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JUBILEUSZ: 25 lat Diecezji Ełckiej cd. 

Zaproszenie na uroczystości Jubileuszo-
we 25-lecia diecezji ełckiej

NEOPREZBITERZY 2017: Bp Mazur: Trzeba 
mieć odwagę, by wypowiedzieć na całe 
życie swoje „chcę”, swoje „tak”.

RODZINA siłą Ojczyzny: Przywracamy 
godność polskiej rodzinie – rozmowa z 
Jerzym Wojciechem Małeckim, Posłem 
na Sejm RP 

U stóp SERCA Jezusa

Czas ŚWIADECTWA: Oto ja, poślij mnie!  
– świadectwo powołania

Czas wyruszyć na PIELGRZYMKI szlak: Ju-
bileuszowa XXV Ełcka Pielgrzymka Piesza 
na Jasną Górę A.D. 2017 „Idźcie i głoście”

Z wizytą u ... : Zespół Szkół Katolickich  
w Piszu

SERCE Jezusa: Serce Jezusa – symbol 
Bożej miłości do człowieka

RODZINA ZJEDNOCZONA w modlitwie: 
Wierzę w Kościół, który jest powszechny

Na ludzkie DYLEMATY: Czasami lepiej… 
„zostawić sieci”

W roku OJCA UBOGICH:  
Brat pośród braci

Pozezdrze MOTORAMI stoi:  
Moto-Majówka w Pozezdrzu

Przegląd wydarzeń w Caritas Diecezji 
Ełckiej

BLONDYNKA na Bliskim Wschodzie:  
Nabi Samuil – grobowiec proroka 
Samuela

Pielgrzymowanie z MARTYRIĄ  
- czas WSPOMNIEŃ

Święcenia DIAKONATU:: Bp Mazur do 
diakonów:  Bądźcie zawsze prawdziwymi 
uczniami Chrystusa)

Wymagajcie od siebie  
- Martyria MŁODYM

NASI na misjach: Z chrztu świętego 
jestem uczniem – misjonarzem…

Zamyślenia: Cierpliwym się po prostu 
jest, albo…

Z wiarą na TY: Ojcze, tato, tatusiu…

NA TROPACH wiary:  
Wiara nierówna wierze

Z SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
W SUWAŁKACH

Z HISTORYCZNEJ teki:  
Od czerwca do czerwca

Informacje z DIECEZJI

Martyria DZIECIOM

20. Diecezjalne Dziękczynienie za be-
atyfikację Papieża Jana Pawła II (2011 r.)

 
13 maja na placu Jana Pawła II w Ełku 

odbyło się diecezjalne dziękczynienie za 
dar jego beatyfikacji. Uroczystość została 
połączona z dwudziestą rocznicą korona-
cji – czczonej w ełckiej katedrze – figury 
Matki Bożej Fatimskiej. 13 maja jest rocz-
nicą objawień fatimskich z 1917 roku, 
a także dniem ocalenia życia Jana Pawła II 
po zamachu.

W diecezji są różne sposoby upamięt-
nienia św. Jana Pawła II: wzniesiono po-
mniki, jego imieniem nazwano ulice, 
otwierane są młodzieżowe centra, okna 
życia, hospicja, domy parafialne. Także 
wiele szkół obrało osobę Ojca Świętego za 
patrona, budowane są kościoły pod jego 
wezwaniem, powstały szlaki papieskie. 
Jako wotum wdzięczności za beatyfika-
cję przy katedrze wzniesiono kaplicę oraz 
utworzono Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ełku. Uroczystości dziękczynne odbyły 
się również w miejscowościach, które Jan 
Paweł II nawiedził w pielgrzymce 1999 
roku, w Wigrach oraz w Studzienicznej. 

21. Utworzenie Wigierskiego Areopa-
gu Nowej Ewangelizacji (2011 r.) 

1 maja diecezja ełcka stała się użyt-
kownikiem klasztoru pokamedulskiego 

w Wigrach i został tutaj utworzony Wi-
gierski Areopag Nowej Ewangelizacji. 
Przyjmując pokamedulski klasztor, zało-
żeniem diecezji było, aby Wigry stały się 
areopagiem nowej ewangelizacji, nie tylko 
w północno-wschodniej części Polski, ale 
też w Ojczyźnie i krajach sąsiednich. Ter-
min nowa ewangelizacja bardzo łączy się 
z pontyfikatem św. Jana Pawła II. Był on 
bowiem jej inicjatorem, mówił o areopa-
gach nowej ewangelizacji. Uważał, że jest 
ona przeciwstawieniem szerzącej się laicy-
zacji, sekularyzacji, obojętności i ateizacji 
w rozwiniętych, opanowanych konsump-
cją krajach, a jej celem jest dojrzała wiara.

