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Umiłowani
Czytelnicy „Martyrii”!
Dana nam jest łaska, abyśmy po raz kolejny przeżywali w naszym życiu Tajemnice
Paschy. Po dniach Wielkiego Postu i Triduum
Paschalnego na nowo w Kościele rozbrzmiewa
z mocą Wielkanocne Alleluja. Widzimy jak
bardzo nam tej mocy potrzeba. Ze zdumieniem i bólem patrzymy jak świat pogrąża
się w grzechu i bezradności. Ale Jezus zmartwychwstał. Jest Zwycięzcą i Światłością
Świata. On jeden potrafi nadać sens cierpieniu i śmierci, rozjaśnić mroki świata i ludzkich serc.
Tegoroczne święta Wielkanoce zechciejmy przeżyć w bliskiej i owocnej łączności
z Maryją. Ona bowiem w tej wielkiej Tajemnicy Paschalnej została szczególnie wyróżniona. W tym roku radujemy się faktem błogosławionych dni 100-lecia Objawień
Fatimskich, wspominamy rocznicę – trzechsetną – ukoronowania Wizerunku Matki
Bożej Częstochowskiej; w naszej Metropolii Warmińskiej dziękujemy za objawienia
w Gietrzwałdzie od których upłynęło już 140 lat, a przed 50. laty Wizerunek Maryi
z Dzieciątkiem Jezus został ukoronowany. Maryja jest najwspanialszym przykładem,
jak powinien postępować uczeń Chrystusa. Niech ten czas pomoże nam w codziennym życiu otwierać na oścież drzwi dla Zmartwychwstałego Chrystusa.
Życzę wszystkim czytelnikom Martyrii, aby spotkanie ze Zmartwychwstałym,
który jest stale obecny na drogach naszego życia, stało się dla Was źródłem głębokiej
radości i pokoju serca. Niech Jego łaska umacnia Was w wypełnianiu codziennych
zadań w rodzinie, Kościele i Ojczyźnie.
Niech nasze spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym umocni nas do stawania się stróżami poranka wielkanocnego, a przez to będziemy z entuzjazmem wypełniać słowa Chrystusa Zmartwychwstałego „Idźcie i głoście”. Chrystusowy nakaz jest
wielkim i nadal aktualnym poleceniem misyjnym, które Chrystus pozostawił całemu Kościołowi. Odkrywajmy na nowo, że wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami
posłanymi do dawania świadectwo o Chrystusie Zmartwychwstałym w dzisiejszym
świecie.
Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem
+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

Zarząd Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Ełku, z okazji świąt
Zmartwychwstania Pana JEZUSA, w roku jubileuszu 100 - lecia
Objawień Matki Bożej w FATIMIE i 25-lecia istnienia Oddziału
TP KUL w Ełku, przekazuje wszystkim Szanownym Członkom
TP KUL w diecezji ełckiej, ich rodzinom i sympatykom najserdeczniejsze życzenia: odnowienia i umocnienia duchowego z łaski Chrystusa Zmartwychwstałego,
a Matka Boża, przez zawsze aktualny głos z Fatimy, niechaj umacnia w wierze
i wszystkim błogosławi.
Z upoważnienia
Zarządu Oddziału PT KUL w Ełku
ks. prał. mgr Zygmunt Sędziak
– prezes
Miesiecznik Diecezji Ełckiej
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25 lat Diecezji Ełckiej cd.
podlaskiego i mazowieckiego, szerokie
rzesze duchowieństwa, w tym wielu pochodzenia kurpiowskiego, i wiernych.
Jego zawołaniem biskupim były słowa:
SPES UNICA.

7. Wizyta Jana Pawła II w Ełku i na
Wigrach (1999).
Wydarzeniem historycznym była apostolska wizyta Jego Świątobliwości Jana
Pawła II w naszej diecezji w czerwcu 1999
r., która – podobnie jak w całej Polsce
– przygotowała nas na Wielki Jubileusz
Chrześcijaństwa Roku 2000. Wizyta Ojca
Świętego Jana Pawła II w diecezji ełckiej
przebiegała pod hasłem: Błogosławieni
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 3). Kulminacyjnym punktem spotkania była Msza
św. sprawowana przez papieża w Ełku 8
czerwca, w której udział wzięło ok. 300
tys. wiernych. Następnie Ojciec Święty
udał się na odpoczynek do dawnego pokamedulskiego klasztoru nad jeziorem
Wigry.

8. Ingres do katedry ełckiej bpa
Edwarda Samsela (2000 r.).
Ks. dr Edward Samsel, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, ustanowiony został
przez Ojca Świętego biskupem ordynariuszem tejże diecezji. 16 grudnia 2000 r.
odbył się ingres bpa Edwarda Samsela do
katedry ełckiej. W uroczystościach brali
udział arcybiskupi i biskupi z Polski, Litwy,
Białorusi, Rosji i Ukrainy, przedstawiciele
Kościołów prawosławnego i ewangelickiego, władze państwowe i samorządowe
województwa warmińsko-mazurskiego,

9. Rozpoczęcie działalności Dzieła
Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa
(2002).
Dzieło Nieustannej Nowenny jest
swoistym ruchem religijnym, który zaistniał i działa w ramach diecezji ełckiej.
Założycielką tego dzieła była śp. Jadwiga
Bąk. Jego początki sięgają września 2002
r. 7 grudnia 2002 r. ks. bp Edward Samsel
odprawił pierwszą Mszę św. inaugurującą pracę Dzieła, udzielając pasterskiego
błogosławieństwa pierwszym członkom
Nieustannej Nowenny biorącym udział
we Mszy św. Grupy modlitwy zaczęły się
mnożyć, ale intensywny rozwój Dzieła
rozpoczął się po jego uznaniu i błogosławieństwie udzielonym przez J. E. ks.
Biskupa Jerzego Mazura, Ordynariusza
Diecezji Ełckiej. 5 listopada 2003 r. ksiądz
biskup ustanowił formalnie Duchowego
Opiekuna Dzieła Nieustannej Nowenny
i zarazem udzielił pasterskiego błogosławieństwa wszystkim członkom tegoż
Dzieła.

10. Śmierć bpa Edwarda Samsela
(2003).

W piątek 17 stycznia o godz. 5.50,
mimo ogromnych wysiłków lekarzy
Kliniki Kardiochirurgii w Białymstoku,
zmarł bp Edward Samsel. Jego ziemska
pielgrzymka trwała 63 lata, w tym 39
w kapłaństwie. Urodził się 2.01.1940 roku
w Myszyńcu. Dnia 23 maja 1964 roku
otrzymał święcenia kapłańskie. Sakrę biskupią przyjął 30 maja 1982 roku w Łomży. Od 25 marca 1992 roku był biskupem
pomocniczym diecezji ełckiej, następnie
dnia 16.11.2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował biskupa Edwarda Samsela biskupem ełckim. Ingres do katedry
odbył się 16.12.2000 r. Pasterz został pochowany w katedrze ełckiej, w krypcie
Biskupów Ełckich dnia 19.01.2003r. Jego
zawołaniem biskupim były słowa: SPES
UNICA.

11. Ingres do katedry ełckiej bpa Jerzego Mazura (2003).
17 kwietnia 2003 r. w Wielki Czwartek
Jan Paweł II mianował bpa Jerzego Mazura nowym ordynariuszem diecezji ełckiej. Nowy pasterz od 1998 r. jako biskup
posługiwał na Syberii. 19 kwietnia 2002
r., wracając do Irkucka, został zatrzymany na lotnisku w Moskwie i wysłany
przymusowo samolotem tego samego
dnia z powrotem do Polski. Od tego czasu przebywał w naszym kraju, jako wygnaniec. 9 czerwca 2003 r., w uroczystość
NMP Matki Kościoła, głównej patronki
diecezji, odbył się ingres bpa Jerzego Mazura do katedry ełckiej. W uroczystości
wzięli udział: nuncjusz apostolski abp
Józef Kowalczyk, metropolita warmiński
abp Edmund Piszcz, metropolita białostocki abp Wojciech Ziemba oraz inni biskupi z kraju i z zagranicy. VENI, SANCTE SPIRITUS – słowa te są zawołaniem
biskupa ełckiego.
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Monika Rogińska, Renata Różańska

12. Sprowadzenie do diecezji sióstr
karmelitanek (2004).
Siostry Karmelitanki Bose przybyły do
Ełku 01.10.2004r. na zaproszenie Ordynariusza Diecezji Ełckiej ks. biskupa Jerzego
Mazura, który dostrzegał wielką potrzebą istnienia klasztoru kontemplacyjnego w Ełku. Siostrom została powierzona
misja tworzenia nowej fundacji Karmelu
i zaszczepienia charyzmatu kontemplacyjno-terezjańskiego, w tej najbardziej na
północny-wschód wysuniętej części Polski.
Apostolat sióstr polega na modlitwie i ofierze dla dobra całego Kościoła i zbawienia
każdego człowieka. Trwając w zjednoczeniu z Chrystusem, przedstawiają Bogu
w sposób szczególny ważne sprawy i przedsięwzięcia diecezji ełckiej, której stały się
cząstką. Modlitwą obejmują pasterzy diecezji, kapłanów i seminarzystów, osoby życia konsekrowanego, wszystkich diecezjan.

Dziękczynienie za 25 lat diecezji ełckiej

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim
czytelnikom „Martyrii” i ich rodzinom, by ten
piękny czas Chrystusowego Zmartwychwstania
stał się szczególnym spotkaniem z żyjącym
Jezusem i zwycięstwem nadziei, która przybliży
nas do Nieba. Niech ten święty czas przyniesie
pokój, miłość i radość, która promieniować będzie
blaskiem Prawdy. Niech Jezus Zmartwychwstały
– Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, obecny na
drogach ludzkiego życia – obdarza swoją mocą
i przemienia serca, jednocząc wszystkich wokół
Boga, który jest Miłością.
Ks. Krzysztof Zubrzycki
Redaktor Naczelny „Martyrii”

„Zmartwychwstały Chrystus
Przynosi ludzkości miłość, która przebacza,
jedna i otwiera serca na nadzieję...”
				Jan Paweł II

Drodzy mieszkańcy Diecezji Ełckiej
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu,
by Zmartwychwstanie Chrystusa przyniosło odrodzenie duchowe.
Niech te dni napełnią wszystkich spokojem i wiarą
oraz obdarzą siłą w pokonywaniu trudności życia codziennego.
Patrzmy z ufnością w przyszłość. Cieszmy się świątecznymi, radosnymi spotkaniami z rodziną i przyjaciółmi przy wielkanocnym stole.
Radosnego Alleluja!

Poseł na Sejm RP
13. Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego (2005).
5 lutego 2005 r. w katedrze ełckiej Mszą św.
pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa,
Prymasa Polski, zainaugurowano peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego. W uroczystościach uczestniczyli m.in. arcybiskupi
i biskupi z archidiecezji warmińskiej, białostockiej oraz z sąsiedniej Litwy i dalekiej Rosji – z Irkucka. Jezus Miłosierny kolejno nawiedzał wszystkie parafie w liczbie 150 wraz
kościołami filialnymi oraz domy zakonne.
Nawiedzenie trwało od godzin popołudniowych jednego dnia do popołudnia dnia następnego. W dekanatach organizowano Dni
Młodych. Były czuwania modlitewne, adoracje, montaże słowno-muzyczne. 29 października Mszy św. w kościele Chrystusa Sługi
na zakończenie peregrynacji przewodniczył
kard. Franciszek Macharski.

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Jerzemu Mazurowi, Biskupowi Ełckiemu
z racji imienin życzymy, aby Ksiądz Biskup każdego dnia na nowo czerpał
radość i umocnienie z głębokiej przyjaźni, jaka wiąże kapłana z ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym Chrystusem. Niech Ten, który jest Dobrym Pasterzem,
nieustannie prowadzi Waszą Ekscelencję poprzez trudy życia i posługi, udzielając wszelkich potrzebnych sił i łask do wypełnienia zleconej przez Boga misji.
Życzymy umocnienia w Duchu Świętym, aby ofiarna posługa pasterska stale
przynosiła obfity plon w sercach diecezjan – w postaci nawrócenia i gotowości
prowadzenia w codziennym życiu Duchowi Jezusa.
Niech Maryja, Matka Kościoła oraz święci i błogosławieni świadkowie wiary
będą orędownikami przed tronem Ojca w niebie we wszystkich sprawach Księdza Biskupa i rodziny diecezjalnej. Bóg zapłać za wszelkie dobro i Szczęść Boże
na dalsze lata pasterskiej posługi w Kościele ełckim.
Z pamięcią modlitewną – Redakcja Martyrii

Uroczystą Mszą św. dziękczynną w katedrze ełckiej,
w sobotę 25 marca diecezja
ełcka rozpoczęła świętowanie
jubileuszu 25-lecia swego istnienia. Eucharystii przewodniczył bp Jerzy Mazur, Biskup
Ełcki, natomiast homilię wygłosił abp Wojciech Ziemba,
pierwszy Biskup Ełcki (19922000).
Na diecezjalne świętowanie
licznie przybyli przedstawiciele władz i samorządów oraz
kapłani z delegacjami z poszczególnych parafii. „Dzisiaj,
w katedrze św. Wojciecha pragniemy wyrazić wdzięczność
Bogu Trójjedynemu za wszelkie łaski, którymi obdarzał
nasz Kościół Ełcki przez te 25
lat. Wyrażamy wdzięczność
Matce Bożej, naszej patronce oraz św. Wojciechowi i św.
Brunonowi z Kwerfurtu, oraz
wszystkim świętym i błogosławionym za opiekę i wstawiennictwo przed Bogiem. Dziękujemy św. Janowi Pawłowi II za
powołanie do istnienia naszej
diecezji oaz za historyczną
obecność na naszej ziemi. Jubileusz 25-lecia jest okazją, by
zobaczyć drogę jaką już przeszedł Kościół Ełcki. Na tej drodze Bóg postawił konkretnych
ludzi, którzy tworzyli i tworzą
historię naszej diecezji. Wyrażam wdzięczność wszystkim

Jubileuszowa, uroczysta koncelebra w katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku

osobom, które tworzyły zręby
nowej diecezji i przyczyniły się
do nadawania jej kształtu duchowego oraz struktur organizacyjnych” – mówił bp Jerzy
Mazur.
Abp Wojciech Ziemba
w tym roku świętuje jubileusz
50-lecia święceń kapłańskich
oraz 35-lecia sakry biskupiej.
Z tej okazji bp Mazur w imieniu Kościoła ełckiego wyraził
wdzięczność Bogu za dar życia
i posługi abp Ziemby, dziękował za odwagę i gorliwą, pełną
entuzjazmu posługę biskupią
oraz za obecność w tym dniu.

Uroczystość zgromadziła rzeszę kapłanów

Życzył jubilatowi, aby zawsze
czuł wspierającą dłoń miłosiernego Boga i Matki Najświętszej.
W homilii abp Wojciech
Ziemba wspomniał początki
przybycia i budowania wraz ze
śp. bpem Edwardem Samselem
struktur nowej diecezji. „Jakkolwiek to wydarzenie określa
się reformą administracyjną
Kościoła, to od samego początku rozumieliśmy decyzję
Stolicy Apostolskiej głęboko
teologicznie. Celem powołania nowych diecezji w Polsce
było skuteczniejsze głoszenie
Ewangelii Zbawienia” – mówił
arcybiskup senior.
Z perspektywy lat abp
Ziemba zauważył, że szczególnym aktem Bożego błogosławieństwa, była wizyta Ojca
Świętego Jana Pawła II w Polsce i diecezji ełckiej. „Pamiętna celebra Mszy św. w Ełku
z dramatycznym orędziem na
rzecz ubogich, odpoczynek na
Suwalszczyźnie, a zwłaszcza
uszanowanie polskiego rolnika, przez wizytę u gospodarza w Leszczewie, to fakty,
które na zawsze wpisały się

nie tylko w historie Kościoła
Ełckiego, ale także w historię
tej części naszej Ojczyzny” –
wspominał pierwszy Biskup
Ełcki.
Podejmowane
działania
przez diecezjalną Caritas
w diecezji są odpowiedzią na
wołanie św. Jana Pawła II o zauważenie najbiedniejszych. Bł.
Marianna Biernacka oraz bł. s.
Sergia Rapiej CSFN i bł. s. Kanizja Mackiewicz CSFN są, jak
to określił abp Ziemba, niezasłużonym darem diecezji.
„Początkom
budowania
diecezji towarzyszyły pytania:
czy budujemy mocny fundament? Czy pozwalamy kierować się Duchowi Świętemu?
Dzisiaj, Kościół ełcki jest żywy,
dynamiczny i spełnia swoje
zadanie domu dla wszystkich,
którzy szukają schronienia.
Dziękuję Bogu, że pozwolił mi
wraz z innymi kłaść fundamenty tego Kościoła” – mówił
abp Wojciech Ziemba.
Po Eucharystii wszyscy
zgromadzeni przeszli do Ełckiego Centrum Kultury na
okolicznościową konferencję
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Znak pokoju: abp Ziemba i bp Kamiński

naukową pt. „Jubileusz 25-lecia diecezji ełckiej. Człowiek
– Rodzina – Kościół”. Wśród
zaproszonych
prelegentów
byli: dr hab. Anna Zellma,
prof. UW-M w Olsztynie, ks.
dr hab. Wojciech Guzewicz,
prof. UW-M w Olsztynie, ks.
dr hab. Jacek Grzybowski,
prof. UKSW, ks. dr hab. Adam
Skreczko, prof. UKSW, ks. dr
Wojsław Czupryński, UW-M
w Olsztynie oraz księża z Ełckiej Kurii Diecezjalnej: Ks. Paweł Tober oraz ks. Łukasz
Różycki. Sympozjum poprowadził rektor WSD, ks. kan. dr
Antoni Skowroński.
Pierwszym wystąpieniem
była prelekcja ks. prof. dr hab.
Wojciecha Guzewicza, który
przybliżył ludzi, wydarzenia
i zmiany strukturalne, wpisujące się w historię diecezji
ełckiej. Jak zauważył prelegent
diecezję tworzy 21 dekanatów,
151 parafii. Opiekę duszpasterską sprawuje 350 kapłanów.
Około 50 parafii jest niewielkich, bo liczy do 1000 wiernych. W ciągu 25 lat istnienia
diecezja miała trzech biskupów diecezjalnych.
Cennymi przemyśleniami
podzielił się ks. dr hab. Jacek
Grzybowski, który podjął temat: „Kościół wobec świata
– globalny człowiek i obiektywna prawda”. Zauważył,
że dzisiaj dokonuje się próba
stworzenia świata bez Boga,
świata, w którym nie potrzeba
chrześcijaństwa. Na przykładzie 25-letniego człowieka wykazał w jakim kierunku zmierza świat i do jakiej roli próbuje
się zepchnąć Kościół. „Zmiany
kulturowe i cywilizacyjne ja-

kie nastąpiły w Polsce po roku
90’ sprawiły, że konsekwentnie
większość z nas jest kształtowana tak, abyśmy urządzili
sobie dobrze życie, abyśmy
mieli jak największe możliwości realizacji siebie, ale nie
w wymiarze wewnętrznym,
ale zapewnienia jak największej ilości dóbr” – wyjaśniał
ks. Grzybowski. Wymieniając
różne zagrożenia prelegent
zauważył, że żyjemy w takim
świecie, który koduje nas na
nowo, stąd też wiele zadań stoi
przed Kościołem.
Ks. dr hab. Adam Skreczko,
dzieląc się doświadczeniem
duszpasterskim mówił o rodzicielstwie jako wspólnym zadaniu rodziny i Kościoła. Bardzo
wyraźnie wybrzmiało, że działania na rzecz rodziny muszą
być podejmowane z rodzicami,
a nie zamiast nich. Oceniając
duszpasterstwo rodzin, prelegent zauważył, że nadal niewystarczająca jest katecheza
dorosłych.
O „Odnowie duszpasterskiej parafii” mówił ks. dr
Wojsław Czupryński. Kapłan
szczególną uwagę zwrócił
na to, że jubileusz jest dobrą
okazją spojrzenia wstecz, aby
mądrze iść do przodu. Wykład, w dużej mierze inspirowany był myślą ks. Franciszka
Blachnickiego o potrzebie poszukiwania katechumenalnej
koncepcji katechezy i duszpasterstwa.
„Potrzebujemy
odważnej refleksji, aby nie iść
utartymi szlakami”- mówił
prelegent. Ks. Czupryński zauważył potrzebę przebudzenia
w nas autentycznego i świadomego chrześcijaństwa oraz
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JUBILEUSZ
odwagi pastoralnego nawrócenia w porządku metody teologiczno-pastoralnej: widzieć
- ocenić – działać. „Najpierw
analiza, żebyśmy nie byli odklejeni od rzeczywistości, potem umiejętność postawienia
diagnozy i zaproponowania
bardzo konkretnych sposobów
działania” – wyjaśniał.
Dr hab. Anna Zellma w wykładzie: ”Innowacyjne inicjatywy pedagogiczne w środowisku szkolnym i parafialnym”
wykazała co można zrobić,
żeby przez pewne założenia
teoretyczne które już są przybliżyć, a przede wszystkim
przyciągnąć dzieci i młodzież
do parafii. Zwróciła uwagę, że
pewne inicjatywy niezależnie
od tego czy jest się katechetą,
czy kapłanem można także podejmować w parafii, angażując
się w ramach działalności we
wspólnocie.
Dopełnieniem
prelekcji prof. Zellmy były wykłady ks. Pawła Tobera i ks.
Łukasza Różyckiego, którzy
wykazali jak w diecezji ełckiej
rozwinęło się duszpasterstwo
rodzin i młodzieży.

