jako przyszłych 
ewangelizatorów. Stąd wyni-
ka główne zadanie wspólno-
ty: umacnianie Kościoła oraz 
budzenie świadomości po-
wszechnego powołania chrze-
ścijan do głoszenia Ewangelii. 
Inaczej mówiąc – kształtuje-
my przyszłych ewangelizato-
rów należących do dzieła No-
wej Ewangelizacji.

Ponadto członkowie wspól-
noty angażują się w życie para-
fialne. W naszej grupie opiera 

się to na prowadzeniu Wieczo-
rów Uwielbienia z modlitwą  
o uzdrowienie, pomoc w prze-
biegu kursów SNE, jak również 
w wielu innych działaniach pa-
rafialnych. Wspólnota w Ełku 

Przyjaciele Oblubieńca z Ełku

spotyka się w każdy czwar-
tek na Mszy św. o godz. 18:00  
w Katedrze Ełckiej, a po niej 
udaje się na spotkanie formacyj-
ne w Ełckiej Kurii Diecezjalnej.  

Serdecznie zapraszamy!

ks. Arkadiusz Dardziński

Informacje dodatkowe:
www.przyjacieleoblubienca.pl – oficjalna strona internetowa 

wspólnoty (znajdziemy tam wszystkie szczegółowe informacje 
na temat jej charyzmatu, struktury, formacji lub duchowości),

www.facebook.pl/przyjaceieleoblubiencaelk–oficjalna stro-
na internetowa wspólnoty w Ełku

W razie wszelkich pytań odnośnie wspólnoty i możliwości 
jej założenia w parafii proszę pisać na adres:arkady.aug@op.pl – 
ks. Arkadiusz Dardziński – pasterz wspólnoty w Ełku

MARTYRIA 2/20176 Fotorelacja z Orszaków Trzech Króli w Diecezji Ełckiej

Suwałki

Sztabin

Wiżajny

Pomoc rodzinom poszkodowanym w konflikcie syryjskim

Podczas opłatkowych spotkań noworocznych dla kapłanów diecezji ełckiej została 
przyjęta propozycja, aby każdy dekanat objął sześciomiesięczną pomocą finansową 

jedną rodzinę w Syrii w ramach programu „Rodzina Rodzinie”.
Jest to spersonalizowany program pomocy dla ofiar konfliktu syryjskiego przygo-
towany przez Caritas Polska. Daje on szansę na realną odpowiedź na apel Papieża 

Franciszka o przejęcie rodzin syryjskich przez parafie.

Do akcji mogą włączyć się zarówno parafie jak i osoby indywidualne, środowiska czy 
instytucje, które zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla konkretnej rodziny.

WDO - Ełk
więcj na: www.rodzinarodzinie.caritas.pl Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca w Ełku

Seminarium Odnowy Wiary
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11 lutego w Kościele 
powszechnym przeżywany 
jest XXV Światowy Dzień 
Chorego. O cierpieniu, 
dylematach lekarzy 
i potrzebach duchowych 
pacjenta opowiada lekarz 
internista, geriatra SPZOZ 
Augustów  
– Beata Biedulewicz.
Pani Beata Biedulewicz  
od 24 lat pracuje na oddziale 
chorób wewnętrznych 
w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
oraz w hospicjum 
stacjonarnym w Augustowie. 
Jest też wolontariuszem  
w hospicjum domowym. 

Na co dzień pracuje Pani z oso-
bami ciężko chorymi i często spo-
tyka się ze śmiercią. Czy do bólu  
i cierpienia można się przyzwyczaić?

Na szczęście nie można, jeśli tak by się 
stało, może to być oznaką zespołu wypa-
lenia, stanu, który jest sygnałem do zwe-
ryfikowania swego stanu emocjonalnego. 
Towarzyszenie osobom ciężko chorym, 
towarzyszenie śmierci jest bardzo trud-
ne. Na początku mojej pracy (przed 24 
laty), kiedy rozpoczęłam dodatkowo pra-
cę w hospicjum i dziennie umierało kilka 
osób, przyszedł moment zatrzymania. 
Rozmawiając z kolegą, który dłużej pra-
cował w opiece paliatywnej, mówię – nie 
dam rady, on na to – spójrz na to inaczej. 
Kiedy ktoś zaprasza ciebie na chrzest, 
komunię, ślub, czujesz się zaszczycona, 
potraktuj towarzyszenie śmierci, jako za-
proszenie na najważniejszą uroczystość 
w życiu. To bardzo pomogło mi, to po-
zwoliło właściwie porządkować emocje, 
które są nieodłącznym elementem naszej 
codzienne pracy.

Jak bardzo cierpienie wpływa 
na życie człowieka?  Czy jest róż-
nica między bólem a cierpieniem ?

Cierpienie wg definicji, to negatywny 
stan psychiczny, bądź fizyczny i emocjo-
nalny, doświadczany często jako ból (fi-
zyczny), nieprzyjemne doznanie ciała. 

Cierpienie jest pojęciem szerszym, niż 
ból. Ból to doznanie psychosomatyczne, 
cierpienie zaś obejmuje wiele innych aspek-
tów. Człowiek doznający cierpienia „pu-
stoszeje”. Najczęściej choroba „odziera” go 
z tego, co posiadał. Reakcje na cierpienie 
mogą być przeróżne: lęk i męstwo, rozpacz 
i nadzieja, samotność i poszukiwanie zjed-
noczenia z drugim człowiekiem, z Bogiem.

W takim razie czy cierpienie ma 
sens? Jakie ma ono znaczenie?

Widziałam destrukcję jakiej dokony-
wało cierpienie, pozostawała tylko gorycz 
rozczarowania, pretensji do Boga i ludzi,  
i pustka, nicość.

Widziałam też sens cierpienia, którym 
było nawrócenie, pojednanie, odnalezie-
nie siebie i Boga, dostrzeżenie, że życie jest 
darem. Przytoczę tu fragment wiersza Ril-
kego: „Każdemu daj śmierć jego własną, 
Panie, /daj umieranie, co wynika z życia, / 
gdzie miał swą miłość, cel i biedowanie...”

Ks. Tischner, który sam doznał ciężkiej 
choroby i cierpiał, napisał: „Cierpienie jest 
podstawowym faktem ludzkim, a nawet 
czymś więcej – jest próbą człowieczeństwa 
człowieka, próbą jego wewnętrznej praw-
dy. Przechodząc poprzez tę próbę, czło-
wiek okazuje się taki, jaki jest. Jego maski 
opadają, traci sens wszelka gra”.

W Pani pracy były zapewne 
momenty bezsilności medycyny 
względem choroby. Kiedy należy 
się poddać i już nie leczyć pacjenta?

Pacjent zawsze powinien mieć szansę na 
leczenie. Jest taka gałąź medycyny, jak opie-
ka paliatywna, która zajmuje się leczeniem 
pacjentów w terminalnym okresie choroby. 
Już wyjaśniam te terminy. Stan terminal-
ny, to taki okres, w którym (z medycznego 
punktu widzenia) nie oczekujemy wyzdro-
wienia pacjenta. Możemy jednak walczyć  
o jakość życia chorego, wg słów „nie do-
dajemy lat, ale dodajemy życia do lat”. Le-
czymy objawy somatyczne, leczymy stany 
ostre np. zapalenie płuc, obejmujemy opie-
ką psychologiczną i duszpasterską. Robimy 
wszystko, aby człowiek był podmiotem. 
Współczesna medycyna balansuje na gra-
nicy konsumpcjonizmu, potrafi oferować 
produkt, czego robić nie wolno. Jan Paweł 
II w „Evangelium vitae” pisał: „Medycyna, 
która przestaje służyć człowiekowi, a wręcz 
niekiedy obraca się przeciwko jego dobru, 
zaprzecza samej sobie”. Jest jednak możli-
wość zaprzestania zabiegów medycznych 
kosztownych, ryzykownych, nadzwyczaj-
nych lub niewspółmiernych do spodziewa-
nych rezultatów. Jest to odmowa „uporczy-
wej terapii”. Nie zamierza się w ten sposób 
zadawać śmierci. Przyjmuje się, że w tym 
przypadku nie można jej przeszkodzić. 
Decyzje powinny być podejmowane przez 
pacjenta, jeśli ma do tego kompetencje i jest 
do tego zdolny; w przeciwnym razie – przez 
osoby upoważnione, zawsze z poszanowa-
niem rozumnej woli i słusznych interesów 
pacjenta.

Czy powinno mówić się pacjen-
towi o bardzo złym stanie zdro-
wia?

W ciągu wielu lat mojej pracy przeżyłam 
różne „mody” dotyczące informowania 
pacjenta. Od całkowitego zatajania praw-
dy przed chorym, łącznie z tworzeniem 
dwóch kart wypisowych i wręcz przeciw-
stawny kierunek koniecznego mówienia 

prawdy, w zgoła amerykańskim stylu. Wg 
przepisów, pacjent ma prawo do uzyska-
nia pełnej wiedzy na temat swojej choroby, 
ale ma również prawo, jeśli tego nie chce, 
do nieuzyskania takiej wiedzy. Każdy 
człowiek jest inny i to należy uszanować. 
Każda skrajność budzi niebezpieczeństwo 
zatracenia tego szacunku. To trudno sobie 
wyobrazić jak często pacjent, który prze-
szedł onkologię, kilka rozmów na temat 
choroby, trafia do hospicjum stacjonarne-
go i tak skutecznie wyparł wiedzę na ten 
temat, że w głębi swego świata nie wie, na 
co jest chory (nie dotyczy to pacjentów 
ograniczonych intelektualnie). Pani Pro-
fesor Krystyna de Walden-Gałuszko za-
wsze nas uczyła: „Prawdę należy podawać 
jak lekarstwo – zbyt szybko i dużo może 
zabić, jak przedawkowanie leku”.

Co pomaga w godnym przeży-
ciu cierpienia?

Wspomniany wcześniej ks. Tischner, 
który sam doznał cierpienia, napisał: 
„Cierpienie nie uszlachetnia, nie zbawia. 
Zawsze zbawia Bóg, który jest miłością. 
Dlatego ważne jest nawet nie tyko to, jak 
przyjmujemy cierpienie, co z Kim się je 
przyjmuje”. Kiedy człowiek traci nadzie-
ję na wyleczenie, kiedy cierpi, bo nie wie, 
co będzie dalej, ma jedną szansę na godne 
przeżycie tego czasu. Rozpoczynając pracę 
z każdym pacjentem paliatywnym, py-
tam, czy jest wierzący, jeśli tak, to próbu-
jemy całym zespołem przeprowadzić Go 
przez kres ludzkiej drogi, bo mamy dokąd. 
O wiele trudniej przeżywają to osoby nie-
wierzące. 

Michele Barzach (minister zdrowia 
Francji) powiedziała kiedyś: „Mimo swej 
tak bogatej wyobraźni i niemal nieograni-
czonych środków, nasze rozwinięte społe-
czeństwa nigdy nie będą mogły wymyślić 
zasiłku lub wyspecjalizowanej struktury, 
którą zastąpiłyby uścisk dłoni lub wymia-
na spojrzeń”.

W każdym cierpieniu trudno sobie 
wyobrazić głębię samotności, która towa-
rzyszy choremu, to można zmienić, będąc 
obok, lecząc, pielęgnując, modląc się, to-
warzysząc... 

Często to jest największym DAREM, 
jaki możemy ofiarować tym, których ko-
chamy.

Czy może Pani opowiedzieć ja-
kąś historie ze swojej pracy? To, 
co Pani najbardziej utkwiło w pa-
mięci?

Opowiem historię z początku mojej 
pracy. Na oddział wewnętrzny trafiła sio-
stra zakonna ze Studzienicznej, staruszka 
o światłym umyśle, która mówi: „Pani 
Doktor ja nie chcę tu być, jestem tylko  
z posłuszeństwa do przełożonej”. Będąc 
młodą lekarką odpowiedziałam, że my 
tu siostrze pomożemy, ona jednak wie-

działa lepiej i mówi dalej, że: „… nie chce 
już żyć, ja już chcę do mego Oblubieńca”.  
W Jej oczach była młodzieńcza miłość, 
jaka towarzyszy nastolatkom. Po wielu la-
tach pracy i towarzyszenia odchodzeniu, 
nigdy już nie widziałam takich oczu, za-
kochanych w Panu Bogu.

Dziękujemy za rozmowę - Renata Różańska

Biskup Romuald Kamiński uhonoro-
wany został tytułem Człowieka Dialogu 
2016 przyznawanym przez członków Rady 
Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Uro-
czystość nadania tytułu odbyła  się 26 
stycznia w Białymstoku, w ramach obcho-
dów Dnia Islamu. 

Uchwałę w sprawie uhonorowania 
bp. Kamińskiego podjęło obradujące  
w grudniu Walne Zgromadzenie Rady.  

W uzasadnieniu działacze zwrócili uwa-
gę na wybitne zasługi biskupa na rzecz 
dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego  
w Polsce.

Biskup Romuald Kamiński jest bisku-
pem pomocniczym w naszej diecezji. Od 
2006 do 2016 roku był przewodniczącym 
Komitetu ds. Dialogu z Religiami Nie-
chrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Mię-
dzyreligijnego Konferencji Episkopatu 
Polski oraz delegatem KEP ds. dialogu 
katolików i muzułmanów.

Nadanie tytułu Człowieka Dialogu 
Rady 2016 odbyło się w ramach ogólno-
polskich obchodów Dnia Islamu, które 26 
stycznia odbyły się w białostockim Cen-
trum Wystawienniczo-Konferencyjnym 
Archidiecezji Białostockiej.

Dotychczas laureatami wyróżnienia 
byli m.in. papież Jan Paweł II,  historyk  
i twórca Rady Wspólnej prof. Jan Tyszkie-
wicz oraz działacz społeczny Maciej Musa 
Konopacki. (KAI)

Ks. biskupowi Romualdowi  
z serca gratulujemy

Modlitwa o beatyfikację  
Ks. Kazimierza Hamerszmita

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, Ty w osobie Jezusa Chrystusa 
dałeś ludziom na ziemi najwspanialszy wzór życia w miłości. Twój 
sługa Ksiądz Kazimierz Hamerszmit żył miłością i ukazał swoim zży-
ciem, że komunia z Tobą objawia się poprzez trwanie w łasce uświę-
cającej, spełnienie w cichości dobrych uczynków i zgadzanie się  
z Twoją wolą, nawet w chwilach upokorzenia i cierpienia. Dla więk-

szej chwały Twojego majestatu i dla mojego duchowego pożytku, za jego wstawiennictwem 
udziel mi łaski …. O którą pokornie proszę. Spraw, aby dostąpił on chwały ołtarzy. Przez Chry-
stusa Pana Naszego. Amen.

Imprimatur – Biskup Ełcki, bp Jerzy Mazur, Nr 27/2017. Wiadomości o otrzymanych łaskach prosimy 
zgłaszać do: Ełcka Kuria Diecezjalna, 19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1

DOTYKAJĄC cierpienia

CZŁOWIEK DIALOGU 2016 

Sługa Boży Ks. Kazimierz Aleksander Hamerszmit, ur. 12.02.1916 r. we wsi Kołaki Kościelne k/Za-
mbrowa. Święcenia kapłańskie: Łomża, 30.04.1939 r. Lata 1940-1945 – więzień hitlerowskich obozów 
koncentracyjnych, m.in. Dachau. Posługa duszp.: Grajewo, Augustów, Ostrołęka, Łomża i Suwałki.  
W latach 1965-1986 administrator i proboszcz parafii św. Aleksandra w Suwałkach. Zmarł w Suwałkach 
05.02.1996 r. w opinii świętości. W lokalnym środowisku cieszył się wielkim szacunkiem, postrzega-
ny jako człowiek dobroci i życzliwości. Jego gorliwość apostolska przejawiała się m.in. w ogromnym 
zaangażowaniu w głoszenie Słowa Bożego, umiłowaniu konfesjonału, trosce o katechizowanie dzieci 
i młodzieży, a także w trosce o biednych, chorych i ludzi w podeszłym wieku.

bp Romuald Kamiński
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Renata Różańska
- żona, matka, babcia, pracuje 
w redkacji mediów katolickich 

diecezji ełckiej 
 

Cicha przystań w jesieni życia

Dom Pomocy Spo-
łecznej „Misericor-
dia” w Ełku, któ-

ry prowadzi Caritas Diecezji 
Ełckiej, mieści się w pobliżu 
Szpitala Miejskiego. Otoczo-
ny lasem, z dala od ulicznego 
zgiełku. Placówka dysponuje 
46 miejscami dla seniorów. 
Obecnie w ośrodku mieszka 
39 osób. W trosce o komfort 
mieszkańców zarówno budy-
nek, jak i otaczający go teren, 
pozbawiono barier architek-
tonicznych i przystosowano 
do potrzeb osób w podeszłym 
wieku. 

„Nasz dom powstał z my-
ślą o wszystkich osobach star-
szych, którym chcemy stwo-
rzyć godne i komfortowe 
warunki życia, zapewniając 
im długofalową i wielowy-
miarową opiekę” – mówi 
dyrektor domu, ks. Dariusz 
Kruczyński. I to widać. Pokoje  
w pełni wyposażone (Internet, 
TV, telefon) i funkcjonalne,  
z łazienkami przystosowanymi 
dla osób niepełnosprawnych, 
W każdym z nich zamontowa-
ny jest „system przywołania”, 
pozwalający przez całą dobę 
korzystać z pomocy personelu. 
W placówce znajduje się sala 
do prowadzenia zajęć uspraw-
niających, świetlica do spo-
tkań z bliskimi, a także ogól-
nodostępne sale telewizyjne. 
„Profesjonalną, całodobową 
opiekę sprawuje wykwalifiko-
wany personel, który troszczy się  
o potrzeby mieszkańców, dba 
o ich bezpieczeństwo i tworzy 
ciepłą, domową atmosferę. 
Naszym celem jest, aby nasi 

mieszkańcy mieli poczucie, że 
czas spędzony w Domu Opie-
ki, jest nagrodą za dotychcza-
sowe życie, a bliscy byli spo-
kojni i pewni, że ich członek 
rodziny jest pod dobrą opieką 
– tłumaczy dyrektor i dodaje 
– to nie jest tak, że ci wszyscy 
ludzie znaleźli się tutaj, bo się 
nie zajmują nimi rodziny czy 
nie chcą tego robić, chociaż 
są i takie przypadki. Kiedyś  
w domu była rodzina wielopo-
koleniowa i zawsze ktoś tą bab-
cią, dziadkiem mógł się zaj-
mować. Dzisiaj obserwujemy, 
że coraz więcej ludzi starszych 
jest samotnych. Dzieci są dłu-
gi czas poza domem i ta osoba 
mieszka samotnie, zamknięta 
w czterech ścianach. Zaspaka-
janie podstawowych potrzeb 
nie wystarcza, bo nikt przecież 
nie chce być sam. Każdy z nas 
szuka kontaktu z drugim czło-
wiekiem.” 

Na terenie domu mieszkań-
cy korzystają z terapii zajęcio-
wej, rehabilitacji. Maja zapew-
nioną opiekę lekarską, a także 
pełne wyżywienie, z uwzględ-
nieniem indywidualnych po-
trzeb. Ludzie, którzy tu miesz-
kają, są w podobnym wieku, 
mają te same troski, problemy 
i tematy. Czują się sobie po-
trzebni. „Dzięki temu, że tutaj 
mieszkam, w większym stop-
niu jestem aktywna społecz-
nie i towarzysko. Poznałam 
naprawdę kilka wspaniałych 
osób, dzięki którym łatwiej 
jest mi pokonywać codzienne 
trudy i rozterki” – mówi jedna 
z mieszkanek. „Ja ma już swoje 
lata. Mam mieszkanie, ale nie 
wyobrażam sobie powrotu do 
niego. Tam byłam sama, a tu 
mogę porozmawiać, pożarto-
wać, pośmiać się. Jestem wśród 
ludzi i jest mi tu dobrze”.

Mieszkańcy domu maja 
także zapewnioną opiekę du-
chową. „Są osoby, które parę 
lat nie były w kościele, bo nie 
mogły same tam dotrzeć. Tutaj 

mamy kaplicę, jest odprawiana 
Msza św., mają zaspokojone 
potrzeby duchowe. Widzę, jak 
bardzo to jest dla nich ważne”. 

Dom Pomocy Społecznej 
„Misericordia” prowadzi też 
dom dziennego pobytu. Ta for-
ma opieki jest skierowana do 
osób starszych, które nie mu-
szą mieszkać w ośrodku, ale 
ze względu na inne obowiązki 
rodziny, nie maja zapewnionej 
opieki podczas dnia, bądź nie 
są jeszcze zdecydowane na sta-
ły pobyt w DPS-ie. Wtedy, po 
uzgodnieniu warunków, można 
przywieźć podopiecznego rano, 
a następnie odebrać wieczorem.

Pensjonariusze domu są 
bardzo otwarci na drugiego 
człowieka i chętnie nawiązują 
relacje z innymi. „Zachęcamy 
młodych i dorosłych ludzi do 
wolontariatu u nas, zaprasza-

my do odwiedzania naszych 
podopiecznych. Jeżeli są oso-
by starsze, sprawne, którym 
dzień się dłuży i nie mają, co 
ze sobą zrobić, to mogą do nas 
przyjechać, porozmawiać, na-
wiązać relacje. To bardzo waż-
ne. Dojazd do naszej placówki 
jest bardzo dobry. Przystanek 
autobusowy znajduje się prak-
tycznie przy samym ośrodku” 
– zachęca dyrektor DPS „Mi-
sericordia”. 