22. Zainicjowanie przez młodzież 
suwalską Krucjaty Odważnych Serc  
(2011 r.)

„W obronie krzyża stanę” – pod takim 
hasłem odbyła się w listopadzie 2011r. 
w Suwałkach manifestacja młodzieży, za-
inicjowana przez uczniów I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marii Konopnickiej. 
Przesłaniem akcji pod nazwą „Krucjata 
odważnych serc” jest obrona najważniej-
szych wartości, zagrożonych we współ-
czesnym świecie. Młodzi w ten sposób 
wyrazili swój sprzeciw wobec podejmo-
wanych prób eliminacji z życia publiczne-
go wszystkiego, co jest związane z wiarą 
katolicką, z naszą narodową tożsamością, 
czego symbolem stała się walka z krzy-
żem. Uczniowie I LO im. M. Konopnickiej 
w Suwałkach, poprzez zainicjowanie kru-
cjaty, podtrzymują chlubną tradycję swojej 
szkoły. Kiedy w komunizmie zdejmowano 
krzyż z jej ścian, wspólnota szkolna stanę-
ła zdecydowanie po jego stronie. Każdy 
z uczestników otrzymał „Kartę odwagi”. 
Wśród członków Krucjaty są mieszkańcy 
naszej diecezji, ale także odległych miej-
scowości, jak choćby Drezdenka, Bud 
Łańcuckich czy Częstochowy.

 str. 7

 str. 10

 str. 13

 str. 26

 str. 31

 str. 34

Zaproszenie na Jubileusz 25-lecia diecezji



4 MARTYRIA 6/2017 5NEOPREZBITERZY 2017JUBILEUSZ

pożegnanie relikwii. Światową wędrów-
kę relikwiarz rozpoczął w 2009 r. roku 
na 150-lecie zgromadzenia salezjańskie-
go, a zakończył w jubileuszowym 2015 
– na dwustulecie urodzin księdza Bosko. 
W tym czasie urna dotarła do 130 kra-
jów na pięciu kontynentach, odwiedzając 
wszystkie te miejsca, gdzie obecny jest 
charyzmat salezjański.

Organizator:
Rzymskokatolicka Parafia Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim

19-335 Prostki, Rożyńsk Wielki 15, tel. 087 737 97 97, tel. kom. 503 19 19 00
ema i l:m rc us@poczta .onet .pl , w w w.roz y nsk .d iecezja .el k .pl

OO iiii t

Niedzielna Msza Święta o godz. 10:30

Świetlica parafialna zapewnia opiekę i ciekawe zajęcia dla dzieci
w czasie trwania koncertów. 
Uczestnicy koncertów muzycznych będą mogli spotkać się 
z artystami na wspólnej agapie.

18  c z e r w c a   g o d z .  11 3 0

TR IUMF i PR AW DAKO N C E RT  I IIIII

Jarosław Kitala – baryton (Chorzów)
Marie� a Kruzel-Sosnowska – organy (Warszawa)

Carl Ph. E. Bach (1714-1788)
Sonata a moll W/q 70/4, H 85

Allegro vivo-Adagio-Allegro 
Claudio Monteverdi (1547-1643)

Laudate Dominum ze zbioru madrygałów „Selva morale e spirituale”
Georg F. Handel (1685-1759)

Aria Somnusa: Leave me, loathsome light z oratorium „Semele” 
Johann Kuhnau (1660-1722)

II Sonata David und Saul La tristezza ed il fyrore del Rè
La canzona refiferativa dell”arpa di Davi
L”animo tranqvillo e content di Saulo

Jean P. Rameau (1683-1764)
Aria Huascara: Soleil, on a détruit tes superbes asiles z opery 
„Les indes galantes”

Joseph Haydn (1732-1809)
Aria Enrica: Chi nel cammin d”onore z opery „L”isola disabitata”

Johann H. Knecht (1752-1817)
Die Auferstehung Jesu

Die schauervolle Stille des Grabe
Das allmähliche Verschwinden der Morgendämmerun
Das Beben der Erde
Das Herabfahren eines Cherubs vom Himmel, der den Stein 
von der Grutt hinwegälzt
Das Emporsteigen Jesu aus dem Grabe
Das Zurückstürzwn der romischen Schaar
Der Trimphgesang der Engel