Podsumowując konferencję, bp Jerzy Mazur przypomniał, że jubileusz 25 – lecia
diecezji ełckiej wpisuje się
w wielkie jubileusze, które
w tym roku przeżywamy. „Jubileusz to czas popatrzenia
z wdzięcznością w przeszłość,
z pasją w teraźniejszość i z nadzieją w przyszłość. Najważniejszym wydarzeniem w tych
25 latach było, że wszyscy staraliśmy się dążyć do zbawienia
i pomagać innym w drodze do
zbawienia.” – wskazywał hierarcha. Na zakończenie bp Jerzy Mazur udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
W świętowanie jubileuszu 25-lat diecezji wpisane
są również inne wydarzenia
tego roku, m.in. największe
plenerowe Misterium Meki
Pańskiej na Wzgórzu św. Brunona w Giżycku – 8 kwietnia;
I Diecezjalny Kongres Misyjny w Ełku z trzema stacjami:
dziecięcą – 1 czerwca; młodzieżową 17 czerwca oraz stacją dorosłych 21 października
czy uroczystości diecezjalne 8
czerwca br.

Rodzina rodzinie w Aleppo
Podczas spotkań noworocznych dla kapłanów 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 przygotowany przez Caritas Polska. Daje
on szansę realnej odpowiedzi
na apel Papieża Franciszka
o przejęcie rodzin syryjskich
przez parafie. Diecezja ełcka
pomaga rodzinom z Aleppo.
S. Urszula Brzonkalik FMM,
która znajduje się na placówce
misyjnej w Aleppo pomagała
w wyszukiwaniu konkretnych
rodzin. „Wszystkie rodziny
są bardzo biedne. Uciekając
przed rebeliantami straciły
wszystko, a teraz pojawiła się

dla nich nadzieja, że będą mogli wrócić do siebie i zacząć
odbudowywać swe domy. Program „Rodzina rodzinie” jest
adekwatny do naszej sytuacji.
Żyjemy wielką nadzieją. Obecnie 85 procent chrześcijan nie
ma pracy, bo zakłady pracy są
zbombardowane” – wyjaśnia s.
Brzonkalik.
Całkowita pomoc zaplanowana na 6 miesięcy, jednej
rodzinie, którą obejmuje dekanat wynosi 3000 tys. zł. Zgłaszają się także indywidualni
ofiarodawcy lub instytucje,
które również chcą wesprzeć
rodzinę w Aleppo. Wpłat należy dokonywać w Wydziale
Ekonomicznym Ełckiej Kurii
Diecezjalnej. Do tej pory diecezja ełcka wspiera pomocą 28
konkretnych rodzin z Aleppo.
WDO
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Pismo Święte - Weź i czytaj!

Ks. Jerzy Szorc
– Moderator Dzieła Biblijnego

im św. Jana Pawła II w Diecezji
Ełckiej

J

uż po raz dziewiąty w trzecią Niedzielę
Wielkanocną rozpocznie się w naszym Kościele Tydzień Biblijny. Jest to jedna
z inicjatyw Dzieła Biblijnego
im. św. Jana Pawła II. W tym
roku po raz pierwszy Tydzień
Biblijny związany będzie z Narodowym Dniem czytania Pisma Świętego. Hasłem, które
będą towarzyszyć tegorocznemu wydarzeniu są słowa: ”Weź
i czytaj!”, a szczególnym tekstem, który ma być poddany
lekturze jest List św. Pawła do
Galatów.
Inspiracją do takiego ujęcia
tegorocznego wydarzenia, są
w opinii organizatorów ubie-

głoroczne obchody 1050 r.
Chrztu Polski, a celem rozwój
życia w łasce chrztu świętego.
Chodzi głównie o modlitewne
czytanie Słowa Bożego. Idąc
śladem św. Pawła współczesny
chrześcijanin powinien szukać
i znajdować żywego Chrystusa, który także dzisiaj naucza
i pozwala znaleźć nadzieję
i perspektywę życia w dzisiejszym pogmatwanym świecie.
Święty Paweł bardzo jasno pisze w swoich listach, że
nie głosi pustych teorii, ale
Chrystusa i to ukrzyżowanego (por.1Kor 2,2). Tymczasem
współczesny człowiek takiego
właśnie Chrystusa potrzebuje,
Chrystusa, który jest Mądrością i Mocą Bożą. I może go
spotkać w Słowie Bożym.
Niedziela Biblijna ma być
zachętą do lektury Biblii.
W tym roku jest to szczególnie List do Galatów. Ale ma
to być przede wszystkim lektura duchowa, a więc taka,
która prowadzi do spotkania
z Bogiem żywym. Taka ma być

lektura Listu do Galatów w naszych kościołach i w naszych
rodzinach. Ma ona inspirować
i prowadzić do indywidualnej
lektury i spotkania że Słowem
Bożym – Jezusem Chrystusem. Jest to bowiem fundament naszej chrześcijańskiej
tożsamości w wymiarze osobistym i w całym wymiarze
kulturowym.
Tak więc Niedziela Biblijna ma być impulsem dla naszej wiary, która może nie
wytrwać próby dzisiejszych
czasów, które usiłują wyprzeć
Jezusa Chrystusa z przestrzeni
naszego życia.

Dobrze to także koresponduje z hasłem tegorocznego
roku duszpasterskiego, które
brzmi: ”Idźcie i głoście!”. Jesteśmy nie tylko wezwani do
obrony własnej chrześcijańskiej tożsamości, ale wezwani by być świadkami Boga.
A świadkiem można być tylko wtedy, gdy się Go spotkało
i usłyszało.
A więc „weź i czytaj!”
i to nie tylko w Tygodniu
Biblijnym, ale zawsze kiedy
potrzebujesz spotkać Boga
i doświadczyć Jego umacniającej łaski, by zanieść Go
innym.

„Z Maryją wysławiajmy miłosierdzie Pana”
W Roku św. Brat Alberta, Jubileuszy: 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie i 300-lecia pierwszej koronacji Jasnogórskiego Wizerunku oraz 25-lecia diecezji ełckiej z „Martyrią” zapraszamy
do pielgrzymowania w duchu dziękczynienia w dn. 11-14 sierpnia 2017 r. do sanktuariów: Matki Bożej
Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem (udział w wieczorze fatimskim), na Jasną Górę (możliwość
dołączenia do naszych diecezjalnych pątników w ostatnim ich etapie), do Ludźmierza
oraz maryjno-patriotycznego sanktuarium w Kałkowie – Godowie i muzeum św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii oraz pustelni św. Brata Alberta na Kalatówkach.
Zapewniamy dobrze opracowany program duchowy pielgrzymki nawiązujący do tematyki przeżywanego roku w/w jubileuszy. Będziemy również podziwiać piękno Pienin podczas spływu Dunajcem.
Koszt pielgrzymki: 590 zł.
Opłata pokrywa: przejazd autokarem, ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie wg programu
oraz spływ Dunajcem.
Szczegółowy program i więcej informacji u p. Renaty Różańskiej pod nr tel. 662 036 042.
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INFORMACJE z Diecezji

Ks. proboszcz prał. Lech Łuba wraz z dziećmi z parafii

K
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Klucz miłosierdzia

Suwalskie Kaziuki

aziuk Suwalski, czyli
„jarmark odpustowy w nowomiejskich realiach” wywodzi się
ze wspólnej dla Polski i Litwy
tradycji uczczenia Świętego
Kazimierza – patrona Metropolii Wileńskiej i Wielkiego
Księstwa Litewskiego, której
Suwalszczyzna była częścią do
1795 r. Choć współczesny kiermasz ma charakter bardziej
wielkomiejski, to mimo upływu czasu nie zatracił swego kolorytu. Podobnie jak w Wilnie,
gdzie główny historyczny jarmark od ponad 400 lat funkcjonuje obok kościoła Świętego
Kazimierza, również w Suwałkach organizowany jest przy
parafii pod wezwaniem św.
Kazimierza Królewicza.
Mszą świętą pod przewodnictwem ks. prał. Lecha Łuby,
proboszcza parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza, zainaugurowano suwalski jarmark.
W słowie skierowanym do zgromadzonych wiernych kapłan
przypominał również o wymiarze duchowym jarmarku.
Podczas Mszy świętych
wystąpiły miejscowe zespoły:
Suwalski Chór PRIMO, zespół ANCYJAS, Chór Seniora
CANTO oraz ludowy zespół
BAKAŁARZ.

Oblicze MIŁOSIERDZIA
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Prawie 140 straganów z jedzeniem, rękodziełem i wielkanocnymi ozdobami stanęło
w pobliżu kościoła, zapełniając
plac kolorowymi kramami, na
których prezentowane były autentyczne dzieła sztuki ludowej.
Tradycyjnie na kiermaszu
można było kupić rękodzieło
ludowe, zarówno z Suwalszczyzny, jak i będące dziełem litewskich twórców, specjalnie na ten
dzień zapraszanych do Suwałk.
Urzekająca, ręcznie wykonane ceramika ludowa, wyroby
plecione, cieszące oczy podwileńskie palmy wielkanocne,
różnobarwne pisanki, pieczołowicie zdobione wzorami
przekazywanymi z pokolenia
na pokolenie, stworzyły wyjątkowy nastrój i niepowtarzalny
klimat tego święta. Można było
również kupić wytwarzane tradycyjnym sposobem sery, kiełbasy i wędliny czy pieczywo.
Nie zabrakło również darmowej
grochówki. W trakcie jarmarku
zaprezentowano także pieśni
wielkopostne i do św. Kazimierza Królewicza, w wykonaniu
lokalnych zespołów ludowych.
W organizację suwalskiego
Kaziuka aktywnie włączył się
również Areszt Śledczy w Suwałkach. 11 skazanych, z suwalskiej jednostki penitencjar-

nej, pomagało przy pracach
związanych z rozstawianiem
stoisk, montażem a później
z demontażem namiotów
i straganów.
Kaziuk jest organizowany
przy parafii pod wezwaniem
św. Kazimierza Królewicza
w Suwałkach już od 18 lat. Z tej
okazji Czesław Renkiewicz,
prezydent Suwałk wręczył
„osiemnastoletniemu Kaziukowi” specjalnie wykonany
na tę okazję dowód osobisty.
Współorganizatorem wydarzenia jest Suwalski Ośrodek
Kultury. Dzięki znakomitej
pogodzie Suwalski Kaziuk
2017 zgromadził liczne rzesze
mieszkańców Suwałk i okolic.

Kaziukowe stragany

Papież
jakiego pamiętamy
Jan Paweł II był papieżem, który posiadał niesamowitą zdolność
nawiązywania kontaktu z każdym człowiekiem: starym i młodym,
bogatym i biednym, zdrowym i chorym. Dzięki swoim poglądom,
zachowaniu i wierze dawał dobry przykład ludziom. W przemówieniach zwracał się do wszystkich, bez względu na kolor skóry.
Jego celem było zaprowadzenie na świecie pokoju i sprawiedliwości
za pomocą dialogu i miłości, a nie przemocy. Bardzo lubił spotykać
się z dziećmi i młodzieżą. Potrafił zgromadzić wokół siebie setki
tysięcy młodych ludzi. Miał poczucie humoru. Kiedy pojawiał się
w krakowskim oknie, na ulicy Franciszkańskiej, prowadził zabawny dialog z młodzieżą. Jan Paweł II potrafił przebaczać. Nasz
Ojciec Święty był osobą, która w życie wielu ludzi wprowadziła radość i uśmiech na twarzy. Słuchając dzisiaj jego kazań, możemy
odnaleźć wskazówki, jak żyć.
Straciliśmy wielkiego człowieka, ale pamięć o nim zostanie
w naszych sercach na zawsze. (Ania)

Ks. mgr lic. Przemysław
Zamojski
– kapłan diecezji ełckiej, pracujący duszpastersko we Włoszech

W

rozumieniu potocznym przebaczenie, to jakiś
rodzaj amnezji, która pokrywa
zasłoną milczenia wydarzenia
dramatyczne. W dyskursie
publicznym na temat najnowszej historii Polski, niektórzy
mówią, że za dużo o trudnych
sprawach, które miały miejsce – trzeba takie dywagacje
zostawić historykom, a najlepiej grubą kreską oddzielić to,
co „kiedyś”, od tego, co teraz.
Boimy się powrotu do naszych
podziemi, do „naszej piwnicy” – jak to określił w jednym
z rozważań Karl Rahner.
Miłosierdzie objawia swą
potęgę w łasce przebaczenia.
To przebaczenie jest niezasłużoną łaską, która jednak nie
zostanie nam udzielona bez
naszego udziału. Narzędziem,
które pozwala nam skorzystać z tejże łaski, jest ufność.
Tym samym brak ufności lub
zuchwałość zamyka nas na
dar przebaczenia. W jednym
z rozważań bł. Michał Sopoćko pisał: „Ufność przebija niebiosa i wraca stamtąd z błogosławieństwem, podczas gdy
brak ufności powoduje oziębłość i przekształca się w zarozumiałość, a nawet ściąga karę.
(...) Zdarzyć się może, że człowiek wśród burz tego życia
straci wszystko, co stanowiło
jego piękno i wartość: wiarę
swą nadwyręży, porwie liny
miłości, zbruka swe sumienie
różnymi ciężkimi grzechami,
ale jeżeli ma jeszcze kotwicę

nadziei, której koniecznym
warunkiem jest ufność, zaczepi się o dno Miłosierdzia Bożego i uniknie zupełnej zguby.
(...) Ufność w Miłosierdzie
Boże jest składową częścią żalu
za grzechy, dlatego tylko ufający może się spodziewać odpuszczenia grzechów swoich
w sakramencie pokuty. Toteż
przygotowując się do spowiedzi (...) wzbudzajmy często akt
ufności i patrząc na obraz Najmiłosierniejszego Zbawiciela,
który Go nam przedstawia
w momencie ustanowienia sakramentu pokuty, powtarzajmy często ten akt strzelisty,
którego nauczył nas Zbawiciel:
<<Jezu, ufam Tobie>>”.
Aby zgłębić jeszcze bardziej
prawdę o Bożym Miłosierdziu
spójrzmy na to, co dokonało
się w życiu Tomasza Apostoła.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był
razem z nimi, kiedy przyszedł
Jezus – czytamy w dwudziestym rozdziale Janowej Ewangelii. Didymos, który nie był
z nimi – jest w jakiś sposób
bliźniaczy (słowo didymos –
oznacza bliźniak) w stosunku do innego nieobecnego
w wieczerniku – tego, który
wyszedł w ciemną noc podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest
też bliźniakiem duchowym
każdego z nas, bo i my nie
byliśmy razem z nimi, kiedy
przyszedł Jezus. Tomasz jest
na etapie totalnej negacji: nie
był razem z nimi, nie zobaczę, nie włożę (powtórzone
dwa razy), nie uwierzę. On nie
tylko neguje fakt zmartwychwstania, on próbuje wyprzeć
ze świadomość dramatyczne
doświadczenie śmierci swego
Mistrza i fakt opuszczenia Go
w krytycznym momencie. Dobrze to oddaje w swym dziele
Caravaggio. W głębi sceny, na
której widzimy ucznia dotykającego rany Jezusa, można
dostrzec, że ręka Jezusa popycha łokieć apostoła.

Role się odwracają: to nie
Tomasz teraz dotyka rany Jezusa (Jezus zmartwychwstały
już nie cierpi), to Jezus dotyka
bolesnej rany swojego przyjaciela. Uśmiercony duchowo uczeń zmartwychwstaje,
przestaje być niewolnikiem
strachu. Żeby doświadczyć
duchowego zmartwychwstania, trzeba wrócić z Jezusem
do miejsca duchowej śmier-

ci. To dokonuje się w dobrze
przeżytym sakramencie pojednania.
Początkiem miłosierdzia
jest przywrócenie pamięci
i zaproszenie do powrotu. Bóg
przeszłości nie zmienia – ale
daje nowy klucz, nową hermeneutykę, nowy sposób na
jej odczytanie. Odpowiedzią
wiary jest zdanie, które dobrze
znamy: Jezu ufam Tobie!

Papież
jakiego pamiętamy
Ojciec Święty był dla wielu ludzi wzorem, autorytetem, nauczycielem, przewodnikiem. Był ciepłym i pełnym miłości człowiekiem.
Kochał wszystkich ludzi niezależnie od wyznania, koloru skóry.
Swoimi słowami i czynami potrafił zjednoczyć miliony ludzi różnych religii i narodowości. Zawsze można było usłyszeć od niego
dobre słowo, dobrą radę, pocieszenie. Nauczał nas jak otwierać
serce na bliźniego, na pomoc dla potrzebujących, jak przebaczać.
Nigdy nie odtrącał tych, którzy przyszli do niego po pomoc. Zawsze
był dla ludzi, a nie ludzie dla niego. To był po prostu dobry człowiek. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.
(Wiktoria Izdebska)

Ku ZMARTWYCHWSTANIU
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Rany Zmartwychwstałego
Ks. dr Ryszard Sawicki

– doktor teologi pastoralnej

powrót, ale apostołowie nie
zrozumieli w pełni Jego słów.
Zmartwychwstał, aby umożliwić nam wejście do Królestwa
Niebieskiego, a dowodem na
to było Jego ukazywanie się
uczniom przez 40 dni. Licz-

uczniów. Są świadectwem
zwycięstwa nad śmiercią.
Rany, które z natury rzeczy
prowadzą do śmierci, w przypadku Jezusa znaczyły Jego
drogę do życia. I to nie tylko
życia Pana, ale również każ-

placji ran naszego Zbawiciela.
Zgodnie z tym, co nam mówi
Ewangelia, z Jego boku wypłynęły krew i woda. Mają
one znaczenie symboliczne
– oznaczają rzekę ożywczą,
źródło życia, przepowiedziane uprzednio przez Chrystusa
dla wszystkich, którzy uwierzą
w Niego. W objawieniu z 1934
r. Jezus wyjaśnił znaczenie
promieni mówiąc, że „promienie osłaniają przed gniewem
Ojca”, potwierdził On, iż wartość Odkupienia przez zbawczą śmierć chroni nas przed
gniewem Bożym, czyli jedna
nas z Ojcem.

W Jego ranach jest
nasze uzdrowienie.

Jezu ufam Tobie

Niezabliźnione rany po ne chrystofanie miały na celu dego z nas Tych, którzy z nich
przekazanie apostołom ostat- czerpiemy życiodajną moc. Jezmartwychwstaniu?
Teologia uczy nas, że po
zmartwychwstaniu ciało każdego z nas będzie doskonałe, przemienione, chwalebne.
Często wyobrażamy sobie, że
po zmartwychwstaniu będziemy młodzi i piękni. Tymczasem, czytając opisy spotkań
ze Zmartwychwstałym, dowiadujemy się, że jego ciało
jest pokryte ranami! Jak to?
Dlaczego Ten, który wprowadził nas do pełni życia, przez
całą wieczność nosi na swoim
ciele otwarte, niezabliźnione
rany? Jak wytłumaczyć ten paradoks?

nich pouczeń, a dla kolejnych
pokoleń są świadectwem
prawdy. Najwięcej o okresie przebywania Chrystusa
wśród żywych przekazał św.
Jan Ewangelista. Pierwszy raz
po swoim zmartwychwstaniu
ukazał się zasmuconej Marii
Magdalenie, która przyszła
do Jego grobu. Przy drugim
spotkaniu ukazał się jedenastu, ponieważ nie było z nimi
Tomasza. Ten jednak nie
uwierzył apostołom opowiadającym o ich spotkaniu z Mistrzem. Uwierzył dopiero wtedy, gdy sam zobaczył i dotknął
Jego ran.

Jezus ukazuje
się z ranami.

Dowody miłości
i ich życiodajna moc

Jezus dopełnił dzieła odkupienia człowieka, umierając
na krzyżu. Zapowiadał swój

Chrystusowe rany po zmartwychwstaniu mają szczególne znaczenie dla nas, Jego

zus powiedział do apostołów
zgromadzonych w wieczerniku: „Popatrzcie na moje ręce
i nogi: to Ja jestem” (Łk 24,39).
Poprzez swoje rany Zbawiciel
objawia nam swoją tożsamość.
Chrystusowe rany są dowodem autentyzmu Jego miłości
do nas.

Obraz miłosierdzia
Bożego
Wolą Jezusa, według wizji,
jaką miała św. Faustyna 22
lutego 1931 r. w Płocku, było
namalowania obrazu miłosierdzia Bożego. Przedstawia
on właśnie Jezusa zmartwychwstałego z widocznymi ranami. Spojrzenie Chrystusa
jest skierowane w dół – jak
z krzyża, ogarniając wszystkich grzeszników. Wizerunek
to zaproszeniem do kontem-

Rany Zmartwychwstałego
pozostają otwarte z miłosierdzia do ludzi. Uświadamiają
nam one wyraźnie wolę Boga,
który nie godzi się na pozostawienie człowieka bez możliwości zbawienia. Miłosierdzie jest
otwarte jak nigdy niezabliźniająca się rana. Ona nie zabliźnia
się dlatego, że jest nieuleczalna, ale dlatego, by zawsze leczyć poranionych. Rany Zmartwychwstałego odnoszą się do
rzeczywistości naszych często
poranionych przez grzech
i przez innych ludzi serc. Chrystus pokazuje, że Jego rany są
inne, są przebóstwione. Dotyka ich przebaczenie. Bóg
zaprasza i nas do przebaczania, tak jak przebacza swoim
oprawcom na drzewie krzyża.
Nie uznaje tego, co się stało za
nie byłe. Podobnie i nasze serca domagają się nieustannie
badania i stawania w prawdzie.
Nie możemy uznawać doznanych krzywd za niebyłe. O tym
nam mówią rany Chrystusa.
Zapraszają nas one do gotowości przebaczenia. Przebaczania
nie własną mocą, ale mocą
Zmartwychwstałego.