Jak w każdej rodzinie i tutaj 
także zdarzają się trudne chwile, 
związane z wieloma sprawami, 
ale nie należy bać się tego miej-
sca, gdyż tu żyje się ludziom 
dobrze. Mieszkańcom domu 
stworzona została rodzinna 
atmosfera, a wykwalifikowa-
ny personel opiekuńczo-pielę-
gniarski dba o ich komfort i bez-
pieczeństwo, całą dobę.

O historii parlamentary-
zmu, o dniu pracy posła, a tak-
że o tym czy poseł ma… żonę, 
rozmawiała młodzież z ośrod-
ka z Łupek k. Pisza na lekcji 
wiedzy o społeczeństwie, któ-
rej gościem był Jerzy Małecki 
– poseł na Sejm RP. 

18 stycznia 2017 r. ponad 
trzydziestoosobowa grupa 
młodzieży ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Łupkach im. dr 
Wł. Klementowskiego wzięła 
udział w lekcji, której gościem 
był poseł Jerzy Małecki. 

Pan poseł w czasie zajęć 
z wiedzy o społeczeństwie 
opowiedział o historii i sposo-

Poseł opowiadał młodzieży o swojej pracy
bie funkcjonowania parlamen-
taryzmu polskiego. Uczniowie 
dowiedzieli się również, jak 
wygląda dzień pracy posła 
i zadawali pytania. Wśród 
nich znalazły się również te 
dotyczące prywatnego życia, 
a młodzież pytała: Czy poseł 
ma żonę? Czym kieruje się 
przy głosowaniu w sejmie? Ja-
kie korzyści wynikają  dla  re-
gionu, z którego on pochodzi? 
Czy poseł ma inną pracę, niż ta 
w sejmie? 

Na zakończenie spotkania  
uczestnicy wymienili się pre-
zentami. Lekcja była również 
okazją do zrobienia wspólnego 
zdjęcia. 

„Była to bardzo miła wi-

Dawid Listowski

zyta, która mam nadzieję po-
dobała się również uczniom 
– podsumował Jerzy Małecki. 
– Dziękuję dyrekcji i nauczy-
cielom  szkoły, szczególnie 

pani Marioli Mierkowskiej 
– opiekunowi Samorządu 
Uczniowskiego za zaproszenie 
i inicjatywę zorganizowania 
lekcji z moim udziałem. 

Nie można być obo-
jętnym na chorobę, 
a przede wszystkim 

na chorego. Pięknego człowie-
ka poznajemy po jego wrażli-
wości na chorych. Ten, które-
go obejmujemy naszą troską, 
uwagą, obecnością, bliskością 
– zdrowieje. Chorujemy nie 
będąc zauważanymi przez do-
mowników. Brak troski, nie-
wrażliwość na obecność dru-
giego sprawia, że wchodzi on 
w doświadczenie choroby.

Chciałbym w kilku słowach 
opowiedzieć o stowarzyszeniu 
ochotników cierpienia, które 
także w naszej diecezji spotyka 
się przy 108 szpitalu wojsko-
wym w Ełku.

Stowarzyszenie Cichych 
Pracowników Krzyża jest ru-
chem założonym przez prała-
ta Luigiego Novarese i siostrę 
Elwirę Miriam Psorullę. Za 
datę jego powstania przyjmu-
je się dzień 1 listopada 1950r. 
Członkami Stowarzyszenia 

są duchowni i świeccy, którzy 
całkowicie poświęcili się Bogu 
oraz pragną świadczyć o swej 
pełnej komunii z Chrystusem, 
udzielając wsparcia osobom 
cierpiącym. Od momentu swo-
jego powstania Stowarzyszenie 
przyczyniało się do uświada-
miania powołania i ważnej 
roli osób chorych w Kościele  
i świecie, wezwanych do wy-
pełniania zadania ewangelizo-
wania własnym życiem.

Ukazanie wartości cierpie-
nia oraz prawdy, że może ono 
przyczynić się do integralnego 
– osobowego i chrześcijańskie-
go – rozwoju człowieka cho-
rego było kolejnym wielkim 
działem ks. Novarese. Sam 
człowiek cierpiący miał stać się 
apostołem. Gdy chory dzięki 
spotkaniu z Chrystusem od-
kryje sens swojego doświad-
czenia choroby, samotności  
i odrzucenia, staje się szcze-
gólnie wiarygodnym głosicie-
lem Ewangelii dla będących 

w podobnej sytuacji i nadal 
czujących się bezużytecznymi 
i zagubionymi.

Apostolat, polegającym na 
cierpliwym towarzyszeniu 
choremu w stopniowej akcep-
tacji swojego życia i na zachę-
ceniu do złożenia go w ofierze, 
musi opierać się na funda-
mencie spotkania „człowiek  
z człowiekiem”, na przyjaźni 
i na nieustannym kontakcie  
z cierpiącym.

Człowiek niepełnosprawny 
i chory powinien uświadomić 
sobie swoje powołanie i misję  
w Kościele, rodzinie i społe-
czeństwie. Mają mu w tym 
pomóc rekolekcje i rozważenie 
orędzi Matki Boskiej z Lourdes 
i Fatimy. Pragnieniem ks. No-
varese było, aby chorzy zrozu-
mieli, że ich cierpienie ma sens, 
i odkryli, że ich powołaniem 
jest ofiarowywanie go Kościo-
łowi. Potrzebna pomoc ludziom 
niepełnosprawnym była impul-
sem do powstania trzeciego 

stowarzyszenia – Braci i Sióstr 
Chorych, do których przynale-
żą osoby zdrowe, uczestniczące 
w działalności Wspólnoty.

W rozległy i różnorodnym 
świecie cierpienia Cisi Pra-
cownicy Krzyża urzeczywist-
niają w sobie drogę wzrostu  
i dojrzewania w wierze, dzie-
ląc się tym doświadczeniem  
z każdym człowiekiem. W ten 
sposób w paschalnym świetle 
wszyscy odkryją  powołanie 
do zrozumienia i głoszenia 
sensu własnego cierpienia  
oraz radości zbawienia. Cisi 
Pracownicy Krzyża pragną 
świadczyć o swojej pełnej  
i głębokiej komunii z Chrystu-
sem w przekonaniu, że pełna 
pomoc społeczna i kościelna 
(por. Konstytucja duszpaster-
ska Gaudium et Spes, nr 41) 
opiera się na towarzyszeniu 
cierpiącym na drodze ich życia 
(por. Łk 24, 13-35).

Ks. Janusz Niedźwiecki – kapelan 
108 szpitala wojskowego w Ełku

11 LUTY - ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
DOŚWIADCZAJĄC cierpienia

Młodzież dziękuje Panu Posłowi za spotkanie

Dom Pomocy Społecznej Misericordia w Ełku

Terapia zajęciowa w DPS-sie - zajęcia plastyczne

Pokój dzienny, ogólnodostępny z telewizją
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Od stycznia w cyklu 
„Rodzina zjedno-
czona na modlitwie” 

na comiesięcznych spotkaniach 
ewangelizacyjno-modlitewnych 
w gronie rodziny rozważamy 
tematy o Kościele. Pierwszym 
z nich jest: Kościół jako Lud 
Boży. Kościół dzisiaj stał się pro-
blemem niemal dla każdego: 

- dla samego Pana Boga, bo 
jest za bardzo ludzki i często 
nie dorasta do ideału swojego 
Założyciela;

- dla chrześcijan, bo chociaż 
należą do Kościoła, to wciąż na 
niego narzekają i go krytykują;

- dla niewierzących, bo 
walczy o moralność, która im 
nie odpowiada i głosi prawdy, 
których bardzo często nie chcą 
słuchać. 

W publikacji, którą rodzi-
ny diecezji ełckiej otrzymały 
na kolędzie, jest szczegółowe 
omówienie tematu. Czytelni-
kom „Martyrii” proponujemy 
spojrzenie na tematy o Ko-
ściele jeszcze w innym ujęciu. 
Niech będzie to nasza próba 
zmierzenia się z problemem,  
jakim stał się w naszym odczu-
ciu Kościół. W comiesięcznych 
spotkaniach będziemy szukali 
odpowiedzi na pytania: Czym 
jest Kościół? Ile w nim jest ele-
mentu boskiego, a ile tego, co 
ludzkie i grzeszne? Jakie jest 
moje miejsce w Kościele? Jaką 
postawę powinienem przyjąć 
wobec tej rzeczywistości, którą 
wyraża słowo „Kościół”?

Kościół zbudowano na fun-
damencie Apostołów. Przez 
chrzest św. zostaliśmy włącze-
ni do rodziny dzieci Bożych 
i za tę rodzinę każdy z nas jest 
w pewnym stopniu odpowie-
dzialny. Poddajmy pod reflek-
sję, w jaki sposób ten Kościół, 
którym wszyscy jesteśmy, 
traktujemy? Jak traktujemy 
Kościół Chrystusowy? 

Ks. prof. Marian Rusecki 
zauważył, że generalnie ludzie 
ochrzczeni zajmują wobec Ko-
ścioła cztery postawy:  

* Pierwsza, to mówiąc brutal-
nie, postawa psa ogrodnika: sam 
nie korzystam i innym staram 
się to utrudnić, obrzydzić, znie-
chęcić. Ci, którzy przyjmują tę 
postawę zostali kiedyś ochrzcze-
ni, ale gdy dorośli, stwierdzili, że 
tak naprawdę Kościół nie jest im 
do niczego potrzebny. Zerwali 
z nim swój kontakt, krytykują 
go, oczerniają  i plują na niego, 
gdzie tylko mogą i jak tylko po-
trafią. Jednak to im nie wystar-
cza. Oni chcą, żeby inni też po-
szli za ich przykładem. Dlaczego 
to robią? Trudno powiedzieć. 
Być może chcą w ten sposób za-
bić resztki sumienia, które cza-
sem się w nich odzywa…

* Druga, to postawa klien-
ta w hipermarkecie. Ludzie 
przychodzą do Kościoła, gdy 
czegoś potrzebują – płacą i ku-
pują: chrzest, ślub, pogrzeb. Są 
pieniądze – jest usługa. Dla-
tego też dziwią się czasem, 
że ksiądz robi problemy przy 
chrzcie dziecka, gdy jego ro-
dzice żyją bez ślubu. Dziwią 
się, że kapłan nie chce wydać 
zaświadczenia, że są wierzą-
cy i praktykujący, chociaż od 
kilku lat nie byli na niedzielnej 
Mszy św. Wówczas padają sło-
wa: przecież płacę, więc co się 
ksiądz czepia?

* Trzecia, to postawa par-
lamentarzysty – oczywiście 

Kościół jako Lud Boży

chodzi o parlamentarzystów 
z dalekich i raczej niecywili-
zowanych krajów, bo przecież 
w naszej ojczyźnie jest zupeł-
nie inaczej. Chociaż mu się 
nie chce i guzik go to wszystko 
obchodzi, to od czasu do czasu 
pojawia się na obradach sejmu. 
Poczyta sobie gazetę, czasem 
się zdrzemnie, ale jest, bo tak 
po prostu wypada. Chrześci-
janin, który przyjmuje taka 
postawę, także czasem przy-
chodzi do kościoła – na Wiel-
kanoc, w Boże Narodzenie. 
Przychodzi – nie z potrzeby 
serca, nie po to, aby się spotkać 
z Jezusem, nie po to, aby się po-
modlić, ale dlatego, że wszyscy 
chodzą. Wszyscy chodzą – po 
co się więc wyłamywać?

* Czwarta, to postawa 
członka rodziny, takiego, który 
w tej wspólnocie czuje się do-
brze. Chętnie się z nią spotyka, 
czuje się za nią odpowiedzialny 
i stara się żyć jej życiem. 

Może warto w najbliższym 
czasie wspólnie z dziećmi na-
wiedzić swój kościół parafial-
ny, ale tym razem nie tylko 
w celu modlitwy. Zwróćcie 
uwagę na jego architekturę, 
wystrój, ewentualne prace, 
które przy nim się toczą. Za-
stanówcie się, jaki jest wasz 
udział w życiu wspólnoty pa-
rafialnej, jaka jest wasza po-
stawa wobec Kościoła. Jaką 
tworzycie rodzinę dzieci Bo-
żych.

„Małżeństwo Asi i Marka przechodzi trudny czas. Każde z nich czuje się niedoce-
nione i niezauważone,niepostrzeżenie w ich życiu pojawia się obcość, coraz bardziej 
oddalająca małżonków od siebie. Kiedy Asia odkrywa, że późne powroty z pracy jej 
męża mają związek z atrakcyjną koleżanką, głębiej angażuje się w znajomość z dawno 
niewidzianym przyjacielem z młodości… Gdy wydaje się, że dla ich związku nie ma już 
nadziei, dramatyczny splot wydarzeń przewraca ich życie do góry nogami, zmuszając do 
podjęcia walki o małżeństwo, rodzinę i wiarę.” (fragment książki)

Jest to przejmująca opowieść o najpiękniejszej relacji, jaką może przeżyć kobieta 
i mężczyzna: nierozerwalnej, na dobre i na złe, na zawsze. Powieść, która pokazuje, jak 
Bóg pomaga nam znaleźć rozwiązanie nawet najbardziej zagmatwanej życiowej historii.  
Losy Asi i Marka przekonują nas, że warto trwać w sakramentalnym małżeństwie i wal-
czyć o nie z wszystkich sił. Pokazują, że Bóg pomaga nam znaleźć rozwiązanie nawet 
najbardziej zagmatwanej życiowej historii.

 Wydawnictwo eSPe, Wydawnictwo Zakonów Księży Pijarów, Kraków
Książkę można nabyć w księgarni katolickiej wydawnictwa: 

www.boskieksiążki.pl, koszt. 19,50zł

Cztery pory miłości
Warto PRZECZYTAĆ

Dialog ekumeniczny wyma-
ga odwagi, pokory i cierpliwo-
śći - powiedział bp Romuald 
Kamiński w katedrze ełckiej. 
Biskup pomocniczy diecezji 
ełckiej przewodniczył Mszy św. 
w intencji zjednoczenia wszyst-
kich wyznawców Chrystusa.

W Eucharystii wzięli udział 
również ks. Grzegorz Stołycin 
– proboszcz kościoła grecko-
katolickiego w Chrzanowie 
oraz ks. Dariusz Zuber – pro-
boszcz kościoła ewangelicko-
-metodystycznego.

Bp Kamiński podkreślił, 
że aby zaangażować się w dia-
log ekumeniczny, trzeba mieć 
odwagę, pokorę i cierpliwość. 
Trzeba poznać i umiłować 
Boga w Jezusie Chrystusie, 
przyjąć Jego naukę, ewangelię  
i tym nauczaniem żyć codzien-
nie. - „Odnawiać siebie, to od-
nawiać świat, by w ten sposób, 
tutaj na ziemi budować Króle-
stwo Boże. Chrystus dał nam 

przykład, kiedy stawał przed 
Ojcem i błagał: ‚Spraw Ojcze, 
aby byli jedno’. I tego właśnie 
chce Chrystus od wspólno-
ty kościoła: aby świat poznał  
i uwierzył, że wszyscy jesteśmy 
dziećmi jednego Ojca” – po-
wiedział duchowny. 

Jak podkreślił biskup, obo-
wiązek przywracania jedności 
to zadanie każdego chrześci-
janina. - „Uzmysławia nam to 
hasło tegorocznego Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześci-
jan: ‚Miłość Chrystusa przy-
nagla nas’ (2Kor 5,14-20). Na-
szym obowiązkiem jest troska 
o drugiego człowieka. Bardzo 
biernie troszczymy się o to, co 
jest takim wielkim zadaniem. 
Jedność to zadanie. I z tego 
zadania bycia w jedności nie 
wywiązaliśmy się w historii 
należycie - przyznał”. 

Zdaniem pomocniczego 
biskupa ełckiego, aby dążyć 
do jedności, potrzebujemy 

przemiany, czyli nawrócenia. - 
„Jesteśmy wspólnotą kościoła.  
I żeby Kościół był jednością, 
to najpierw ta jedność musi się 
dokonać w każdym z nas. My 
mamy skutecznie prowadzić 
swoje drogi ku nawróceniu. To 
jest zadanie na każdy dzień” – 
powiedział bp Kamiński. 

Na zakończenie celebra-
cji, przed błogosławieństwem 
przedstawiciele innych wy-
znań obecni na Mszy św. skie-
rowali do wiernych słowa po-
zdrowień.

Bp Kamiński: dialog ekumeniczny wymaga 
odwagi, pokory i cierpliwość

Renata Różańska

Nabożeństwa ekumeniczne 
odbywają się także w Mikołaj-
kach, Giżycku, Piszu i Suwał-
kach. 

Na terenie diecezji ełckiej 
obok Kościoła katolickiego 
istnieje dziewięć innych Ko-
ściołów: ewangelicko – me-
todystyczny, ewangelicko – 
augsburski, staroobrzędowy, 
chrześcijan baptystów, Ad-
wentystów Dnia Siódmego, 
zielonoświątkowców, Zborów 
Chrystusowych i Nowoapo-
stolski.

bp Romuald Kamiński

Ks.  dr Jacek Uchan 
-dyrektor Wydziału Duszpaster-
stwa Ogólnego Kurii Biskupiej 

w Ełku/
 

Kościół - to wspólne wpatrywanie się w niebo
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Ks. Radosław Rybarski 
– psycholog, doktorant psycho-
logii na Katolickim Uniwersyte-

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

Radość jako zadanie 

Stowarzyszenie Zacheusz 
od 2004 roku zajmuje się pro-
mowaniem kultury i dziedzic-
twa narodowego. Kierowni-
kiem artystycznym w pracy 
muzycznej jest Przemysław 
Stępkowski, który na bazie do-
konań śp. Wacława Kułakow-
skiego, mistrza gry na cymba-
łach wileńskich, aranżuje wraz 
z ełcką młodzieżą muzykę 
graną i śpiewaną przed wojną 
na Wileńszczyźnie.                   
Muzyka Wileńszczyzny sta-
nowi szczególne bogactwo 
Polskiej kultury, która odcho-
dzi w zapomnienie. Stowa-
rzyszenie nagrywa kadryle, 
polki, walce, mazurki, oberki, 
kozaki i inne zapomniane tań-
ce, posiłkując się środkami 
z Urzędu miasta Ełk i Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej. Wraz 
z cymbalistą, Wacławem Kuła-
kowskim, który umarł w Boże 
Narodzenie 2016r., młodzież 
nagrała film dokumentalny 
„Mistrz i uczeń”. Jest to obraz 
ukazujący dokonania pana 
Kułakowskiego, gdzie kil-
kunastu uczniów wraz z mi-
strzem w Kazimierzu nad Wi-
słą, prezentowało dokonania 
pracy w ramach Szkoły Cym-
balistów, którą pan Wacław 
prowadził w Stradunach, Ełku 
i Nowej Wsi Ełckiej. Dzięki 

Potrafimy dzielić lu-
dzi wg wielu roz-
maitych kategorii. 

Takim podziałem, który do-
skonale odróżnia jednych od 
drugich, jest… radość. Do-
brze wiemy czy osoba, którą 
znamy, chociażby trochę, jest 
radosna, ogólnie rzecz biorąc 
taka, która potrafi czerpać 
z życia radość. Radość jest 
konsekwencją naszego ogól-
nego nastawienia do życia. 
Inaczej w sytuacji samocho-
dowej stłuczki zachowa się 
osoba optymistycznie nasta-
wiona do życia, niż pesymi-
styczna. Ta pierwsza odczyta 
to, jako okazję do podzięko-
wania za fakt, że nic poważ-
nego jej ani nikomu innemu 
się nie stało. Reakcja ludzi, 
na odjeżdżający sprzed nosa 
autobus, też może być różna. 
Optymista wykorzysta taką 
okazję do zrobienia sobie spa-
ceru lub poczeka na następny 
środek lokomocji. 

Każdy z nas posiada wro-
dzoną zdolność do radowania 
się, gdyż radość jest emocją 
podstawową, uniwersalną dla 
każdego mieszkańca ziemi. 
Kto z nas nie chciałby do-
świadczać tego pięknego uczu-
cia? Wiemy dobrze, jak o wiele 
lepiej żyje się ludziom szczęśli-
wym. 

Dlaczego zatem tak często 
wybieramy smutek, ponu-
rość, zamiast radości? Życie 
chcemy przeżyć poważnie.  
A tak się dziwnie utrwaliło, 
że poważnie – znaczy smutno. 
Nawet jest takie stwierdzenie: 
„robić coś ze śmiertelną po-
wagą”. To nie jest prawdziwa 
i dobrze rozumiana powaga. 
W takim wypadku powaga 
zawsze będzie odbierała ener-
gię, witalność, zapał, bo te 
przecież związane są bardziej 
z radością, niż ze smutkiem. 
Żyć na poważnie nie oznacza 
wcale, że mamy przestać się 
radować. 