Felix Mendhelsson (1809-1847)
Aria Herr, Gott Abrahams z oratorium „Eliasz”

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Pieśń „Leci liście z drzewa” 

Nicolo Moretti (1764-1821)
Sonata XI

Anton Rubinstein (1829-1894)
Aria Demona: Ja tot, katoramu vnimala z opery „Demon”

Claude M. Schönberg (*1944)
Pieśń Javerta: Stars z musicalu „Nędznicy”

„Dzień święceń kapłańskich 
w diecezji, to czas żniw, to czas 
obfitego połowu. Podobnie jak 
Piotr odważyliście się wysiąść 
z łodzi codzienności tego świa-
ta i poszliście za Panem. Trzeba 
mieć odwagę, by wypowiedzieć 
na całe życie swoje „chcę”, swoje 
„tak”. Takie słowa wypowiada 
człowiek, który ma nadzieję, że 
Bóg zawsze jest z nami” – po-
wiedział bp Jerzy Mazur 20 
maja w katedrze św. Wojciecha 
w Ełku, udzielając święceń ka-
płańskich czterem diakonom.
Biskup ełcki, zwracając się 
do neoprezbiterów, postawił 
przed nimi wzór Chrystusa 
jako Dobrego Pasterza. Uświa-
damiał, że dar kapłaństwa 
otrzymali nie dla siebie, ale 
dla innych. Idą do dzisiejsze-
go świata, aby służyć na wzór 
Chrystusa, którego mają na-
śladować i przez to stawać się 
świętymi kapłanami. – „Tylko 
ten kapłan podejmuje się misji 
głoszenia i ukazywania świa-
tu Miłosierdzia Bożego, który 
sam doświadcza bliskości Boga 
miłosiernego w spotkaniu 
z Chrystusem, Najwyższym 
Kapłanem” – wyjaśniał biskup.

Hierarcha tłumaczył, że ich 
zadaniem jest przemienianie 
świata według zamysłu Boga. 
W prowadzeniu owczarni ka-
płani mają pochylać się zwłasz-
cza nad słabymi, chorymi, 
potrzebującymi pomocy oraz 
nie powinni lękać się trudów 
i przeciwności. – „Zaufaj Bogu 
z całego serca, a wtedy Bóg 
zawsze będzie z tobą, zawsze 
poda ci rękę, aby wyprowadzić 
z najtrudniejszych sytuacji 
życiowych, każdego kryzysu, 
z każdej ciemności do światła”. 
Jego Ekscelencja podkreślał, że 
jeśli będą otwierać się na Ducha 
Świętego, to dzięki Jego mocy, 
która prowadzi kapłanów – 
misjonarzy na peryferie, będą 
w stanie kontynuować Chry-

stusową misję zbawczą, czyli 
wiernych danych ich pieczy 
umacniać Słowem przepełnio-
nym miłością i nadzieją oraz 
łaskami płynącymi z sakra-
mentów.

Ordynariusz przestrzegał, 
aby nie zaniedbywali tego po-
słannictwa i nie obierali drogi 
próżności i karierowiczostwa, 
bo to czyni wiele zła Kościo-
łowi. Przywołał słowa papieża 
Franciszka: „Bądźcie paste-
rzami, nie funkcjonariuszami. 
Bądźcie mediatorami, nie po-
średnikami”. 

Pasterz życzył neoprezbite-
rom, aby do końca życia z głę-
boką wiarą unosili konsekro-
waną Hostię i kielich z Krwią 
Chrystusa i wierzyli, że to jest 
żywy Chrystus i nieśli go po 
krańce ziemi i otwierali lu-
dziom dostęp do Niego. Aby 
upodabniali się do Pana i byli 
świadkami Bożej miłości i pro-
rokami prawdy. 

Bp Mazur podziękował też 
między innymi rodzicom za 
to, że stworzyli dla swoich sy-
nów warunki dla rozwoju ła-
ski powołania. Zaznaczył, że 
to właśnie rodzina jest pierw-
szym seminarium.

Ordynariusz zwrócił się do 
wiernych z prośbą o modlitwę 
w intencji nowo wyświęconych 
księży, aby mieli w sobie jak 
najwięcej wiary, nadziei i miło-
ści, aby byli kapłanami według 
Serca Jezusowego.