WSPÓLNOTY naszej diecezji
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Wspólnota Czcicieli Ducha Świętego
Ogniska Pokutne
Wspólnota Czciciele Ducha
Świętego - Ogniska Pokutne,
założone przez Helenę Ostrogórską , karmelitankę, s. Marię od Ducha Świętego istnieją
w Polsce od 1967 r. Patronką
tej wspólnoty jest Św. Maria
Magdalena.
Ogniska
Pokutne
są
wspólnotą duchową, żyjącą w świecie, w swoich rodzinach, poświęconą Bogu
Duchowi Świętemu przez
złożenie ślubów: wierności,
miłości i posłuszeństwa.
Realizują one orędzia Matki Bożej dane w Fatimie:
czyńcie pokutę, odmawiajcie
różaniec. Ogniska Pokutne swoją formację duchową
opierają na Ośmiu Błogosławieństwach.

Dzień 13-ty każdego miesiąca jest dniem skupienia.
Do wspólnoty może być
przyjęty każdy od 16-70 roku
życia, kto jest chętny do modlitwy i pokuty, kto pragnie
wynagradzać Bogu za grzechy swoje, naszej Ojczyzny
i wszystkich ludzi.
Kandydaci, przyjęci do tej
wspólnoty, przez jeden rok starają się poznać ducha Ognisk
Pokutnych i badają swoje powołanie. Po upływie jednego roku składają na dwa lata
Przyrzeczenia- przyjmowania
w duchu pokuty wszystkiego
co Opatrzność Boża ześle na
każdy dzień w intencji wynagrodzenia i przebłagania Boga.
Po dwóch latach od Przyrze-

czeń członkowie składają śluby
Wieczyste Duchowi Świętemu
- Wierności, Miłości i Posłuszeństwa. Formacja trwa ustawicznie. Bóg nie wymaga od
nas nadzwyczajnych umartwień, ale chce byśmy pokornie i z miłością, i wdzięcznością przyjmowali to , co On
nam daje. Ogniska Pokutne to
umiejętność życia dla innych
w codzienności.
W naszej diecezji istnieją dwie grupy wspólnotowe
w Ełku, przy Parafii NMP
Królowej Apostołów oraz
w Suwałkach, przy Parafii Św.
Kazimierza Królewicza. Serdecznie zapraszamy do naszych wspólnot. Niech Duch
Święty prowadzi.
Alicja Duda

Moje świadectwo
Nazywam się Agnieszka Wiśniewska. Mieszkam
w Ełku i należę do parafii Św.
Jana Apostoła i Ewangelisty.
Pochodzę z rodziny głęboko
wierzącej. Od najmłodszych
lat byłam wierna Bogu i Kościołowi. W moim dorosłym
życiu ciągle trwałam przy
Chrystusie i Maryi.
W 1995 r. byłam na rekolekcjach w Otwocku u st. zakonnych. Ksiądz, który prowadził te rekolekcje stworzył
taki nastrój modlitewny, który
rozmiłował i zapalił w mojej
duszy ogień miłości do Ducha
Świętego.
Po powrocie do domu żyłam ciągle w rozmyślaniach
jak pogłębić wiedzę o Duchu
Świętym. Zaczęłam szukać
książek, które mówiły o Duchu
Świętym, rozmawiać z księżmi
i znajomymi na ten temat. Za-

częłam uczęszczać do „Wspólnoty Ruch Światło – Życie dla
dorosłych”, ale to mnie nie wystarczało.
Dowiedziałam się o „Wspólnocie Czcicieli Ducha Świętego
Ognisk Pokutnych”, która powstała przy parafii Królowej
apostołów w Ełku. Zainteresowała mnie ta nazwa, zwłaszcza
Ognisk Pokutnych. Tak wiele
mamy za co przepraszać Boga
i uczyć się pokuty już tu na ziemi za swoje grzechy i innych.
Wstąpiłam do tej wspólnoty
w lutym 1997 r. i trwam w niej
do chwili obecnej, a trwa to
już 20 lat. Jestem po ślubach
wieczystych złożonych Bogu
i Duchowi Świętemu podczas
dorocznych rekolekcji w Częstochowie w Dolinie Miłosierdzia Bożego 08.06.2000 r.
Nasza wspólnota opiera się
na Ośmiu Błogosławieństwach

Bożych i realizuje ona Orędzie Matki Bożej dane całemu
światu w Fatimie, nawołując
do pokuty, modlitwy i ekspiacji.
I tu właśnie, w tej wspólnocie nauczyłam się patrzeć na
życie i ludzi innymi oczami.
Nauczyłam się dostrzegać problemy innych ludzi. W miarę
możności służę im swoja pomocą, a najbardziej modlitwą.
Wspieram ich dobrym słowem
i rada. Nauczyłam się żyć i godzić ze swymi cierpieniami,
oddając to wszystko w ręce
Boga. Nieustanna modlitwa
– nie za siebie, ale za innych.
Codzienna Msza święta i nieustanne uwielbienie Boga stało się głównym celem mojego
życia. Ufam bezgranicznie
w Jego miłosierdzie, a kiedy
przychodzą dni krytyczne,
modlę się do Boga tymi słowa-

mi: „Boże, dałeś mi ten krzyż,
ale proszę cię, daj mi siły znieść
go cierpliwie. To wszystko oddaję w Twoje ręce dla większej chwały Bożej. Jezu cichy
i pokornego serca, uczyń serce
moje według serca Twego”.
Nasza wspólnota jest niewielka, ale wciąż modlimy
się o nowe powołania do tej
wspólnoty. Może ktoś zainteresuje się i przyłączy się do nas,
by wspólnie przepraszać Boga
za swoje grzechy, naszej Ojczyzny i całego świata.
Życzę wszystkim szczerej
miłości do Ducha Świętego,
tak jak ja się w Nim rozmiłowałam.
Chwała Ci Panie za to, że jestem; za to, że żyję i mogę Cię
uwielbiać. Chwała Ci Panie.
Ełk, dn. 08.03 2017r.
Agnieszka Wiśniewska
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RODZINA zjednoczona na modlitwie

Wierzę w jeden Kościół

S

Konkurs Jedyneczki
Kiedy najmłodsi artyści
przyłapują uwagę, uruchamiają rozumowanie i przynoszą
licznie zgromadzonym słuchaczom nagłą zmianę perspektywy, za co dostają gromkie
brawa, to nie może to być nic innego jak Konkurs Recytatorski
Przedszkola Niepublicznego Jedyneczka w Ełku ! I tak Kościół
Św. Tomasza Apostoła stał się
miejscem niezwykłych wzruszeń. Dzieci z ełckich przedszkoli spotkały się by poprzez
poezję wspólnie przeżywać radość z narodzenia Jezusa. Do
VII edycji konkursu „Przedszkolaki kolędują i wierszyki recytują” organizowanego przez
Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka zgłosiło się wielu recy-

Nasi NAJMŁODSI

tujących i śpiewających przedszkolaków. Jury w składzie: Ks.
Jerzy Sikora - Przewodniczący,
Ks. Marek Bednarski, Ks. Wojciech Serowik, Dyrektor Anna
Lachowicz wyłoniło 12 laureatów w 4 kategoriach wieko-

wych. Dzięki sponsorom: Pani
M. Modzelewskiej - rodzicowi,
Panu G. Morusiewiczowi - deweloperowi Domu Ełckiego,
Panu F. Nalbach - właścicielowi
Firmy Technik i Dyrektor A.
Lachowicz, dzieci mogły cie-

szyć się ze wspaniałych nagród,
które otrzymały wraz z dyplomami. Serdecznie zapraszamy
wszystkich Państwa do pełnej
fotorelacji z wydarzenia na
stronę przedszkola www.jedyneczka.elk.pl

tawiamy różne pytania o Kościół. Sobór
Watykański II udziela
odpowiedzi na pytanie o „projekt – Kościół” w Konstytucji
dogmatycznej o Kościele (KK).
Czytamy w niej: „…to Bóg sam
wymyślił i zaplanował Kościół.
Jego zamiarem było bowiem
dać ludziom udział w swoim
własnym życiu. A że Bóg z natury swojej nie jest samotnikiem, lecz żyje we wspólnocie
(Trójca Święta), postanowił
więc także ludzi zbawić we
wspólnocie.
Już w Starym Testamencie
Bóg przekazał swoje Prawo całemu narodowi (wspólnocie),
a nie pojedynczym ludziom.
Naród izraelski, przez swoje
posłannictwo, zapowiedział
powstanie Kościoła. Pan Jezus
w swoim nauczaniu głosił Królestwo Boże – czyli opowiadał o Kościele. Poprzez Jego
nauczanie, śmierć na krzyżu,
zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba, na wierzących
zstąpił Duch Święty. Tak swoją
działalność rozpoczął Kościół.
Duch Święty nieustannie
działa teraz w Kościele poprzez
sakramenty, które są skutecznymi znakami łaski Bożej. Ale
też sam „Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem,
czyli znakiem i narzędziem
wewnętrznego zjednoczenia
z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (KK 1).
Nasza wiedza o Kościele
pochodzi z Objawienia Bożego – a to oznacza, że na jego
temat dowiadujemy się tyle, ile
Bóg zechciał nam przekazać.
Ludzki wysiłek nie wystarczy
do zrozumienia, czym naprawdę jest Kościół. Potrzebna jest
także pokorna postawa słuchania Boga. Musimy się więc
zgodzić na to, że nie będziemy
wiedzieć o Kościele wszystkiego, bo jest on misterium.
Poznajemy go poprzez różne
obrazy zaczerpnięte z Pisma

Świętego i od Ojców Kościoła,
ale obrazy te odkrywają tylko
część rzeczywistości. Powstały
w oparciu o doświadczenie życiowe, jakie może zgromadzić
każdy człowiek. Obrazem, którym posługuje się Sobór Watykański II do opisania natury
Kościoła, jest ciało człowieka.
Jest to porównanie zaczerpnięte z Pierwszego Listu św.
Pawła Apostoła do Koryntian
(12,12 n). My jesteśmy poszczególnymi częściami tego
ciała (palcem, nogą, skórą,
nerką…), a jego głową jest sam
Chrystus. Każda z części ma
własne funkcje, które wspólnie
przyczyniają się do dobra całego ciała.
W praktyce często używamy sformułowań, które pozornie mogą świadczyć o istnieniu
wielu Kościołów. Mówimy
Kościół polski, diecezjalny,
ełcki… itd. Chociaż terytorialnie jesteśmy podzieleni na
wiele wspólnot, nie oznacza
to, że jest wiele Kościołów.
Wszyscy mamy jednego Ojca-Boga. Wszyscy też, zwłaszcza
w Eucharystii, spotykamy się
w Jednym – Jezusie Chrystusie. Jeden też jest gromadzący
nas – Duch Święty. On zwołuje jedną wspólnotę, która
w ziemskich realiach podzielona jest na wiele wspólnot lokalnych, ale istotowo jest jedna,
tak jak jedno jest ciało Chrystusa, które spożywamy i krew,
którą pijemy. W nich następuje
zjednoczenie, dlatego Kościół
nazywamy Ciałem Chrystusa.
Możemy jednak mówić
o odrębnych cechach charakterystycznych każdego Kościoła lokalnego, każdej wspólnoty, parafii itd. Czy oznacza
to, że ta jedność jest przez nie
zaburzona? Wręcz przeciwnie.
Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy Kościołami
lokalnymi sprzyja umacnianiu jedności Kościoła. Kościół
korzysta z bogactwa wielości

po to, by dobrze i mądrze zarządzać i prowadzić wspólnoty w duchu jedności. Kościół
lokalny to zatem wszystkie
wspólnoty parafialne zgromadzone wokół swojego biskupa,
czyli diecezja.
W sformułowaniu „wierzę
w jeden Kościół” zawarty jest

jeszcze inny aspekt „jedności”.
Dotyczy on smutnej rzeczywistości rozdarcia Kościoła
na wiele Kościołów chrześcijańskich. Sobór Watykański
II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele mówi o kręgach
przynależności do Kościoła.
Wyraża w ten sposób świadomość, że Chrystusowe zbawienie nie obejmuje jedynie
Kościoła rzymskokatolickiego.
Także członkowie innych Kościołów chrześcijańskich – prawosławnego i protestanckiego
– do niego przynależą na mocy
sakramentu chrztu. Mówiąc
o jedności Kościoła, mówimy

Ks. dr Jacek Uchan

– dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Biskupiej
w Ełku

dzisiaj bardziej o tym, czym
on jest w planie Bożym. Coraz
bardziej uświadamiamy sobie,
że rozdarcie Kościoła na różne
wyznania jest efektem grzechu.
Za usunięcie jego skutków odpowiadają wszyscy chrześcijanie, dlatego też poszukiwanie
widzialnej jedności jest naszym
wspólnym zadaniem. A zatem jedność Kościoła powinna
być dla nas wszystkich ważną
intencją w modlitwach, aby –
zgodnie z zamysłem Bożym
– Kościół był w pełni „jeden,
święty, powszechny i apostolski”, także w naszej ziemskiej,
widzialnej rzeczywistości.

Papież
jakiego pamiętamy
Jan Paweł II był papieżem bardzo otwartym na ludzi. Pielgrzymował w różne zakątki świata i dlatego nazywany był papieżem-pielgrzymem. Był wrażliwy na ludzka biedę i krzywdę. Nie
obawiał się kontaktu nawet z ludźmi zakaźnie chorymi. Miał
szczególną zdolność łączenia się z Panem Jezusem w modlitwie
i gdy wznosił swoje oczy ku górze, to wydawało się, że widzi więcej
niż widzą inni ludzie. (Adrianna)
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MIŁOSIERDZIE to łaska

s. Tabita Staroszczak
- przełożona domu Sióstr MB Miłosierdzia w Ełku

OSTATNIA DESKA

męki. Daję im ostatnią deskę
ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie
uwielbią miłosierdzia Mojego,
zginą na wieki” (Dz. 965).
OSTATNIA DESKA! Słyszałeś? Nie jesteś skończony!
Bóg wyciąga swoją dłoń i chce
cię wydobyć z beznadziei!
OSTATNIA DESKA odbuduje spalone mosty. OSTATNIA
DESKA stanie się otwartymi
drzwiami zamkniętych domów. OSTATNIA DESKA to

stół w Domu Ojca, do którego
zaprasza cię miłosierny Bóg,
by móc razem z Tobą ŚWIĘTOWAĆ! OSTATNIA DESKA
to MIŁOSIERDZIE – święto
Ojca, który zawsze jest cierpliwy wobec nas, Ojca, który
nas rozumie i czeka na nas,
Ojca, który nigdy nie przestaje
nam wybaczać, jeśli potrafimy
powrócić do Niego z sercem
skruszonym (papież Franciszek). Proszę, przyjmij to zaproszenie od twojego Ojca!

Papież
jakiego pamiętamy
Witaj! Mówisz ustami kobiet i mężczyzn, dziewcząt
i chłopców, że to życie takie
nudne…, takie szare…, takie
trudne. Nic się nie dzieje, nic
już nie jest w stanie cię zaskoczyć, nic dobrego cię już nie
spotka, bo…, z jakiej racji?
Przecież nikt nie odbuduje rodziny, którą zniszczył alkohol.
Nikt nie odbuduje zaufania,
które odebrała zdrada. Nikt nie
przywróci blasku dniom, które zakryła żałoba, nienawiść,
gniew, brak przebaczenia. Nikt
nie da ci kolejnej szansy – przecież już tyle zmarnowanych…
To prawda, żaden człowiek,
choćby najgenialniejszy kardiochirurg, nie potrafi otworzyć serca zamkniętego na
radość, miłość, nadzieję i przebaczenie. Serca zamkniętego,
które rozdziera pragnienie
otwarcia.
Posłuchaj! Jest Ktoś, kto
pragnie odpowiedzieć na twoje
pragnienie! Jest Ktoś, kto umie
odbudować to, co zniszczone,
umie przywrócić blask dniom,
odbudować spalone mosty,
Ktoś, kto umie przemienić żałobę w ŚWIĘTO!
„Pragnę, ażeby pierwsza
niedziela po Wielkanocy była
świętem Miłosierdzia (Dz.
299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,
a szczególnie dla biednych
grzeszników. W dniu tym

otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe
morze łask na dusze, które się
zbliżą do źródła miłosierdzia
Mojego” (Dz. 699).
Nie wszystko jeszcze stracone! Dla Boga jesteś kimś ważnym, bardzo ważnym! Ojciec
wysila wnętrzności miłosierdzia swojego, by ci pomóc. On
zna twój ból, samotność i lęk,
i wie, jak się do nich zabrać:
„Która dusza przystąpi do
spowiedzi i Komunii Świętej,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym
otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć
do Mnie żadna dusza, chociaż grzechy jej byłyby jako
szkarłat. Miłosierdzie Moje
jest tak wielkie, że przez całą
wieczność nie zgłębi go żaden
umysł, ani ludzki, ani anielski.
Wszystko, co istnieje, wyszło
z wnętrzności miłosierdzia
Mojego (Dz. 699). Nie zazna
ludzkość spokoju, dopokąd nie
zwróci się do miłosierdzia Mojego” (Dz.965).
Nie mów: to mnie nie dotyczy, to nie są słowa do mnie.
Może siostra Faustyna była
godna, ale ja? Takie życiowe
zero, tyle zła, rozpaczy, zagubienia, krzywdy.
„Większe jest Miłosierdzie Moje aniżeli nędze twoje
i świata całego (Dz. 1485). Dusze giną mimo Mojej gorzkiej

Na ludzkie DYLEMATY
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Był człowiekiem i jednocześnie stał się świętym, i to na naszych
oczach. Wielki święty, mądry i miłujący wszystkich bez wyjątku,
niezależnie od wieku, wykształcenia czy zdrowia.
Najbardziej podziwiam w nim umiejętność modlitwy. Kiedy
mówił pacierz – on rozmawiał z samym Jezusem, jak przyjaciel
z Przyjacielem.
Dał przykład całemu światu, jak godnie i pięknie przejść przez
życie. I za to go cenię i kocham i zawsze pozostanie w mym sercu.
(Kamil)

15

W zdrowym ciele...

C

hyba rzadko zastanawiamy się, a tym
bardziej jesteśmy
tego świadomi, że coś, co bardziej przeżywam jako stres,
lęk, frustrację, smutek, może
przyczynić się do problemów
związanych z moim ciałem.
Możemy szukać przyczyn
ciągłego bólu brzucha, głowy,
problemów ze snem, z trawieniem, zaburzeniem krążenia, z układem oddechowy
(astmą, alergią, anginą) lub
odpornościowym (problemy
autoimmunologiczne),
dolegliwości skórnych (trądziku, łojotoku) i wielu innych,
wśród problemów związanych stricte z naszą fizycznością. Warto jednak przyczyn i źródła poszukać np.
w sposobie jakim przeżywam
swoje emocje, czy potrafię sobie z nimi radzić. Skąd taka
zależność? To proste, jesteśmy jednością duszy i ciała,
jednością cielesno-duchową.
Nie mogę powiedzieć, że jestem tylko duszą albo jestem
tylko ciałem. Stąd problemy
natury psychicznej, związane z naszymi emocjami bądź
utrwalonymi zachowaniami,
nawykami, które wpływają
negatywnie na nasze samopoczucie lub mogą być przyczyną naszego złego stanu zdrowia. Nie lubimy doświadczać
trudnych emocji. Najchętniej
jednym pociągnięciem ręki
wymazalibyśmy je z naszego
świata przeżywania. I niestety tak też się dzieje. Niestety,
bo jak mówi stara zasada,
nic w przyrodzie nie ginie.
Te trudne emocje w nas i tak
zostają, tylko pod inną postacią np. różnego rodzaju dolegliwości. Warto się przyjrzeć
naszemu przeżywaniu emocji: czy ich nie tłumię, czy
nie zaprzeczam ich istnieniu
(szczególnie tych trudnych),
czy nie tkwię w sytuacji trud-

nej, lękorodnej, sprawiającej
wrażenie bądź odbieranej
jako ciągłe zagrożenie i wywołującej poczucie dyskomfortu. To wszystko może
być powodem jakiegoś bólu
fizycznego.
Najprostszym

że mamy kontrolę nad wydarzeniami, kiedy więcej było
tych chwil sprawiających nam
radość. W takich momentach
czujemy się dobrze nie tylko
na duszy, ale i na ciele. Czy
możemy sami stwierdzić, że

sposobem konstruktywnego
przeżywania emocji jest już
świadoma refleksja nad tym,
co przeżywam, skąd bierze
się ta trudna emocja? Tak trochę na zasadzie – po nitce do
kłębka, po to, by być w pełni
świadomym swoich emocjonalnych stanów. Stąd w praktyce ignacjańskiego rachunku
sumienia istnieje zachęta do
wyraźnego przyjrzeniu się
mojej reakcji nie tylko na wydarzenia, sytuacje, relacje,
w których uczestniczyłem, ale
również do obserwacji swoich
emocjonalnych stanów.
Znamy dobrze to powiedzenie, że w zdrowym ciele,
zdrowy duch. Bardzo często
prawdy płynącej z tej mądrości
doświadczyliśmy na własnym
przykładzie. To są te momenty, w których życie wydawało
się beztroskie, kiedy czuliśmy,

choroba ma inne podłoże niż
to fizyczne? Owszem. Może
jest tak, że różnego rodzaju
objawy zostały potwierdzone
wynikami badań i diagnozą
lekarza, ale leczenie farmakologiczne nie przynosi efektów.
Co więcej, objawy nasilają się
kiedy przeżywasz bardziej intensywny stres, a stają się bardziej łagodne, kiedy jesteś bardziej zrelaksowany i spokojny.
Jeżeli jest to sytuacja dobrze Ci
znana z Twojego przeżywania
oraz doświadczenia, to oprócz
spotkań z Twoim lekarzem
rodzinnym warto skontaktować się z psychologiem bądź
psychoterapeutą. To stanie się
początkiem odkrywania bezpośrednich przyczyn objawów
chorobowych. Czy to coś pomoże? Na pewno, gdyż specjalista nauczy Cię jakiejś skutecznej techniki relaksacyjnej,

Ks. Radosław Rybarski

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

e-mail:radoslawrybarski@gmail.com

wesprze w rozwiązaniu zawiłych uczuć, bądź sytuacji, którymi są one warunkowane. Już
dziś warto zacząć w końcu robić to, co sprawia nam radość,
wrócić do swoich zainteresowań, zaaranżować spotkanie
z człowiekiem, który do życia
wnosi ciepło, pewność siebie.
Ile dobra, odprężenia i spokoju
może przynieść nam medytacja nad Pismem Świętym np.
nad fragmentami, które opisują sposób spotkania Chrystusa z człowiekiem chorym
bądź przeżywającym życiowe
problemy. Biblia nigdy nie oddziela choroby ciała od choroby duszy. Postawa kobiety
będącej przez 18 lat zgarbionej,
bądź człowieka posiadającego
uschłą rękę miały swoje przyczyny w ich duchowej, uczuciowej bezradności. To jest
właśnie psychosomatyka.
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NASZ ŚWIĘTY

Cały Twój

Renata Różańska
– pracuje
w redkacji mediów katolickich
diecezji ełckiej

12 lat temu, 2 kwietnia 2005
roku arcybiskup Leonardo
Sandri ogłosił: „O godzinie
21.37 nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca”.
Od czasu beatyfikacji oraz
kanonizacji Jana Pawła II rocznica śmierci nie jest już oficjalnie obchodzona w Watykanie,
ponieważ dniem dedykowanym polskiemu papieżowi jest
22 października – rocznica
inauguracji pontyfikatu, kiedy
przypada jego wspomnienie liturgiczne. Jednak w tym dniu,
2 kwietnia, jak co roku wspominają go wierni na całym
świecie. A przede wszystkim
w Ojczyźnie.

Kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową w 1978 r. Podczas swojego
27-letniego pontyfikatu odbył
104 podróże apostolskie, ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji
apostolskich i 42 listy apostolskie. Jan Paweł II był nazywany
papieżem pielgrzymem. Polskę
odwiedził dziewięć razy.
Człowiek znany na całym
świecie z dobroci, miłości,
pomocy bliźniemu. Najpierw
ministrant, potem ksiądz, biskup, aż wreszcie oczekiwany
przez wszystkich papież. Przez

całe życie był blisko człowieka.
Wrażliwy na biedę i cierpienie.
Zawsze pomocny, odważny
i gorliwy w modlitwie. Kochał
przyrodę i dużo czasu poświęcał na wędrówki po górach czy
też spływy kajakowe, zbliżając
się w ten sposób do natury.
Ogromną nadzieję pokładał
w młodzieży, lubił z nią przebywać.
Bardzo dobitne były słowa
papieża skierowane do młodzieży na Westerplatte w 1987
r.: „Każdy z was ma w życiu
jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który musi
podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można

nie walczyć, jakiś obowiązek,
powinność. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które
trzeba utrzymać i obronić”.
Znamienne też były słowa:
„Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie
wymagali”.
Z płynących słów Jana Pawła
II wynikała jego ogromna troska o rozwój człowieczeństwa
u młodych. Wzywał ich, aby
nie lękali się młodości, głębokich pragnień, szczęścia, prawdy i piękna. Chciał, aby własne
powołanie życiowe budowali
na poszanowaniu prawdy, godności, aby wreszcie poszukiwali
Chrystusa i kochali Go jako
Tego, który nigdy nie zawodzi.
Wzywał też, aby chcieli „więcej
być” niż „więcej mieć”. Jan Paweł II był doskonałym wychowawcą młodzieży. Wychodził
im naprzeciw. Pokazywał, że
są dla niego największym skarbem. Nie szczędził im wyrazów
życzliwości i serdeczności. Okazywał radość z każdego spotkania. Zawsze miał dla nich czas
i doskonały z nimi kontakt. Był
ich wielkim przyjacielem.
Ojciec Święty miał też wielki dar przekonywania, dlatego
wokół siebie gromadził mnóstwo ludzi. Każdego traktował
z ogromnym szacunkiem. To
wyróżniało jego pontyfikat.
Kto przebywał w Jego bliskości,
nawet nie tak, aby go dotknąć,
doświadczał niezwykłego charyzmatu, wyrażającego się
w przeświadczeniu, że choćby
przez moment Jan Paweł II był
„dla mnie” i „mój”.
Św. Jan Paweł II na pierwszym miejscu stawiał rodzinę.
Stawał w obronie małżeństwa
i nienarodzonych dzieci. „Wiele razy powtarzam – i jestem
tego pewny – że największym
niebezpieczeństwem
zagrażającym pokojowi jest dzisiaj
aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może
powstrzymać ciebie i mnie,

byśmy się nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma
prawo odebrać życie, jest Ten,
kto je stworzył. Nikt inny nie
ma tego prawa: ani matka, ani
ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden
rząd. (...) Przeraża mnie myśl
o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc
dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w twarz
z Bogiem, Dawcą życia. Kto
weźmie
odpowiedzialność
przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym nie dano
szansy na to, by żyły, kochały
i były kochane? (...) Dziecko
jest najpiękniejszym darem
dla rodziny, dla narodu. Nigdy
nie odrzucajmy tego daru Bożego. (…) Wołanie to kieruję
do wszystkich moich rodaków
bez względu na przekonania
religijne. Do wszystkich ludzi,
nie wyłączając nikogo. Z tego
miejsca jeszcze raz powtarzam
to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: naród, który zabija własne dzieci,
jest narodem bez przyszłości”
(4 czerwca 1997 roku Homilia
Jana Pawła II w Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu).
Święty papież przez cały
pontyfikat przybliżał ludziom
Boga. Jego „Totus Tuus” jest
świadectwem
podstawowej
relacji z Bogiem, do którego
mówi się na Ty, w najgłębszym
tego słowa znaczeniu. Uczył
nas wszystkich, jak żyć, jak kochać, przebaczać, cierpieć, modlić się, wypoczywać, umierać.
Często ludzie nie pamiętają,
co dokładnie powiedział, natomiast pozostała w nich niezłomna pewność wiary, jaką
rozbudził swoją postawą i sposobem bycia, gdyż prawdziwa
świętość dotykająca każdego
z nas polega właśnie na przeżywaniu miłości Bożej w ludzkiej
miłości, w pięknie i w realizmie słów „Cały jestem Twój”,
„Cali jesteśmy Twoi”.
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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas
odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego
człowieka.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy
Was wielką mocą i nauczy patrzenia w przyszłość
z ufnością, pokorą i nadzieją.
Życzymy, aby święta Wielkanocne przyniosły
radość oraz wzajemną życzliwość.
							
Dyrekcja, pracownicy i wolontariusze
Caritas Diecezji Ełckiej

Wielki Post – czas miłości i wewnętrznego odnowienia
Dobrze przeżyty okres
Wielkiego Postu jest nie tylko
jednym z najcenniejszych prezentów, jaki można podarować
swojej własnej duszy, lecz również prawdziwym oceanem
dobra i miłosierdzia względem
drugiego człowieka. Jest to
czas pogłębiania relacji z Bogiem, pomagania potrzebującym, korygowania życiowych
priorytetów, wypleniania własnych wad oraz pielęgnowania w sobie najważniejszych
cech charakteru – wytrwałości
i pokory. Jest to cenna lekcja
przedkładania potrzeb innych
nad własnymi. To czas rezygnacji z rzeczy i spraw, które
nas niszczą, na rzecz czynienia
dobra i pogłębiania swojej wiary. Najlepsze owoce przynosi
połączenie pracy nad samym
sobą z pomocą potrzebującym.
Sama rezygnacja ze słodyczy
jest właściwe, ale połączona
z przekazywaniem zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy biednym, jest o wiele
lepsza. Samo odmawianie codziennie konkretnej modlitwy
jest dobre, ale ofiarowanie jej
w intencji nawrócenia grzeszników – jeszcze lepsze. Zepchnijmy wiec samych siebie
na dalszy plan i przez ten cały,
wyjątkowy okres Wielkiego
Postu skupmy się na Bogu, na
dawaniu miłości innym i na
szerzeniu dobra. Zamieńmy
głośną muzykę na ciszę i po-

słuchajmy własnego wnętrza.
Zastąpmy surfowanie w Internecie spacerami i modlitwą,
a szybko zaczniemy zauważać
w swoim wnętrzu pierwsze
pozytywne zmiany. Pamiętajmy, że wyrzeczenie się przyjemności nie jest głównym
celem Wielkiego Postu. Nie
chodzi o to, aby samemu sobie
coś udowodnić, tylko o to, aby
dzięki pewnym wyrzeczeniom
nauczyć się myśleć innymi kategoriami, zacząć zauważać innych i co najważniejsze – stać
się lepszym człowiekiem. Niech
ten czas w nas wszystkich zaowocuje porządkiem w sercu,
w życiu, w domu i w głowie.
Oczyśćmy się z nałogów, złych
przyzwyczajeń i niepotrzebnych bodźców zaśmiecających
nasze wnętrza. Przejrzyjmy nasze rzeczy i oddajmy potrzebującym to, czego już nie używamy. Zabierzmy się w końcu za
odkładane w nieskończoność
sprawy i każdego dnia, w ramach postnej pokuty, zajmijmy
się nimi, chociaż przez chwilę.
Lepiej postanowić sobie coś
niezbyt wymagającego i robić
to systematycznie, z sercem,
niż „porwać się z motyką na
słońce” i poddać się po kilku
dniach. Więcej sensu ma zjedzenie pączka i zrobienie czegoś dobrego, niż ignorowanie
innych i skupianie się tylko na
dotrzymaniu za wszelką cenę
własnego postanowienia.

Anna Rudzińska

SZKOLENIE
PARAFIALNYCH
ZESPOŁÓW
CARITAS
W dniu 18 marca br. odbyło się szkolenie Wolontariuszy Parafialnych Zespołów
Caritas. Miało ono miejsce
w Centrum Pastoralno-Administracyjnym w Ełku, pl.
Katedralny 1 i rozpoczęło się
o godzinie 10.00. Szkoleniu
przewodniczył Jego Ekscelencja bp Jerzy Mazur SVD, a
konferencję poprowadził ks.
Jacek Uchan – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogól-

nego. Na spotkaniu zostały
poruszone bardzo ważne
kwestie dotyczące przyszłych
akcji, jak również realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram
2016, który trwać będzie do
30 czerwca br. Nie zabrakło
również dyskusji na różne
tematy nurtujące wolontariuszy. Całość spotkania zakończyła się wspólną Agape.
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Patrycja Krukowska

wić się w „Pizzę”, robiąc sobie
w parach masażyki. Świętowanie tego fantastycznego dnia
zakończyła degustacja domowej pizzy przygotowanej przez
restaurację „Motyla Sen”. Było
bardzo smacznie i wesoło.
14 lutego przedszkolaki
świętowały Walentynki. Grupa „Motylki” rozpoczęła od
występu w audycji „Ahoj Kapitanie! Kierunek Przedszkole” w radiu Bayer FM, podczas której opowiadały m.in.
o życzliwości, sympatii i szacunku do innych osób, a także
o okazywaniu uczuć tym, których kochamy. W przedszkolu
Grupa „Biedronki” udekorowała serduszka kawałkami bibuły, a „Motylki” upiekły dietetyczne babeczki bananowe
i udekorowały je szaszłykami
z owoców. Dzieci wzięły też
udział w akcji „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”
prowadzonej przez Centrum
Edukacji Ekologicznej i zaniosły zużyte baterie, dostając
w zamian lizaki w kształcie
serduszka.

wolnego czasu. Nie inaczej jest w
bieżącym roku. Caritas Diecezji
Ełckiej przygotowała szeroki
wachlarz zajęć dla seniorów z
powiatu ełckiego (osoby pow. 60
roku życia).
Od 1 kwietnia do 31 grudnia
2017 roku realizowane będzie
zadanie „Oferta dla seniora”,
dofinansowane ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Star-

szych na lata 2014-2020”. Celem
głównym zadania jest aktywizacja społeczna grupy 50 osób.
Dlatego będziemy chcieli rozwijać usługi społeczne w sferze
sportu (pilates, aerobik wodny),
turystyki/rekreacji (wycieczki),
poradnictwa (konsultacje indywidualne z psychologiem, prawnikiem – uzależnione od indywidualnych potrzeb), spotkań
edukacyjno-kulturowych (wyj-

ścia do kina, zajęcia z wizażystką
oraz nauczycielem plastyki w ramach meet cafe). Bez wątpienia
realizacja celu przełoży się na
rozwój nowych zainteresowań
osób starszych, rozwiązania ich
bieżących problemów, podniesienie poziomu ich sprawności
fizycznej, a przede wszystkim
przyczyni się do aktywizacji
oraz ograniczenia marginalizacji społecznej seniorów.

Walentynki, tydzień eksperymentów, odwiedziny kota Mirosława
Paweł Szczepański

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kota odwiedziła nas Pani Emilia Szmitko
z Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami wraz z kotem
Mirosławem. W ramach akcji
„Uśmiechnięte cztery łapy”,
propagującej
humanitarne
traktowanie zwierząt, przybliżyła najmłodszym informacje
na temat potrzeb naszych pupili i zasad bezpieczeństwa
w kontakcie z nimi. W tym
celu przedszkolaki obejrzały

prezentację
multimedialną
oraz kilka filmików, w których poznały prawa i potrzeby
zwierząt oraz zasady opieki
nad nimi, otrzymały plakaty i książeczki edukacyjne,
a także drobne upominki.
Honorowym gościem był kot
Mirosław, który okazał się
największą atrakcją. Dzieci
przekazały również zebrane
podczas zbiórki koce i karmy
dla kotów, aby wspomóc potrzebujące zwierzaki.

Walczymy z wykluczeniem i stereotypami
śmy, że ww. grupie społecznej
nie jest straszna nauka języka
obcego – angielskiego. W tym
roku ponownie będziemy realizować działania skierowane
do naszych podopiecznych.
Od 1 marca Caritas Diecezji
Ełckiej realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Łamiemy
stereotypy”, który jest dofinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym
celem jest zwiększenie liczby
uczestników z zaburzeniami
psychicznymi w procesie aktywizacji społecznej. Realizacja

Aktywizacja seniorów
– ciąg dalszy
W 2013 roku ełcka Caritas
przeprowadziła pierwsze działania na rzecz seniorów z powiatu
ełckiego. Duże zainteresowanie
zaproponowanymi
formami
wsparcia, a przede wszystkim
pozytywne opinie uczestników,
zachęciły nas do podejmowania
wysiłków mających na celu tworzenie corocznej oferty programowej dla osób, które już są na
emeryturze/ rencie i mają dużo

Paweł Szczepański

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby upośledzone umysłowe, wbrew
obiegowym opiniom, nie muszą tylko i wyłącznie siedzieć
w domu. Z tym stereotypowym poglądem od kilkunastu
już lat walczy ełcka Caritas
m.in. poprzez prowadzenie
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi. Dodatkowo od
2013 roku pokazujemy lokalnej
społeczności, że osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą
wyjść do kina czy restauracji,
by tam spędzić wolny czas.
W roku ubiegłym udowodnili-
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Luty w Przedszkolu Pod Wesołą Chmurką
Luty rozpoczęliśmy w przedszkolu od tygodnia eksperymentów. Nie od dzisiaj wiadomo,
że dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna
ciekawość poznawania świata.
Najlepszym sposobem zaspokojenia tej ciekawości są zabawy badawcze i eksperymenty.
Podczas „Tygodnia z eksperymentami” przedszkolaki miały
okazję sprawdzić, w jakich stanach skupienia występuje woda,
jak nadmuchać balon bez użycia
ust i pompki, tworzyć deszcz czy
„tańczące rodzynki”. Powstały
też barwne obrazy malowane
na mleku oraz magiczne lampy
lawy. Ten fantastycznie spędzony czas był dla małych odkrywców niezwykle wartościowy
i inspirujący.
9 lutego przedszkolaki dowiedziały się skąd pochodzi
pizza, jakie są jej podstawowe
składniki oraz w jaki sposób
się ją wypieka. Dzieci miały
okazję zrobić projekt z różnych materiałów plastycznych
i skomponować swoją wymarzoną pizzę, a następnie zaba-
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celu możliwa będzie poprzez
organizację zajęć językowych,
kulinarnych, komputerowych,
sportowo-ruchowych, z dietetykiem. Osobom z zaburzeniami psychicznymi ukazane
zostaną także różne formy spędzania wolnego czasu w środowisku otwartym (połączone
z integracją z lokalną społecznością), w tym m.in. organizacja akcji wolontariackich,
wyjścia do instytucji kultury.
Beneficjenci zostaną także
zaznajomieni z podstawami
fotografii. Wsparcie otrzymają również najbliżsi osób

z zaburzeniami psychicznymi/ up. Umysłowo, w ramach
mobilnego punktu porad.
Uczestnikami zadania będzie
40 osób z czterech powiatów
województwa
warmińsko-mazurskiego:
oleckiego,
piskiego, gołdapskiego oraz
ełckiego.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 87 441 70
15 do 15 kwietnia 2017 roku.

Anna Rudzińska

Czas pomyśleć
o wypoczynku letnim
Do wakacji pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale diecezjalna Caritas nie próżnuje.
Od początku roku, małymi
krokami, prowadzimy przygotowania do wypoczynku
letniego. Do tej pory udało
nam się m.in. pozyskać środki finansowe na realizację
warsztatów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych
chroniących przed dysfunkcjami. W zadaniu „Warsztaty
umiejętności społeczne II”
współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
uczestniczyć będzie 70 osób.
Odbiorcy zadania pochodzić
będą m.in. z powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego,
węgorzewskiego,
giżyckiego i piskiego. Poza typowymi zajęciami edukacyjnymi
i pogadankami, prowadzone
będą również inne formy zajęć. Celem przełamania lęków
w kontaktach z otoczeniem
i pobudzenia aktywności, in-

tegracji uczestników, odbędą się zajęcia z kynoterapii.
Oprócz warsztatów dodatkowo realizowane będą zajęcia
ukazujące formy aktywnego
spędzania czasu, rozwijania
pasji i zainteresowań, które
pośrednio wzmocnią kompetencje społeczne (m.in. współdziałanie w grupie, odpowiedzialność za swoje działanie,
wzmocnienie wiary we własne
możliwości). Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 87 441 70 15
do 30 czerwca. Liczba miejsc
ograniczona.

Zbiórka Żywności
W dniach 24 i 25 marca br. Caritas Diecezji Ełckiej przeprowadziła Zbiórkę Żywności pod hasłem: „Tak, POMAGAM”. Do
akcji włączyły się parafie z terenu diecezji ełckiej oraz wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
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Anna Rudzińska

DZIAŁANIA
TOWARZYSZĄCE
Od sierpnia 2016 roku Caritas Diecezji Ełckiej za pośrednictwem 48 OPL i parafii,
stowarzyszenia i noclegowni
realizuje Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 20142020 Podprogram 2016 współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. Program ten
ma na celu wspieranie osób
i rodzin doświadczających najgłębszych form ubóstwa, poprzez udostępnienie pomocy
żywnościowej w formie paczek
lub posiłków, a także włączenie
społeczne osób najbardziej potrzebujących, poprzez udział
w działaniach towarzyszących.
Na terenie diecezji ełckiej od
października ubiegłego roku

prowadzone są działania towarzyszące, takie jak: warsztaty
kulinarne, dietetyczne, ekonomiczne i przeciwdziałaniu
marnowania żywności. Miały
one miejsce w Ełku, Orzyszu,
Gołdapi, Olecku, Giżycku, Kałęczynach, Kruklankach i Wiśniowie Ełckim.
UWAGA
ZMIANA W KRYTERIUM DOCHODOWYM
Od dnia 1 stycznia 2017 r.
obowiązuje nowe kryterium
dochodowe uprawniające do
pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ. Informujemy, że
zostały opublikowane nowe
wytyczne realizacji Podprogramu 2016. Zgodnie z punktem 11. pomocą żywnościową

w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej,
spełniające kryteria określone
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie
przekracza 200% kryterium
dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028
zł dla osoby w rodzinie. Kwalifikowanie osób z kryterium
dochodowym 150-200% odbywa się na podstawie oświadczenia i nie wymaga wywiadu środowiskowego (art. 107 ustawy)
i innych działań Opieki Pomocy Społecznej. Aby skorzystać z pomocy żywnościowej,
należy skierować się do opieki

społecznej w celu otrzymania
skierowania (załącznik nr 5)
a następnie udać się do swojej parafii, w której produkty
będą wydawane w ustalone dni
i określone godziny przez wolontariuszy Caritas. Informuję
również, iż nie ma wydawania
i pobierania indywidualnego
produktów żywnościowych
z programu unijnego w centrali Caritas.
Program trwać będzie do 30
czerwca br.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej
Potrzebujących
Podprogram 2016