W ciągu życia uczymy się 
przeróżnych zachowań, któ-
re oddziaływają na innych. 
Często robimy to w sposób 
nieświadomy, prowokujemy 
smutek, przygnębienie, obni-
żony nastrój, gdyż pragniemy 
doświadczyć ze strony innych 
pocieszenia, troski, zauważe-
nia. Takie zachowanie może 
stać się zachowaniem utrwalo-
nym, które nigdy nie przynie-
sie wystarczającego zaspokoje-
nia, gdyż tych pragnień nie jest 
w stanie zaspokoić nikt inny, 
oprócz nas samych. Co gor-
sza, wzbudzanie takiego stanu, 
domagającego się zauważe-
nia, pocieszenia przez innych, 
intensyfikuje się za każdym 
razem. To błędne koło zacho-
wań, potęgujących nasz smu-

tek, należy przerwać, bo one 
odbierają nam radość życia. 

Życiową radość skutecznie 
zabiera nam ciągłe rozmyślanie 
i rozstrzyganie spraw, na które 
zupełnie nie mamy wpływu. 
Dotyczą one naszej przeszłości, 
jak i przyszłości. Wciąż zgubnie 
analizujemy przyszłość, ocze-
kując sytuacji i wydarzeń, które 
mogą dać nam szczęście. Z dru-
giej strony, możemy wciąż od-
woływać się do przeszłości i bez 
końca analizować i rozstrzygać 
problemy, które skutecznie za-
bierają nam radość i zadowo-
lenie, bo zawsze mogliśmy się 
lepiej zachować, odpowiedzieć, 
coś zrobić. Nic jednak nie przy-
czyni się tak bardzo do tego „le-
piej”, jak akceptacja i niewraca-
nie do tego, co było. To, na co 

mamy wpływ, to chwila, którą 
właśnie przeżywasz, wszystko 
inne jest poza zasięgiem Twoje-
go działania. 

Tak naprawdę każdego dnia 
wybieramy między ponurac-
twem a radością. Każda myśl, 
aktywność, praca czy obo-
wiązek mogą być ponure lub 
radosne. Nagrodą za opowie-
dzeniem się po stronie radości 
– jest… sama radość. 

Czas ŚWIADECTWA

Ełcki Zacheusz

Wacławowi Kułakowskiemu 
muzycy powiatu ełckiego mo-
gli prezentować swoje pasje 
przebogatej palety polskiego 
folkloru, podczas największe-
go przeglądu folklorystyczne-
go w kraju.  Stowarzyszenie 
Zacheusz wraz z mistrzem 
cymbalistą nagrało suitę po-
etycką „Koncert Życia”. Jest to 
film nawiązujący do gry Jan-
kiela z „Pana Tadeusza”, twór-
czości Norwida i muzyki Cho-
pina. Choreografię do filmu 
przygotował pan Piotr Witasz-
czyk, zaś interpretacji poetyc-
kich dokonał pan Piotr Kowa-
lewski. Owocem współpracy 
stowarzyszenia z panem Kuła-
kowskim była wizyta w pałacu 
prezydenckim, dokąd byliśmy 
zaproszeni przez prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Kancela-
ria Prezydenta współfinanso-
wała wtedy projekt stowarzy-
szenia. Jego praca muzyczna 
ciągle się rozwija. Początkiem 
była kapela Mazurskie Kwiaty, 
która w 2013 zdobyła I nagrodę 
w Kazimierzu nad Wisłą.  Li-
derem jej był jeden z uczniów 
Wacława Kułakowskiego – 
Jakub Karpuk, aktualnie se-
minarzysta Seminarium Re-
demptoris Mater w Rzymie, 
który kontynuuje swoje pasje 
muzyczne na cymbałach wi-

leńskich w Wiecznym Mieście. 
On to w ramach pracy stowa-
rzyszenia przygotował  zespół 
„Kapela z Ełku” w składzie: 
Jakub Bukowski – cymbały 
wileńskie, Małgorzata Goła-
szewska – skrzypce oraz Alicja 
Szyszkowska – bębenek ob-
ręczowy. Na Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą w 2015 roku Kapela zdo-
była II Nagrodę w kategorii 
Duży-Mały. 

Stowarzyszenie współ-
pracowało również z innym 
uczniem pana Wacława Ku-
łakowskiego, Krystianem 
Szawryckim – trzykrotnym 
laureatem Kazimierza. Alan 
Kotowski w 2011r. wraz 
z Szawryckim otrzymali II 
Nagrodę na tym przeglądzie. 
Dalsza praca tych muzyków 
zaowocowała powołaniem  
Kapeli Tradycja z Ełku. Mu-
zycy w składzie: Jerzy Lu-
dwikowski –  akordeon oraz 
Alan Kotowski –  cymbały 
na  Ogólnopolskim Festiwa-
lu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu nad Wi-
słą w 2014 roku otrzymali III 
Nagrodę w kategorii Folklor 
Rekonstruowany. Najlepszą 
wizytówką stowarzyszenia jest 
Kapela Trzy Czwarte w skła-
dzie: Przemysław Stępkowski 
kontrabas – twórca kapel Ty-
giel Folk Banda, Dobroto, Kon-
trabanda (uczestniczył w wielu 
projektach folkowych i nagrał 
dwie płyty z muzyką ludową) 
i cymbalista Jakub Karpuk 
(pięciokrotnie nominowany 
na Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych w Kazimierzu). 
Maria Stępkowska – skrzypce, 
Maria Czalej – klarnet, Judyta 
Karpuk – skrzypce i Monika 
Karpuk – bębenek obręczowy, 
członkinie kapeli Niezapomi-
najki, przygotowały ścieżkę 
dźwiękową do filmu „Koncert 
Życia”. Kapela nagrała płytę 
z kolędami w oryginalnych 
aranżacjach oraz Mszę św. 

Zacheusza. Była to pierwsza 
całościowa kompozycja mszy 
św. nawiązująca do folkloru 
wileńskiego. Płyty w Polsce 
rozdawane były przez kapele 
podczas Światowych Dni Mło-
dzieży. Pod koniec 2016 zespół 
nagrał kolejną płytę z muzyką 
wileńską. Jest on również lau-
reatem  Przeglądu w Kazimie-
rzu, w którym w 2016 roku 
otrzymał II nagrodę w katego-
rii dorosłych kapel. W 2013r. 
kolejnym osiągnięciem było III 
miejsce na Międzynarodowym 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. ks. Kazimierza Szwarlika 
w Będzinie. Kapela kilkakrot-
nie reprezentowała nasz region 
na przeglądach w kraju. Do 
największych ich osiągnięć 
należy: II nagroda na Spotka-
niach Cymbalistów w Rzeszo-
wie w 2014r oraz dwukrotne 
zdobycie nagrody „Jezioranka” 
w przeglądzie folklorystycz-
nym w Jezioranach.  Od roku 
kapela prowadzi warsztaty gry 
na cymbałach w Bezdanach 
na Wileńszczyźnie, realizując 
projekt Senatu RP. Ostatnim 
osiągnięciem stowarzysze-
nia jest Kapela Bum cyk-cyk. 
Dzieci z tej kapeli już w 2016 
roku otrzymały I nagrodę 
w Baranowie Sandomierskim 
na Ogólnopolskim przeglądzie 
„Dziecko w folklorze”. Próby 
odbywają się dwa razy w tygo-
dniu pod kierownictwem in-
struktora, Przemysława Stęp-
kowskiego, właściciela firmy 
Akademia Małego Muzykan-
ta z siedzibą w Ełku. W skład 
dziecięcej grupy wchodzą Piotr 
Karpuk i Jakub Bukowski – 
cymbały wileńskie, Agnieszka 
Karpuk –  skrzypce, Gabriela 
Wądołowska – klarnet, Laura 
Rogińska– klarnet, Judyta Po-
powska – basy polskie, Micha-
lina Rogińska – bębenek obrę-
czowy. W czerwcu 2017 roku 
Jakub Bukowski,  cymbalista 
Stowarzyszenia Zacheusz, wy-
stąpi na kolejnym  przeglądzie 
w Kazimierzu nad Wisłą.

Maciej Karpuk



nie są te płaczki jerozolimskie. 
One przypominają czwarty 
rodzaj gruntu, z przypowie-
ści o siewcy, którą Łukasz 
umieszcza zaraz po wzmiance 
o kobietach przy Jezusie. One 
słuchają i wprowadzają w życie 
naukę Jezusa.

Jezus pragnie i od nas po-
dobnej postawy. Powołał nas. 
Powołał te, które sam chciał. 
Dlaczego? – pozostanie to 
Jego tajemnicą. Chciał byśmy 
były z Nim, przy Nim i przy 
Jego dzisiejszych apostołach. 
Chciał, abyśmy służyły, tak jak 
potrafi służyć kobieta. Wca-
le nie każe nam się wyrzekać 
kobiecości, duchowego macie-
rzyństwa, wrażliwości, kobie-
cej delikatności, czułości. Wie, 
że jest w nas wiele sił. W nie-
których sytuacjach, szczegól-
nie duchowych przeżyć, więcej 
niż w mężczyznach.  Zadajemy 
sobie pytanie: Co to znaczy być 
z kimś, kogo kochamy? Kto jest 
nam bardzo bliski? Ile z takiego 
doświadczenia bliskich relacji 
z człowiekiem odnoszę do mo-
jej relacji z Jezusem? Czy daję 
Jezusowi to, co we mnie naj-
lepsze? Czy jest we mnie hoj-
ność?  Hojność w modlitwie, 
adoracji, w tym byciu z Nim. 
Czy jestem kobietą czwartego 
rodzaju gleby, na którą padają 
Boże ziarna? Czy pozwalam się 
Jezusowi uzdrawiać, jak tamte 
pierwsze przez Niego powo-
łane? Jakimi talentami służę 
Jezusowi i Jego Królestwu?   

Szanownych Czytelników 
proszę pokornie o modlitwę, 
byśmy były wierne powoła-
niu, byśmy od Jezusa uczyły 
się służby. Jednocześnie chce 
wyrazić wdzięczność za tyle 
dobroci, jakiej doświadcza-
my na co dzień, we wspólno-
tach parafialnych, szkolnych, 
miejskich, w naszej diecezji. 
Bóg Wam zapłać!   
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Renata Stańczyk

ZIMA POD „WESOŁĄ CHMURKĄ”
 NIE JEST NUDNA

Odwiedziny Św. Mikołaja  
w przedszkolu, wizyta  
w Wiosce Mikołaja, spotkanie 
opłatkowe, bal karnawałowy 
oraz uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka sprawiły, że zi-
mowy czas mija ełckim przed-
szkolakom radośnie i nie na-
rzekają zimą na nudę.

6. grudnia dzieci ubrane  
w mikołajowe czapki tańczyły 
ze Św. Mikołajem i otrzymały 
od niego prezenty, a 21. odwie-
dziły go w Wiosce Mikołaja  
w Pięknej Górze, niedaleko 
Giżycka. Pracowite Elfy za-
prosiły przedszkolaków na 
świąteczną przygodę w Elfim 
Teatrze Cieni. Był czas na sza-
leństwa na Placu Zabaw im. 
Rudolfa Czerwononosego, 
gdzie na dzieci czekał dmu-

chany tor przeszkód, rzucanie 
do celu czy piłeczkowe igloo.  
W Fabryce Słodkości Pani 
Mikołajowa zrobiła z dziećmi 
nietypowe lizaki, bo pieczone, 
które każdy ozdobił według 
własnego pomysłu. 23. grudnia 
dzieci, rodzice oraz pracow-
nicy ełckiego przedszkola Ca-
ritas podzielili się opłatkiem, 
złożyli sobie życzenia oraz 
spróbowali przygotowanych 
potraw wigilijnych. Nie zabra-
kło od Caritas prezentów, które 
dzieci rozpakowały z radością  
i uśmiechem na twarzach.

W styczniu odbył się w Pod 
Wesołą Chmurką bal karna-
wałowy. Tego dnia dzieci było 
trudno rozpoznać, bo poprze-
bierały się za bohaterów zna-
nych bajek. W salach przed-

Drugiego lutego prze-
żywamy Dzień Ży-
cia Konsekrowane-

go. To czas pogłębionej refleksji 
nad darem powołania.  W tym 
roku obchodzony szczególnie 
uroczyście, bo związany jest 
z 25-leciem naszej diecezji.

Nas też Jezus wybrał spo-
śród tłumu wierzących. Za-
wołał każdą z nas po imieniu. 
Znał  nas. Nie potrzebował 
opinii, listów polecających. 
Wybrał te, które sam chciał. 
Wcale nie najmocniejsze 
w wierze, nie najinteligentniej-
sze, wcale nie najzdolniejsze 
z klasy czy szkoły. Powołał nas, 
abyśmy Mu towarzyszyły, aby-
śmy były z Nim. Pierwszym 
naszym zadaniem jest nauczyć 
się żyć dla Ojca, a potem do-
piero dla misji, którą nam 
powierzył. Pytam się  w tym 
dniu: Co dla mnie oznacza  być 
z Jezusem? Na ile ten kontakt 
jest żywy, że poznaję Go coraz 
bardziej. Czy jestem z Jezusem 
w radościach i trudach? Na 
ile to przebywanie z Nim jest 
fascynacją mojego życia, a na 

ile rozsądkiem. Co robię, by 
ożywić ten kontakt z Panem 
moim i Oblubieńcem? Trze-
ba sobie odpowiedzieć na te 
pytania. Przez kontemplację 
odzwierciedlają się w we mnie 
Jego rysy.  Pełny dotyk Jezusa 
następuje w Eucharystii. Jak 
ją przeżywam? Czy jestem za-
uroczona samym Jezusem,  nie 
tyle wiedzą o Nim, ale Jego 
Osobą, misją. Dziękujemy za 
wybranie, powołanie, za pra-
gnienie bliskości. Pamiętamy 
o słowach: „Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem”.

                
Łk 8, 1 – 2.

     Pierwszym zadaniem po-
wołanych jest bycie z Jezusem. 
Św. Łukasz pisze: Było z Nim 
kilka kobiet. Nie chodzi więc 
o kobiety – przygodne słu-
chaczki, ale o kobiety, które 
jak apostołowie, były z Nim 24 
godziny na dobę, dzieliły Jego 
los. W tamtych czasach było 
to nowością. Jezus ma uczen-
nice! Jest to niespotykane 
w ówczesnej kulturze żydow-
skiej. Żydzi odsuwali kobiety 
od życia publicznego. Kobieta 
mniej znaczyła pod każdym 
względem. Także w sferze re-
ligijnej. Nie ma co tracić cza-
su, by ją kształcić duchowo. 
Nawet obowiązki religijne 
kobiet były mniejsze. Kobieta, 
jak niewolnik, nie jest panem 
swego czasu. Kobiety nigdy 

nie były uczennicami rabinów. 
Zostawić dom i pójść za Rab-
bim, to było skandaliczne. I tak 
pewnie było odbierane to, że 
kobiety były z Jezusem.  Jezus 
łamie to myślenie. Pokazuje, że 
kobieta i mężczyzna są na tym 
samym poziomie. Jezus ocze-
kuje zwycięstwa nad pożądli-
wością, nie separuje kobiet. To 
Jego łaska ma moc przezwycię-
żyć pożądliwość, nawet gdy się 
jest z mężczyznami w słucha-
niu i posługiwaniu. 

Nie ma w ewangeliach 
konkretnego opisu powołania 
kobiet. Są jednak galilejskie 
kobiety, które towarzyszyły 
Jezusowi niemal od początku 
publicznej działalności. On 
uwolnił je od słabości, demo-
nów, uzdrowił wewnętrznie. 
Są wdzięczne, poczuły się ko-
chane. I to wdzięczność każe 
im trwać w bliskości Jezusa 
i służyć Jemu i innym. Jezus 
musiał im na to pozwolić. Byli 
przecież i inni wdzięczni, a Je-
zus kazał im wracać do swoich, 
do domu. Kobietom pozwolił. 
One zostały powołane. Teraz 
tworzą grono najbliższych Je-
zusowi. Dzielą Jego radości 
i upokorzenia. Podpatrują, do 
czego skłania się Jego serce. 
Uczą się Jego myślenia, pa-
trzenia. To bycie z Jezusem nie 
każe im zostawić roli kobiety. 
Służą nowej rodzinie. Troszczą 
się aż po krzyż, aż  po grób. To 

Wioska sw. Mikołaja

szkolnych można było spotkać 
królewny, pszczółki, piratów, 
Spider - Mana i  Batmana. Był 
też wodzirej, który zachęcał 
wszystkich do tańca, przygoto-
wał szereg atrakcji oraz przed-
stawienie. 

Natomiast 23. stycznia  
w przedszkolu był obchodzo-

ny Dzień Babci i Dziadka. 
Dziadkowie z dumą i wzru-
szeniem podziwiali występy 
swoich wnuków, a dzieci od-
ważnie prezentowały umie-
jętności artystyczne. Dziad-
kowie dostali upominki, a na 
wszystkich czekał słodki po-
częstunek.

Dom Św. Faustyny – Pomocna 
Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej

20 grudnia 2016 r. powiat 
ełcki podpisał z Caritas Die-
cezji Ełckiej umowę na Pro-
wadzenie Całodobowych 
Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych. Już ponad 10 lat 
ełcka Caritas prowadzi domy 
dziecka na terenie powiatu ełc-
kiego. 

Pomoc dzieciom i podej-
mowanie działań na rzecz 
ich rozwoju jest jednym  
z głównych celów działalności 
ełckiej Caritas. Prowadzenie 
domów dziecka, przedszko-
li, świetlic środowiskowych, 
wspieranie dzieci w ramach 
programu Skrzydła, organizo-
wanie kolonii letnich, festynu 
rodzinnego, warsztatów profi-
laktycznych, to tylko niektóre 

formy realizacji tego zadania. 
Prowadząc placówki opiekuń-
czo-wychowawcze pod nazwą 
Domy Św. Faustyny, otacza-
my wsparciem dzieci, które  
z różnych przyczyn nie mogą 
wychowywać się pod opieką 
swojej rodziny. Zapewniamy 
wychowankom całodobową 
opiekę i wychowanie oraz za-
spokajamy potrzeby emocjo-
nalne, rozwojowe, zdrowotne, 
bytowe i społeczne. Obecnie 
w powiecie ełckim Caritas 
prowadzi 5 placówek opiekuń-
czo- wychowawczych, które 
dysponują łącznie 68 miejsca-
mi i  mają charakter rodzin-
ny. Każda placówka składa się  
z 1, 2 oraz 3-osobowych pokoi, 
salonu, kuchni, łazienki połą-

czonej z pralnią i tworzy nie-
zależnie funkcjonujący dom. 
Dzieci wspólne z wychowaw-
cami gotują, sprzątają, piorą, 
robią zakupy, nabywając w ten 
sposób umiejętności niezbęd-
ne do samodzielnego życia. 
Do współpracy i uczestnictwa 
w życiu placówek zapraszani 
są ich rodzice, którzy oprócz 
oddziaływań terapeutycznych 
mogą nauczyć się prowadze-
nia gospodarstwa domowego 
oraz aktywnego spędzania 
czasu z dzieckiem. Rodziny są 
zachęcane do angażowania się 
w codzienne sprawy dziecka 
oraz zapraszane na ważne dla 
niego uroczystości. Działania 
placówek są ukierunkowane 
bowiem  na pomoc w rozwią-

zaniu kryzysu rodzinnego  
i powrót dziecka do rodziny 
naturalnej. W przypadku bra-
ku takiej współpracy ze strony 
rodziców, następuje podjęcie 
działań zmierzających do ure-
gulowania sytuacji prawnej 
dziecka, tak aby miało ono 
szansę na wychowanie w ro-
dzinie adopcyjnej. W placów-
kach zatrudniani są specjaliści 
z zakresu pedagogiki oraz psy-
chologii, którzy poprzez indy-
widualną pracę z dzieckiem 
i jego rodziną oraz współpracę 
z wieloma zewnętrznymi spe-
cjalistami, poszukują adekwat-
nych do potrzeb dzieci form 
wsparcia.

Zadanie publiczne: „Prowa-
dzenie Całodobowych Placó-
wek Opiekuńczo-Wychowaw-
czych” jest finansowane  ze 
środków powiatu ełckiego.

Zadanie publiczne: „Prowadzenie 
Całodobowych Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych” jest finansowane  ze 
środków powiatu ełckiego.

Renata Stańczyk

Uczniowie i uczennice JEZUSA

s.  Goretti
-benedyktynka, katechetka, 

referentka ds. zakonnych

Wypłyń z Jezusem na głębię
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Dom im. św. Ojca Pio w Ełku 

Wraz z nadejściem zimy  
i pojawieniem się pierwszych 
mrozów przybywa osób ko-
rzystających z usług noclegow-
ni/ schronisk oraz ogrzewalni. 
Informacje dotyczące wzrostu 
liczby osób, które zwróciły się 
z prośbą o pomoc, można usły-
szeć niemal codziennie w radiu 
czy telewizji. Niestety bardzo 
często podawane są także in-
formacje nt. osób, które zmarły 
wskutek wychłodzenia. 

W Ełku, z myślą o bezdom-
nych, działają dwa schroniska. 
Jedno jest prowadzone przez 
Stowarzyszenie Monar Mar-
kot, natomiast drugie – przez 
ełcką Caritas, która poza schro-
niskiem prowadzi także Dom 
Dziennego Pobytu. 