W niedzielę, 21 maja, neo-
prezbiterzy w rodzinnych para-
fiach odprawili swoje pierwsze 
Msze św., czyli prymicje. Wyż-
sze Seminarium Duchowne 
w Ełku od początku istnienia, 
czyli od roku 1992, wykształ-
ciło ponad 200 alumnów, któ-
rzy otrzymali święcenia ka-
płańskie. Obecnie w diecezji 
ełckiej jest ok. 400 kapłanów. 
Zdecydowana większość du-
chowieństwa duszpasterzuje 

w 151 parafiach diecezji. Nowo 
wyświęceni kapłani otrzymali 
również dekrety kierujące ich 
do pierwszych parafii. 

Bp Mazur: Trzeba mieć odwagę, 
by wypowiedzieć na całe życie swoje „chcę”, swoje „tak”.

Neoprezbiterom składamy 
najserdeczniejsze życzenia błogo-
sławieństwa Bożego oraz owoc-
nej pracy na niwie pańskiej.

Ks. Marcin Jasiński: z parafii pw. 
Świętej Rodziny w Augustowie

Postanowiłem bowiem, będąc 
wśród was, nie znać niczego więcej, 
jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzy-
żowanego. (1 Kor 2,2). 

Posłany do parafii pw. św. Wojcie-
cha w Suwałkach

Ks. Daniel Kowalski: z parafii pw. 
św. Szczepana w Rożyńsku. 

Jeśli chcemy ofiarować siebie Bogu, 
musimy oddać wszystko, co mamy 
i czym jesteśmy. (ks. Jan Twardowski). 

Posłany do parafii pw. Najświęt-
szego Serca Jezusowego w Augu-
stowie

Ks. Michał Maciejewski: z parafii 
pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Judzikach. 

Na wzór Syna Człowieczego, 
który nie przyszedł po to, aby Mu słu-
żono, lecz aby służyć i oddać swoje 
życie jako okup za wielu. (Mt 20,28). 

Posłany do parafii pw. Narodzenia 
NMP w Rajgrodzie.

Ks. Dawid Tulkis: z parafii pw. św. 
Antoniego Padewskiego w Gąskach. 

Bóg jest miłością. (1 J 4,8b). 
Posłany do parafii pw. św. Andrze-

ja Boboli w Białej Piskiej.

Renata Różańska
ks. Krzysztof Zubrzycki

Neoprezbiterzy z ks. biskupami i przełożonymi seminaryjnymi

23. II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń 
Diecezji Ełckiej (2012 r.)

12 maja w Ełku odbyły się główne uro-
czystości 20-lecia Diecezji Ełckiej, na które 
składały się: Kongres Ruchów i Stowarzy-
szeń Diecezji Ełckiej, konferencja Ojca 
Jacka Salija, uroczysta Msza święta dzięk-
czynna pod przewodnictwem biskupa ełc-
kiego – Jerzego Mazura, agapa i koncert 
ewangelizacyjny. Od godzin porannych 
osoby tworzące wspólnoty i ruchy kościel-
ne gromadziły się na modlitwie w kościo-
łach Ełku. O godz. 14.00 na Placu Jana 
Pawła II w Ełku zgromadzili się wszyscy 
uczestnicy uroczystości, aby wysłuchać 
konferencji znanego dominikanina ojca 
Jacka Salija na temat związany z hasłem 
roku duszpasterskiego „Kościół naszym 
domem”.

24. Peregrynacja relikwii św. Jana Bo-
sko (2013 r.)

29 maja rozpoczęła się dwudniowa 
peregrynacja relikwii w Ełku, połączona 
z jubileuszem 25-lecia powstania w tym 
mieście salezjańskiej parafii pw. św. Rafała 
Kalinowskiego.

W godzinach wieczornych i nocnych 
odbyły się: spotkanie ks. Bosko z mini-
strantami i młodzieżą z całego miasta, 
Msza św., przedstawienie teatralne, kon-
cert i agapa. Przy relikwiach modlili się 
rodzice, nauczyciele i katecheci w inten-
cji dzieci i młodzieży. 30 maja na placu 
św. Jana Pawła II nastąpiło uroczyste 