Anna Rudzińska

O osądzaniu innych, wyolbrzymianiu zła
i o naszej ludzkiej beznadziei
Wszelkie zło, błędy i nieprawości są dla nas o wiele bardziej widoczne, niż to, co dobre. Pośród czyichś kilkuset
bezszelestnych kroków, jedno
małe potknięcie wydaje się
nam głośne jak ryk lwa na
pustkowiu. Jeden zły uczynek
sprawia, że milion dobrych odchodzi w zapomnienie. Grupka terrorystów powoduje, że
czujemy niechęć do milionów
niewinnych
muzułmanów.
Każdy zły uczynek, bez względu na to, kto kim jest, powoduje naszą niechęć do dalszego
działania na rzecz drugiego
człowieka. Jedna porażka danego sportowca sprawia, że
zapominamy o jego wcześniejszych sukcesach. Dlaczego tak
jest? Bo sami jesteśmy słabi,
a od innych oczekujemy per-

fekcji. Bo uwielbiamy wyolbrzymiać, oceniać i uogólniać.
Lubimy wrzucać wszystkich
do jednego wora i podświadomie wciąż szukamy czegoś,
do czego moglibyśmy się przyczepić. Ciągle doszukujemy
się w drugim człowieku nieprawości, kompletnie nie zauważając własnych wad. Tacy
już jesteśmy – mali, śmieszni
i niedoskonali. Tacy żałosni
i nieporadni. Tylko ci z nas,
którzy zdołają pojąć ogrom
swej własnej beznadziei, wyrwą się z tego marazmu, gdyż
będą tak zajęci naprawianiem
siebie, że przestaną skupiać
się na innych. Tylko ci, którzy dostrzegą własne słabości
i zrozumieją, że NIKT nie jest
idealny, zdołają zaakceptować
wady u bliźnich. Im bardziej

jesteśmy przekonani o swojej
wspaniałości i nieomylności,
tym gorzej dla nas. Bo co, jeśli
okaże się, że po śmierci jednak
coś jest i to „coś” w dodatku
trwa wiecznie? Co, jeśli wtedy
wyjdzie na jaw, że to wszystko,
za czym za życia tak goniliśmy
z wywieszonym językiem, tak
naprawdę nie miało żadnych
wartości? Co, jeśli od wszystkich zdobywanych latami dyplomów i tytułów, ważniejsze
okaże się jedno przeprowadzenie staruszki przez ulicę? Co
z tego, że mieliśmy ładny dom
i pieniądze, skoro nie dzieliliśmy się tym z innymi? Jaki pożytek będziemy mieli z tego, że
przeczytaliśmy setki lub tysiące książek, jeśli nie przeczytaliśmy tej jednej najważniejszej
– Biblii? Co, jeśli się okaże, że

to, w co za życia nie wierzyliśmy, wcale nie znaczy, że nie
istnieje? Czy wtedy nie będziemy chcieli cofnąć się w czasie, by móc jeszcze raz, lepiej
przeżyć swoje życie? A co, jeśli
takiej możliwości nie będzie?
Może jednak warto skorzystać
z danej nam TERAZ szansy
i zmienić swoje priorytety?
Może warto dać spokój innym
i zająć w końcu swoimi wadami? Może jednak jedyne, co
tak naprawdę się nam opłaca,
to ciągła praca nad sobą i nad
byciem coraz lepszym człowiekiem?
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Pascha u Samarytan

Joanna Szczypińska

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

S

amarytanie to niewielka grupa etniczna, która wywodzi się
z Samarii (historycznej krainy
położonej pomiędzy Galileą
a Judeą, aktualnie w Autonomii Palestyńskiej) oraz z Mezopotamii.
Do dziś nie sprawdzono
historii powstania tej odrębnej społeczności, której religia zbliżona jest do judaizmu.
Prawdopodobnie są to byli Ży-

dzi, wykluczeni ze wspólnoty
po powrocie z niewoli babilońskiej (VI w p.n.e.), kiedy to nie
chcieli odesłać swoich nieżydowskich żon. Niektóre źródła
podają jednak, że pochodzą
oni jeszcze z czasów najazdu
Asyryjczyków, a więc ok. VIII
w p.n.e.
W Izraelu żyje dziś niewielka ich wspólnota, około
750 osób, z czego połowa na
terenie Samarii, a druga w Holonie koło Tel Avivu. Mówią
językiem zbliżonym do hebrajskiego i arabskiego, zwanym:
hebrajsko-samaryjskim i arabsko-samaryjskim. Niektórzy
utrzymują, że to język wywodzący się od aramejskiego.
Ich świętą górą jest Gerazim,
gdzie prawdopodobnie mieli w IV w p.n.e. swoją własną
świątynię, choć jej śladów nigdy nie znaleziono. Używają
też swojego, odrębnego kalendarza, dlatego ich święta
są sprawowane w inny sposób
i wypadają w innym czasie niż
żydowskie (choć różnica jest

Rozpoczęcie świętowania

tylko w kilku dniach). Wierzą
jedynie w Torę, a nie w jej komentarze, jak Talmud. Ich prawo religijne jest bardziej surowe niż prawo ortodoksyjnych
Żydów. Od zawsze byli ich
wrogami i mieli gorszą pozycję
w kraju.
Są grupą wymierającą, ponieważ mieszając się między sobą,
cierpią na choroby genetyczne.
Dlatego też ostatnio chętnie
przyjmują kobiety z zewnątrz,
np. Ukrainki, które wcześniej
muszą przejść konwersję, czyli
przyjąć zasady ich religii.
Największe święto, to święto Paschy, które obchodzone
jest w obu religiach na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej.
Samarytanie pierwszego dnia
zbierają się na Górze Gerazim
i według starodawnego zwyczaju składają ofiarę z baranka.

Całemu wydarzeniu towarzyszą wspólne modły i odświętne ubrania, przeważnie
zakładają białą odzież. Wykopują kilka dużych dołów
na ofiarę całopalną i zabijają
rytualnie barany, w liczbie kilkudziesięciu sztuk. Następnie
zdzierają z nich skórę, którą się pali, a barany nabija na
specjalnie przygotowane pale.
W międzyczasie przygotowuje się mieszaninę błota i wody.
Z kolei rytualnie wsadza się je
do wielkich kadzi. Ten ostatni
moment jest najważniejszy, ponieważ wszystkie ofiarne zwierzęta muszą być włożone do
ognia jednocześnie. Następnie
przykrywa się kadź specjalnym
rusztowaniem, na które nakłada się płachtę z materiału i zalewa wcześniej przygotowaną
mieszaniną błota i wody.

Papież
jakiego pamiętamy

Kadzie z błota

Byłam jeszcze bardzo mała, gdy papież Jan Paweł II zmarł. Jedyne co wiem, to – to, co opowiadali mi rodzice i to, co obejrzałam
na płytkach o nim. To, co mi się z nim najbardziej kojarzy, to jego
miłość do dzieci i młodzieży. Wnioskuję, że był szczerym i ciepłym
człowiekiem, który mówił mądre rzeczy w prosty sposób. Potrafił
być przyjacielem, autorytetem i zarazem nauczycielem . (Oliwia)
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Z zakonnego SKARBCA

Znaki czasu

Spojrzeć w oczy własnej ciemności

Siostra Anna Maria
Trzcińska
– ze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia.
Pracuje w aptece
św. Brunona

Z

martwychwstać, zacząć od nowa… Wiele razy słyszeliśmy te
słowa podczas homilii, rekolekcji albo zwykłej rozmowy
z przyjacielem. Przeżywane
co roku Święta Wielkanocne
ukazują nam Chrystusa pokonującego śmierć. Patrzymy
na figurkę z chorągiewką ustawioną w kościele i… Cieszymy
się spotkaniem w gronie rodziny, ciepłą atmosferą przy śniadaniu wielkanocnym. Czy tylko tyle możemy doświadczyć
z tego, co nazywamy tajemnicą
Zmartwychwstania? Czy możliwe jest, by i w naszym życiu
objawiła się wielka radość, i by
pilnujący naszego grobu żołnierze zostali pokonani?
Nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie poprzedziła go śmierć. I może głównym
problemem, który nie pozwala nam wejść głębiej w nowe
życie, jest strach przed przyjrzeniem się śmierci, w której

tkwimy. Strach przed zmianą,
to bardzo paraliżujące uczucie,
nawet gdy tej zmiany bardzo
w życiu pragniemy. Łatwiej
leżeć wygodnie we własnej
„trumnie”, znając doskonale
powierzchnię, po której możemy się poruszać, winiąc innych
ludzi za to, że ograniczają nasze ruchy. Wiemy, kto przynie-

sie żonkila – symbolizującego
zazdrość, kto nieśmiało ustawi
konwalię a kto czerwone róże.
Wiemy, kto zdmuchnie zawistnie świecę, by przypadkiem nie
dodała nam blasku. I pomimo,
że dzwony radośnie zwiastują:
„Chrystus zmartwychwstał”,
my czekamy, aż wieko naszej
trumny się zamknie, a my zyskamy wreszcie święty spokój.
Co więcej – ten stan letargu
w ciemności nazwiemy naszym nowym życiem…
Tymczasem Chrystus zaprasza nas do odważnego
odrzucenia kamienia, który
zatoczyliśmy nad wszystkim,
co trudne w naszym życiu, co
według nas nie powinno być
już poruszane, do ran, które
ciągle bolą. To wszystko jest
bowiem dla nas jak trumienne
wieko, które nie pozwala żyć
w pełni. Co więcej – właśnie te
najtrudniejsze sprawy, rzeczy,
z którymi sobie nie radzimy, są
miejscem objawienia się w nas

mocy Boga. Jedyne, czego On
potrzebuje, to byśmy Go tam
wpuścili.
Ojciec Augustyn Pelanowski nazwał te najtrudniejsze
dla nas rzeczy naszym ” siódmym rozdziałem”. W książce
o tym samym tytule zaprasza
nas, abyśmy weszli w rolę słynnego pisarza, który podjął się
napisania dzieła swojego życia.
Ukończona książka była podzielona na siedem rozdziałów.
Pierwszy opowiadał o tym, co
w naszym życiu najpiękniejsze,
drugi o dobrych uczynkach,
trzeci o pracy nad sobą, czwarty o naszych pragnieniach,
piaty o relacjach z ludźmi
a szósty o grzechach. Rozdział
siódmy, ostatni zaś – o najboleśniejszych zranieniach, okaleczeniach, o rzeczach, które
opowiada się tylko Bogu i spowiednikowi. W drodze do wydawnictwa rozmyśliliśmy się
jednak i wyrzuciliśmy siódmy
rozdział do kosza. Po przeczytaniu naszej książki wydawca
stwierdził, że jest ona rewelacyjna, z pewnością zdobędzie
wiele nagród. Jednak czegoś
w niej mu zabrakło. Zawstydzeni popędziliśmy w stronę
kosza, w którym wylądował
nasz siódmy rozdział, lecz niestety był on pusty. Kilka miesięcy później dostaliśmy zaproszenie na galę rozdania nagród
dla najlepszych autorów powieści. Podekscytowani usiedliśmy w pierwszym rzędzie,
słuchając jak wyczytywane
są kolejne nazwiska. Czwarte
miejsce nie było naszym. Odetchnęliśmy z ulgą. Trzecie rów-

nież. Serce łomotało w piersi,
oczekując pierwszego miejsca.
Jednak, ku naszemu rozczarowaniu, nasze nazwisko padło
jako drugie. Pierwsze miejsce
zajął nikomu nie znany autor
powieści „Siódmy rozdział”.
Prowadzący galę pogratulował
mu i z łzami w oczach wyznał,
że… Mając złe przeczucia,
popędziliśmy co sił do najbliższej księgarni i kupiliśmy
bestseller. Przypuszczenia się
potwierdziły – trzymaliśmy
w rękach naszą zgubę, nasz
odrzucony rozdział. Ktoś po
prostu znalazłszy go w koszu,
opublikował jako swoje dzieło.
Ta krótka historia ma nam
według autora uzmysłowić,
jak wiele siły kryje się w naszych trudnościach, wypartych zranieniach, bolesnych
wspomnieniach. Jednak by
owe miejsce nie były dla nas
ciemnością i grobem, potrzeba wpuścić do nich Osobę, która przeszła drogę ze
śmierci do życia. Tą Osobą
jest Chrystus. Tylko On pokonał śmierć. Uczynił to po to,
by dać nam wolność, przede
wszystkim od naszej śmierci.
Ale również wolność już teraz,
w tym życiu, od wszystkiego,
co nas ogranicza, zasmuca,
zniewala. A pierwszym krokiem do tego jest odważne
zajrzenie do swojego grobu.
I jeśli nie ma w nas opisywanej
radości, może warto, adorując
Zmartwychwstałego Pana, zadać Mu pytanie : „Co jest moja
śmiercią?”, „Co nie pozwala
mi w pełni żyć?” Odwagi. On
zwyciężył śmierć.

Papież
jakiego pamiętamy
Święty Jan Paweł II był dla wielu ludzi wzorem, nauczycielem.
Był osoba ciepłą, pełną miłości. Wierzył i nigdy nie przestawał wierzyć w ludzi. Dawał nadzieję osobom pokrzywdzonym. Był pasterzem prowadzącym do Boga. (Weronika)
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Ks. Szymon Sobolewski
kapłan diecezji ełckiej. Pochodzi z Suwałk. Doktorant
teologii dogmatycznej na
UKSW w Warszawie i mariologii w Instytucie Kolbianum
w Niepokalanowie.

K

ażdego dnia w oktawie
Uroczystości
Zmartwychwstania
Pańskiego podczas Eucharystii
słuchamy fragmentów Ewangelii, opisujących poszczególne
spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego ze swoimi
uczniami. Wśród tych spotkań
jest jedno w drodze – Chrystus
dołącza do Łukasza i Kleofasa
w drodze do Emaus, następnie
zasiada z nimi do stołu a oni
rozpoznają Go po łamaniu
chleba. (…) Do tego spotkania
nawiązuje w swoim początku
V modlitwa eucharystyczna:
On podobnie jak uczniom
w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Ten
sam kanon zawiera, wyrażaną
przez celebransa, modlitewną
prośbę: Niech wszystkie dzieci
Kościoła umieją rozpoznawać
znaki czasu i niech ofiarnie oddają się służbie Ewangelii.
Znaki czasu to zjawiska,
wydarzenia i procesy, w których przejawia się działanie
Ducha Świętego , ingerującego w dzieje ludzkości poprzez
pobudzanie i oświecanie ludzkich serc, które wymagają konfrontacji z nauką ewangeliczną
i zaangażowania chrześcijan.
Znakiem czasu, do którego intensywnie powracamy
w tym roku, było orędzie, które za pośrednictwem Maryi
(i widzących Ją dzieci: Franciszka, Łucji i Hiacynty) skierował Bóg w 1917 r. w Fatimie.
Jan Paweł II, pielgrzymując do
Fatimy w 1982 r. z dziękczy-

nieniem za ocalenie jego życia
z zamachu, w homilii jasno
wytłumaczył zobowiązujący
charakter tego Orędzia: Jeśli
Kościół zaakceptował orędzie
z Fatimy, stało się tak przede
wszystkim dlatego, że orędzie
to zawiera prawdę i wezwanie
samej Ewangelii. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
(Mt 1, 15); są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował
do ludzkości. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty,
tak jak Ewangelia. Wołanie to
rozległo się na początku XX
wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do tego stulecia.
[...] Wołanie zawarte w orędziu
Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii
i w całej Tradycji, że Kościół
czuje, iż orędzie to nakłada na
niego obowiązek wysłuchania
go.
25 III 1984 r. na placu św.
Piotra w Rzymie, wypełniając
wezwanie skierowane w Fatimie, zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Kilka
tygodni później, 13 maja (!)
w sowieckiej bazie w Siewieromorsku na Morzu Północnym,
z nieznanych przyczyn miał
miejsce wybuch, który zniszczył znaczną część radzieckiego arsenału broni jądrowej.
Alberto Leoni, ekspert historii
wojskowej, napisał: Bez tego
systemu pocisków kontrolujących Atlantyk ZSRR nie miało już najmniejszych szans na
zwycięstwo. Z powodu osłabienia potencjału atomowego,
ZSRR zdecydował się wówczas
na politykę ustępstw (rok później objął rządy na Kremlu Michaił Gorbaczow. Rozpoczęła
się tzw. pierestrojka, przebudowa systemu, która otworzyła
imperium na świat). Wydarzenia te przypadły w czasie Roku
Odkupienia. Zgodnie z tradycyjnym datowaniem ziemskiego życia Chrystusa, Rok Od-

Bp Jerzy Mazur przed figurą Matki Bożej w Fatimie

kupienia 1983-1984 wyznaczał
1950. rocznicę zbawczej śmierci Jezusa, będącą punktem
zwrotnym w historii świata.
Zbieżność tych dat i wydarzeń,
jak również zbieżność z dniem
13 maja, jest niezmiernie wymowna.
W 10 rocznicę zamachu
na swoje życie, 13 maja 1991
r. Jan Paweł II znów pielgrzymował do Fatimy. Zobaczmy,
co stało się w tym samym
roku: w dniach 19-22 sierpnia
nastąpił pucz generałów przeciwko M. Gorbaczowowi – na
czele stał wiceprezydent ZSRR
Giennadij Janajew. 22 sierpnia
M. Gorbaczow, po upadku puczu Janajewa, wrócił na Kreml,
została podjęta decyzja o rozwiązaniu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. 22
sierpnia to dzień wspomnienia
liturgicznego Maryi Królowej.
Ustanawiając to wspomnienie,
Papież Pius XII (został wyświęcony na biskupa 13 maja
1917 r.) pisał w Encyklice „Ad
caeli Reginam” w 1954 r.: Nakazujemy również, aby tegoż
dnia ponawiano poświęcenie
się rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi. W nim
bowiem leży nadzieja nadejścia
lepszego wieku, triumfu wiary
i chrześcijańskiego pokoju.
Wreszcie 8 grudnia (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP) 1991 r. miała miejsce
decyzja M. Gorbaczowa o rozwiązaniu Związku Radzieckiego.
Te znaki czasu dokonały się
w historii świata, historii zbawienia ludzkości. Ale każdy

z nas ma też odczytywać znaki
czasu w osobistym życiu. I zawierzać siebie Niepokalanemu
Sercu Maryi. Sięgnijmy jeszcze
do słów homilii Jana Pawła II
w fatimskim sanktuarium 13
maja 1982 r. : Macierzyństwo
Maryi w szczególny sposób
objawia się tam, gdzie Ona się
z nami spotyka: w miejscach,
które zamieszkuje, w miejscach, w których czuje się szczególną obecność Matki. Są takie
miejsca, gdzie obecność Matki
jest odczuwana w szczególnie
namacalny sposób. Miejscami
tymi są sanktuaria maryjne.
Tam człowiek czuje, że został
zawierzony i oddany w ręce
Maryi. Człowiek udaje się tam
po to, aby spotkać się z Nią
jako ze swoją Matką. Otwiera
przed Nią swe serce i mówi do
Niej o wszystkim. Można rzec
– „bierze Ją do siebie”, wprowadza Ją w swoje problemy,
które bywają czasem trudne
– problemy własne i problemy innych, problemy rodziny,
społeczeństw, narodów i całej
ludzkości.
Zapraszam do pielgrzymowania w sierpniu br. (szczegóły
w bieżącym numerze Martyrii) do sanktuariów maryjnych
na Jasnej Górze i na Krzeptówkach, do zawierzenia Maryi
samych siebie, swoich rodzin,
a przede wszystkim do dziękczynienia przez Nią Bogu za
wielkie rzeczy, które nam
uczynił – także za łaski, których hojnie udzielił w ciągu 25
lat istnienia Kościoła ełckiego.
Z Maryją wysławiajmy miłosierdzie Pana!
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Dlaczego warto czytać Pismo Święte?

Ela Stasińska

30 kwietnia rozpoczyna się w Kościele katolickim IX Tydzień Biblijny. Jest to czas, który poświęcony ma być na refleksje dotyczące Biblii. Podejmowane są liczne inicjatywy, tj. rekolekcje czy maratony biblijne. Jednak przede wszystkim ma być to moment, w którym wierny zastanowi się nad
tym, jaką rolę w jego życiu pełni Słowo Boże, czy jest to tylko zwykły tekst odczytywany na każdej
Eucharystii, czy może Słowo, które stara się wcielić w swoje życie.

– studentka Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, redaktor
Ełckiego Wzrastania

Słowo życia
Żyjemy w czasach, gdzie czytanie zwykłych książek nie jest
zbytnio w modzie. Tak samo
jest z Pismem Świętym. Styczność ze Słowem Bożym mają
ludzie tylko podczas Eucharystii i to nie zawsze słuchają ze
skupieniem i zrozumieniem.
W natłoku obowiązków oraz
przy ówczesnych zdobyczach
technologicznych mało czasu
poświęca się na czytanie Biblii.
Oczywiście jest to wszystko
zgeneralizowane. Są na świecie
jeszcze ludzie, którzy wierzą,
że warto pochylać się nad Słowem Bożym. Dlaczego warto?
Ponieważ Pismo Święte oprócz
objawionych prawd zawiera
również światło i moc Ducha

Świętego. Czytając je, człowiek
wchodzi w żywą relację z Bogiem, głębiej Go poznaje, jego
wiara wzrasta i łatwiej jest mu
odczytać wolę Boga. Słowo
Boże staje się światłem, które
potrafi człowieka wierzącego
przeprowadzić przez każdy
moment jego życia. Połączenie
modlitwy z medytacją nad Pismem Świętym i wprowadzenie
tego w życie codzienne rodzi
niewyobrażalne efekty.

Biblijne na chybił trafił
Ludzie często sięgają po Biblię, aby poszukać odpowiedzi
na ciążące w ich sercach pytania i wątpliwości. Można to
robić na wiele sposobów. Jedni
po prostu czytają Pismo Święte
po kolei albo wybierając konkretne księgi, inni zaś medytują czytania liturgiczne z tego

konkretnego dnia. Popularny
jest również sposób otwierania
Pisma Świętego na chybiłtrafił
i czytanie fragmentu, na który
się trafiło. Jest to bardzo przyjemna metoda, ale należy przy
tym pamiętać o kilku ważnych
kwestiach. Po pierwsze, nie
można traktować tego fragmentu jako efekt losowania czy
wróżby od Pana Boga. Po drugie, czytane słowa należy poddać racjonalnemu rozeznaniu,
spojrzeć na to, jak to się ma
do naszego życia i co to dla nas
oznacza. Rozeznanie powinno
mieć charakter głębszego, duchowego procesu. Po trzecie,
należy pamiętać, że Pan Bóg
poprzez dany fragment nie
musi dać odpowiedzi tu i teraz.
Może być tak, że Słowo nie odnosi się do naszej obecnej sytuacji życiowej, ale to oznacza,
że należy szukać odpowiedzi

dalej i jednocześnie pamiętać
o przeczytanym fragmencie,
bo po pewnym czasie może się
on okazać niezwykle przydatny.