W  ubiegłym roku z  usług 
świadczonych przez Dom im. 
św. Ojca Pio korzystało od  22 
do 41 osób miesięcznie. Naj-
więcej bezdomnych przeby-
wało w okresie jesienno-zimo-
wym.  

W 2017 roku osoby potrze-
bujące wsparcia również mogą 

korzystać pomocy oferowanej 
przez placówki ełckiej Cari-
tas. Środki na ich prowadzenie 
ełcka Caritas otrzymała w ra-
mach zadania publicznego pod 
nazwą „Dom im. św. Ojca Pio” 
współfinansowanego z budżetu 
miasta Ełk.

Powyższe zadanie jest reali-
zowane  w okresie od 5 stycz-
nia do 31 grudnia 2017 roku  
w Domu im. św. Ojca Pio 
w Ełku (schronisko i Dom 
Dziennego Pobytu). Jego celem 
jest zaspokojenie bieżących po-
trzeb osób bezdomnych, prze-
bywających na terenie miasta 
Ełk w 2017 roku. Osoby prze-
bywające w schronisku będą 
miały zapewnione miejsca do 
spania, każdego dnia trzy po-
siłki, w tym obiad. Beneficjenci 
otrzymają również niezbędne 
środki higieny osobistej. Do-
datkowo podopieczni będą 
mogli korzystać z konsultacji  
z terapeutą ds. uzależnień. Pro-
wadzone będą także działania 
o charakterze aktywizującym 
(wolontariat oraz warsztaty  

Paweł Szczepański

ŚWIATOWY DZIEŃ  
MIGRANTA I UCHODŹCY

W drugą niedzielę, po  uro-
czystości Objawienia Pańskie-
go, czyli 15 stycznia,  po raz 
103.  obchodzony był Światowy 
Dzień Migranta i Uchodźcy. 

„Imigranci niepełnoletni, 
bezbronni i pozbawieni głosu” 
– tak brzmi tytuł papieskie-
go orędzia, w którym papież 
Franciszek wzywa wszystkich 
do otoczenia troską nieletnich 
migrantów, zwłaszcz a sa-
motnych, którzy są bezbronni  
i bezradni. Zwraca uwagę, że 
to przede wszystkim nieletni 
ponoszą konsekwencje emi-
gracji. „Dzieci mają prawo do  

Anna Rudzińska

zdrowego i bezpiecznego śro-
dowiska rodzinnego… Wszy-
scy nieletni mają prawo być 
dziećmi…  Kwestia nieletnich 
migrantów musi zostać rozwią-
zana, począwszy od jej przy-
czyn: wojny, korupcji, łamania 
praw człowieka, ubóstwo czy 
katastrofy ekologicznej.” Pa-
pież Franciszek przypomniał 
wszystkim Chrześcijanom, że 
kiedy pomagamy najmniej-
szym i najsłabszym, wprowa-
dzamy w życie Ewangelię. Na 
zakończenie orędzia papież 
zawierzył opiece Świętej Ro-
dziny z Nazaretu  wszystkich 

kulinarne). Osoby bezdomne, 
które nie zdecydują się na za-
kwaterowanie w schronisku, 
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Ania Rudzińska

XXV Światowy Dzień Chorego 2017 r.

11 lutego obchodzimy  
w całym Kościele, a zwłaszcza  
w Lourdes, XXV Światowy 
Dzień Chorego, na temat: 
„Zdumienie tym, czego do-
konuje Bóg: «wielkie rzeczy 
uczynił mi Wszechmocny» (Łk 
1,49)”. Dzień ten ustanowiony 
został w 1992 przez św. Jana 
Pawła II a  po raz pierwszy 
obchodzony był w roku 1993  
w Lourdes. To jest dzień, który 
ma zwrócić szczególną uwagę  
społeczeństwa na potrzeby lu-
dzi dotkniętych różnymi scho-
rzeniami i ułomnościami. 

Papież Franciszek w  orędziu 
wyraża swoją bliskość wzglę-

dem chorych i cierpiących oraz 
ich rodzin. Wyraża uznanie dla 
wszystkich, którzy w różnych 
funkcjach i we wszystkich pla-
cówkach służby zdrowia na ca-
łym świecie, kompetentnie, od-
powiedzialnie i z poświęceniem 
działają, by ulżyć cierpiącym, 
uleczyć i zapewnić im fachową 
opiekę.  „Z okazji XXV Świato-
wego Dnia Chorego ponawiam 
moją modlitewną solidarność  
i poparcie dla lekarzy, pielęgnia-
rek, wolontariuszy i wszystkich 
mężczyzn i kobiet konsekrowa-
nych zaangażowanych w posłu-
gę chorym i cierpiącym; dla in-
stytucji kościelnych i świeckich, 

które działają w tym obszarze; 
a także dla rodzin, które z mi-
łością opiekują się swoimi cho-
rymi krewnymi. Wszystkim 
życzę, aby byli zawsze radosny-
mi znakami obecności i miłości 
Boga…”. 

Nie zapomnijmy w tym 
dniu zatrzymać się na chwilę 
i odwiedzić naszych bliskich, 
którzy niejednokrotnie zosta-
ją w trudnych chwilach sami, 
ze swoją chorobą i czarnymi 
myślami. Odwiedzając ich, na-
wet nie zdajemy sobie sprawy, 
jak wiele to dla nich znaczy.  
Wiedzą, że nie są sami ze swo-
ją chorobą i cierpieniem. My 

również możemy bardzo dużo 
nauczyć się od osób dotknię-
tych nieszczęściem.  Uczą nas 
poszanowania własnego zdro-
wia i dystansu do problemów, 
które tak naprawdę są niczym 
w obliczu chorób, które doty-
kają tych „wybranych”. Osoby 
chore często zadają sobie pyta-
nia: Dlaczego mnie spotkało to 
nieszczęście? Dlaczego cierpię ?  
Jak długo jeszcze, czy jest jesz-
cze nadzieja w Bogu? Skoro me-
dycyna jest już bezradna, czy 
Bóg zechce mnie wysłuchać? 
Co jest po śmierci? Na pytania 
te ani chory, ani rodzina, a tym 
bardziej opiekujący się lekarz, 
pielęgniarka czy wolontariusz 
nie znajdują odpowiedzi i nie 
powinni starać się tej odpowie-
dzi udzielić. Dlatego bądźmy 
obecni w cierpieniu drugiego 
człowieka. 

nieletnich migrantów, którzy 
opuścili swoje ojczyzny. Bronić, 
integrować i przyjmować trwa-
łe rozwiązania, to trzy wska-
zówki, jakie daje papież Fran-
ciszek w Orędziu na Światowy 
Dzień Migranta i Uchodźcy 
– podkreśla rzecznik Konferen-
cji Episkopatu Polski ks. Paweł 
Rytel-Andrianik. Komentu-
jąc tekst orędzia, przypomina  
o działaniach Caritas oraz Pa-
pieskiego Stowarzyszenia „Po-

moc Kościołowi w Potrzebie”, 
które na prośbę Konferencji 
Episkopatu Polski organizują 
pomoc uchodźcom. 

Caritas w Polsce uczestniczy 
w programie Rodzina Rodzi-
nie, który ma na celu wsparcie 
rodzin w krajach, w których 
trwają  wojny i  jest zła sytu-
acja polityczna. To działanie 
również można zaliczyć jako 
pomoc finansowa rodzinom  
ubogim i potrzebującym. 

Renata Stańczyk

10. stycznia br. Gmina Biała 
Piska podpisała z Caritas Die-
cezji Ełckiej umowę na realiza-
cję zadania „Opieka medyczna 
i rehabilitacyjna”. Wieloletnia 
współpraca pomiędzy samo-
rządem w Białej Piskiej a ełcką 
Caritas jest przykładem dą-
żenia do wspólnego celu, ja-
kim jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców. Fundament  
tych działań, to  pomoc oso-
bom potrzebującym wsparcia. 

Aktywność człowieka, wraz 
z upływem lat lub w wyniku 
długotrwałej choroby, ule-
ga stopniowemu ogranicza-
niu. Jest to wynik procesu 
starzenia się i pogarszania 
stanu zdrowia. Niejednokrot-
nie, zwłaszcza osoby starsze, 
tracą zdolność do samo-
dzielnego funkcjonowania  

i wymagają opieki ze strony ro-
dziny lub państwa. Ich potrzeby  
w obszarze ochrony zdrowia 
i opieki społecznej są wyższe 
od potrzeb osób młodych,  
a tym samym wymagają więk-
szych nakładów finansowych 
na świadczenia zdrowotne 
i socjalne. Niestety środki 
przeznaczone w naszym kraju 
na opiekę i ochronę zdrowia 
seniorów są nadal niewystar-
czające, by w pełni zaspokoić 
potrzeby tej grupy. Dzięki re-
alizacji projektu, współfinan-
sowanego przez Gminę Biała 
Piska, osoby, przewlekle lub 
obłożnie chore oraz te w okre-
sie późnej starości, mają za-
pewnioną dodatkową opiekę 
medyczną i rehabilitacyjną. 
W ramach programu, Caritas 
zatrudnia dwie pielęgniarki, 
opiekujące sie 10 pacjentami 

w  miesiącu. W domu pacjen-
ta personel medyczny zmienia 
opatrunki, wykonuje opatrun-
ki sterylne odleżyn, iniekcje 
podskórne i dożylne, wlewy 
dożylne i cewnikuje. Pomaga 
przy wstawaniu i chodzeniu, 
pokazuje ćwiczenia ruchowe, 
dzięki którym podopieczny 

staje się sprawniejszy oraz uczy 
rodzinę pielęgnacji chorego. 
W ramach projektu, najuboż-
szym pacjentom wykupywane 
i dostarczane są także lekar-
stwa, artykuły medyczne oraz 
pieluchomajtki. Realizacja za-
dania potrwa do 29 grudnia 
2017r.

będą mogły zjeść ciepły posi-
łek i ogrzać się w Domu Dzien-
nego Pobytu (w godz. 8-15).

Adresy placówek prowadzonych przez Caritas Diecezji Ełckiej:

Dom im. św. Ojca Pio (schronisko)
ul. Kościuszki 27, 19-300 Ełk
Dom im. św. Ojca Pio (Dom Dziennego Pobytu), 
ul. Kościuszki 17, 19-300 Ełk 

Ćwiczenia rehabilitacyje w kabinie UGUL w Stacji  w Białej Piskiej



Anna Rudzińska

21MARTYRIA 2/201720

Każdy chrześcijanin, bez 
względu na rodzaj wyzna-
nia, który przybywa do Ziemi 
Świętej, znajdzie tu coś dla sie-
bie. Najlepszym  przykładem  
jest oczywiście Jerozolima – 
miasto wielu religii. Miejsce,  
w którym każdy chce mieć ka-
wałek „swojej podłogi”. 

Każde z  wyznań chrześci-
jańskich ma w Ziemi Świętej 
swoją kaplicę czy też cały ko-
ściół, a już na pewno tak jest  
w Jerozolimie. Nawet mormo-
ni posiadają tu  swój uniwer-
sytet. Podobno kiedyś, ktoś 
obliczył, że na starym mieście 
jest ok. 40 tys. kaplic różnych 
wyznań, a ma ono powierzch-
nię jedynie 1 km kw.

W całym Izraelu możemy 
zauważyć, że w każdym miej-

Status Quo w Ziemi Świętej 
PRZEGLĄD GRUDNIOWYCH WYDARZEŃ W CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ BLONDYNKA  na Bliskim Wschodzie

Joanna Szczypińska
- przewodniczka po Ziemi 
Świętej, prowadzi własną 

firmę  Anis Pol Travel 
w Izraelu

www.ziemiaswieta-polonia.pl

Msza ormiańska w Grocie Narodzenia

scu związanym z Ewangelią są 
zawsze przynajmniej dwa ko-
ścioły: katolicki i prawosławny. 
Nie zawsze obok, czasem są 
oddalone od siebie o kilkaset 
metrów, a czasem o kilka kilo-
metrów, jak np. kościoły Zwia-
stowania: katolicki i prawo-
sławny w Nazarecie. Niekiedy 
są to tylko kaplice, usytuowane 
w tym samym miejscu, np. Ba-
zyliki Grobu Pańskiego, Bazy-
liki Narodzenia czy też grobu 
Maryi Panny.

Większość wyznawców, to 
prawosławni Grecy. Legen-
da mówi o tym, że ułożyli się  
z Turkami Osmańskimi, oku-
pującymi te tereny od XVI 
do XIX w, przeciwko reszcie 
chrześcijan, za co zostali wy-
nagrodzeni tym, iż prawo-
sławny- grecki patriarcha miał 
sprawować wyłączną władzę 
religijną i również cywilną nad 
wszystkimi chrześcijanami 
Imperium Osmańskiego, a co 
za tym idzie, również w Zie-
mi Świętej. Kościół ormiański 
zyskał na tym, że jeden z suł-
tanów ożenił się z Ormian-
ką. I mimo że franciszkanie 
byli w posiadaniu niektórych 
miejsc świętych, już od XIV 
w., to  jednak musieli podpo-
rządkować się w pełni władzy 
patriarchy greckiego, płacąc za 
wszystko, nawet za przejście 
drogą. Do dziś Kustodia Ziemi 

Świętej, a więc franciszkanie, 
wykazują mniejszość w takich 
miejscach, które są dzielone 
pomiędzy różne wyznania, 
a większość mają oczywi-
ście Grecy. Co widać najlepiej  
w Bazylice Grobu Pańskiego 
oraz Bazylice Narodzenia.

Taki stan rzeczy oczywiście 
musiał doprowadzić do kon-
fliktów, dlatego też już sułtanie 
osmańscy wprowadzili w po-
łowie XIX w. tzw. Status Quo, 
a więc „niezmieniony stan 
rzeczy”, czyli prawo regulujące 
stosunki pomiędzy różnymi 
wyznaniami chrześcijańskimi. 
Dotyczy to prawa własności 
i przysłowiowego „kawałka 
podłogi” oraz o której może się 
odbyć dana liturgia, okadzanie 
czy procesja. Wszystkie święta 
regulowane są kalendarzem li-
turgicznym danego wyznania. 
I mimo że Imperium Osmań-
skie już się dawno rozpadło, 
prawo Status Quo trwa nie-
zmiennie do dziś i nie zmieniło 
go ani przejęcie władzy przez 
Mandat Brytyjski (1921-1947), 
ani ustanowienie Państwa 
Izrael w 1948 r.

Status Quo dotyczy Bazyliki 
Grobu Pańskiego i grobu Ma-
ryi Panny w Jerozolimie oraz 
Bazyliki Narodzenia w Betle-
jem. 

Typowymi symbolami dzi-
siejszego Status Quo są: drabi-
na na gzymsie, nad wejściem 
do Bazyliki Grobu Pańskiego, 
ceremonia zamykania i otwie-
rania Bazyliki Grobu, a także 
walka na miotły w Bazylice 
Narodzenia. 

Drabina jest przykładem 
tego, jak dosłownie traktowa-
ne jest Status Quo. Jest ona tam 
przynajmniej od XVIII w., bo 
tak przedstawia najstarsza ry-
cina, jaką znamy. Są oczywi-
ście różne wersje wyjaśniające, 
skąd ona tam się wzięła, ale 
najbardziej zapada w pamięć 
opowieść o tym, że należała do 
Greka, a część, na której stoi, do 
Ormianina, który pożyczył ją, 

aby umyć okno. I tak stała, aż 
do czasu, kiedy weszło Status 
Quo i już nie można zmienić 
istniejącego stanu rzeczy, a więc 
również przestawić drabiny.

Status Quo reguluje rów-
nież ceremonię otwarcia  
i zamknięcia Bazyliki Grobu 
Pańskiego, do której klucze 
dostały dwie rodziny muzuł-
mańskie, już w XIII w., od 
ówcześnie panujących na tych 
ziemiach – Ajjubidów. W Ba-
zylice Grobu Pańskiego swoje 
przedstawicielstwa mają głów-
nie prawosławni Grecy – oczy-
wiście w większości Ormianie 
a także franciszkanie. Małe 
kaplice należą też do kościoła 
syryjskiego, koptyjskiego oraz 
etiopskiego. Dlatego też, aby 
było sprawiedliwie, Bazyli-
ka jest zamykana i otwierana 
przez muzułmanów. Odbywa 
się to w ten sposób, że zamyka-
jący Muzułmanin – przedsta-
wiciel jednej z rodzin, wchodzi 
na drabinę, zamyka drzwi,  
a następnie, przez małe okien-
ko w drzwiach, podaje drabinę 
do środka, przedstawicielom 
trzech głównych wyznań, któ-
re na stałe sprawują posługę  
w Bazylice Grobu. Rano odby-
wa się wszystko w odwrotnej 
kolejności. 

W Bazylice Narodzenia 
większa część należy do Gre-
ków. Jest tam mała kaplica na-
leżąca do Ormian oraz Żłóbek 
w Grocie Narodzenia będący 
własnością franciszkanów. 
Status Quo reguluje również, 
kiedy dokładnie, które z wy-
znań, może odprawić liturgię 
lub użyć kadzidła. Po każdej  
z mszy greckiej lub ormiań-
skiej następuje tradycyjne 
sprzątanie, czyli zamiatanie 
kurzu miotłą na stronę „prze-
ciwnika”. O ile w dni codzien-
ne nie robi to nikomu różnicy, 
to  po Bożym Narodzeniu, kie-
dy przez Bazylikę przechodzi 
tysiące pielgrzymów – często 
dochodzi między zakonnika-
mi do bitwy na miotły.

PAŃSTWA 1% PODATKU MOŻE POMÓC I URATOWAĆ 
KOMUŚ ŻYCIE. KAŻDA ZŁOTÓWKA MA OGROMNE 
ZNACZENIE.

Pamiętajmy, że każdego 
roku rozliczamy się z podatku 
z Urzędem Skarbowym, a przy 
okazji mamy możliwość prze-
kazania 1% podatku na szczyt-
ny cel. Wydawać się może, że 
ten 1%, to tak niewiele, ale dla 
organizacji pozarządowych  
i dla ludzi, których one wspie-
rają, to bardzo dużo. 

Nie zapomnij i przekaż 1% 
swojego podatku na szczytny 
cel – pomoc drugiemu czło-
wiekowi KRS  0000136508

Stowarzyszenie Pomocy 
Humanitarnej  im. Św. Łazarza 
w Ełku jest organizacją, która 
otacza specjalistyczną pomo-
cą medyczną osoby starsze, 
niepełnosprawne, dorosłych 
i dzieci. Osoby najbardziej 
potrzebujące obejmowane są 
opieką pielęgniarsko-opiekuń-
czą i terapeutyczną, jak rów-
nież mogą skorzystać z rehabi-
litacji domowej.    

Dzięki Państwa wsparciu, 
w postaci przekazywania 1 % 
podatku, każdego roku Sto-
warzyszenie im. Św. Łazarza 
w Ełku pomaga wielu osobom, 
które potrzebują fachowej 
opieki. Za dotychczasowe za-
ufanie wszystkim bardzo dzię-
kujemy.
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Jakie są cele 
placówki?

– Nasze Warsztaty są pla-
cówką stwarzającą osobom 
niepełnosprawnym możli-
wość rehabilitacji społecznej 
i zawodowej, podniesienia 
kompetencji społecznych, po-
przez nabywanie umiejętności 
wykonywania czynności życia 
codziennego oraz zaradności 
osobistej. Wszystkie  podej-
mowane działania mają na 
celu usamodzielnienie uczest-
ników. Umożliwiają udział 
w stażach, praktykach we-

wnętrznych i zewnętrznych  
w zakładach pracy.

Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Ełku są od 20 lat 
miejscem bezpiecznego i po-
żytecznego  spędzania czasu. 
Pomagają w funkcjonowaniu 
nie tylko samym podopiecz-
nym, ale też ich rodzinom. Za-
pewniając opiekę na znaczną  
część dnia, pozwalają opieku-
nom na podjęcie pracy zawo-
dowej. Osoba niepełnospraw-
na jest podmiotem myślenia  
i działania całej naszej  spo-
łeczności.

Kto może być uczest-
nikiem Warsztatów?

 – Uczestnikami warszta-
tów mogą być osoby posiada-
jące prawnie potwierdzony 
status niepełnosprawności, 
czyli orzeczenie o niepełno-
sprawności, są niezdolne do 
podjęcia pracy oraz muszą 
posiadać w swoim orzeczeniu 
wskazanie do uczestnictwa  
w terapii zajęciowej. Po taki 
wpis do orzeczenia należy 
zgłosić się do Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności, który 
mieści się w Ełku przy ul. Ki-
lińskiego 36.

Udział w naszych Warszta-
tach jest całkowicie bezpłatny. 
Znajdujemy   się obecnie przy 
ul. Kolejowej 31.  Warsztaty 
czynne są codziennie w godz. 
7.00-15.00, zaś zajęcia terapeu-
tyczne trwają do 14-tej. Osoby 
chętne mogą korzystać z zajęć 

popołudniowych. Od roku 
2004 jesteśmy zarejestrowani 
jako organizacja pożytku pu-
blicznego i można wspomóc 
naszą działalność, wpłacając 
1% na nasz KRS 0000219284.