25. Przybycie do diecezji sióstr MB 
Miłosierdzia i otwarcie Domu Samotnej 
Matki (2013 r.)

Idea powstania Domu Samotnej Matki 
zrodziła się podczas peregrynacji obra-
zu Jezusa Miłosiernego w diecezji ełckiej 
w 2005 roku. W 2011 r. rozpoczęto prace 
budowlane, a w sierpniu 2013 r. do Ełku 
przybyły siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia. Wspólnotę two-
rzą siostry posługujące w Domu Samotnej 
Matki. 31 sierpnia 2013 r. abp Gerhard Lu-
dwig Müller – prefekt watykańskiej Kon-
gregacji Nauki Wiary – uroczyście poświę-
cił Dom Samotnej Matki w Ełku. Wchodzi 
on w skład Centrum Pomocy Społecznej 
i Medycznej dla Matki i Dziecka w Ełku 
i jest jedną z wielu inicjatyw ełckiej Caritas.  
W placówce opiekę i schronienie znajdują 
kobiety w trudnej sytuacji życiowej. Pomo-
cą socjalną, bytową, psychologiczno-peda-
gogiczną, prawną i edukacyjną są otoczone 
te, które spodziewają się dziecka oraz takie, 
które na skutek przemocy w rodzinie nie 
mogą przebywać we własnym domu. Dom 
Samotnej Matki nosi imię bł. Marianny 
Biernackiej, teściowej z Lipska nad Biebrzą, 
która oddała życie za ciężarną synową. 

Miesiecznik Diecezji Ełckiej
Wydawca: Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej 
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Co roku, na przełomie maja 
i czerwca, obchodzimy swoisty czas 
rodziny. Można przyjąć, że zaczy-
na go Dzień Matki, poprzez Dzień 
Dziecka, a kończy Dzień Ojca. Od-
bywa się wówczas wiele wydarzeń 
przygotowanych specjalnie z myślą 
o rodzinie. To także idealny czas 
na stawianie pytań o politykę pro-
rodzinną w naszym kraju. O tym, 
że silna rodzina jest podstawą sil-
nej ojczyzny, Poseł na Sejm RP Je-
rzy Wojciech Małecki w rozmowie  
z ks. Krzysztofem Zubrzyckim

Przywracamy godność 
polskiej rodzinie

Jak Pan ocenia rolę rodziny w pań-
stwie? 

Refleksje na temat rodziny i jej roli 
w państwie warto rozpocząć od wska-
zania słów Ojca Świetego Jana Pawła II, 
który mawiał, że silna rodzina staje się 
siłą narodu. Jestem głęboko przekonany, 
że to stwierdzenie, to piękny fundament 

pod budowę długofalowej i odpowiedzial-
nej polityki prorodzinnej. Obowiązkiem 
tych, którym Polacy zaufali i powierzyli 
kierowanie losami Ojczyzny, jest realizo-
wanie szerokiego programu sprzyjającego 
rodzinom wychowującym dzieci. Wspie-
ranie ich w budowaniu bezpiecznego bytu 
poprzez stworzenie systemu zachęt do 
posiadania potomstwa oraz objęcie rodzi-
cielstwa szczególną opieką.  

Czego potrzebuje – Pana zdaniem – 
dzisiejsza polska rodzina?

Myślę, że podstawowe warunki prawi-
dłowego funkcjonowania rodziny, to pra-
ca i własne mieszkanie. Nie należy jednak 
zapominać o istotnym znaczeniu łatwego 
dostępu do opieki zdrowotnej czy eduka-
cji. Kompleksowa polityka rodzinna, to 
także dbałość o osoby starsze i niepełno-
sprawne, które powinny mieć gwarancję 
uzyskania godnej pomocy ze strony pań-
stwa.  

Rząd Prawa i Sprawiedliwości posta-
wił na wsparcie polityki prorodzinnej. 
Co do tej pory udało się zrobić w tym 
kierunku?

Jednym z największych sukcesów rzą-
du jest sprawna realizacja Programu Ro-
dzina 500+, stanowiącego realną pomoc 
polskim rodzinom. Dziś nie tylko róż-
nego rodzaju wskaźniki i statystyki, ale 
przede wszystkim sami Polacy, przyzna-
ją, że rozwiązania te przyczyniają się do 
eliminacji ekonomicznych ograniczeń, 
w szczególności wśród młodych osób de-
cydujących się na posiadanie dzieci. My-
ślę, że w kategoriach tych należy rozpatry-
wać także  program Mieszkanie+, którego 
założeniem jest budowanie przystępnych 
cenowo mieszkań na wynajem, z opcją 
dochodzenia do własności. Wsparcie ro-
dziny, to także tworzenie miejsc opieki dla 
najmłodszych. W działanie te wpisuje się 
m.in. rządowy program MALUCH plus, 
który wspiera rozwój żłobków, klubów 
dziecięcych i dziennych opiekunów dzie-
ci do lat 3. Pamiętajmy też, że rodzina, to 
także ludzie starsi. Dzięki wprowadzonym 

przepisom, od września, wszyscy seniorzy 
po 75. roku życia korzystać mogą z darmo-
wych leków.