Bestseller
Pewna osoba powiedziała
kiedyś, że „Biblia jest najprawdopodobniej najmniej czytanym z bestsellerów świata”.
Pismo Święte posiada w domu
większość katolików, jednak
przykre jest to, że stoi ono jedynie na półce i się kurzy. Czas
zmienić to podejście, nie tylko w Tygodniu Biblijnym, ale
i innych dniach naszego życia.
Czytaj Pismo Święte sam, czytaj Je z rodziną, ze wspólnotą.
Tylko znając Słowo Boże oraz
wprowadzając je w nasze życie
codzienne, możemy kroczyć
i „przynosić obfity owoc”.

drogi do pokoju, jak tylko pełne zdanie się na Jego wolę, to
znaczy na Jego miłość”. Porażki, które nas spotykają, powinny być dla nas okazją do pogłębienia zaufania – św. Teresa
pisała, że ufność i wiara doskonalą się pośród lęków. W życiu
budujemy sobie różne systemy
zabezpieczeń, opieramy się na
„mamonie” – tym wszystkim,
co nie jest Bogiem. Kiedy kolejne podpory padają, pojawiają się pretensje do Boga, znika
zaufanie. Pan Bóg jednak wie
najlepiej, co jest dla nas właściwe – „krzyżuje nasze plany”
z miłości – ogałaca nas wyłącznie z naszych zniewoleń – tego,
co nas od Niego oddala. Kiedy
człowiek traci wszystko, pozostają dwie drogi – rozpacz lub

Jakub Wierzchoń

– student farmacji na Uniwersy-

tecie Medycznym w Białymstoku, redaktor Ełckiego Wzrastania

W naszym życiu chrześcijańskim, zwłaszcza podczas
minionego roku jubileuszowego, wielokrotnie rozważaliśmy temat Bożego Miłosierdzia. Kiedy słyszymy to hasło,
mamy przed oczami słynny
obraz Jezusa Miłosiernego
z podpisem „Jezu, ufam To-

Diagnoza
Podstawą każdej relacji jest
zaufanie – jest to oczywistość,
której doświadczamy niejednokrotnie w stosunkach międzyludzkich. Nie inaczej jest w tej

szczególnej relacji – zażyłości
z Chrystusem. Czasem odczuwamy, że w naszym życiu duchowym coś jest nie w porządku – uciekamy od modlitwy,
upadamy częściej niż zwykle.
Szukając przyczyn takiego stanu rzeczy, warto zastanowić się,
czy powód nie leży u podstaw
– czy zmęczeni trudami życia,
niepowodzeniami, może nie
doczekawszy jakiegoś „nieprzeciętnego” znaku od Boga, nie
przestaliśmy ufać Chrystusowi?
Wciąż wierzymy w Boga, ale nie
wierzymy Bogu. Kiedy zdiagnozujemy u siebie brak zaufania,
dobrze jest „drążyć” głębiej –
z czego bierze się ten problem?

Monika Zubowicz
– prezes Zarządu
KSM Diecezji Ełckiej

Jak mam ufać?
W popularnej, religijnej
piosence słyszymy słowa: „…
jak nadzieję w sercu mieć, kiedy wszystko wali się? Zaufaj
Panu już dziś”. No właśnie, jak
zaufać w sytuacji, która wydaje się bez wyjścia? Problemem
tym szeroko zajął się ks. Tadeusz Dajczer w „Rozważaniach
o wierze”. Założyciel RRN,
w tym „podręczniku” życia duchowego, stawia nam za wzór
świętych Karmelu, zwłaszcza
św. Teresę od Dzieciątka Jezus.
Zawierzenie Chrystusowi powinno być myślą przewodnią
naszego życia: „Nie ma innej

całkowite zdanie się na Boga.

W ramionach Ojca
W Ewangelii Chrystus nawołuje do stania się jak dzieci.
Małe dziecko nie buduje systemów zabezpieczeń, nie boi
się o przyszłość – wie, że jest
bezpieczne w ramionach rodziców, że kochają je i zatroszczą się o wszystko. Tak właśnie
powinien wyglądać nasz stosunek do Pana Boga. Budowanie takiej postawy trwa długo,
lecz przynosi ogromne owoce:
„Najmilsza Mi jest dusza ta,
która wierzy mocno w dobroć
Moją i zaufała Mi zupełnie;
obdarzam ją swoim zaufaniem
i daję jej wszystko, o co prosi”
(Dz. 453) – mówi Chrystus

siostrze Faustynie. Dokonajmy więc refleksji, czy możemy
w szczerości serca powiedzieć
„Jezu, ufam Tobie”? Niech na

tej drodze prowadzą nas Apostołowie Miłosierdzia – św.
Faustyna, św. Jan Paweł II i bł.
Michał Sopoćko.

Papież
jakiego pamiętamy
Jan Paweł II to papież, którego każdy Polak pamięta. Człowiek
znany na całym świecie z dobroci, miłości, pomocy bliźniemu.
Przez całe życie był blisko człowieka. Wrażliwy na biedę i cierpienie. Zawsze pomocny, odważny i gorliwy w modlitwie. Każdego
traktował z szacunkiem. Bardzo inteligentny, mądry, posiadający
dużą wiedzę, a mimo to skromny szanujący każdego. Na pierwszym miejscu stawiał rodzinę. Zawsze pogrążony w modlitwie.
Bardzo ufał Miłosierdziu Bożemu a także Matce Bożej. Jego ulubiona modlitwą był różaniec. Do końca oddany Bogu i Kościołowi.
Swoją posługę pełnił do ostatniego tchnienia. Człowiek godny naśladowania. Wzór dla każdego chrześcijanina i nie tylko. Święty.
(Milena Makuch)

ODWAGA

Jezu, ufam Tobie?
bie”, namalowany według
wizji, którą otrzymała siostra
Faustyna. Właśnie słowami
„Jezu, ufam Tobie” kończymy
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, odmawiamy je niekiedy
jako akt strzelisty. Czy jednak
często nie powtarzamy tego
sformułowania automatycznie,
trochę bezmyślnie? Czy faktycznie ufam Jezusowi?
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Internet, telefon, wygodne
mieszkanie, szybki kontakt ze
znajomymi ,to tylko nieliczne
rzeczy, które w życiu są dla nas
ważne. Dzięki nim funkcjonujemy, uczymy się i pracujemy.
Przyczyniają się one także do
budowania naszego ‘małego
świata’, który staje się centrum.
Może to i dobrze. Tylko czy widzimy dalej? Często tak mocno
przywiązujemy się do rzeczy,

że i swoje życie chcemy zachować dla siebie. Trudno jest
dzielić się tym, co uważamy za
najlepsze. Warto zastanowić
się jednak, czy życie zatrzymane dla siebie jest naprawdę
szczęśliwe.

Największa wartość
Moja wygoda, komfort,
moja rodzina, plany i oczekiwania. Moje życie – największa
wartość. W ludzkim wymiarze
rzeczywiście tak jest. Moje życie, to największa wartość. Są
jednak w życiu każdego człowieka także takie wartości, za
które warto zapłacić najwyższą
cenę. Nie zawsze dosłownie, ale
w każdej chwili w gotowości
do poświęcenia. Może będzie
to czas, który miałem skrupulatnie zaplanowany, a innym
razem rezygnacja z czegoś, co
sprawia mi przyjemność. Być
odważnym, to umieć dzielić
się z innymi. Dać chleb, dobre
słowo, a przede wszystkim dać
siebie. Umieć wyjść poza strefę swojego komfortu, to zrobić coś odważnego. Narażanie
swojego życia dla poczucia

satysfakcji czy adrenaliny ma
niewiele wspólnego z odwagą.
Szlachetne czyny, które wychodzą z postawy naszego serca, to jest odwaga.

Poczucie odwagi
Lęk towarzyszy człowiekowi dość często. Jest wiele sytuacji, w których staje się on
paraliżujący, może przeradza
się w strach. Chociaż jesteśmy
lękliwi, nie oznacza to, że nie
możemy być odważni. Gdyby
w tym momencie założyć, że
będziemy odważni w każdej
chwili swojego życia, to czy
jest to równoznaczne z gwarancją takiego zachowania?
Oczywiście, że nie. Odwagi
nie możemy zaplanować. Choć
nasze myśli możemy kierować
w stronę różnych sytuacji, to
nie możemy założyć, że zachowamy się wtedy, jak trzeba. Nie
w planach, a w konkretnych
sytuacjach przejawia się nasza
odwaga. Jeśli górę przejmie
nad nami strach, to żadne poczucie odwagi nie powstrzyma
nas przed paraliżem, który zamyka oczy.

„Jeśli chcesz przekraczać siebie,
…to zamiast skakać na
spadochronie, polecam mycie
starszych osób w hospicjum”.
Ta myśl od dłuższego czasu
krąży mi po głowie. W pierwszej chwili zaskakiwać może
ogrom ‘odwagi’, którą trzeba
wykazać się skacząc ze spadochronem, ale ile jej potrzeba,
aby tylko wejść do hospicjum.
Zamknięcie się w sobie nie
tylko zabiera odwagę, ale też
wprowadza w nas paraliż,
przysłania możliwości, pozbawia radości. A nie tego uczy
Jezus. Tak jak na uczniów
w dniu pięćdziesiątnicy zsyła potrzebne dary i łaski, tak
pobudza uśpione, wygodne
nasze serca. Uczy odwagi wychodzenia poza siebie. „Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze
poza” – wołała papież Franciszek podczas ŚDM. Odwaga
prowadzi do podjęcia ryzyka.
Trud ten jednak się opłaci.
Szukaj więcej na
www.kdm.org.pl
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Z proboszczowskiej KRUCHTY

Spowiedź
– spotkanie z Miłosiernym Ojcem
Ks. dr Dariusz Zalewski
- proboszcz parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku, Ojciec
Duchowny i wykładowca w WSD

Współcześnie wielu zadaje
sobie pytanie, po co sakrament spowiedzi? Na Zachodzie
w niektórych krajach już z niego zrezygnowano na rzecz spowiedzi powszechnej. Ludzie
nie wyznają swoich grzechów
w konfesjonałach. Czyżbyśmy
byli zacofani, staroświeccy
i niedzisiejsi, przystępując do
kratek konfesjonału?
„Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie,
są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23). Tymi słowami Pan Jezus po swoim
zmartwychwstaniu ustanowił
sakrament pokuty, udzielając
Apostołom i ich prawomocnym następcom władzy odpuszczania grzechów.
Ze świadectwami istnienia spowiedzi spotykamy się

w pierwotnym Kościele, chociażby u Ojców Kościoła.
List św. Leona Wielkiego
(390-461) do biskupów Kam-

panii jednoznacznie świadczy
o tym, że wtedy — w połowie
V wieku — spowiedź nie jest
niczym wyjątkowym, ponadto jest to spowiedź tylko przed
kapłanem, co więcej, papież
Leon osobiście nie ma wątpliwości, iż ta forma pochodzi od
samych apostołów, zatem ten
rodzaj spowiedzi musiał istnieć w Kościele co najmniej od
czasów dla tamtego pokolenia
niepamiętnych:
„Nakazuję na wszelki sposób usunąć tę zuchwałą nowość
przeciwną regule apostolskiej,
na którą, słyszę, niektórzy sobie pozwalają. Chodzi o to,
żeby przy pokucie nie żądać od
wiernych głośnego odczytania
grzechów spisanych na kartce,
podczas gdy wystarczy wyjawić je samym kapłanom na cichej spowiedzi. (...) Wystarczy

to wyznanie, które najpierw
wyjawia się Bogu, a potem kapłanowi będącemu orędownikiem za grzechy pokutujących.
Wtedy dopiero da się większą
ilość ludzi wezwać do pokuty,
kiedy w uszach ludu nie będzie
się odsłaniać sumienia spowiadającego się” (Św. Leon Wielki,
List do biskupów Kampanii,
Samnium i Picenum).
Św. Hieronim (ok. 331-420)
zadanie spowiednika porównuje do obowiązku starotestamentalnych kapłanów, do
których należało orzekanie,
czy trędowaty powinien zostać
odseparowany od zdrowych,
czy powrócił już do zdrowia:
„Podobnie jak o trędowatym kapłan orzekał, że jest
czysty lub nieczysty, tak i tu
[w Kościele] biskup i prezbiter
związuje i rozwiązuje nie jako
niewinnych i winnych, ale gdy
pełniąc swój obowiązek, słyszy różne grzechy, wie, kogo
należy związać lub rozwiązać”
(Św. Hieronim, In Evangelium
Matthaei, 3,16).
Żyjący na Wschodzie Orygenes (ok. 185-254) zna taki
sposób pokuty, kiedy grzesznik „nie wstydzi się wskazać
grzech swój kapłanowi i szukać lekarstwa według wskazówki tego, który powiedział:
«Rzekłem: wyznam przeciwko
sobie niesprawiedliwość moją
Panu, a ty odpuściłeś bezbożności serca mego»” (Orygenes,
Wykład Księgi Kapłańskiej,
hom. 2,4).
Czym jest sakrament pokuty? Najprościej rzecz ujmując
jest odnowieniem naszej więzi
z Bogiem. Można go porównać
do przepraszania i godzenia się
z kimś. Jak godzą się przyjaciele albo małżonkowie, kiedy
jedna osoba zawiniła wobec
drugiej, czuje, że wyrządziła
krzywdę i przeprasza.

NA TROPACH wiary
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Nie przepraszają się, żeby
tylko się przeprosić, żeby
pozbyć się poczucia winy.
Przyjaciele czy małżonkowie
przepraszają się, żeby chronić
swoją wzajemną przyjaźń czy
miłość. Aby odbudować to,
co jakaś krzywda, jakieś przewinienie zniszczyło. Bo bez
przebaczenia nie ma prawdziwej miłości i przyjaźni. Żeby
takie odbudowanie, pojednanie dokonało się między nami
a Bogiem w sakramencie pokuty, nie wystarczy przyjść do
konfesjonału i wyliczyć swoje
grzechy.
Kościół uczy nas, że sakrament pokuty składa się z pięciu części. Pięciu warunków
sakramentu pokuty: rachunku sumienia, żalu za grzechy, mocnego postanowienia
poprawy, szczerej spowiedzi
i zadośćuczynienia Bogu i bliźniemu. Bez wypełnienia któregoś z tych warunków nie ma
sakramentu pokuty. Bo nie ma
pojednania się z Bogiem. Tak
jak czasami w naszych przyjaźniach czy małżeństwach nie
ma prawdziwego pojednania.
To takie sytuacje, w których
słowo „przepraszam” jest tylko
pustym dźwiękiem, a nie wyrazem szczerej postawy.
Każda spowiedź jest zbliżeniem się do Tego, który jest
sprawiedliwym Sędzią, troskliwym Lekarzem, a nade
wszystko miłosiernym Ojcem.
Jest spotkaniem z Bogiem,
który wie o nas wszystko,
a jednocześnie oczekuje od nas
prawdy. Jezus powiedział: „Poznacie prawdę, a prawda was
wyzwoli” (J 8, 32). Pozwólmy
Jezusowi
ukrzyżowanemu,
którego mocy doświadczamy
w konfesjonale, w którego imię
dokonuje się odpuszczenie naszych grzechów – aby przez
prawdę nieustannie nas wyzwalał.
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Co znaczy wyrażenie „wierzę w Boga”?

W

yznanie
wiary rozpoczyna
się
słowami:
„Wierzę w jednego Boga, Ojca
wszechmogącego” (łac. Credo
in unum Deum, Patrem omnipotentem). Początek Składu
Apostolskiego brzmi: „Wierzę
w Boga, Ojca wszechmogącego” (łac. Credo in Deum,
Patrem
omnipotentem).
W jednym i drugim tekście
występuje wyrażenie: „wierzę
w Boga” (łac. credo in Deum).
Co ono znaczy? Czy wyraża
jedynie przekonanie o tym, że
Bóg istnieje, czy też kryje w sobie głębszą treść? Przyjrzyjmy
się, w jaki sposób św. Tomasz
z Akwinu, odwołując się do
św. Augustyna, wyjaśnia znaczenie tego wyrażenia.
Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 155) przytacza określenie wiary świętego Tomasza: „Wiara jest
aktem rozumu, przekonanego
o prawdzie Bożej z nakazu
woli, poruszonej łaską przez
Boga”. Z definicji tej dowiadujemy się, że wiara jest działaniem osobowym (świadomym
i wolnym), gdyż angażuje rozum i wolę człowieka. Ponadto
jest takim działaniem, które za
przedmiot ma prawdę Bożą,
czyli to, co Bóg objawił. Tak
oto z przedmiotem wiary –
prawdą Bożą – skorelowane są
osobowe władze człowieka: rozum i wola. Dlatego też relacja
rozumu i relacja woli do prawdy Bożej pozwala zrozumieć
znaczenie wyrażenia „wierzę
w Boga”. W zależności od tego,
która z dwóch władz człowieka
jest odnoszona do przedmiotu
wiary, wyróżnia się trzy aspekty jednego aktu wiary: 1) wiarę
w Boga, 2) wiarę Bogu i 3) wiarę dla Boga.
Jeśli chodzi o przedmiot
wiary rozpatrywany od
strony rozumu, to można
go ujmować w dwojaki sposób: materialny i formalny.

1

Materialnym
przedmiotem
wiary jest jej treść. Decyduje
ona o wierze w Boga (credere Deum). Jest to tzw. „wiara,
że”. W ten sposób wierzę, że
Bóg istnieje; wierzę, że Jezus
jest Synem Bożym; wierzę, że
Chrystus
zmartwychwstał.
Niewątpliwie treść jest koniecznym elementem wiary,
ale nie jedynym, choć niejednokrotnie
przysłaniającym
pozostałe jej przejawy.
Formalny
przedmiot
wiary, to pewien aspekt,
z perspektywy którego
ujmuje się powyższe prawdy
(treści) wiary. Aspektem tym
jest powód (racja), dla którego wiara w ogóle zachodzi.
Tomasz wyjaśnia, że podstawową racją wiary jest zaufanie Bogu, który, przekazując
prawdę o sobie i o człowieku,
nie wprowadza w błąd, gdyż
zna prawdę i podaje ją bez zakłamania. W ten sposób rodzi
się wiara Bogu (credere Deo).
Wierzyć Bogu to tyle, co ufać
Mu, gdyż jest On autorytetem
w sprawach, które objawia. Ten
aspekt wiary jest najistotniejszy, gdyż decyduje o tym, że
wiara jest wiarą, a nie czymś
do wiary tylko podobnym.
Wiara opiera się więc o Bożą
prawdomówność, która jest jej
motywem. Napotykana czasami deklaracja: „Wierzę, że Bóg
istnieje, ale nie wierzę Bogu”
całkowicie obala wiarę i przeradza ją w jakąś pseudo-wiarę.
Dzięki wierze Bogu możliwe
staje się uznanie za prawdę
tego, co On w całości ogłasza.
Jeżeli wierzę, że Jezus jest Synem Bożym, to nie dlatego, że
widzę (rozumiem) tę prawdę,
ale dlatego, że sam Bóg ją wypowiedział.
Z wiarą Bogu łączy się
pewien istotny problem. Powszechnie przyjmuje się sześć
głównych prawd wiary. Jeśli
spośród nich odrzucę jedną,
to czy posiadam wiarę w po-

2

zostałe pięć? Św. Tomasz odpowiada, że odrzucenie choćby
jednej prawdy powoduje utratę wiary również w pozostałe.
Dzieje się tak z tego powodu,
że każdą prawdę wiary uznaje się ze względu na autorytet
Boga, czyli zaufanie Mu (credere Deo). Jeśli nie mam zaufania do Boga w jednej kwestii,
to na jakiej postawie darzę Go
nim w innych sprawach? Wiara w pozostałe pięć prawd jest
wiarą pozorną, bo motywowaną innymi warunkami aniżeli
te, których wymaga autentyczna wiara.
Trzeci aspekt wiary ujawnia się z chwilą przyporządkowania przedmiotu
wiary (prawdy Bożej) do woli
człowieka. Ten sam przedmiot,
który dla rozumu jest prawdą, dla woli staje się dobrem
i celem, do którego zmierza.
Tak oto ujawnia się wiara dla
Boga (credere in Deum), czyli pragnienie osiągnięcia Go
jako najwyższego dobra, które
w pełni zaspokaja ludzkie pragnienia zjednoczenia się z Nim
jako celem ostatecznym, który

3

Panie szukam Ciebie

ks. Marcin Sieńkowski
– prefekt alumnów
roku I WSD Ełk

nie jest i nie może być podporządkowany żadnemu innemu celowi. Ten właśnie aspekt
wiary jest akcentowany jako
pierwszy w wyrażeniu „wierzę
w Boga” (credo in Deum), chociaż w tłumaczeniu na język
polski nie jest on tak wyraźny,
jak w formule łacińskiej.
W ten sposób Tomasz
z Akwinu wyjaśnia, że jeden akt wiary, wyrażający
się w sformułowaniu „wierzę
w Boga”, zawiera aż trzy aspekty w zależności od przyporządkowania władz człowieka
(rozumu i woli) do przedmiotu tejże wiary (prawdy Bożej).
Wyznając wiarę słowami „wierzę w Boga”, uznaję zarazem,
że 1) Bóg istnieje, że 2) ufam
Mu i że 3) zmierzam do Niego.
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Muzeum ŚW. JANA PAWŁA II w Wadowicach

Tutaj wszystko się zaczęło
Czy miał ksiądz okazję poznania Ojca
Świętego osobiście?
Miałem szczęście kilkakrotnie spotkać się z Janem Pawłem II na audiencji
lub z okazji pielgrzymek papieskich do
Polski. Należałem bowiem do komitetów
organizacyjnych tych wizyt. Jednakże
najciekawsze i najdłuższe było spotkanie
w czasie pielgrzymki do Krakowa w 1987
roku, gdy miałem szczęście służyć swoją
pomocą w czasie pobytu papieża w kurii
metropolitalnej przez dwa dni. Wówczas
było kilka okazji do dłuższej rozmowy
z Janem Pawłem i posługi przy nieoficjalnych punktach programu pielgrzymki.
Skąd pomysł na utworzenie Muzeum ?