Poproszę  kilka słów 
o historii Warsztatów…

– Rozpoczęła ona  się  
w 1995r. Wtedy to rodzice osób 
niepełnosprawnych zwrócili 
się z prośbą do Jego Ekscelencji 
Biskupa Ordynariusza Diecezji 
Ełckiej  o pomoc w założeniu 
stowarzyszenia, reprezentują-
cego interesy młodzieży nie-
pełnosprawnej oraz ich rodzin. 
W październiku ksiądz biskup, 
Wojciech Ziemba erygował 
Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Diecezji 
Ełckiej. W grudniu1995 r. de-
cyzją Szefa Rady Ministrów 
stowarzyszenie uzyskało oso-
bowość prawną. Prezesem zo-
stała pani Helena Arciszewska. 
W maju 1996r. wystosowano 
wniosek do PFRON o utwo-
rzenie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej.  Pierwsze zaję-
cia terapeutyczne rozpoczę-
ły się w październiku 1996r.  
w lokalu spółdzielni mieszka-
niowej „Świt”. Kierownikiem 
został pan Paweł Arciszewski.  
W 2006r., po ogromnym wy-
siłku władz powiatowych  
i stowarzyszenia, uzyskaliśmy 
prawo do lokalu przy ul. Ko-
lejowej 31. Posiadłość,  z racji 
współwłasności, była w złym 
stanie technicznym i nieure-

gulowanym  prawnie.
Pragniemy w tym miejscu 

wyrazić wielką wdzięczność, 
a na ręce księdza biskupa skła-
damy podziękowanie za to, że 
budynek, w którym obecnie 
mieszczą się Warsztaty, został 
własnością Katolickiego Sto-
warzyszenia Niepełnospraw-
nych Diecezji Ełckiej, za to, że 
w krótkim  czasie przeprowa-
dzono remonty i uczestnicy  
mogli kontynuować terapię. 

Za ogromną i nieustają-
cą  pomoc  serdeczne słowa 
wdzięczności składamy nasze-
mu opiekunowi – z ramienia 
kurii –  księdzu Tadeuszowi 
Hermanowi.

Doprowadzenie stanu bu-
dynku do sytuacji, w której 
mogą być prowadzone zajęcia 
terapeutyczne, było możliwe 
dzięki nam, naszym oszczęd-
nościom oraz wspólnemu 
wysiłkowi instruktorów, ro-
dziców, a nawet uczestników. 
Obecnie najważniejszą spra-
wą jest dostosowanie obiektu 
do wymogów bezpieczeństwa 
dla  osób niepełnosprawnych. 
W związku z tym równolegle 
prowadzone są dwie poważne  
inwestycje, które wymagają 
dużego nakładu finansowego, 
czyli: budowa parterowego 
skrzydła, w którym znajdo-
wać się będą  profesjonalnie 
wyposażone pracownie:  mu-
zyczno-teatralna  oraz sala 
rehabilitacyjna oraz  budowa 
wewnętrznej klatki schodowej,  
dostosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (związane 

z zainstalowaniem systemu 
ppoż.) oraz zamontowaniem 
w niej windy wewnętrznej  lub 
podnośnika. 

Czy planujecie Pań-
stwo zmiany w sposobie 
prowadzenia terapii?

– Tak, od 1 sierpnia prze-
chodzimy reorganizację po-
szczególnych pracowni, dosto-
sowując je do zmieniających się  
potrzeb naszych uczestników 
oraz obowiązujących przepi-
sów prawnych. Nowością jest 
powołanie pracowni aktywi-
zacji zawodowej, gdzie pod 
okiem doradcy zawodowego 
sprawdzane są predyspozycje 
zawodowe naszych podopiecz-
nych, aby następnie dostosować 
do ich możliwości zakres prak-
tyk wewnętrznych lub staży 
i praktyk w zakładach pracy. 
Zupełnie nową pracownią jest 
również ta higieniczno-ekono-
miczna, w której podopieczni 
uczą się posługiwać pieniędz-
mi, planować i dokonywać 
podstawowych  zakupów oraz 
kształtować szeroko rozumiane 
nawyki higieniczne. Programy 
pozostałych pracowni zostały 
unowocześnione.

Obecnie prowadzimy 9  pra-
cowni terapeutycznych: życia 
codziennego i zieleni, tech-
niczno-gospodarczą, ceramiki 
i fusingu, higieniczno-ekono-
miczną, muzyczno-teatralną, 
aktywizacji zawodowej, rzeź-
biarsko-dekoracyjną, technik 
różnych, plastyczną oraz zajęcia 
z rehabilitacji leczniczej. Nasi 
podopieczni oraz ich rodzice  
i opiekunowie otoczeni są   rów-
nież opieką  psychologa.

Czy Warsztaty mogą 
pochwalić się sukcesami?

– W każdej pracowni te-
rapeutycznej nasi podopiecz-
ni osiągają sukcesy na miarę 
swoich możliwości. Pod kie-
runkiem instruktorów terapii, 
dzięki ich ogromnemu zaan-
gażowaniu, odnoszą  sukcesy 
w dziedzinie sportu, malar-
stwa, rzeźby, ceramiki czy też 

W  październiku 
minęło 20 lat od 
chwili, kiedy Warsztaty 
Terapii Zajęciowej 
w Ełku rozpoczęły swoją 
działalność. Funkcję 
kierownika tej placówki 
pełni obecnie Pani 
Małgorzata Charubin. 
O jej placówce,  
o założeniach i planach 
na przyszłość rozmawia 
ks. Krzysztof Kubrzycki.

w tym, że się usamodzielniają.
Na uwagę zasługują cho-

ciażby fakt, że rzeźba pt. „Gło-
wa starca” zdobyła III miejsce 
w Przeglądzie Artystycznym 
Osób Niepełnosprawnych   
w Suwałkach w czerwcu br., 
czy to, że nasi podopieczni za 
wykonanie piosenki uzyskali 
I miejsca w Przeglądzie Twór-
czości Artystycznej Osób Nie-
pełnosprawnych w Kętrzynie 
oraz na X Festiwalu Piosen-
ki Osób Niepełnosprawnych  
„ Magiczny Mikrofon”  w Wę-
gorzewie.

Czego należałoby ży-
czyć Pani w pracy?

– Bardzo zależy mi na zado-
woleniu naszych uczestników, 
ich rodziców oraz opiekunów. 
Największą radość sprawiają 
mi  postępy w terapii naszych 
podopiecznych, dlatego podej-
mujemy nowe wyzwania, ewa-
luujemy. Nawiązujemy nowe 
kontakty z organizacjami, 
instytucjami, zakładami pra-
cy. Współpracujemy z innymi 
Warsztatami Terapii Zajęcio-
wej, analizując „dobre prak-
tyki”.  Podnosimy również  
swoje kompetencje zawodowe, 
dlatego proszę nam życzyć siły  
i wytrwałości w kontynuacji 
tych działań.

Korzystając z możliwo-
ści,  pragnę z całego serca po-
dziękować  za wszelką pomoc  
i okazaną życzliwość, dotych-
czasowym darczyńcom za 
przekazanie 1% na naszą rzecz, 
dziękuję też osobom, które 
pragną pozostać anonimo-
wymi, a bardzo wspierają nas  
w skutecznej realizacji naszych 
celów.

Podziękowania za wspólny 
trud należą  się również wszyst-
kim instruktorom terapii, pra-
cownikom administracji i ob-
sługi, rodzicom, opiekunom, 
Zarządowi Katolickiego  Sto-
warzyszenia Niepełnospraw-
nych  pod kierownictwem pani 
Joanny Hirsztritt – obecnej 
prezes. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Kolejny moment, o którym 
chciałbym Wam opowiedzieć, 
to początek głównych wyda-
rzeń ŚDM, w samym Krako-
wie. Po raz pierwszy widzia-
łem na żywo tak wielkie tłumy 
ludzi. Uświadomiłem sobie, że 
jesteśmy z różnych stron świa-
ta, kontynentów, posługujemy 
się innymi  językami, mamy 
różne  kultury i narody. Ze-
braliśmy się wszyscy złączeni 
jednym celem. Kim jesteśmy...? 
Odpowiedź, która spontanicz-
nie się pojawiła, to doświadcze-
nie, że jesteśmy jedną rodziną. 
Zjednoczył nas Chrystus. Nie 
przyjechaliśmy, aby innym coś 
udowadniać. Przybyliśmy, aby 
już tu, na ziemi, zakosztować 
smaku tej jedynej, niebiańskiej 
ojczyzny, gdzie na nas czeka 
Miłosierny Bóg.

Czułem, że chociaż przeży-
wamy fianł ŚDM, to w sercu 
coś nowego się rozpoczyna. 
Nachodziła mnie myśl: „Po 
Święcie Paschy zebrały się 
wszystkie ludy ziemi...” Zebra-
ły się..., ale po co? I to wszyst-
kie narody?! Po to, by coś za-
nieść do swoich. Co ja mam 
usłyszeć, by zanieść to innym? 
To pytanie ciągle się pojawia-
ło, nurtowało mnie. Nie wie-
działem, czego mam szukać 
i gdzie... Bóg zostawił to na 
ostatni moment ŚDM.

To było końcowe doświad-
czenie. Wieczorem, 30 lipca, na 
Campus Misericordiae, pod-
czas czuwania modlitewnego 
papież Franciszek skierował 
do nas kilka słów. Zobaczyłem 
tłum młodzieży i pomyślałem 
w duchu: czy oni są szczęśliwi? 
Nagle usłyszałem odpowiedź 
na moje niewypowiedziane, 
w sercu ukryte, pytanie: „Są-
dzimy, że aby być szczęśli-
wymi, potrzebujemy dobrej 
kanapy”. Zdziwiony oczekiwa-
łem kontynuacji i usłyszałem:  

„...kanapa... jak te, które są 
teraz, nowoczesne, łącznie 
z masażami usypiającymi, 
które gwarantują godziny 
spokoju... Kanapa na wszelkie 
typy bólu i strachu. „Kanapa 
– szczęście” jest prawdopo-
dobnie cichym paraliżem..., 
a dotknięci nim przechodzą 
na emeryturę w wieku 20 lat...”. 
Pomyślałem, że rzeczywiście 
mamy różne kanapy. Dialogo-
wałem w myślach z Papieżem. 
Cóż ja mogę zrobić, jak ko-
muś pomóc zejść z tej kanapy? 
A Ojciec Święty odpowiedział: 
„To bardzo smutne, kiedy prze-
chodzimy przez życie, nie po-
zostawiając śladu... Przyjaciele, 
Jezus jest Panem ryzyka, tego 
wychodzenia zawsze „poza”. 
Jezus nie jest Panem komfortu, 
bezpieczeństwa ani wygody. 
Aby naśladować Jezusa, trze-
ba mieć trochę odwagi, trzeba 
zdecydować się na zamianę ka-
napy na parę butów, które po-
mogą iść po drogach, o jakich 
wam się nigdy nie śniło ani na-
wet, o jakich nie myśleliście, po 
drogach, które mogą otworzyć 
nowe horyzonty..., We wszyst-
kich środowiskach, w jakich 
jesteście, miłość Boga zachęca 
nas do niesienia Dobrej Nowi-
ny, czyniąc ze swego życia dar 
dla Niego i dla innych”.

Dzisiaj rozumiem, że Jezus 
teraz potrzebuje moich i Two-
ich rąk, aby kontynuować bu-
dowanie dzisiejszego świata! 
Czy pójdziesz za Nim?

Danila Stepanov SVD  
(l. 23), Sankt Petersburg (Rosja)

ZOSTAWIAĆ 
ŚLADY MIŁOSIERDZIA

Powróćmy do  ŚDM

Uczestnicy WTZ

- ciąg dalszy
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Ela Stasińska
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Ełckiego Wzrastania

Grzech = destrukcja! Nie bądź głupi!

Bóg stworzył człowieka na 
swój obraz. Nie jest to hasło 
wymyślone przez kogoś tylko 
po to, żeby ludzie poczuli się 
lepiej. Jest to prawda, której 
potwierdzenie znajduje się 
już na początku Pisma Świę-
tego. Bóg stworzył świat i za-
pewnił człowiekowi wszyst-
ko, co było mu potrzebne do 
przeżycia w sensie fizycznym. 
Zadbał również o naszą du-
chową sferę, wyznaczając za-
ledwie jeden zakaz, którego 
ludzie powinni się przestrze-
gać, aby w pełni doznać szczę-
ścia. Tak się jednak nie stało. 
Ludzie łamiąc zakaz, okazali 
Bogu nieposłuszeństwo. Po-
znali smak grzechu i jego 
przykre konsekwencje.

Świat bez Boga

Uczynek pierwszych ludzi 
spowodował rozprzestrzenie-
nie się grzechu na świecie. Zło 
przybiera różne formy, w miarę 
upływu lat tych wcieleń jest co-
raz więcej. Szatan zbiera olbrzy-
mi plon i zaciera ręce. Dlaczego 
tak się dzieje? Odpowiedź jest 
prosta. Każdy zły uczynek od-
dala nas od Boga. To od nas 
zależy czy skruszeni do Nie-
go wracamy, czy dalej chcemy 
kroczyć tą zgubną ścieżką. Nie-
które osoby są tak obciążone 
grzechem, że przestają wierzyć 
w Boga. Wielu twierdzi, że gdy-
by Bóg istniał, to by nie było na 
świecie tylu chorób, cierpienia, 
tragedii. Zapominają, że ludzie 
zostali obdarowani wolnym su-
mieniem i te wszystkie złe rze-
czy, które im się przydarzają, są 
skutkiem właśnie grzeszności 
człowieka. Tak dobrze widać 
to na przykładzie XX wieku. 
Adolf Hitler czy Józef Stalin 
wyparli Boga ze swojego życia, 
a skutki ich postępowania były 
dla ludzkości tragiczne. To nie 
Bóg się do tego przyczynił, ale 

popełniane przez człowieka 
grzechy.

Tchnienie życia

Na nasze szczęście Bóg ob-
darował ludzi jakże ważnym 
przymiotem, jakim jest du-
sza. Skoro mamy duszę, to jest  
w nas również sumienie, które 
pomaga nam rozeznawać co 
jest dobre, a co złe. W Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego 
możemy przeczytać, że sumie-
nie jest najtajniejszym ośrod-
kiem i sanktuarium człowieka, 
w którego wnętrzu rozbrzmie-
wa głos samego Boga. Pytanie 
tylko czy my w ten głos się 
wsłuchujemy. Co możemy zro-
bić, żeby dobrze uformować 
sumienie? Tutaj Katechizm 
również udziela jakże trafnej 
odpowiedzi. „W formowa-
niu sumienia słowo Boże jest 
światłem na naszej drodze; 
powinniśmy przyjmować je 
przez wiarę i modlitwę oraz 
stosować w praktyce”. Właśnie 
zgłębiając Słowo Boże, może-
my odczytać, co powinniśmy 
robić, a czego nie. Kiedy ży-

jemy Słowem Bożym, zasiane  
w nas ziarno kiełkuje i wydaje 
obfite plony.

„Idź i nie grzesz więcej”

Takie słowa wypowiedział 
Jezus do kobiety przyłapa-
nej na cudzołóstwie i te sło-
wa mówi do nas za każdym 
razem, gdy skruszeni przy-
chodzimy po przebaczenie. 
Grzech ma charakter destruk-
cyjny, niszczy to, co dobre  
i piękne, ale jest Ktoś, kto jest 
od niego większy. Jeżeli chce-
my uwolnić się od tego zła, 
które uczyniliśmy, zawsze mo-
żemy się zwrócić do naszego 
Boga, który jak to miłujący Oj-
ciec przyjmuje nas z otwartymi 
ramionami i tuli do swojego 
serca. Tylko On może wynisz-
czonego grzechem człowieka 
na nowo poskładać i jakby tego 
było mało, potrafi sprawić, by 
ten właśnie człowiek czynił  
w swoim dalszym życiu wiel-
kie rzeczy. Dlatego trzymajmy 
się blisko Boga, bo tylko z Nim 
jesteśmy w stanie skutecznie 
walczyć z grzechem.

Podczas przygotowań do 
Światowych Dni Młodzieży 
rozważaliśmy tekst 8 bło-
gosławieństw z Kazania na 
górze – słowa o tych, którzy 
wprowadzają pokój, mają czy-
ste serce, są ubodzy duchem, 
a zwłaszcza o „błogosławio-

nych miłosiernych”, są nam 
dobrze znane. Jest jednak sfor-
mułowanie, które może się 
wydawać żyjącemu w biegu,  
współczesnemu człowiekowi 
nieco niezrozumiałe, a nawet 
archaiczne – „Błogosławieni 
cisi, albowiem oni na własność 
posiądą ziemię”. 

Tragedia zepsutych  
słuchawek

Nasze życie codziennie jest 
pełne gwaru– od samego rana 
słyszymy włączony telewizor, 
radio, dźwięki ulicy; całymi 

dniami słuchamy muzyki,  
a popsute słuchawki stano-
wią wręcz małą tragedię. Kie-
dy już jesteśmy zmuszeni do 
przebywania w ciszy, coś jest 
nie tak – nierzadko odczu-
wamy swoisty niepokój, nie 
możemy usiedzieć w miejscu. 
Warto zastanowić się nad 
przyczynami takiego stanu 
rzeczy – być może tak jak ból 
jest sygnałem, że chorujemy, 
tak nasza dusza „informuje” 
nas o problemie. Zagłuszanie 
go przez uciekanie od ciszy, 
słuchanie muzyki i odda-
wanie się licznym aktywno-
ściom, tak jak łagodzenie bólu 

#powołanie 

Słowo powołanie często 
kieruje myśli w stronę księży 
i sióstr zakonnych. Nierzadko 
też rozmawiamy o nauczycielu 
czy kucharzu z powołania – to 
ludzie, w których działaniu 
widzimy pasję i szczerą radość 
z tego, co udało się im zrobić. 
„Bóg czegoś od ciebie oczeku-
je, Bóg czegoś od ciebie chce, 
Bóg czeka na ciebie” – wołał 
papież Franciszek podczas 
ŚDM. Niezależnie od tego, kim 
jesteś, masz przed sobą misję! 

Zamknij oczy

Kiedy patrzymy na osoby, 
które z pasją i zaangażowa-
niem robią to, co kochają i co 

przez długotrwałe zażywanie 
leków przeciwbólowych, nie 
jest skutecznym remedium. 
Dopiero, gdy zatrzymamy się, 
cisza pozwoli nam na kon-
frontację z tym, co trudne,  
z naszymi słabościami, lęka-
mi i pragnieniami ukrytymi 
w głębi serca. Często nie jest 
to doświadczenie łatwe –  
o. Adam Szustak OP opowia-
dał nawet, że po kilku dniach 
spędzonych w samotności,  
w pustelni, odczuwa wręcz 
stany depresyjne. Później jed-
nak, gdy czas ten przeżyty jest 
z Panem Bogiem, łatwiej jest 
wejść na drogę ku oczyszcze-

niu i nawróceniu. Dobrą oka-
zją, do takiego oderwania od 
świata, są rekolekcje (zwłasz-
cza odbywające się w milcze-
niu rekolekcje ignacjańskie) 
czy pielgrzymka, lecz każdego 
dnia powinniśmy zawalczyć  
o chwilę ciszy, w której może-
my spotkać się z samym sobą  
i z Panem Bogiem.

Przestrzeń 
spotkania

Wyjątkowym czasem spo-
tkania człowieka z Panem 
Bogiem jest Liturgia, której 
nieodłącznym elementem jest 
właśnie cisza – dzięki niej mo-
żemy nie tylko mówić do Boga, 
ale również usłyszeć Jego głos. 

Czasami, kiedy podczas mszy 
świętej jest dłuższa chwila mil-
czenia, niektórzy zastanawiają 
się, czy wszystko w porządku 
albo czy ksiądz „nie zapomniał 
tekstu” – są to jednak właśnie te 
chwile, które dobrze jest wyko-
rzystywać na osobistą modli-
twę i skupienie. Można powie-
dzieć, że cisza jest szczególną 
przestrzenią spotkania z Pa-
nem. Warto jest, przynajmniej 
czasem, wybrać się na mszę bez 
śpiewu lub liturgię tradycyjną, 
w jakiej możemy uczestniczyć 
w wielu miastach, również na-
szej diecezji – Nadzwyczajna 
Forma Rytu Rzymskiego cha-
rakteryzuje się właśnie długimi 
momentami ciszy – milczenia 
wobec tak wielkiej tajemnicy,  
w której uczestniczymy. 

Dwoje uszu,
 jedne usta

Rozważając słowa „błogo-
sławieni cisi”, warto zwrócić 
uwagę nie tylko na przebywa-
nie w ciszy, ale także na nasze 
własne milczenie. Znane jest 
powiedzenie, że mamy dwo-
je uszu i jedne usta, abyśmy 
więcej słuchali niż mówili. 
Należy zastosować tę zasadę 
zarówno w modlitwie – sam 
Chrystus pouczał „Na mo-
dlitwie nie bądźcie gadatliwi 
jak poganie”. (Mt 6, 7) – jak  
i w relacjach z innymi ludźmi. 
Powinniśmy zastanowić się: 
jak wyglądają nasze rozmo-
wy? Czy jesteśmy dobrymi 
słuchaczami? Czy nie mó-

Błogosławieni… cisi?

wimy ciągle o sobie i swoich 
problemach? Czytając pisma 
świętych, można zauważyć, że 
zwracają oni dużą uwagę na 
to, aby nie mówić zbyt wiele, 
unikać zbytecznych rozmów.  
Czy wystrzegamy się „czczej 
gadaniny”? Czy nie plotku-
jemy, nie obmawiamy, nie 
rzucamy nieuzasadnionych 
oskarżeń? 