    
Z czego najbardziej Pan się cieszy, co 

uważa Pan za największy sukces rządu 
w sferze dotyczącej rodziny?

Uznając rodzinę za priorytet i stawia-
jąc ją w centrum zainteresowania, chcemy 
tworzyć szerokie możliwości aktywności 
zawodowej dla ludzi młodych oraz szanse 
na godne emerytury dla osób starszych. 
Przemyślana polityka rządu oraz konse-
kwentne wprowadzanie reform pozwala 
nam dziś cieszyć się najniższym od 26 lat 
poziomem bezrobocia. Odzwierciedle-
niem bardzo dobrej sytuacji na rynku pra-
cy są także stale rosnące wynagrodzenia. 
Istotnym dokonaniem rządu na tym polu 
było także oczekiwane przez miliony Po-
lek i Polaków obniżenie wieku emerytal-
nego.

Jakie jeszcze wyzwania czekają na 
polski rząd, jeśli chodzi o politykę pro-
rodzinną?

Staramy się dokonać naprawy państwa 
we wszystkich obszarach, które tego wy-
magają. Udało nam się wiele osiągnąć, 
ale zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele 
jeszcze przed nami. Dowodem na to, że 
rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ustaje 
w działaniach na rzecz polskich rodzin, są 
chociażby trwające prace nad zmianami 
w funkcjonowaniu żłobków czy też nad 
programem „Za życiem”. Jego celem jest 
wsparcie osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin, począwszy od zapewnienia dostę-
pu do wszechstronnej opieki nad kobie-
tą w okresie ciąży, porodu i połogu oraz 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ciężka i intensywna praca, której ce-
lem jest realna pomoc oraz przywracanie 
godności polskim rodzinom trwa. Jestem 
głęboko przekonany, że uda się nam, Po-
lakom sprostać wyzwaniom, które stoją 
przed nami.

Dziękuję 
za rozmowę.

Zdaje się, że każdy człowiek do-
świadczył w życiu poczucia 
„bezdomności”, tej nieznośnej 

lekkości istnienia, która rzuca nas z miej-
sca na miejsce, okrada z każdej pewności, 
wytrąca z rąk najbardziej sprawdzone na-
rzędzia i sposoby rozwiązywania spraw. 
Nic w tym dziwnego skoro sam Jezus 
mówi nam, że nie jesteśmy z tego świata. 
Ale czy można żyć owocnie, spokojnie, nie 
mając poczucia , że jest miejsce w którym 
jestem „u siebie”? 

Kilka lat temu, w chwili ponurej „bez-
domności” jeden z przyjaciół przysłał mi 
wiadomość: Agnieszka w Sercu Jezusa 
mieszka. Zabrzmiało dziwnie ale zapadło 
mocno w pamięć. Po jakimś czasie po pro-
stu w to uwierzyłam, uwierzyłam, że mam 
prawdziwy dom w Sercu Boga. Dzisiaj nie 
wychodząc „z domu” mam wszystko cze-
go potrzebuję żeby żyć i służyć Kościołowi 
i każdemu człowiekowi. Stając przed no-
wymi zadaniami, na pytanie czy potrafię 
coś zrobić odpowiadam: nie potrafię, ale 
wiem gdzie „są wszystkie skarby mądrości 
i umiejętności”. Nie załamuję się swoimi 
słabościami bo wiem gdzie jest „prze-
błaganie za grzechy”. Można by mnożyć 
przykłady, każdy jednak może doświad-
czyć tego we własnym życiu, bo Bóg za-
proszenie do swojego Serca kieruje do 
każdego człowieka.

Popatrz na obraz Jezusa Miłosiernego, 
Pan dłonią pokazuje drzwi do Twoje-
go domu, otwarte na Krzyżu raz na za-
wsze, dla każdego. Nie musisz być święty, 
w Nim jest źródło świętości, nie musisz 
być nawet dobry, Ono jest pełne dobro-
ci. W Nim jest życie, cierpliwość, hojność  
i przebaczenie, w Nim toną nieprawo-
ści i zelżywości, brak nadziei i miłości. 
Wejdź i przekonaj się sam. Czerwiec to 
niezwykły czas szaleństwa Bożego Serca. 
Każdego dnia, we wszystkich kościołach 
Bóg staje przed człowiekiem w Najświęt-
szym Sakramencie i w słowach zebranych 
przez Tradycję,  przez usta wspólnoty 
Kościoła przedstawia, zachęca, opisuje, 
zaprasza. 