Muzeum Dom Rodzinny Jana
Pawła II istnieje w kamienicy,
w której rodzice Wojtyły – Karol
i Emilia z Kaczorowskich z synem
Edmundem – zamieszkali w 1919
roku. Należała ona wówczas do
miejscowego Żyda, Yechiela Bałamutha. Rok później urodził się
w niej Karol Wojtyła…
Powstałe tu muzeum jest instytucją kultury, której organizatorami są: Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezja Krakowska, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Gmina Wadowice.
Z dyrektorem tego miejsca – ks.
Jackiem Pietruszka, rozmawia ks.
Krzysztof Zubrzycki
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Pomysłodawcami
zorganizowania
muzeum poświęconego papieżowi byli
ks. infułat dr Edward Zacher, wieloletni
katecheta Ojca Świętego i wadowicki proboszcz oraz ks. kardynał Franciszek Macharski. W latach 1981-1982 przeprowadzono kapitalny remont. Na 64. rocznicę
urodzin Jana Pawła II, 18 maja 1984 roku,
wystawa w domu rodzinnym Ojca Świętego była gotowa.
Jako że oryginalnych sprzętów i mebli z mieszkania Wojtyłów zachowało się
niewiele, ekspozycja miała charakter stałej wystawy biograficznej. Ilustrowała
i upamiętniała życie i działalność Karola
Wojtyły w Polsce, aż do momentu, w którym został biskupem Rzymu. Wystawa
obejmowała rzeczy osobiste Jana Pawła

Jedna z sal muzelanych - sklep Bałamuta

II oraz ułożone chronologicznie dokumenty, rękopisy, dzieła i zdjęcia. Wśród
najcenniejszych eksponatów znalazły
się: obrazek-pamiątka Pierwszej Komunii Świętej, szkaplerz, obrazek z prymicji
z własnoręcznym podpisem, dwa różańce
Ojca Świętego, w tym jeden podarowany
mu przez siostrę Łucję z Fatimy, strój kardynalski, sutanna, którą założył bezpośrednio po wyborze na papieża. Wystawę
opracował Marek Rostworowski.
W roku 1998 dołączono do stałej ekspozycji dwa pokoje, w których umieszczono kompozycję z fotografii ukazujących
w sposób symboliczny Papieża Jana Pawła
II i Jego ojczyznę.
Muzeum prowadzone przez siostry Nazaretanki cieszyło się wielkim zainteresowaniem pielgrzymów i turystów z całego
świata.
W związku z planowaną beatyfikacją
i kanonizacją Jana Pawła II i spodziewanym znacznym wzrostem liczby zwiedzających, a także nowymi możliwościami
w zakresie aranżacji wnętrz obiektów muzealnych, opracowano koncepcję gruntownej przebudowy domu rodzinnego
Ojca Świętego według projektu Barbary
i Jarosława Kłaputów.
Czy mógłby ksiądz przybliżyć historię
i misję muzeum?
“Sercem” muzeum jest mieszkanie,
które rodzice przyszłego papieża wynajmowali od 1919 roku; składało się z dwóch
pokoi i kuchni w amfiladzie. Wyposażono
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je w meble z epoki i autentyczne przedmioty, używane niegdyś przez Wojtyłów,
m.in. haftowane przez mamę – Emilię
ozdobne serwetki, jej torebkę oraz złoty
wisiorek, a także zastawę stołową i fotografie z rodzinnego albumu. Od 1984 do
2010 muzeum mieściło się w mieszkaniu
Wojtyłów i przyległych pomieszczeniach,
od 2014 – to mieszkanie stanowi część
wielkiej ekspozycji zajmującej kamienicę
od piwnicy po poddasze.
Nowoczesna, multimedialna wystawa
stała muzeum w wyjątkowy sposób ukazuje osobę papieża, jego naukę i przesłanie.
Przechodząc przez 16 stref, zajmujących
cztery kondygnacje kamienicy, poznajemy
kolejne etapy życia Karola Wojtyły – Jana
Pawła II: od domu rodzinnego w Wadowicach, gdzie wszystko się zaczęło, po dom,
którym stał się dla niego cały świat.
W 2010 roku rozpoczęła się przebudowa muzeum i wymiana stałej ekspozycji. Czy z którymś miejscem na wystawie
wiązały się jakieś nieoczekiwane trudności?
Cała kamienica, z wyjątkiem mieszkania, została przebudowana i przystosowana do potrzeb projektu. Jak w każdej starej
posesji, trzeba było się liczyć z ewentualnymi dużymi trudnościami. Te jednak
ominęły nas i dzięki Bogu, i wielu ludziom
dobrej woli można było 9.04.2014 roku
otworzyć nową, nowoczesną, multimedialną ekspozycję.
Muzeum w Wadowicach to pierwsze
w Polsce i chyba także pierwsze na świecie narracyjne muzeum religijne. Nie
mówi się tutaj o kremówkach, ważną rolę
odgrywają pamiątki po Ojcu Świętym.
Jaki był klucz doboru tych wszystkich
eksponatów?
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach prezentuje ekspozycje stałą w budynku przy ul.
Kościelnej 7, która jest swoistą wędrówką
przez życie Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
Dlatego też próbowano dotrzeć do takich
pamiątek, które będą świadkami wszystkich etapów życia papieża z Wadowic.
Odtworzono wiernie mieszkanie Wojtyłów wraz z elementami oryginalnego wyposażenia oraz rzeczami należącymi do
rodziny. Jest ono sercem muzeum i całej
ekspozycji. W każdej z 16 stref tematycznych znajdują się artefakty dokumentujące piękną drogę życia człowieka, jednego
spośród nas, który został świętym.

Strefa upamiętniająca życie w Krakowie

Wystawa jest ogromna, zajmuje ponad 1000 m2, na czterech kondygnacjach. Jest to miejsce wyjątkowe. Cząstka życia papieża. Wiele razy podczas
zwiedzania pojawia się łza i wzruszenie.
Niezwykle wzruszająca jest ostatnia sala,
gdzie umieszczono tysiące kartek z modlitwami kładzionymi na grobie JPII.
Co księdza najbardziej wzrusza w tym
muzeum?
Ekspozycja jest tak wykonana i obejmuje całe życie Jana Pawła II, dlatego człowiekowi, który znał go nie tylko z historii czy
opowiadań, nasuwa się wiele wspomnień
wywołujących wzruszenie: chociażby
samo mieszkanie wiernie odtworzone –

Narciarski ekwipunek JP II

świadek radości i smutków młodego Karola. Pełna ekspresji strefa Zamachu wraz
z pistoletem Ali Agccy, ale też krwią papieża pozostałą na ubraniu ochroniarza
podtrzymującego rannego Jana Pawła II.
To strefa pielgrzymek do Ojczyzny z fragmentami kazania Jana Pawła II z placu
Zwycięstwa: „Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Głębokie wzruszenie wywołuje sala cierpienia ze zmieniającymi się twarzami Karola od dzieciństwa
do ostatnich chwil w rytm bijącego serca
słyszanego pośród ciszy tej strefy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Z wiarą na TY

Zmartwychwstanie
– nowy początek
Adriana Kurasz
– nauczyciel religii i wiedzy
o społeczeństwie.

Ś

mierć Jezusa i Jego
zmar t w ychwstanie,
to najważniejsze wydarzenie w historii zbawienia.
Ale gdyby zapytać kogoś „dlaczego”, pewnie wielu miałoby
problem z odpowiedzią. Ktoś
może powiedziałby, że dzięki
temu możemy pójść do nieba,

że cierpienie i niesprawiedliwość, której zaznaliśmy na
ziemi, zostanie nam wynagrodzona, że nie musimy bać się
śmierci, a gdy będą umierać
bliscy, w tej prawdzie odnajdywać ukojenie.
Dla innych sednem dobrej
nowiny jest to, że Chrystus
tak nas kocha, że umarł za nasze grzechy. Tak o tym mówił
w jednej z konferencji ks. Piotr
Pawlukiewicz: „Dlaczego Jezus
odkupił świat, dlaczego umarł
na krzyżu? My, kochani chrześcijanie egoiści, zaraz byśmy
mówili: Bo nas kocha, bo nas
miłuje, bo Jezus umiłował nas
aż do końca... Bo „my”, bo „ja”,
bo „dla nas”.

Serce Ewangelii
Wszystko to jest ważne,
jednak sprawia, że akcent stawiamy nie w tym miejscu, co
trzeba. Trafnie ujął to N. T.
Wrigtw w książce „Dobra nowina”. Wyobraźmy sobie, że
zostaliśmy zaproszeni do pięknej posiadłości. Podjeżdżamy
do głównego budynku, ale po
zaparkowaniu samochodu gubimy drogę i natrafiamy na tylne drzwi. Wchodzimy do środ-

ka i zaczynamy się rozglądać.
Znajdujemy się w małej kuchni
na skraju domu; widzimy jakieś potrawy i kilka kubłów
śmieci. Nie tego oczekiwaliśmy, choć na widok potraw
czujemy głód. Potem powoli
odnajdujemy drogę do właściwej kuchni, gdzie posiłek
jest prawie gotowy. Wszystko
wygląda wspaniale, ale wiemy,
że weszliśmy niewłaściwym
wejściem. Wędrując dalej po
domu, natrafiamy w końcu
na hol przy głównym wejściu.
Docieramy wreszcie do drzwi
wejściowych i od tyłu widzimy
gospodarza. Wciąż nas oczekuje. Gdy się z nim witamy,
jest zmieszany i zaskoczony,

Przed nami ... TRIDUUM PASCHALNE
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domyśla się, że weszliśmy tylnym wejściem, ale cieszy się, że
w końcu przyszliśmy. Możemy
usiąść i cieszyć się spotkaniem.
Wiemy też, że wkrótce podadzą posiłek. Ważne jest, że
weszliśmy do środka, ale skoro
już jesteśmy i nie zostaliśmy
uznani za intruzów, warto zobaczyć, jaki jest układ domu,
by na przyszłość wchodzić do
niego stosownie, to jest głównym wejściem.
I tak dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Pierwszym motywem śmierci Jezusa na krzyżu było pragnienie
uwielbienia Ojca: „…niech
świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak
mi Ojciec nakazał” (J14, 31).
Chrześcijanin, który tego nie
zrozumie, że nie on jest najważniejszy, tylko Bóg, nigdy
nie stanie się chrześcijaninem. Będzie miał karykaturę
chrześcijaństwa.„Wchodzenie
głównym wejściem” chroni
nas przed tworzeniem boga
na swój obraz i podobieństwo,
dopasowanego do własnych
wyobrażeń i oczekiwań. Boga,
skrojonego na własną miarę,
którego zadaniem jest spełnianie naszych zachcianek.
Drugim, równie ważnym
powodem śmierci i zmartwychwstania Jezusa, było
założenie Królestwa Boże-

go na ziemi. Jezus przyszedł
na świat, by połączyć niebo
z ziemią. To połączenie było
bardzo kosztowne ze względu
na chaos i zamęt, w jakim ziemia się znajdowała: stąd krzyż
i zmartwychwstanie. Bóg zwycięża wszystkie moce świata,
by ustanowić swoje panowanie sprawiedliwości i pokoju,
jako w niebie, tak i na ziemi.
W zmartwychwstaniu Stwórca mówi „tak” swojemu światu i „nie” wszystkiemu, co go
rani, psuje i zniekształca. Życie
zmartwychwstało i wylewa się
na świat jako ogromna, potężna rzeka, w postaci nowej
siły, siły miłości. To dokonało się w Jezusie i przez Niego, a my możemy włączyć się
w tę transformację. Możemy
stać się nowym człowiekiem
i uwolnieni od grzechów podjąć pracę, którą Bóg powierzył
nam, stwarzając nas na swój
obraz. Nasze życie stanie się
wówczas świadectwem składanym Bogu. „Chwałą Pana jest
człowiek żyjący w pełni” (św.
Ireneusz). Owoce Zmartwychwstania nie ujawnią się więc
dopiero po naszej śmierci, one
już są i możemy z nich korzystać teraz, uczestnicząc w budowaniu Królestwa Bożego.

Most nadziei
„Most” to amerykańsko-czeski film nominowany
w 2004 roku do Oscara w kategorii najlepszy film krótkometrażowy. Opowiada historię
ojca samotnie wychowującego
ośmioletniego syna. Od pierwszych ujęć surowe zimowe ple-

Papież
jakiego pamiętamy
Papież, jakiego pamiętam, był zawsze uśmiechnięty. Bardzo
lubił dzieci i chętnie z nimi rozmawiał. Był papieżem-pielgrzymem. Podróżował po całym świecie. Wiele razy odwiedzał naszą
Ojczyznę, był także w naszym mieście, a Msza św. z jego udziałem
zgromadziła tysiące ludzi. Jan Paweł II był autorem wielu encyklik
opowiadających o Bogu oraz o tym, jak żyć, aby być dobrym człowiekiem. Sam zaś był otwarty, życzliwy i bardzo skromny. Gdyby
ludzie żyli zgodnie z jego naukami, świat na pewno byłby lepszy.
(Barbara Kędzierska)

nery ocieplane są czułą relacją
ojca i syna: razem spędzany
czas, długie wieczorne rozmowy, wspólne posiłki, dowcipy
…. Nagle ten sielankowy obraz
zostaje brutalnie przerwany.
Mężczyzna, który jest operatorem zwodzonego mostu,
na usilną prośbę syna zabiera
go ze sobą do pracy. Chłopiec
lubi obserwować przejeżdżające pociągi. Wskutek pomyłki pociąg wjeżdża na tor, gdy
most jest jeszcze podniesiony.
Chłopiec błyskawicznie dobiega do torów, by ręcznym
mechanizmem opuścić most.
Niestety potyka się i ląduje na
mechanizmie odpowiedzialnym za podnoszenie i unoszenie mostu. Ojciec musi podjąć
dramatyczną decyzję: opuścić
most, który zmiażdży syna,
ale jednocześnie uratuje setki
ludzi albo pozwolić tym ludziom zginąć i zachować życie
syna. Ojciec, po dramatycznej
walce wewnętrznej, ratuje pociąg i wszystkich ludzi, za cenę
śmierci syna. Nieświadomi
niczego pasażerowie dobrze
się bawią, prowadzą nic nieznaczące rozmowy, kręcą się
wokół siebie i swoich spraw.
Jedynie uzależniona od narkotyków dziewczyna dostrzega rozpaczającego ojca – tego,
którego często widywała z synem. Czy zdaje sobie sprawę
z tego, co się stało? Wypuszcza z rąk narkotyki…. Schodzi
z drogi wiodącej ku śmierci.
Kilka lat później widzimy ją
szczęśliwą z maleństwem na
rękach. Na twarzy zrozpaczonego ojca po raz pierwszy pojawia się uśmiech. Śmierć syna
nie poszła na marne! Ze śmierci powstało życie. Potrzebne
było takie poświęcenie, by
zaistniała nadzieja na lepszą
przyszłość.
„Jezus był jak człowiek,
który jest przekonany, że koło
historii zacznie obracać się
w drugą stronę. Czekał, aż to
się stanie. Ale to się nie stało. Wówczas sam rzucił się na
koło, i koło Go zmiażdżyło –
ale rzeczywiście zaczęło kręcić się w drugą stronę” (Albert
Schweitzer).
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My zmartwychwstaniemy
jak On, z Nim i przez Niego…

C

hrystus
umarł
i Zmartwychwstał.
Każdy z nas umrze
i każdy zmartwychwstanie.
W tajemniczy sposób ta prawda realizuje się w naszym życiu
w każdej chwili, a Święty Kościół
pozwala doświadczyć jej szczególnie w czasie Triduum Paschalnego . Tę niezwykłą lekcję,
jaką Pan Jezus zamknął w trzech
świętych dniach, można streścić
w słowach: miłość, oddanie, ufność. To nasza droga do Zmartwychwstania, sposób przejścia
przez trudne sytuacje życiowe
czy też przez walkę wewnętrzną,
z grzechem i słabością, w końcu
przejścia z tego świata.

Miłość, oddanie, ufność
Miłość. Wielki Czwartek.
„Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel,
umyłem wam nogi, to i wyście
powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem
przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J
13, 14-15). Służyć braciom i siostrom, do których posyła nas
Bóg, służyć według ich potrzeb.
Mieć odwagę odczytywania
w relacjach z innymi ludźmi
swoich słabości, niedoskonałości, mieć odwagę by nazwać
i uznać swoje grzechy.
Oddanie. Wielki Piątek.
„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:
«Eli, Eli, lema sabachthani?»,
to znaczy Boże mój, Boże mój,
czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27,
47-48). Przyjąć wszystko. Zrezygnować z siebie. Pozostawić
na boku własne upodobania,
swoją pozycję, wszystko, co nie
służy budowaniu wspólnoty
Kościoła. Obumierać w swoim
egoizmie, miłości własnej, ale
też w swoich potrzebach, racjach. Pomimo bólu i pozornej
pustki. Przyjąć chorobę, trudności jako łaskę.

Ufność. Wielka Sobota.
„Po powrocie przygotowały
wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały
spoczynek szabatu”( Łk 23,56)
. Umieć czekać, zgodzić się na
„bezczynność”. Oddać całą
inicjatywę Bogu, Jego działaniu. Wytrzymać mimo gorącego przekonania o potrzebie
działania.
Pan zostawił nam niezawodny sposób na skuteczne
przechodzenie ze śmierci do
życia, na wyjście z pułapki
egoizmu i niedoskonałości ,
na przejście ze śmierci grzechu
do życia w łasce, na spokojne
przyjmowanie chorób, cierpień
czy trudnych sytuacji, jakie

niesie życie. Kiedy zaczynamy
realizować Jego plan, otwierają
się nam oczy na rzeczywistość
Paschy, każda chwila staje się
wyjściem – odpowiedzią na
głos Boga, który pragnie nas
prowadzić do doskonałości.
Zostawiamy „stare”. Sposobem na pełne wejście w nową
jakość życia jest miłość wobec
braci, całkowite wydanie siebie
i umiejętność przyjęcia własnej
bezsilności, odwaga czekania
na Boże działanie, pomimo
ciemności Wielkiej Soboty. Po
niej zawsze przychodzi Zmartwychwstały Pan.
s. Agnieszka Brzozowska
Karmelitanka Bosa z Ełku

Papież
jakiego pamiętamy
W sobotę, 2 kwietnia 2005r. o godz. 21.37 w wigilię święta Miłosierdzia Bożego odszedł do Domu Ojca Niebieskiego papież Jan
Paweł II. Pamiętamy jego spojrzenia, gesty, ostatnio już powolny
krok, ale wyrazisty – w określonym kierunku. Pamiętamy wiele
ciepła od tego papieża, dużo miłości i dobroci, więc kiedy zasłabł
w ostatnich godzinach, ludzie na świecie zjednoczyli się we wspólnocie, modlitwie. Odszedł, ale nie pozostawił nas samych. Ofiarował nam największy dar, jaki może ofiarować Ojciec – dar swojego
życia, słowa. Jan Paweł II kochał Boga i kochał każdego człowieka.
Niezależnie od wieku, koloru skóry, wyznania. Kochał wierzącego
i niewierzącego. Każdego z nas. ( Monika Milewska)
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W roku OJCA UBOGICH

Pamięć o Katyniu

s. Jadwiga Śliwowska, albertynka

Dzieci brata Alberta

D

zieci, to mali ludzie,
jak pisał Janusz Korczak. Ludzie, którzy
zasługują na szacunek, pomoc,
zauważenie. Ich problemy nie
są mniej ważne niż problemy
dorosłych, i to w nich, jako ludziach szczególnie bezbronnych i zależnych od innych, jest
obecny Chrystus „Ecce Homo”.
Brat Albert w drugim człowieku dostrzegał Chrystusa,
dlatego każdy był dla niego
kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym. Jego wszechstronne
spojrzenie na formy pomocy
bliźnim nie zawężały się jedynie do opieki nad bezdomnymi czy chorymi, choć na tamte
czasy były najbardziej widocznymi bolączkami jego posługi.
Wśród ówczesnej nędzy, z jaką

się zetknął, zanim jeszcze
Adam Chmielowski stał się
Bratem Albertem, byli również
bezdomni chłopcy, dla których
był „opiekunem i ojcem”. Jak
czytamy u ks. Lewandowskiego w „Żywocie Brata Alberta”:
„Brat Albert chodząc po ulicach Krakowa, spotykał się z tą
wykolejoną młodzieżą, rozmową zahaczał, dobrocią przyciągał, oswajał chłopców, tym że
przecież jest ktoś, kto się nimi
zajmuje, miłuje ich. Zziębniętych i bezdomnych brał na
noc do siebie, zgłodniałych
uliczników, coraz śmielej do
niego przybiegających, karmił
w swym domu, a malowaniem
na nich w pocie czoła pracował”. Jednego z takich chłopców– jednookiego Wicka– zatrudnił do pilnowania domu.
Zaufanie, jakie mu okazał Brat
Albert, sprawiło, że chłopiec
nie chcąc zawieść swojego dobroczyńcy, postanowił więcej
nie kraść, a z czasem poszedł
nawet do spowiedzi i jak przytacza ks. Lewandowski „żyli
w niezmąconej zgodzie, we
wzajemnej ufności i prawie
przyjaźni serdecznej”.
Jednym z najsłynniejszych
obrazów
przedstawiających
Brata Alberta jest ten namalowany przez jego przyjaciela Leona Wyczółkowskiego w 1933
roku. Przedstawia krakowskiego Biedaczynę w zgrzebnym habicie, który mocno

i pewnie przytula do siebie wynędzniałe dziecko. Nie jest tak
bez powodu. Przy ul. Piekarskiej na Kazimierzu w Krakowie mieścił się opuszczony budynek, dawniej funkcjonujący
jako fabryka mydła. W nim
znalazło później schronienie
ok. 200 osób. Sala bez sienników czy tapczanów, ludzie
różnego pokroju, a wśród tego
tłumu ściśniętego w starej hali
znajdowały się małe dzieci
z buziami pokąsanymi przez
robactwo. Brat Albert sam doświadczył straty rodziców jako
dziecko. Później, stykając się
z nędzą materialną i moralną, widział, że dotyka ona nie
tylko dorosłych ludzi, którzy
niejednokrotnie przez własne
wybory doprowadzili się do
nędzy. Widział również dzieci,
które osierocone czy zaniedbane są zostawione same sobie.
Jak przytacza o. Lewandowski:
„O jednej z takich bitew
w ogrzewalni dla kobiet pisały
w swoim czasie gazety krakowskie i ludzie ze zgrozą w Krakowie o tym sobie opowiadali,
a mianowicie, gdy dziecko jednej z mieszkanek wypiło wódkę z flaszki, którą miała przy
sobie, porwała ową niegodziwą
matkę taka złość, iż zaczęła
w niemiłosierny sposób swe
dziecko katować. Gdy zaś inne
kobiety stanęły w obronie tego
dziecka, to do takiej wściekłości doprowadziło tę wyrodną

matkę, iż porwała swe własne
dziecko za nogi i poczęła nim
bić i okładać jak maczugą drugie kobiety. Dziecko zostało
bez życia”. Z czasem Brat Albert otwierał nowe przytuliska, oddzielając kobiety od
mężczyzn. Powstawały osobne
przytuliska dla kobiet i dzieci m.in. w Krakowie przy ul.
Złotej, czy ul. Kleparowskiej;
zabierano dzieci na wypoczynek do kalatowskiej Pustelni
Albertynów, o czym mówi
sam Brat Albert w swoim liście
do br. Leona Mazurkiewicza
z dnia 14 lipca 1913 roku.
W Olecku jesteśmy od 29
sierpnia 2013 roku. Obecnie
wspólnotę sióstr tworzą: s.
Bernardyna Buczyńska (katecheza w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym), s. Sylwia
Chudaś (katecheza w Szkole
Podstawowej nr 3) i s. Jadwiga Śliwowska (wychowawca
w świetlicy Caritas). Mimo że
katechizowanie czy praca na
świetlicy daje dużo radości
i satysfakcji, nie oznacza, że
jest to łatwe. Niektóre dzieci
mają zdrowe i pełne rodziny,
gdzie przekazuje się wiarę. Ale
częściej spotykamy się z inną
rzeczywistością. Nie chodzi
tylko o pomoc materialną, ale
może częściej o pomoc wychowawczą, spotkanie ze stabilnym dorosłym, który wskaże
im świat wyższych wartości:
chleb Słowa Bożego.