Warto przemyśleć w zbliża-
jącym się wielkim poście, jaka 
jest rola ciszy w naszym życiu, 
może zrobić postanowienie 
poświęcenia dodatkowych 
kilku minut dziennie na mil-
czenie i refleksję. Módlmy się, 
aby Chrystus uczynił nasze 
serca według Jego serca, byśmy 
mogli stać się cisi i pokorni ser-
cem.

Jakub Wierzchoń
-student farmacji na Uniwersyte-
cie Medycznym w Białymstoku, 

redaktor Ełckiego Wzrastania

Daj z siebie wszystko 

Monika Zubowicz 
-prezes Zarządu 

KSM Diecezji Ełckiej 

sprawa im satysfakcję, często 
pojawia się w nas poczucie 
słabości, a może nawet zazdro-
ści. „On ma takie wspaniałe 
życie, a to moje jest bez celu. 
Nic mi nie wychodzi, żadnych 
szczególnych sukcesów”. Takie 
myślenie nie zaprowadzi nas 
daleko. Bóg wobec każdego 
człowieka ma wspaniały i nie-
powtarzalny plan. Wcale nie 
jest to szczegółowo rozpisany 
harmonogram zawierający 
spis tego wszystkiego, co mu-
simy zrobić. Wtedy stalibyśmy 
się jedynie odtwórcami życia. 
Ojciec chce dla nas dobra, to 
jest Jego plan na nasze życie. 
Warto czasami zamknąć oczy, 
przestać porównywać swoje 
życie do życia innych i zacząć 
patrzeć na swoje dni, jak na 
szansę, którą możemy jak naj-
lepiej wykorzystać. 

Módl się i pracuj

 „Tak bowiem Bóg umiło-
wał świat, że Syna swego Jed-
norodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne”(J 3, 16). 
Powołaniem wszystkich jest 

zbawienie, życie wieczne. Dą-
żyć do niego mamy każdego 
dnia. Jak jednak żyć w pełni, 
aby to uczynić? Modlić się, 
pracować i nie bać się prosić! 
Skoro Bóg dał nam swojego 
Syna, to czy może odmówić 
potrzebnych łask? Niewątpli-
wym szczęściem jest, że dosta-
jemy od Ojca to, co jest nam 
rzeczywiście potrzebne, a nie 
to, co się nam w danej chwili 
może wydawać najlepsze. Bóg 
jest hojny. 

Święty Piotr

Najbliższy Jezusowi, ten, 
który w wielkiej miłości goto-
wy był oddać za Niego życie. 
W przypływie wielu zdarzeń 
zapiera się Go potrójnie. I tu 
zdawałoby się jest jego koniec. 
Jednak niezupełnie. „Pójdź 
za mną” mówi Pan do Piotra. 
Wezwanie, które słyszy, jest 
dla każdego czytelnym zna-
kiem tego, że Bóg najlepiej wie, 
jakim zadaniom podołamy. 
Mówi się, że Bóg nie powołuje 
uzdolnionych, a uzdalnia po-
wołanych. Człowiek więc nie 
powinien bać się, że nie podo-

ła zadaniom, jakie przed nim. 
Każdego dnia powinien praco-
wać nad nimi, wypełniać je jak 
najlepiej. 

Co na to papież 
Franciszek

Kiedy podczas ŚDM za-
chęcał młodzież do wstania  
z kanapy, nie były to tylko pu-
ste słowa. Samo opuszczenie 
wygodnego miejsca nie jest 
najważniejsze. Co da nam po-
wstanie, jeśli nie mamy celu? 
Papież nie zostawił nas stoją-
cych nad kanapą, a dał kon-
kretne zadanie – daj z siebie 
wszystko, „[…]jeśli nie dasz 
z siebie tego, co w tobie naj-
lepsze, świat nie będzie inny”. 
Podjęcie wyzwania, jak okre-
ślił to papież Franciszek, da 
początek naszej zmianie. Nie 
robiąc nic, możemy nigdy nie 
zrozumieć, czego chce od nas 
Bóg. Warto ruszyć w drogę. 
Gdzieś po środku może okazać 
się, że właśnie robimy to, co 
kochamy.

Szukaj więcej na 
www.kdm.org.pl
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Nie jest żadnym od-
kryciem stwier-
dzenie, że chory, 

otoczony miłością, uwagą  
i bliskością rodziny, szybciej 
zdrowieje, lepiej znosi ból… 
Zachęcani jesteśmy do sa-
marytańskich postaw wobec 
cierpienia drugiego człowie-
ka. Kiedy to dotyczy drugie-
go człowieka, a jeszcze lepiej, 
jeśli zupełnie kogoś, kogo nie 
znam, to mogę  teoretyzować, 
być otwartym, pełnym rad  
i gotowym nieść wsparcie, jeśli 
tylko sytuacja będzie tego wy-
magała. I zazwyczaj przycho-
dzi czas, kiedy nasza teoria do-
maga się praktyki. W obliczu 
choroby bliskich, słowa nabie-
rają znaczenia, stają się ciężkie. 
Czasami cierpienie bliskich 
nawet zamyka usta. Przecież 
nie powiem, że wiem, jak to 
jest… Z każdej strony docho-
dzą głosy, że jestem wspierany  
modlitwą, że jak coś trzeba, 
to daj tylko znać… Osoba, na 
której mogłeś polegać, jest cho-
ra, wyłączona z twoich planów 
działania. Staje się naszym 
centrum uwagi, wezwaniem 
do czynów miłosierdzia. 

Szukamy przyczyny choro-
by, gdzie jest jej źródło, może 
jest wynikiem jakiś naszych 
niezamierzonych działań, ja-
kiegoś niezauważenia pierw-
szych sygnałów… Kiedy po 
ludzku wyczerpiemy pomysły, 
stajemy przed Bogiem. Dzięki 
chorobie kogoś bliskiego, a na-
wet własnej, mamy możliwość 
na spotkanie z Jezusem. Moja 

wrażliwość na cierpienie mo-
bilizuje mnie do rozmowy  
z Bogiem. Komu, jak nie Je-
zusowi powinniśmy wskazy-
wać naszych chorych, mówić  
o cierpieniu, bólu, nierozu-
mieniu tych sytuacji. Wszyst-
kie opisy chorych w Piśmie 
Świętym zwracają uwagę, że 
zawsze znajduje się ktoś, kto 
posyła po Jezusa w doświad-
czeniu choroby lub przynosi 
chorego do Niego. Tak, Jezu-
sowi trzeba mówić o naszych 
chorych, o tych, „którzy źle się 
mają”. Jezusowi należy też mó-
wić o tym, co w nas jest chore, 
co napawa nas lękiem w sytu-
acji choroby kogoś bliskiego. 
Okazuje się, że potrzebujemy 
wśród nas chorych fizycznie, 
dla naszego zdrowia duchowe-
go. W obliczu chorych fizycz-
nie ujawniają się nasze choroby 
duchowe i emocjonalne.     

Nie mamy wpływu na to, 
jakiego typu choroba dotyka 
naszych bliskich ani na czas, 
kiedy to ma miejsce. Dla nas 
zawsze czas choroby jest trud-
nym doświadczeniem. Zapiski 
świętych uświadamiają nam, 
że czas choroby może być cen-
nym darem, nie tylko dla zba-
wienia chorego, ale także dla 
tych, którzy mu towarzyszą. Do 
św. Gertrudy, która modliła się  
o zdrowie dla swojej przyjaciół-
ki, Chrystus powiedział: Prze-
szkadzasz Mi, Gertrudo, pro-
sząc o zdrowie jej, ponieważ ta 
choroba jest wielką łaską, a ona 
poddaje się mojej woli i szybko 
się uświęca.  My jednak mamy 
własne plany i wizje z drugim 
człowiekiem. Często te nasze 
plany Bóg nam krzyżuje. 

Od wielu lat, wśród do-
mowników mojej przyjaciółki, 
jest osoba z niepełnosprawno-
ścią umysłową. Jako dorosły 
człowiek wymaga stałej opieki. 
Kiedy moja przyjaciółka zrobi-
ła sobie przegląd codzienności 
i sumienia, odkryła, że nie ak-
ceptuje jego choroby, nie ma  
w niej zgody na zajmowanie się 

Potrzebujemy chorych

Monika Rogińska

nim. Chce być wolna od jego 
ograniczeń. Ale też zauważyła, 
jak jej rodzice, pełniąc opiekę 
nad nim, się zmienili. Stali się 
bardziej troskliwymi ludźmi. 
Potrafią po samych gestach, 
grymasie twarzy rozpoznać 
potrzeby chorego. Do tej pory 
przyjaciółka chciała zmie-
niać, ustawiać chorego, teraz 
zastanawia się nad inną per-
spektywą: co mogłaby w sobie 
zmienić, aby skorzystać z łaski 
obecności chorego w swoim 
najbliższym gronie.

Często w obliczu choroby 
ogarnia nas lęk, nie widzimy 
rozwiązań. Nie dopuszczamy 
myśli, że w tym doświadcze-
niu jest miłujący nas Bóg. Już 
św. Teresa z Lisieux  mówiła, 
że  trzeba nam być jak dziecko 
i o nic się nie martwić. Ktoś po-
wie, że to jest niemądre, świad-
czy o braku roztropności…   
U św. Teresy znaczyło to, aby nie 
martwić się niczym, bo prze-
cież Bóg nas kocha i o wszyst-
ko się troszczy. Ufność i wiara  
w dziecięctwo Boże pozwala 
nam na przyjmowanie każdej 
rzeczywistości z głębokim po-
koje w sercu. I chociaż od zagro-
żeń, które rodzą lęk, nie może-
my się uwolnić, to bardzo ważne 
jest, żeby ten lęk usuwać świado-
mym aktem zdania się na Pana. 

Kiedy św. Paweł prosi Je-
zusa, by usunął jakąś wielką 
trudność z jego życia, Chry-
stus odpowiedział mu, że moc  
w słabości się doskonali. Myślę, 
że nasze lęki mogą być próbą 

wiary. Przeczytałam w jednej 
z publikacji, że: „Lęk może być 
czynnikiem chorobotwórczym 
i u wielu ludzi tak rzeczywiście 
jest. Lęk leży u podstaw ner-
wic i psychoz. Ale może on być 
punktem wyjścia ku wielkiemu 
zawierzeniu. Wszystko zależy 
od ciebie. Lęk jest rzuconym ci 
wyzwaniem. Co z nim zrobisz? 
Czy zgodzisz się być zniewo-
lony jego ciężarem? Czy ra-
czej będziesz próbował czynić 
akty zdania się na Tego, który 
jest nieskończoną mocą i nie-
skończoną miłością. Wszystko 
rozgrywa się ciągle w ramach 
naszej decyzji. Lęków w sen-
sie stanów emocjonalnych nie 
możemy się pozbyć, a przynaj-
mniej nie zawsze. Lęk jednak 
może być czynnikiem pogłę-
biającym naszą wiarę, tak jak 
każda pokusa”.  

Św. Małgorzata Maria Ala-
coque, wielka apostołka kultu 
Serca Jezusowego pisała: „Je-
zus wyręczy mnie we wszyst-
kim, jeśli tylko pozwolę Mu 
działać w sobie. Będzie we 
mnie kochał, pragnął, uzupeł-
niał wszystkie moje niedostat-
ki”. Nasze zawierzenie Bogu 
i zgadzanie się we wszystkim 
z Jego wolą będzie pełne, jeśli 
będziemy potrafili wyznać, że 
kochamy wszystko, co nam 
Bóg ześle. Niech wspomnia-
ni święci będą nam pomocą  
w drodze do przyjęcia choroby 
jako szczególnego czasu łaski 
dla nas. Potrzebujemy cho-
rych, aby żyć.

Dlaczego bierzmowanie?

Bardzo wielu ludzi zastana-
wia się, po co jest sakrament 
bierzmowania? Bo, po co jest 
chrzest, to wiadomo: człowiek 
staje się katolikiem, zostaje włą-
czony do wspólnoty Kościoła. 
A pierwsza komunia? To też 
wiadomo – od tej chwili przy-
stępujemy już do sakramentu 
pojednania i możemy przyj-
mować Ciało Pańskie. Wiemy 
również, jakie zmiany w życiu 
człowieka przynosi  sakrament 
małżeństwa czy kapłaństwa. 
Nawet sakrament chorych, choć 
pozbawiony uroczystej oprawy, 
też jakoś jest powszechnie ro-
zumiany – wspomaga w choro-
bie, a gdy trzeba – przygotowuje 
na śmierć.

A sakrament bierzmowa-
nia? Wchodzimy do kościoła, 
na mszy biskup namaszcza 
nam czoło, uroczystość się 
kończy i... co się zmieniło? 
Wielu powie: nic, wszystko 
jest tak samo. To chyba wciąż 
jeszcze powszechne odczucie 
sporej ilości ludzi.

W Katechizmie Kościoła 
Katolickiego znajdujemy na-
stępujące określenie sakra-
mentu bierzmowania: wraz 
z chrztem i Eucharystią należy 
on do „sakramentów wtajem-
niczenia chrześcijańskiego”, 
którego jedność powinna być 
zachowywana. Należy zatem 
wyjaśniać wiernym, że przy-
jęcie tego sakramentu jest ko-
nieczne jako dopełnienie łaski 
chrztu. Istotnie, „przez sakra-
ment bierzmowania (ochrzcze-
ni) jeszcze ściślej wiążą się 
z Kościołem, otrzymują szcze-
gólną moc Ducha Świętego 

i w ten sposób jeszcze mocniej 
zobowiązani są, jako praw-
dziwi świadkowie Chrystusa, 
do szerzenia wiary słowem 
i uczynkiem oraz do bronienia 
jej” KKK 1285.

Bierzmowanie jest więc sa-
kramentem, w którym Duch 
Święty umacnia chrześcija-
nina, aby wiarę swoją mężnie 
wyznawał, bronił jej i według 
niej żył. Jest to owocne spotka-
nie z Chrystusem, który umac-
nia człowieka w ważnym mo-
mencie życia, jakim jest jego 
wszechstronne dojrzewanie 
i wkraczanie w dorosłość.

Cała istota bierzmowanie 
składa się z trzech części: na-
maszczenie olejem Krzyża 
na czole ochrzczonego, nało-
żenie ręki biskupa na głowę 
ochrzczonego i słów biskupa: 
„Przyjmij znamię Ducha Świę-
tego”.

Do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania konieczna jest 
wola uczestnictwa i pogłę-
biania życia wiary, aktualny 
odpis aktu chrztu, stan łaski 
uświęcającej, opinia katechety 
i uczestnictwo w proponowa-
nych spotkaniach i praktykach 
religijnych. 

Ponieważ bierzmowanie 
jest sakramentem pogłębiają-
cym życie wiary, wymagana 
jest przy nim obecność „świad-
ka bierzmowania”, którym 
może być tylko osoba, która 
ukończyła 16 rok życia, przy-
jęła bierzmowanie, prowadzi 
życie zgodne z wymaganiami 
i nauczaniem Kościoła. Świad-
kami bierzmowania mogą być 
rodzice kandydata lub rodzice 
chrzestni, o ile spełniają wy-
żej przedstawione wymogi. 
Nie mogą być to osoby żyjące 
niezgodnie z wiarą i nauką Ko-
ścioła np. będący w związku 
cywilnym, konkubinacie lub 
niemający nic wspólnego z ży-
ciem Kościoła (niepraktykują-
cy albo praktykujący tylko „od 
święta”). Świadkowie pocho-
dzący spoza parafii, gdzie jest 

udzielany sakrament, przed-
stawiają zaświadczenia swoje-
go księdza proboszcza, iż mogą 
pełnić tę funkcję.

W sakramencie bierzmo-
wania istotną rolę odgrywa 
patron, którego imię kandydat 
wybiera dla siebie. To właśnie 
wybór świętego łączy się z wy-
borem drugiego lub trzeciego 
imienia, które nadawane jest 
wiernym podczas bierzmowa-
nia. Oznacza to, że przy bierz-
mowaniu kandydat decyduje, 
jaki święty stanie się jego patro-
nem i wzorem do naśladowa-
nia. Patronem przy bierzmowa-
niu może zostać każdy święty, 
uznany przez Kościół Katolicki. 
Wybór poprzedzony powinien 

Ks. dr Dariusz Zalewski
- proboszcz parafii pw. bł. Ka-

roliny Kózkówny w Ełku, Ojciec 
Duchowny i wykładowca w WSD

być modlitwą, rozmową z bli-
skimi czy księdzem. Warto jest 
zapoznać się z życiorysem kilku 
świętych, aby łatwiej dokonać 
świadomego wyboru.

Oddzielną kwestią jest 
bierzmowanie osób dorosłych. 
Osoby, które nie przyjęły 
Sakramentu Bierzmowania 
w odpowiednim czasie, a chcą 
go uzupełnić, winny zgłosić 
się do Kancelarii Parafialnej 
i księdza proboszcza w celu 
ustalenia formy przygotowa-
nia. Po przygotowaniu można 
przystąpić do Bierzmowa-
nia z młodzieżą w parafii lub 
w kościele Katedralnym, gdzie 
sakrament ten udzielany jest 
w wyznaczonych terminach.

Pan uzdrawia ...
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Wystawa zabytkowych szat liturgicznych 
diecezji ełckiej

Trwają przygotowania 
do wystawy „Zabyt-
kowe szaty litur-

giczne Diecezji Ełckiej”, którą 
będzie można oglądać w Mu-
zeum Ziemi Piskiej od 27 lute-
go do 7 maja. Zaprezentowane 
zostaną ornaty, dalmatyki, 
kapy, stuły i inne paramenty 
liturgiczne udostępnione przez 
parafie z Ełku, Augustowa, Ja-
nówki i Bargłowa Kościelnego 
i Rygałówki. 

Na ekspozycji będzie można 
obejrzeć zabytkowe szaty,  które 
zostaną uzupełnione planszami 
z ilustracjami oraz tekstami, na 
temat historii czy symboliki or-
natów oraz innych elementów 
stroju kapłana. 

Wyboru eksponatów do-
konali dr Anna Sylwia Czyż 
z Instytutu Historii Sztuk Uni-
wersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, 
Tomasz Jakubowski z Zamku 
Królewskiego w Warszawie 
oraz dr Aneta Karwowska dy-
rektor Muzeum Ziemi Piskiej.

Wystawę można podzielić 
na kilka części. Najciekawszy-
mi eksponatami wydają się 
być dwie – ozdobione pasami 
kontuszowymi - dalmatyki ze 
zbiorów parafii w Janówce. Po 
trzecim rozbiorze Polski no-
szenie stroju narodowego było 
zabronione, więc szlachta prze-
kazywała pasy duchownym. 
Eksponowanie ich na szatach 
liturgicznych miało świadczyć 

o dawnych czasach, tradycjach 
i minionej świetności państwa 
polskiego oraz jego obywateli. 

Niezwykle interesującym 
elementem zabytkowych szat 
liturgicznych jest ich symboli-
ka, dlatego oglądający wystawę 
będą mogli poznać znaczenie 
poszczególnych elementów 
stroju kapłana. 

Niemal oddzielną część wy-
stawy tworzą szaty o charakte-
rze żałobnym. Wybrane zosta-
ły: ornat z Janówki, ornat i kapa 
z Bargłowa Kościelnego, stuły, 
bursa, a także welon kielicho-
wy z katedry ełckiej. Wszystkie 
elementy są w kolorze czarnym. 
Można odnaleźć na nich sym-
bole narzędzi Męki Pańskiej 
oraz kwiaty i owoc granatu, 
całość tworzy swoistą ilustrację 
drzewa życia – triumfu wiecz-
ności osiąganej dzięki krwawej 
ofierze Chrystusa.

Na ekspozycji nie mogło 
zabraknąć ornatu udostępnio-
nego przez parafię p. w. Serca 
Jezusowego w Augustowie. 

Szata ma blisko 100 lat, a na jej 
wewnętrznej stronie znajduje 
się dedykacja: „Czcigodnemu 
Kanonikowi Ks. W. Nowickie-
mu wdzięczni parafianie Au-
gustowscy”. Wotum wiernych 
z Augustowa jest także inny 
ornat, na którym Matka Boża 
otula swym płaszczem miej-
scową bazylikę, biorąc ją i jej 
parafian w matczyną opiekę.   

Wystawa organizowana jest 
pod patronatem ks. biskupa Je-
rzego Mazura, a z jego ramie-
nia bezpośrednio zaangażowa-
ny w przygotowanie ekspozycji 
został ks. Krzysztof Zubrzycki, 
który zebrał blisko 90 elemen-
tów z 7 parafii diecezji ełckiej. 
W organizację wystawy zaan-
gażowali się również – poseł na 
Sejm RP Jerzy Wojciech Ma-
łecki, burmistrz Pisza Andrzej 
Szymborski  oraz  Właściciele 
Dworu Kaliszki. Patronat me-
dialny nad wydarzeniem spra-
wuje miesięcznik „Martyria”. 