Nie potrzeba szczególnych działań, 
wystarczą trzy proste słowa i już jesteś 
w środku. Jezu, ufam Tobie!

 „ Czemu więc, duszo moja, jeszcze się 
ociągasz i czego jeszcze szukasz? Wszyst-
ko jest twoje i wszystko dla ciebie. Nie za-

dowalaj się małym i nie szukaj odrobin, 
które spadają ze stołu Ojca twego, lecz 
wyszedłszy z siebie, wejdź do pełności 
i ciesz się w twojej chwale. Ukryj się w niej 
i raduj się, a zaspokoisz pragnienie swego 
serca”(św. Jan od Krzyża, Modlitwa duszy 
rozmiłowanej)

Z Serca Jezusa, które jest moim praw-
dziwym domem, pozdrawiam i gorącą 
modlitwą ogarniam każdego i każdą 
z was.

U stóp SERCA Jezusa

Serce Jezusa.
s. Agnieszka Brzozowska, karmelitanka
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Ks.  Maksymilian Barwikowski
– wikariusz parafii  

pw. Św. Rodziny w Augustowie

Czas ŚWIADECTWA

Oto ja, poślij mnie! 
– świadectwo powołania

Powołanie do kapłań-
stwa, to tajemnica, 
którą zna tylko Bóg. 

Nawet sam powołany  nie jest 
w stanie opowiedzieć, jak wy-
gląda droga do kapłaństwa, 
bo Bóg może to widzieć ina-
czej. Za każdym razem, kiedy 
ktoś pyta o nie, odpowiedź 
jest inna. Z czasem widzi się 
więcej, pewne fakty stają się 
bardziej ważne, a innej mniej. 
Dzisiaj tak widzę swoje powo-
łanie:

Jestem ważny dla Matki 
Bożej

Gdy moja mama dowiedzia-
ła się, że jest ze mną w ciąży, 
a byłem pierwszym dzieckiem, 
ofiarowała mnie Matce Bożej. 
Zawierzyła przed figurą Mat-
ki Bożej Fatimskiej w ełckiej 
katedrze. Noszę też imię świę-
tego, który był sługą Niepoka-
lanej. Zostałem ochrzczony 8 
września, kiedy Kościół świę-
tuje urodziny Matki Bożej. To 
fakty, dzięki którym wiem, że 
jestem ważny dla Maryi. 

Moje dlaczego?

Mój tata był alkoholikiem, 
nie miałem z nim dobrych 
relacji. Nie pamiętam, by kie-
dykolwiek powiedział mi, że 
mnie kocha – a wiem, że jed-
nak jest to dla dziecka bardzo 
ważne. Kiedy miałem 10 lat, 
mama postawiła mu ultima-
tum – albo pójdzie na leczenie, 
albo rozwód – mnie wzięła na 

świadka tej rozmowy. Ojciec 
był wówczas podpity i zaraz 
po tej rozmowie położył się. 
Mama wzięła pas i uderzyła 
go, a później kazała, abym zro-
bił to samo. Uderzyłem lekko, 
jednak to go zabolało, przede 
wszystkim duchowo. Potem 
mama powiedziała, żebym 
tatę przeprosił. Przeprosiłem, 
a on tylko zapytał: „Czy kiedy-
kolwiek cię uderzyłem?”. Rze-
czywiście, chociaż był alkoho-
likiem, to nie był agresywny. 
Nigdy mnie ani mamy, ani 
rodzeństwa nie uderzył. A ja 
podniosłem rękę na własnego 
ojca. Tata poszedł na leczenie 
i przestał pić. Po dwóch latach, 
kiedy był trzeźwym alkoho-
likiem, umarł na zawał serca. 
Wtedy padłem na kolana, pła-
cząc i pytając Boga, dlaczego to 
się stało? Przecież było już tak 
dobrze: tata nie pił, mama była 
szczęśliwa, miały rozpocząć się 
remonty w domu. 