Papież
jakiego pamiętamy

s. Jadwiga z dziećmi w świetlicy parafialnej
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Młodzież traktowała Ojca Świętego jak przyjaciela. Czuła, że
pragnie on jedynie jej dobra. Już jako młody ksiądz Karol Wojtyła
lubił rozmawiać z dziećmi. One przytulały się do niego, czuły dobroć płynącą z jego serca. Często zadawały mu pytania, a potem
zwierzały się ze swoich dziecięcych problemów.
Młodzież uwielbiała spotkania z papieżem Polakiem i dlatego
teraz są organizowane Światowe Dni Młodzieży. Wielu młodych
ludzi mówi o sobie, że są ludźmi, którzy nie lękają się iść przez
życie. Dlaczego? – bo kroczą z Chrystusem w sercu. (Rafał)

Waldemar Brenda

– doktor nauk humanistycznych,
historyk, naczelnik
Delegatury IPN w Olsztynie

5

marca 1940 r. władze sowieckie podjęły decyzję
o wymordowaniu prawie
22 000 obywateli polskich –
jeńców wojennych z obozów
NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz
osób cywilnych, aresztowanych na okupowanych przez
ZSRR Kresach Wschodnich
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Ofiary pogrzebano w zbiorowych mogiłach – w Katyniu
pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach
na przedmieściu Charkowa
oraz w innych, nieznanych
jeszcze miejscach. Zbrodni
dokonano w ścisłej tajemnicy,
ale w kwietniu 1943 r. Niemcy ujawnili zbiorowe mogiły
w Katyniu, na terenie zajętej
przez III Rzeszę ziemi smoleńskiej. To miejsce dało początek historycznemu pojęciu
– katyńska zbrodnia. Próba
zrzucenia winy na Niemców
dała początek katyńskiemu
kłamstwu. Zaś potraktowanie,
naturalnego w takich okolicznościach, zamiaru poznania
prawdy, jako pretekstu do zerwania (w kwietniu 1943r.)
przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z Rządem Rzeczypospolitej na Uchodźctwie,
i dziesięciolecia dochodzenia
do rzeczywistego przebiegu
tych zdarzeń sprawiło, że możemy mówić o „sprawie katyńskiej”.
W Katyniu, Miednoje,
Charkowie i w innych masowych mogiłach na Wschodzie
złożono kwiat polskiej inteligencji. Oficerowie, którzy

zostali tam zamordowani,
w cywilu byli nauczycielami,
inżynierami, lekarzami, prawnikami, uczonymi… Strzelano
im w tył głowy tylko dlatego,
że należeli do elity narodu.
Był to więc swoisty holocaust
polskiej inteligencji. Tych tysięcy specjalistów zabrakło po
1945r., gdy trzeba było odbudowywać Polskę ze zniszczeń
wojennych. Katyń jest więc
symbolem wszystkich komunistycznych zbrodni w czasie
II wojny światowej, dokonanych przez Związek Sowiecki.
Także tych do dziś nierozpoznanych…
Czy to jednak wystarczający
powód, by do tego tematu ciągle powracać? Czyżby mniejszy wymiar miały takie nazwy,
jak: Auschwitz, Palmiry, Majdanek, gdzie okrutnego ludobójstwa dokonywali Niemcy?
Polskie elity zostały przecież
przetrzebione również ręką
Niemiec, w ramach operacji
„Tannenberg”, „Intelligenzaktion”, „Sonderaktion Krakau”
czy akcji „AB” – tej ostatniej
– zadecydowanej przez władze
niemieckie także w pierwszych
dniach marca 1940 r. Dlaczego
więc wciąż o tym Katyniu?
Powinniśmy z równą mocą
pamiętać o ofiarach zbrodni,
dokonanych przez obydwu
okupantów. Aby jednak odpowiedzieć na pytanie – „dlaczego wciąż o tym Katyniu?”
– trzeba zrozumieć szerszy
kontekst tzw. Golgoty Wschodu. O zbrodniach niemieckich
wiemy dużo. Niemcy ustami
swych przywódców niejednokrotnie wyrażali skruchę.
Na ten temat powstały setki
książek i filmów. Obecność KL
Auschwitz czy Palmir, tragedii
warszawskiego getta czy gehenny mieszkańców powstańczej Warszawy jest w naszej
zbiorowej pamięci niepodważalna. Wiele z tych zbrodni

niemieckich jest też obecnych
w świadomości historycznej
innych narodów europejskich,
nawet, jeśli współcześnie tu
i ówdzie próbuje się je przykryć problematyką wypędzonych albo schizofrenicznym
powtarzaniem zbitki słownej
o „polskich obozach”.
Tymczasem zbrodnie sowieckie dokonywane na Pola-

kach pozostają tematem mało
znanym i wciąż rzutują na stosunki polsko-rosyjskie. Tym
bardziej, że dziś nie sposób
pamiętać o dramacie Katynia,
bez uwzględnienia wydarzeń
z 10 kwietnia 2010r. Tego dnia,
na naszych oczach historia
dopisała kolejny, tragiczny
rozdział w dziejach „sprawy
katyńskiej”.

Papież
jakiego pamiętamy
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005r., dlatego osobiście go nie
pamiętam. W momencie śmierci miałam 2,5 roku. Moje wyobrażenie na jego temat ukształtowało się na podstawie zdjęć, książek,
filmów i opowieści rodziców. Np. mamy w domu fotografię, na
której widać moich rodziców podczas audiencji w Watykanie. Na
zdjęciu jest także Jan Paweł II, który błogosławi wiernych, w tym
moją mamę i tatę. Papież był uśmiechnięty, nie widać śladów
zmęczenia ani choroby. Może dlatego, że rodzice byli w Rzymie
w 1994r., kiedy papież nie był jeszcze ciężko doświadczony przez
cierpienie, jakiego doznawał w ostatnich latach swego życia. Takiego właśnie papieża pamiętam: uśmiechniętego, życzliwego, który
jest blisko drugiego człowieka. (Kinga Rogowska)
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Trwa Wielki Post, w którym
jeszcze mocniej rozbrzmiewa
wezwanie: „Idźcie i Głoście!”
W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach, przy
Krzyżu w głównym ołtarzu
stoi zwyczajny, prosty konfesjonał, który właśnie przez to
wymowne milczenie – krzyczy
i wzywa: „Nawracajcie się…”,
a potem „Idźcie i głoście!”.
Wielki Post ma zawsze
większe oddziaływanie na
człowieczą duszę, aniżeli tzw.
dni zwykłe. I pewnie na tym
właśnie polega też niezwykłość
spotkań, które wpisują się w tegoroczne wielkopostne wydarzenia w naszym sanktuarium:
• Miejską Drogę Krzyżową
ulicami Suwałk przygotowuje Wspólnota Suwalskich Nauczycieli, którzy
systematycznie modlą się
w czasie kwartalnych czuwań właśnie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

A zatem 31 marca 2017 r.
o godz. 18.00, po Mszy św.
sprzed kościoła Matki Bożej
Miłosierdzia wyruszamy
suwalską drogą krzyżową,
aż do naszego sanktuarium.
• XIII Suwalskie Dni Świętości Życia (24 marca - 2
kwietnia 2017 r.) wpisują się
bardzo znacząco w realizowane i wcześniej ustalone
wydarzenia związane także
z 25-leciem naszej ełckiej
diecezji i parafii – Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Suwałkach.
- 24 marca 2017 r. – Narodowy
Dzień Życia – o godz. 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i już tradycyjnie
Eucharystia oraz pogrzeb
dzieci nienarodzonych.
- 1 kwietnia 2017 r. – I sobota
miesiąca – w Roku Jubileuszu 100-lecia Objawień Fatimskich ok. godz. 18.00 Misterium oratoryjne: „Jak one
szły…” – poświęcone błogosławionym męczenniczkom

GDY SPOTKASZ
JEZUSA...

z Nowogródka – w tym suwalczanki, bł. Kanizji.
• Poprzez obecność relikwii
św. Brata Alberta oraz kopii
wykonanego przez niego
obrazu: „Ecce Homo” od
8.04 będziemy mieli możliwość przybliżyć jeszcze bardziej ideę Bractwa Rycerzy
Kolumba.
• Dnia 13 marca koncertem
Zespołu Full Power Spirit
w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Suwałkach rozpoczęła się
działalność Duszpasterstwa
Akademickiego.
Wielki Post 2017 trwa…
Nie pozwólmy, nie dopuśćmy, aby ominęła nas ta wielka
i niepowtarzalna szansa. Zauważmy skromny konfesjonał wystawiony w Suwalskim
Sanktuarium i upadnijmy
z przejęciem i wdzięcznością
przed Chrystusem Miłosiernym i przebaczającym.
/Bożenna Szynkowska/

POZIOMO:
1) Simon, szwajcarski skoczek
rywal Adama Małysza;
4) miasto z wieżą Babel;
8) zespół budowli wodnych do
wyzyskania biegu wody dla
energetyki;
9) potocznie – karnisz;
10) dawniej – koguciki na
patyku;
12) niejedna w kołczanie
łucznika;
14) bywał w parze z młotem;
15) rzeka w Rumunii, lewy
dopływ Dunaju;
16) do porcjowania mięsa;
18) fińska łaźnia;
20) meldunek składany dowódcy;
22) żartobliwie o dentyście;
23) brak go anorektyczce;
24) nowela B. Prusa;
26) prowadzi jedną z grup na
letnim obozie rekolekcyjnym Ruchu Światło –
Życie;
27) plakat;
28) potocznie o leworęcznym;

PIONOWO:
1) dzielny obrońca Troi, zginął
ugodzony w piętę;
2) Helena , wielka polska
aktorka, chrzestna S.I.
Witkiewicza;
3) rzeczy nieużywane;
4) interes, geszeft;
5) kraj nad Morzem Czarnym;
6) letnie smakołyki;
7) hańba, zła opinia;
11) gości na wigilijnym stole;
13) bateria , zasobnik energii;
16) leśny gołąb będący pod
ścisłą ochroną;
17) awanturnik, warchoł;
18) czerwone światło hamowania;
19) konspekt, analiza dokumentacyjna;
21) smuga światła słonecznego;
23) bojowy na okręcie;
25) indiański namiot kryty
skórą.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą
rozmiązanie krzyżówki. Rozwiązanie prosimy przesłać na kartkach pocztowych do dnia 10 maja 2017 r. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: ROZGŁASZAJCIE
JEGO CHWAŁĘ. Nagrody wylosowali: Janina Waszajło (Ełk); Romuald Brodowski (Nowa Wieś); Jadwiga Borkowska (Mazurowo)
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W rytmie Wielkanocy... In the rhythm of Easter ...
- uzupełnij w j. angielskim
1. Dom Boży to ..

2. W nim niesiemy święconkę
Tak naprawdę nie wiemy, czy zmartwychwstały Pan Jezus ukazał się swojej
3. Miesiąc, w którym w tym
Mamie – Maryi. Większość uczonych, teoroku przypada Wielkanoc
logów, świętych mówi, że tak, że Maryja
4. Ostatnia … Pana Jezusa z
pierwsza zobaczyła swego Syna. A dlauczniami
czego żaden ewangelista o tym nie wspo5.
Zwierzątko, z którym kojamniał? Tłumaczą to w ten sposób, że nie
rzą się Święta Wielkanocne
było potrzeby o tym pisać. To jasne, że naj6. Symbol życia		
pierw poszedł do Mamy. Są nawet obrazy
przedstawiające spotkanie Jezusa i Maryi
7. Symbol Zmartwychwstałew niedzielny poranek zmartwychwstania.
go Chrystusa
Są i tacy uczeni, którzy twierdzą, że Pan
8. Zwyczaj, obyczaj
Jezus nie musiał ukazywać się swojej Ma9. Trwa 40 dni; Wielki …
mie, bo Ona i tak wierzyła w Jego zwycię10. Apostołów było … (ilu?)
stwo nad śmiercią. Myślę, że Oni się spo11. Na nim umarł Pan Jezus
tkali, aby wzajemnie pocieszyć po wielkim
bólu i rozłące w Wielki Piątek. Zapytamy Opr. krzyżówki - Katarzyna Nowacka
ich o to w niebie.
Na pewno jednak Jezusa spotkała Maria
Magdalena. Poszła do grobu wraz z innymi
kobietami, aby po święcie Paschy dokładnie
umyć i namaścić ciało martwego Pana. Zdziwiła się, gdy zobaczyła pusty grób. Siedziała
i płakała z tęsknoty i bólu. Wtedy przyszedł
do niej Jezus. Zawołał ją po imieniu: „Mario!”, a kiedy się odwróciła, zobaczyła Go,
takiego ślicznego, chwalebnego. Chciała
się do Niego przytulić i już tak pozostać, ale
Jezus wysłał ją do uczniów: „Powiedz im, że
żyję, że mnie zobaczą”.
Nie uwierzyli Marii Magdalenie. Coś jej
się zdawało, że Jezusa widziała. To niemożliwe, On naprawdę umarł w piątek, przebito
Mu serce. Więc Jezus przyszedł do tych niedowiarków, ale dopiero wieczorem. Pokazał
im przebity bok, ręce i nogi. Wszystko im
przebaczył i dał swojego Ducha, aby odpuszczali grzechy. Teraz już i apostołowie
głosili zmartwychwstanie Pana.
Widzieli Go jeszcze inni uczniowie. Szli Autor wykreślanki i krzyżówki: Jakub Dzierżanowski z kl Va SP nr 4 w Ełku
w niedzielę do Emaus, tacy smutni i załamani. Dołączył do nich dziwny Podróżnik.
1. Święta, których symbolem jest baraTo był Jezus. Oni Go nie poznali z początnek.
ku. Dopiero, kiedy łamał dla nich chleb, jak2. Namiestnik rzymski, który wypuścił
by im łuski spadły z oczu. Poznali Go, ale
na wolność Barabasza.
On zniknął. Wrócili z radością do Jerozoli3. Uroczyste nabożeństwo połączone
my i ogłaszali, że Jezus żyje.
z procesją, którego celem jest obwieszczenie światu zmartwychwstaPo kilku dniach przyszedł do apostołów,
nia Jezusa.
gdy łowili ryby. Nic tej nocy nie złapali, cho4. Dzień rozpoczynający obchody Wielciaż się bardzo natrudzili. A Jezus stanął na
kiego Postu.
brzegu i przy rozpalonym ognisku czekał
5. Wielkanocne ciasto.
na nich ze śniadaniem. To Jan rozpoznał
6. Wyparł się Jezusa trzy razy.
Jezusa na brzegu jeziora, a Piotr wysko7. Ozdobione jajka.
czył z łodzi, bo chciał się spotkać ze swoim
8. Ceremonia oddawania czci Bogu lub
Mistrzem.
przedmiotom kultu religijnego.
Pan Jezus chce przyjść do Ciebie. Może
9. Duża woskowa świeca, którą zapala
przyjdzie taki ukryty. Czy rozpoznasz Go
się w Wigilię Paschalną, jest symbolem zmartwychwstałego Jezusa
jak Magdalena, jak uczniowie z Emaus?
Chrystusa.
Jeśli masz wiarę w jego zmartwychwstanie,
10. Wzgórze, na którym dokonała się
On przyjdzie na pewno. Powiedz Mu już teMęka Pańska.
raz, że czekasz na Niego?
Litery w oznaczonych polach, czytane pionowo, utworzą rozwiązanie. Hasła krzyżówek prosimy przesłać na kartkach pocztowych do 10 maja 2017
roku.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru 03/2017 brzmi: Zwiastowanie. Nagrody wylosowali: Maksymilian Wielgat (Stary Folwark); Wiktoria
Klepacka (Suwałki); Wiktoria Borkowska (Talusy)

Wielkanocne skojarzenia

Krzyżówka
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Z „Martyrią” do Portugalii
z wizytą w Fatimie

Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę związaną z obchodami 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie.
Wraz z całym Kościołem chcemy być w tym mieście gdzie 13 maja 1917 roku rozpoczęły się objawienia,
których przesłanie jest wciąż aktualne.
Program pielgrzymki kładzie szczególny nacisk na zwiedzanie miejsc związanych z tym wyjątkowym wydarzeniem ale również pozwala poznać Portugalię. 8 dniowa wyprawa na Półwysep Iberyjski umożliwia również
nawiedzenie najważniejszego sanktuarium Hiszpanii – Santiago de Compostela.
Pielgrzymka to szczególny czas dla rozwoju duchowego i umocnienia wiary. To także doskonały czas na nawrócenie,
walkę ze swoimi słabościami, rachunek sumienia czy dziękczynienie Bogu za doznane łaski. Wielu pielgrzymów doznaje
szczególnych łask, dojrzalej rozumie prawdy wiary, odczuwa ogromną radość, doświadcza Bożego miłosierdzia.
TERMIN:22 - 30.10.2017, CENA: 3 300 zł + 70 EURO
CENA OBEJMUJE: przelot samolotem Warszawa – Lizbona – Warszawa, przejazdy w Portugali autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, noclegi w hotelach *** - pokoje standard 2 i 3 osobowe; wyżywienie: śniadania i obiadokolacje,
zgodnie z programem, opiekę pilota w Portugali na całej trasie przejazdu, śpiewnik pielgrzyma, System Tour Guide
– indywidualny system nagłaśniający,
Zgłoszenia przyjmuje Redakcja Martyrii , ul. 3-go Maja 10 , Ełk
– Ks. Krzysztof Zubrzycki tel. 730-383-940
Zaliczka po zapisaniu się na listę w wysokości 1000 zł na niżej podane konto.
II rata 2300 zł płatna do dnia 30.09.2017
Wymagany dowód tożsamości: paszport lub dowód osobisty ważny min do dnia 23.04.2018r.
Biuro Podróży Matteo Travel. Bank PKO BP SA nr konta 87 1020 4391 0000 6402 0108 7113

Centrum Oświatowo Dydaktyczne
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk
tel., fax 87 6216837, www.cod.elk.pl
NASZE SKLEPY:

Ełk

Nowy!!!

Dewocjonalia i krawiectwo
Ełk, ul. 3 Maja 10
tel. 516080506

Oferujemy wszystko do:
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

chrztu
komunii
bierzmowania
prymicji
ślubu

Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

rocznic
jubileuszy
imienin
urodzin
i innych uroczystości

sklep czynny: poniedziałek – piątek 10-17

Księgarnia św. Jerzego
i poligrafia
Ełk, Plac Katedralny 1
tel. 87 6216837; 516080507

Otwarte: poniedziałek – piątek 9-17
Sobota 9-14

Suwałki

Ceremonie
Dewocjonalia
i produkty klasztorne

Suwałki, Plac Piłsudskiego 2
tel. 503641622

Otwarte: poniedziałek – piątek 10-17
sobota 9-14

Wykonujemy:
Ð projekty
 graficzne
 hafciarskie

Ð druk i haft
Ð ksero
Ð personalizację druku

ZAPRASZAMY