Wystawę będzie moż-
na oglądać od 27 lutego do 

dr Anna Karwowska
- dyrektor Muzeum

 Ziemi Piskiej w Piszu

7 maja w godzinach pracy 
Muzeum Ziemi Piskiej. 24 
lutego zaplanowano uroczy-
sty wernisaż z udziałem ks. 
biskupa Jerzego Mazura oraz 
zaproszonych gości. Najpierw 
uczestnicy wezmą udział 
w Mszy św. w kościele p.w. Św. 
Jana Chrzciciela w Piszu, któ-
rą uświetni swoim śpiewem 
piski chór Vox Martis pod 
dyrekcją Marine Mkrtczjan. 
Druga cześć uroczystości od-
będzie się w Muzeum Ziemi 
Piskiej. Wystawę otworzą ks. 
biskup Jerzy Mazur oraz dr 
Aneta Karwowska, dyrektor 
Muzeum Ziemi Piskiej. Na-
stępnie dr Anna Sylwia Czyż 
wygłosi wykład wprowadza-
jący, a pan Tomasz Jakubow-
ski oprowadzi zebranych po 
wystawie, zwracając uwagę 
na najciekawsze elementy. 
Wystawa jeszcze będzie mia-
ła miejsce w Ełku i Sejnach. 
O terminach Drogich Czytel-
ników poinformujemy. Ser-
decznie zapraszamy

Nad przygotowaniem ekspozycji w Muzeum Ziemi Piskiej pracuje kilkuosobowy zespół

Najmłodsi misjona-
rze, zrzeszeni w Pa-
pieskich Dziełach 

Misyjnych Dzieci z parafii Św. 
Józefa w Węgielsztynie, św. 
Rafała Kalinowskiego w Ełku 
i MB Częstochowskiej w Grab-
niku, w ramach misyjnego 
kolędowania 2016/2017 zorga-
nizowali środki na pomoc dla 
swoich ubogich rówieśników 
z Tajlandii. Księża probosz-
czowie, w drugi dzień świąt 
Bożego Narodzenia dokonali 
uroczystego posłania dzieci mi-
syjnych, a następnie zakończyli 
je w uroczystość Objawienia 
Pańskiego, czuwając również 
nad logistyką tego przedsię-
wzięcia. Opiekunowie zadbali 
o odpowiednie ubiory dzieci, 
poświęcili swój czas i zadbali 
o ich bezpieczeństwo.

Mieszkańcy poszczególnych 
ulic, wiosek z wielką otwarto-
ścią i życzliwością przyjmowali 
małych misjonarzy. Oprócz 
wsparcia materialnego dzie-
ci z Tajlandii, obdarowywali 
kolędników słodyczami. Wy-
rażali wiele wdzięczności za 
to, że wciąż odnawiana jest ta 
piękna tradycja. Pojawiały się 
nawet łzy radości i wzruszenia. 
Wśród kolędujących w Wę-
gielsztynie, oprócz dzieci, była 
również koza –  Luśka, która 
wzbudziła duże zaintereso-
wanie. Kolędowanie misyjne 
zaangażowało całą wspólnotę 
parafialną. To wydarzenie jest 
ważne dla wszystkich, także 
dla rodzin, które wyczeku-

ją wizyty małych misjonarzy 
w swoich domach

Kolędnicy misyjni wpisali 
się w hasło tegorocznego roku 
duszpasterskiego: Idźcie i gło-
ście. Głosili, że Boża miłość 
jest adresowana do każdego. 
Zwrócili naszą uwagę na pro-
blem najbardziej bezbronnych 
dzieci świata. Poprzez to ko-
lędowanie nastąpiła wymiana 
darów. Obdarowywali nas Do-
brą Nowiną o Nowonarodzo-
nym i informacją o Kościele 
w Tajlandii. Pozwolili nam 
na obdarowanie ich życzli-
wością i otwartością, a przez 
ich pośrednictwo także dzie-
ci w Tajlandii. Dzieci, jako 
kolędnicy misyjni, uczą się 
ponoszenia trudu i składa-
nia ofiary w postaci własnego 
czasu, zdolności, a także re-
zygnacji z możliwości wzięcia 
dla siebie zebranych pieniędzy. 
Głównym celem kolędowania 
jest niesienie radości Bożego 
Narodzenia do jak najwięk-
szej liczby rodzin w parafii. 
Cel kolędowania misyjnego 
związany jest również ze wzro-
stem świadomości misyjnej 
i otwarciem się na drugiego 
człowieka. Zaangażowanie 
znacznej części uczniów z po-
szczególnych szkoł wpływa na 
uniwersalność tej akcji. Ważną 
rolę  ma też nawiązywanie do 
tradycji i podtrzymanie pol-
skiego zwyczaju.

Ks. Zbigniew Chmielewski
   Elżbieta Sobczyk

Wioletta Łukaszewicz

Ełk, Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego

Grabnik, Parafia pw. św. MB Częstochowskiej

Węgielsztyn, Parafia pw. św. Józefa
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Adriana Kurasz 
-nauczyciel religii i wiedzy 

o społeczeństwie. 

Boski Oblubieniec

Obraz narodu Izraelskie-
go jako Oblubienicy Boga jest 
motywem często powracają-
cym w Starym Testamencie. 
Należy tu wspomnieć przede 
wszystkim księgę Pieśni nad 
Pieśniami. U Izajasza czyta-
my: „Bo małżonkiem twoim 
jest twój Stworzyciel, któremu 
na imię Pan Zastępów; Odku-
picielem twoim — Święty Izra-
ela, nazywają Go Bogiem całej 
ziemi” (Iz 54,5). U proroka Je-
remiasza słyszymy pełne bólu 
i skargi wołanie: „Jak niewiasta 
nie dotrzymuje wiary swemu 
oblubieńcowi, tak nie dotrzy-
maliście Mi wiary wy, domu 
Izraela” (Jr 3,20). Kościół, jako 
wspólnota wierzących, przy-
równany jest w Nowym Testa-
mencie do panny młodej, do 
Oblubienicy, o którą Chrystus 
zabiega, którą kocha, pielęgnu-
je, oczyszcza, uświęca. Obraz 
Jezusa Oblubieńca często po-
jawia się w dziełach mistyków, 
u św. Jana od Krzyża, św. Tere-
sy z Avila, św. Faustyny Kowal-
skiej.

Zakochany prorok

Dramatyczne są zwykle 
losy proroków, których słów 
nie chcą przyjąć oporne uszy 
i zatwardziałe serca. Ale hi-
storia proroka Ozeasza, ży-
jącego w VIII wieku przed 
Chrystusem, jest szczególnie 
dramatyczna. Ma przemawiać 
do Izraelitów, nie tyle słowem, 
a konkretnym czynem pro-
rockim. Bóg pragnąc powie-
dzieć z jednej strony o swojej 
niepojętej i wiernej miłości do 
Izraela, a jednocześnie o ich 
niewiernościach, wzywa Oze-
asza do poślubienia nierząd-
nicy Gomer. Ile zmagań we-
wnętrznych go to kosztowało, 
ile oporów musiał pokonać, 
nie wiadomo. Siłę czerpał 
z wiary w Boże Słowo i z wiary 
w przemieniającą moc miłości. 
Ozeasz poślubił Gomer, a ona 
urodziła mu dwóch synów 
i córkę. Jednak szczęście nie 
trwało długo. Ozeasz już po 
ślubie, wciąż na nowo przeba-
czał swojej małżonce, mimo 
że ta nie rezygnowała z prze-
lotnych związków z innymi 
mężczyznami. Jego miłość nie 
zważając na kolejne zdrady, 
nie tylko trwała, ale jeszcze 
się bardziej intensyfikowała. 
Tymczasem Gomer postano-
wiła ostatecznie opuścić swego 
męża. Ozeasz próbował za-
trzymać ją przy sobie, ale bez-
skutecznie. Odeszła, podążając 
za dobrobytem oferowanym 
przez innego mężczyznę czy 
mężczyzn. Zdradzony mał-
żonek nie popadł w rozpacz, 
nie poddał się… Odnalazł ją, 
gdy miała zostać sprzedana na 
targu niewolników, wykupił ją 
i na nowo pojął za żonę. Fakt, 
że musiał zapłacić za nią rów-
nowartość niewolnicy, sugero-
wałaby, że Gomer po porzu-
ceniu męża była prostytutką, 
której ciało stało się później 
przedmiotem handlu. 

Dramat Ozeasza ma jeszcze 
jednego bohatera – Boga, któ-
ry posłużył się życiem proroka 
dla opowiedzenia historii swo-
jej miłości do narodu wybra-
nego. W jego miłości odbijała 

się miłość Boga do Izraela. To 
Bóg został zraniony w swojej 
miłości ludzką niewiernością, 
a mimo wszystko nie przestał 
miłować człowieka.

Dziewczyna zakochana 
w miłości

Całe życie Małgorzaty 
z Kortony, to pogoń za miło-
ścią. Z niej uczyniła centrum 
swego życia, jego jedyny sens, 
w niej się rozsmakowała, choć 
musiała doświadczyć gorzkie-
go smaku. Życie jej nie roz-
pieszczało. Gdy ta miała sie-
dem lat,  umarła jej ukochana 
mama, a ojciec wkrótce ożenił 
się z kobietą, która wyraźnie 
Małgorzaty nie znosiła. Wciąż 
odrzucana, źle traktowana, 

Funkcja proboszcza 
parafii, w ogólnym 
odbiorze, wiązana 

jest z jej kierowaniem, zarzą-
dzaniem i administrowaniem. 
W Węgielsztynie kojarzy się 
przed wszystkim z ojcostwem. 
Ojciec może być wymagający, 
nie zawsze pochlebnie odbie-
rany, ale zawsze jest tym, któ-
rego się kocha. Kiedy odcho-
dzi, należy oddać mu słuszne 
wyrazy wdzięczności.

Dnia 17 stycznia 2017 roku 
do wieczności odszedł ksiądz 
prałat, doktor świętej teologii, 
Zbigniew Tadeusz Wieczor-
kowski. Przez dwadzieścia trzy 
lata pełnił funkcję proboszcza 
parafii św. Józefa w Węgielsz-
tynie. Następnie, przez kolejne 
dwadzieścia pięć lat przeby-
wał, jako emeryt, na terenie 
parafii św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Węgorzewie. Kiedy 
do parafian dotarła informa-
cja o śmierci ich proboszcza, 
zabiegali w Kurii Warmińskiej 
w Olsztynie, aby powrócił 
do Węgielsztyna, do swoich 
„owieczek”. I tak się stało. Śp. 
ks. prał. dr Zbigniew Wieczor-
kowski spoczął na cmentarzu 
przykościelnym, aby podob-
nie, jak za życia, być znakiem 
wskazującym nie na siebie, ale 
na tego, którego reprezento-
wał: na Chrystusa. 

Uroczystości pogrzebowe 
miały dwie stacje: w czwar-
tek, 19 stycznia 2017 r. o godz. 
13.00 celebrowana była Msza 
święta żałobna w kościele pw. 
św. Apostołów Piotra i Paw-
ła w Węgorzewie, pod prze-
wodnictwem abpa Wojciecha 
Ziemby, arcybiskupa seniora 
archidiecezji warmińskiej.

Natomiast w piątek, 20 
stycznia 2017 r., o godz. 11.00 
dwunastu kapłanów pod prze-
wodnictwem bpa Romualda 
Kamińskiego, biskupa po-
mocniczego diecezji ełckiej, 
sprawowało Mszę świętą po-

grzebową w kościele pw. św. 
Józefa w Węgielsztynie. „Ks. 
Zbigniew ur. 9.09.1919 roku 
w Warszawie.  W 1940 r.  wstą-
pił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Wilnie. Gdy 
Wilno znalazło się pod okupa-
cją niemiecką,  Ks. Zbigniew 
Wieczorkowski jako alumn se-
minarium został wywieziony 
na 2 lata na roboty do Niemiec. 
Gdy powrócił, kontynuował 
studia teologiczne. Święcenia 
kapłańskie przyjął 3 lutego 
1946 r. z rąk abpa Romualda 
Jałbrzykowskiego.  W latach 
1950-1952 na Uniwersytecie 
Warszawskim ukończył studia 
specjalistyczne i uzyskał tytuł 
doktora z teologii moralnej. 
Następnie ks. dr Wieczor-
kowski pracował jako prefekt 
młodzieży w Sokółce i w Bia-
łymstoku. W roku 1964 przy-
był do diecezji warmińskiej, 
gdzie brakowało kapłanów. 
Był kolejno proboszczem pa-
rafii w Łankiejmach i w Piec-
kach a od 1968 do 1991 roku 
pracował jako proboszcz pa-
rafii pw. św. Józefa Robotnika 
w Węgielsztynie. Dnia 1 stycz-
nia 1992 roku ks. Zbigniew 
Wieczorkowski przeszedł na 
emeryturę i zamieszkał w Wę-
gorzewie, przy parafii pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła”. Ży-
ciorys śp. ks. Zbigniewa Wie-
czorkowskiego przypomniał 
ks. Marcin Maczan, kanclerz 
Kurii Biskupiej w Ełku. 

Bp Romuald Kamiński, 
główny celebrans uroczystości, 

Powrót proboszcza po 25 latach

w homilii odniósł się do barw-
nej historii zmarłego kapłana. 
Na jego przykładzie uwrażli-
wiał zarówno obecnych kapła-
nów, jaki i wiernych, mówiąc 
o potrzebie służebności kapła-
na i unikaniu koncentrowania 
się na samym kapłanie, a tym 
samym na potrzebie nieustan-
nego wskazywania na Tego, 
którego on reprezentuje.

Pod koniec Mszy św., w sło-
wie pożegnania, głos zabrali: 
ks. dr Jacek Nogowski, re-
prezentujący wychowanków 
zmarłego kapłana, ks. prał. 
Klemens Litwin, przedstawi-
ciel kapłanów dekanatu św. 
Huberta w Węgorzewie, p. 
Adam Mielnik, reprezentant 
parafii w Węgielsztynie. Na 
koniec miejscowy proboszcz, 
ks. Zbigniew Chmielewski, 
który podziękował swojemu 
poprzednikowi za pracę i wło-
żony wkład w duszpasterstwo, 
które owocuje również aktual-
nie oraz uczestnikom uroczy-
stości pogrzebowej, a przede 
wszystkim parafianom, któ-
rzy mocno zaangażowali się 
w godne przyjecie swojego 
proboszcza.

Ojciec tej parafii spoczął 
wśród swoich dzieci. By na-
dal być dla nich drogowska-
zem. 98 lat życia, w tym  71 
w kapłaństwie, to wystarczają-
cy dorobek, by być właściwym 
wzorcem.

ks. Zbigniew Chmielewski
proboszcz w Węgielsztynie

Z wiarą na TY

bardzo pragnęła miłości. Jej 
uroda wzbudzała powszech-
ne zainteresowanie, nie było 
mężczyzny, który nie starałby 
się o jej względy. Gdy miała 
siedemnaście lat, wśród ad-
oratorów pojawił się bogaty 
arystokrata, Arseniusz. Oszo-
łomiony jej pięknością, namó-
wił ją do ucieczki z domu. Dla 
miłości poświęciła reputacje, 
więzi rodzinne, odcięła się od 
wszystkich. By połączyć się 
z ukochanym, pokonała sa-
motnie bagna wśród ciemno-
ści, rozgarniając wiosłem trzci-
ny, nie lękała się ani tego, że 
łódka utknie w szuwarach, ani 
odgłosu piorunów. To wtedy 
po raz pierwszy usłyszała głos: 
„Dokąd idziesz, dokąd chcesz 
iść, Małgorzato?” cdn.

Przewodniczący Komisji 
ds. Misji odwiedził polskie 
misje w Afryce
 

Misje

Przewodniczący Komisji 
Episkopatu Polski ds. Mi-
sji biskup Jerzy Mazur od-
wiedził polskich misjonarzy 
i misjonarki w Tanzanii oraz 
Madagaskarze. W programie 
trwającym od 18. do 30. stycz-
nia miały miejsce spotkania 
z biskupami diecezji, w któ-
rych oni pracują.

Przewodniczący Komisji 
KEP ds. Misji zwrócił uwa-
gę, że celem takiego wyjazdu 

było spotkanie z misjonarzami 
i misjonarkami, wysłuchanie 
o ich radościach, problemach. 
„W tym czasie misjonarze i mi-
sjonarki oraz wolontariusze mi-
syjni przybywali ze swoich pal-
cówek misyjnych na spotkanie, 
w czasie którego była wspólna 
modlitwa, Eucharystia, dzie-
lenie się świadectwem wiary 
oraz wzajemne poznawanie się 
i umacnianie w posłudze misyj-
nej” –  powiedział biskup ełcki.

Był to również czas odwie-
dzania misjonarzy na placów-
kach misyjnych, w celu po-
znania ich potrzeb, spotkania 
z wiernymi, wśród których 
prowadzą oni działalność mi-
syjną, szczególnie podczas 
mszy świętych, w szkołach –  
z dziećmi i młodzieżą, z cho-
rymi w ośrodkach zdrowia.  
„Przywieźliśmy im również 
zapewnienie, że Kościół w Pol-
sce pamięta o nich w modli-
twach, a także wspiera ofiarnie 
ich dzieła misyjne, dzięki któ-
rym mogą nieść pomoc naj-
biedniejszym” – dodał biskup.

Biskupowi towarzyszyli 
w podróży: sekretarz komisji, 
o. Kazimierz Szymczych SVD 
oraz ks. Zbigniew Sobolewski 
–  dyrektor Dzieła Pomocy 
„Ad Gentes”.

W poniedziałek, 23 stycz-
nia, w Dar es Salaam w Tanza-
nii poświęcona została szkoła 
im. Maksymiliana Kolbego, 
którą prowadzą franciszkanie 
dla 800 dzieci. Placówka zosta-
ła zbudowana ze środków po-
zyskanych również z Polskiego 
Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych.

 „Jest to dar naszej Ojczy-
zny, naszego Kościoła w Polsce 
dla Kościoła w Tanzanii” – 
wyjaśnił bp Mazur.

W związku z kolejną wizy-
tą w krajach misyjnych, prze-
wodniczący Komisji ds. Misji 
zwrócił się z prośbą o modli-
twę w intencji misjonarzy i mi-
sjonarek, a także, aby liczne 
spotkania z nimi, ich przełożo-
nymi oraz wiernymi, przynio-
sły obfite owoce.

Na misjach posługuje obec-
nie 2007 polskich misjonarzy 
i misjonarek w 97 krajach na 
wszystkich kontynentach. Naj-
więcej polskich misjonarzy, tak 
jak w latach ubiegłych, pracuje 
w Afryce i na Madagaskarze – 
810; w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach – 784, w Azji – 327; 
w Oceanii – 67 oraz w Amery-
ce Północnej – 19.

W następnym nr Martyrii 
zamieścimy obszerną relację 
z pobytu ks. bpa Jerzego Ma-
zura na misjach.

bp Jerzy Mazur z dziećmi z Tanzanii i Madagaskaru

Kapłani wokół trumny z ciałem ks. Wieczorkowskiego
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Tempo życia z roku na rok 
nabiera zawrotnego pędu. To, 
co miało nam ułatwić życie, 
bardzo często staje się poważ-
nym problemem. Taki mecha-
nizm ma miejsce, gdy mowa 
o Internecie, bez którego coraz 
trudniej żyć, a który niestety  
niesie ze sobą również  wiele 
zagrożeń. Popularne stwier-
dzenie, jakoby Internet miałby 
być złodziejem czasu, skłoniło 
Roberta Krauta do przeprowa-
dzenia eksperymentu. Rozdał 
on uczestnikom badania szereg 
kwestionariuszy, które pozwo-
liły zbadać ich osobowość. Po 
czym, te same badania przepro-
wadził po dwóch latach, a przez 
ten czas osoby te, w swojej co-
dzienności, intensywnie ko-
rzystały z Internetu. Wyniki 
okazały się szokujące, gdyż lu-
dzie stracili dobry kontakt z ro-
dziną, a przy tym pojawiły się 
u nich poczucie osamotnienia 
oraz stany depresyjne. Z tego 
względu powstało pojęcie Uza-
leżnienie od Internetu. 

Życie w sieci powoduje w lu-
dziach iluzoryczne przeświad-
czenie, że mają oni wpływ na 
świat biznesu, polityki i roz-
rywki, tym samym mogą wy-
równać swój życiowy status. 
Kilka przykładów: ocenianie 
w sieci kolejnych odcinków 
danego serialu ma wpływ na 
jego dalszy kształt, gdyż pro-
ducenci bardzo często śledzą 
takie dyskusje, chcąc zadowolić 
odbiorców. Jeżeli chodzi o świat 
biznesu, furorę robią aukcje in-
ternetowe, za pomocą których 
ludzie mogą łatwo zwiększyć 

źródło dochodu. Wiemy z do-
świadczenia, że jeżeli nasze wy-
obrażenia o rzeczywistości są 
wielkie, tym większe jest roz-
czarowanie spowodowane zde-
rzeniem z nią.

Podczas wielu badań posta-
rano się wyłonić te czynności 
Internetowe, które zdają się 
być najbardziej kuszące dla 
użytkownika. Samo korzy-
stanie z poczty elektronicznej 
czy przeglądanie stron inter-
netowych nie prowadzi do 
uzależnienia. Najbardziej nie-
bezpieczne są komunikatory, 
dzięki którym jest możliwa 
szybka komunikacja oraz róż-
nego rodzaju gry internetowe, 
gdzie człowiek staje się panem 
wirtualnej rzeczywistości. Za-
tem niektóre przestrzenie In-
ternetu mogą być tak bardzo 
atrakcyjne, że stanowią łatwą 
drogę prowadzącą do uzależ-
nienia. Korzystanie z synchro-
nicznej komunikacji oraz gier 
internetowych powoduje po-
równywalnie mocne doznanie 
gratyfikacji w psychice człowie-
ka do tych, pojawiających się 
przy korzystaniu z automatów 
do gier. Tylko tutaj nagrodą 
nie są pieniądze, lecz poczucie 
uznania i zainteresowania oraz 
bezustanne kreowanie naszej 
tożsamości. Trzeba powiedzieć 
sobie jasno, iż nieprawdą jest, 
że dopiero kilkuletnie posiada-
nie Internetu generuje ryzyko 
uzależnienia. Badania bowiem 
pokazały, że może ono nastąpić 
już po kliku miesiącach częste-
go chodzenia po sieci. 

W marcu rozpoczniemy 
wielki post… A może by tak 
wylogować się na ten czas z sieci 
i podłączyć się pod prawdziwe 
Źródło życia?

Zaloguj się 
w Jezusie

Ks. Szymon Wysocki
- student socjologi na KUL, ka-
pelan 10 Pułku Ułanów w Piszu

Nie jesteś kurą! 
Namaluj swojego Boga

Z zakonnego SKARBCA

Siostra Anna Maria 
Trzcińska

- ze Zgromadzenia Sióstr Mat-
ki Bożej Miłosierdzia.  

Od 3, 5 lat w Ełku.  
Pracuje w aptece św. Brunona

Wyobraźmy sobie, 
że mamy trochę 
talentu i bierze-

my w dłoń pędzel, by namalo-
wać Boga. Jaki powstałby ob-
raz? Czy byłby to król siedzący 
na tronie, otoczony ciasnym 

kordonem idealnych świętych, 
z pochylonymi pokornie ku 
ziemi głowami? A może jakiś 
staruszek, nieśmiało spoglą-
dający przed siebie, jakby sam 
potrzebował pomocy? A może, 
niczym Robin Hood, mierzą-
cy w ciebie z idealną precyzją, 
strzelec wyborowy, któremu 
nie ujdzie żaden z twoich grze-

chów? Odpowiedź na pytanie, 
jaki jest mój obraz Boga, jest 
niezwykle ważna. Nie tyl-
ko, dlatego że zależy od niej 
to czy będziemy od takiego 
Boga uciekać, czy się do Nie-
go z dziecięcym zaufaniem 
przytulać. Zależy od tego czy 
rozwiniemy w sobie wszyst-
kie złożone przez Niego dary, 
czy będziemy żyć w pełni, czy 
„przekroczymy siebie”. 

„Pewien mężczyzna schwy-
tał młodego orła, przyniósł go 
do domu i wsadził do kurni-
ka, do swoich kur. Młody orzeł 
szybko zaprzyjaźnił się z no-
wym towarzystwem i spędzał 
czas, grzebiąc pazurami w ziemi 
i próbując naśladować gdakanie 
kur. Pewnego dnia mężczyznę 
odwiedził człowiek, który do-
brze znał się na zwierzętach. 
Kiedy spacerowali po ogrodzie, 

powiedział: – Tamten ptak nie 
jest kurą! To przecież orzeł! 
Tak! – odpowiedział mężczy-
zna. – To prawda, lecz wycho-
wałem go na kurę. Teraz jest 
kurą, mimo tego, że jego skrzy-
dła mają trzy metry rozpiętości. 
Nie – powiedział gość. – Ciągle 
ma serce orła i ono pozwoli mu 
wzbić się w powietrze i latać 

wysoko! Nigdy – odparł męż-
czyzna. – Dostaje teraz pokarm 
jak kury i nigdy nie wzniesie się, 
i nie poleci. Postanowili zrobić 
próbę. Znawca przyrody wziął 
orła, podniósł wysoko i powie-
dział z mocą: – Ponieważ jesteś 
orłem, który należy do nieba, 
a nie do ziemi, rozprostuj skrzy-
dła i leć! Orzeł siedział na pięści 
uniesionej wysoko w powietrze 
i rozglądał się. Z tyłu zobaczył 
kury, dziobiące swoje ziarno 
i zeskoczył do nich na dół. Jego 
właściciel powiedział: – Mó-
wiłem ci, że zmienił się, stał 
się kurą! Nie, nie – powiedział 
ten drugi. – Jest orłem. Jutro 
rano znowu spróbujemy. Na-
stępnego dnia wszedł z orłem 
na dach domu, podniósł go do 
góry i powiedział: Orle, rozstaw 
skrzydła i leć! Ale kiedy orzeł 
dostrzegł stadko kur grzebią-
ce na podwórku, zeskoczył do 
nich na dół i zaczął grzebać ra-
zem z nimi. Spróbujmy jeszcze 
ostatni raz! – poprosił przybysz. 
Mężczyzna uniósł orła wysoko 
i powiedział: – Jesteś orłem, 
rozłóż skrzydła i leć! Orzeł ro-
zejrzał się dookoła. W oddali na 

niebie dostrzegł drugiego orła. 
Pierwszy raz zobaczył kogoś 
podobnego do siebie. Trząsł 
się, jakby wypełniało go nowe 
życie. Nagle rozpostarł swo-
je potężne skrzydła, spojrzał 
w słońce, uniósł się w powie-
trze z krzykiem orła, wzbił się 
wysoko i nigdy więcej nie po-
wrócił”.

22 lutego 1931 roku przed 
Siostrą Faustyną stanął Jezus 
i poprosił, by namalowała Jego 
obraz z podpisem: Jezu, ufam 
Tobie. Choć sama nie miała 
zdolności, potrafiła przekazać 
wskazówki malarzowi. Po-
wstał obraz, na którym Bóg 
nie ma zaciśniętej pięści, nie 
rozgląda się z podejrzliwo-
ścią, w kogo wymierzyć pocisk 
swojego gniewu. Wręcz prze-
ciwnie. Ma otwarte ramiona 
i wskazuje na serce, które ni-
gdy nie przestanie nas kochać. 
Patrzy na nas z nadzieją, jakby 
starał się przekazać, że żaden 
grzech nie jest w stanie prze-
kreślić naszego przeznacze-
nia na wzbicie się do Nieba. 
Nie stoi w miejscu, ale idzie 
w naszym kierunku, gotowy 
nas podnieść z ziemi, jeśli po 
raz kolejny zaczęliśmy w niej 
grzebać, szukając powodów, 
dla których pełnia życia nie 
jest dla nas. Ten obraz Miło-
siernego Boga głęboko wyrył 
się w Jej sercu. Z Jego pomo-
cą pokonała własny egoizm, 
swoje słabości, podęła misję 
przekraczającą jej siły i zdol-
ności. Wzbiła się w Niebo. „Idę 
przez życie wśród tęcz i burz, 
ale z czołem dumnie wznie-
sionym, bo jestem dzieckiem 
królewskim – pisała – bo czuję, 
że krew Jezusa krąży w żyłach 
moich, a ufność swoją złoży-
łam w wielkim miłosierdziu 
Pańskim”.

Czasem trzeba zdecydo-
wanie sprzeciwić się własnym 
lękom i słabościom. Cza-
sem być może trzeba opuścić 
środowisko, które grzebie 
w problemach, nie próbując 
im podołać i gdacze o innych, 
szukając w nich winy za wła-
sne błędy. A czasem poszukać 
przyjaciół, którzy, jak znawca 
zwierząt z bajki, popchną nas 
w kierunku wyższych celów. 
Każdy z nas musi pracować 
nad tym, aby mógł napisać 
trzy słowa pod obrazem Boga, 
jaki nosi w sercu: Jezu, ufam 
Tobie! Mamy serce stworzone 
na obraz i podobieństwo serca 
Boga i ono pozwoli nam wzbić 
się w powietrze i latać wysoko.

Z woli papieża Francisz-
ka, w dniu 15 października 
2016 r., urząd arcybiskupa 
i jednocześnie metropolity 
warmińskiego objął abp dr 
Józef Górzyński. Dotychcza-
sowy arcybiskup metropolita 
warmiński abp dr Wojciech 
Ziemba osiągnąwszy wiek 
75 lat, zgodnie z prawem ko-
ścielnym, złożył rezygnację 
ze swojego urzędu i przeszedł 
na emeryturę. Arcybisku-
powi Wojciechowi Ziembie 
przysługuje tytuł: biskupa 
seniora. 

W prawie 8-wiekowej hi-
storii Kościoła Warmińskiego 
tradycją jest, iż  nowo mia-
nowany biskup warmiński, 
aby objąć rządy nad Warmią, 
przechodzi w Bałdach przez 
tzw. Wrota Warmii. Liczne 
wzmianki w literaturze regio-
nalnej i dokumenty zachowa-
ne w Archiwum Archidiecezji 
Warmińskiej potwierdzają, 
że właśnie w Bałdach zrodził 
się obyczaj uroczystego wi-
tania nowego pasterza przez 
mieszkańców okolicznych wsi 
i całej diecezji, przedstawicieli 
kapituły warmińskiej, szlach-
ty i wojska.

Abp Józef Górzyński jest 
doktorem liturgiki Papieskie-
go Instytutu Liturgicznego św. 
Anzelma w Rzymie. Urodził 
się 5 marca 1959 roku w Że-
lechowie. W 1979 wstąpił do 
Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie, 
Święcenia kapłańskie przyjął 2 

czerwca 1985 roku z rąk kard. 
Józefa Glempa. 

Był moderatorem nadzwy-
czajnych szafarzy Komunii 
świętej w Archidiecezji War-
szawskiej. Z racji specjalizacji 
w dziedzinie liturgiki, od lat 
uczestniczy w pracach wielu 
komisji diecezjalnych i krajo-
wych.

4 listopada 2013 r. ks. Józef 
Górzyński został mianowany 
przez papieża Franciszka bi-
skupem pomocniczym archi-
diecezji warszawskiej. Sakrę 
przyjął 7 grudnia 2013 roku 
w bazylice archikatedralnej św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie 
z rąk kard. Kazimierza Nycza, 
metropolity warszawskiego. 

10 lutego 2015 r. Ojciec 
Święty Franciszek mianował 
bpa Józefa Górzyńskiego, do-
tychczasowego Arcybiskupem 
Koadiutorem Archidiecezji 
Warmińskiej. Kanoniczne ob-
jęcie urzędu odbyło się w Ku-
rii Archidiecezji Warmińskiej 
dnia 12 lutego 2015 r. Dnia 15 
października 2016 r. objął w ka-
noniczne posiadanie Archidie-
cezję Warmińską jako Arcybi-
skup Metropolita Warmiński. 
Józef Górzyński jest 51. bisku-
pem kościoła na Warmii.

Jako zawołanie biskupie ob-
rał słowa: AD MYSTERIUM 
MINISTRANDUM (do posłu-
gi Tajemnicy). 

Diecezja elbląska, ełcka i ar-
chidiecezja warmińska tworzą 
wspólnie metropolię warmiń-
ską tj. warmińską prowincję 
kościelną.

Abp Józef Górzyński 
–  nowym metropolitą warmińskim

Warto WIEDZIEĆ
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Zima w pełni. Niektórzy mają różne 
dolegliwości natury duchowej i fizycznej. 
Dlatego dziś w naszej gazecie – „Martyria” 
otwieramy specjalną aptekę, dostępną dla 
każdego. Tym bardziej, że 11 luty to Świa-
towy Dzień Chorego. Leki z niebiańskiej 
apteki są darmowe. Należy je tylko przyj-
mować systematycznie i zgodnie z przepi-
sami, a na pewno przyniosą uzdrowienie.

1.Humorilina.
Na bóle duszy i smutne miny,
zażyj pastylkę humoryliny. 
Zażywaj pilnie jedną do dwóch, 
a dobry humor powróci znów.
2. Uwagolina
Przed uwagą, po uwadze
Dwie pigułki zażyć radzę
Po tej kuracjo liczę uwagi
Już nie zachwieją ducha równowagi.
 3. Pokusolina
Z każdej pokusy ujdziesz bez winy
Jeśli zażyjesz pokusoliny
Słodkie pigułki będą ci mówiły
Że nie da Pan Bóg kusić ponad siły.
4. Cierpliamidyna
Kiedy życia przeciwności wiodą  
do ostateczności
Wiedz, że pomoc jest jedyna  
– Cierpliamidyna
Weź łyk wody, trzy pastylki
Czekaj aż ci się rozpłyną.
5. Multimilczeniopryna
Gdy w czasie milczenia masz  
chęć do mówienia
Poddaj się zaraz gruntownej kuracji
Zażyj pigułkę na rekreacji i pomyśl,  
że przez próżne słowa
Ulatnia się wszelka słodycz duchowa.
6. Ciekawowityna
Gdy świata ciekawość skupieniu  
przeszkodzi
Gruntowną kurację każdy ci doradzi
Trzy pastylki łyknąć na ducha podnietę
Oczy, uszy, język wziąć na ścisłą dietę.
7. Posłuszolina
Jeśli chorujesz na brak uległości
Posłusznoliną lecz uległości
Te proszki chorobę prędko ukoją.
Mam nadzieję, że na dzisiaj wystarczy. 
Pewnie nie każdy potrzebuje wszystkich 
leków w Boskiej apteki. Może należy wy-
brać i dostosować do swojej choroby.

1. Król Judei, który nakazał poza-
bijać dzieci w Betlejem. 

2. Święto  …  Króli
3. Pierwsza … - rozpoczyna 

uroczystą wieczerzę wigilijną.
4. Jeden z ewangelistów.
5. Święto obchodzone 22 stycznia.
6. Miasto, w którym narodził się 

Jezus.
7. „Rybi król” wigilijnego stołu.
8. Przybył z Melchiorem i Kac-

prem, by pokłonić się Jezusowi.
9. Jeden z Sakramentów Świę-

tych.
10. Matka Jana Chrzciciela  

i krewna Marii z Nazaretu.

Litery w oznaczonych polach, czytane pionowo, utworzą rozwiązanie. Hasło krzyżówki prosimy przesłać na kartkach pocztowych do 5 lutego 2017 
roku. 

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru 01/2017 brzmi: Dom Chleba.  Nagrody wylosowali: Wioletta Pojawa (Borawskie), Damian Krajewski 
(Sobiecin), Jakub Śniatkowski (Orzysz)

Krzyżówka

Martyria DZIECIOMINFORMACJE z diecezji

POZIOMO:

1) graniczy z Chorwacją;
4) z wiaderkiem i grabkami;
8) Helena, autorka powieści 

„Trędowata”;
9) bywa na cztery koła;
10) 8 dni po święcie Bożego  

Ciała;
12) biblijny syn króla Dawida;
14) afrykański wirus gorączki 

krwotocznej;
15) stary cenny mebel;
16) kiedyś do prania bielizny;
18) jedna z wysp Balearów;
20) fonia w telewizorze;
22) konkuruje z  telewizją;
23) krzewinki leśne kwitnące 

jesienią;
24) Hajduczek pana Zagłoby;
26) kawa ze spienionym 

mlekiem;
27) afrykańska kuzynka 

konia;
28) 20 minut w hokeju na 

lodzie;

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą 
rozmiązanie krzyżówki. Rozwiązanie prosimy przesłać na kart-
kach pocztowych do dnia 5 marca 2017 r.  Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „Niech Was Bóg 
błogosławi” Nagrody wylosowali: Wiesław Hałaburda (Krasnopol), 
Monika Kulikowska (Augustów), Zofia Ostrowska (Turówka)

PIONOWO:

1) ciepłe kapcie domatora;
2) pogląd człowieka na 

świat;
3) klamra wzmacniająca 

budowlę;
4) duże skupisko ryb;
5) muzyk przy fortepianie;
6) ślad;
7) studencka bursa;
11) materiał opatrunkowy;
13) okręt wojenny z samolota-

mi;
16) ułaskawiony zamiast 

Jezusa;
17) uwielbienie Najświętszego  

Sakramentu;
18) leciał z Dedalem;
19) eland albo gnu;
21) objaw alergii;
23) miejsce połączenia 
 przełyku z żołądkiem;
25) wieńczy 
 narzeczeństwo.

W Przerośli, jak co roku, 
okres około bożonarodzenio-
wy obfitował w liczne wyda-
rzenia. Tym razem inicjatywą 
wykazali się nie tylko członko-
wie AK, ale  też inni mieszkań-
cy tej uroczej miejscowości, 
którzy coraz chętniej włączają 
się w działania AK, proponując 
własne inicjatywy i wspierając 
AK coraz liczniejszymi datka-
mi.

W spotkaniu wigilijnym 
zorganizowanym 17 grudnia 
2016 r.  przez POAK wzię-
ło udział aż 120 osób star-
szych i samotnych. Spotkanie 
uświetniły występy tutejszych 
zespołów: „Znaroku” i „Prze-
roślaki” oraz jasełka, przy-
gotowane, jak co roku, przez 
dzieci z ZSO w Przerośli. 
Osoby chore, które nie mogły 
wziąć udziału w tym przedsię-
wzięciu, zostały obdarowane 
kartkami świątecznymi i upo-
minkami w postaci gwiazdek 
(łącznie 40 szt.) wykonanych 
na szydełku przez sympatyka 
AK, p. Danutę Brodowską.

Kolejny raz członkowie 
POAK przygotowali słodkie 
upominki bożonarodzeniowe, 
które trafiły do rąk 120 dzieci 
uczestniczących tego dnia we 
Mszach św. Odprawionych 4 

grudnia 2016 r. na terenie para-
fii. Parafianie zgromadzeni tego 
dnia na Mszach św. mieli okazję 
obejrzenia prezentacji multi-
medialnej o życiu św. Mikołaja 
i m.in. wysłuchania „Legendy 
o św. Mikołaju z Pierśćca” Zofii 
Kossak-Szczuckiej. Po Mszach 
św. ministranci częstowali pa-
rafian piernikami wykonanymi 
przez dzieci, dzięki uprzejmo-
ści właścicieli tutejszej piekarni, 
podczas warsztatów kulinar-
nych, zorganizowanych pod 

W Przerośli się dzieje…  

okiem p. prezes AK, Eleonory 
Bukowskiej.  

Również w grudniu para-
fianie mogli zakupić piękne 
bombki (50 szt.) wykonane 
techniką „decoupage” przez 
nauczycieli z ZSO w Przero-
śli. Kwota uzyskana ze sprze-
daży, została przekazana na 
potrzeby POAK w Przerośli. 
Pomysłodawczynią akcji była 
nauczycielka j. polskiego, p. 
Anna Małachowska.

  ASK

Bożonarodzeniowa wykreślanka -
 14 haseł w pionie i poziomie

Słowa do odnalezienia: mędrcy, kolędy, pasterze, pasterka, choinka, gwiazda, 
adwent, żłóbek, jasełka, Jezus, Maryja, aniołowie, Betlejem, karp

            Ojcze Symeonie!
     Nie wiem czy wypada do Ciebie pisać listy, ale noszę takie pragnienie w sercu. 

Chcę Ci podziękować, że nazwałeś Pana Jezusa ”Światłem” dla wszystkich narodów, 
a więc i dla nas Polaków.  Jak Ty musiałeś tęsknić za  Zbawicielem, skoro Bóg dał Ci 
obietnicę, że nie umrzesz dopóki nie zobaczysz oczekiwanego Mesjasza. Kto Cię na-
uczył takiej tęsknoty za Bogiem ? Może rodzice, a może spotkałeś się już wcześniej 
z małą Miriam (Maryją), która swoje dzieciństwo spędzała przy świątyni? Trzeba bar-
dzo kochać Boga, aby za Nim tęsknić, tak jak tęsknili prorocy, Maryja, Jan Chrzciciel, 
dobra Anna i Ty.  Chciałabym się nauczyć takiej miłości. Z katechezy wiem, że świę-
ci są po to, aby nam pomagali. Dlatego piszę do Ciebie list z prośbą o Twoją pomoc.  
Odczytam Ci go uroczyście 2 lutego, kiedy przyjdę do kościoła z gromnicą i z uwagą 
wysłucham ewangelii o Twoim spotkaniu z 40-dniowym Dzieciątkiem  Jezus przynie-
sionym do ofiarowania.  Na zakończenie powiem Ci tak w sekrecie, że chciałabym być 
misjonarką i mówić o Panu Jezusie ludziom, którzy Go jeszcze nie znają, aby i dla nich 
był Światłem na drodze do nieba.

                     Pozdrawiam Cię serdecznie - Marysia z  Ełku

List do Symeona

Spotkanie wigilijne

Wytwórnia pierniczków

Autor wykreślanki i krzyżówki: 
Jakub Dzierżanowski z kl Va SP nr 4 w Ełku