Młodzi 
a jednak inni

Zawsze w niedziele i świę-
ta chodziłem do kościoła, 
odmawiałem codziennie 
pacierz i chociaż byłem mi-
nistrantem, jednak jako 
gimnazjalista nie widziałem 
w tym większego sensu. Mój 
proboszcz nie był autoryte-
tem. Na Mszy św. nic się nie 
działo takiego, co by mnie 
interesowało. A doświadcze-
nie śmierci taty w momen-
cie, kiedy wydawało się, że 
wszystko będzie dobrze, jesz-
cze bardziej oddaliło mnie od 
Boga. Gdy byłem w drugiej 
klasie gimnazjum, do szko-
ły przyjechał ksiądz, który 
chciał w czasie ferii, w naszej 
szkole zorganizować rekolek-
cje Katolickiego Stowarzy-

szenia Młodzieży. W mojej 
klasie, na religii opowiadał 
o tym, czym jest KSM. Przed 
taką formą spędzenia wolne-
go czasu powstał wtedy we 
mnie opór. Moją rozrywką 
było już piwo lub wódka z ko-
legami. Jednak, kiedy rozpo-
częły się rekolekcje, coś nie 
dawało mi spokoju. Posta-
nowiłem pójść do szkoły, aby 
sprawdzić, co to jest ten KSM. 
Okazało się, że młodzież, 
którą tam spotkałem, była 
całkiem „normalna”, jednak 
miała to, czego mi brakowa-
ło. Byli bardzo radośni, peł-
ni pokoju, śpiewali piosenki 
o Panu Bogu. Doświadczy-
łem czegoś zupełnie innego, 
niż podczas niedzielnych 
Mszy św. Postanowiłem dołą-
czyć do tej grupy. Kiedy było 
to tylko możliwe, uczestni-
czyłem w rekolekcjach KSM-
-u, jednak nie ze względu na 
Pana Boga, a ludzi, których 
poznałem. Byłem życzliwie 
przyjęty. Zostałem również 
obdarzony zaufaniem do tego 
stopnia, że wybrano mnie do 
Zarządu Diecezjalnego KSM-
-u. 

W odpowiedzi 
Bogu

 Kiedy brałem udział 
w szkoleniu Zarządów KSM na 
Śnieżnicy, podczas Mszy św. 
czytałem z Księgi Izajasza:

 „Wówczas przyleciał do 
mnie jeden z serafinów, trzy-
mając w ręce węgiel, który 
kleszczami wziął z ołta-
rza. Dotknął nim ust moich 
i rzekł: «Oto dotknęło to two-
ich warg: twoja wina jest zma-
zana, zgładzony twój grzech». 
I usłyszałem głos Pana mó-
wiącego: «Kogo mam posłać? 
Kto by Nam poszedł?» Od-

powiedziałem: «Oto ja, poślij 
mnie!»” (Iz 6,1-8). Podczas 
czytania tego fragmentu czu-
łem, jakby Pan Bóg nie mówił 
do Izajasza, lecz do mnie i ja 
sam z wielkim przekonaniem 
odpowiedziałem Bogu: „Oto 
jestem! Poślij mnie!”. Było to 
dla mnie dziwne doświadcze-
nie, a ponieważ do tej pory 
tak naprawdę Boga nigdy nie 
spotkałem, po chwilach zadzi-
wienia i namysłu nie chciałem 
przyjąć powołania. 

Kiedy kończyłem 18 lat, 
mama zamówiła w mojej in-
tencji Mszę św. o błogosławień-
stwo Boże. Została ona odpra-
wiona dokładnie w dniu moich 
urodzin. Wszystkie czytania 
tego dnia dotyczyły powoła-
nia. Znów czułem, że te słowa 
są skierowane do mnie. Rów-
nież kilka osób z rodziny po-
wiedziało mi: „Maks, czytania 
dzisiejsze jakby ciebie dotyczy-
ły”. Kiedy wracałem z kościoła, 
kłóciłem się w sercu z Bogiem: 
„Czy ja mam zostać księdzem? 
Boże, przecież można być do-
brym katolikiem i służyć Tobie 
dobrze w drugim człowieku, 
jako lekarz, psycholog, strażak 
czy w jakimkolwiek innym za-
wodzie!” 

Nie chciałem przyjąć po-
wołania. Jednak myśl o nim 
nie dawała mi spokoju, a nie 
miałem nikogo, z kim mógł-
bym o tym porozmawiać. 
Zbliżał się czas matur, szuka-
łem w Internecie studiów, któ-
re mogłyby mnie interesować. 
Miałem kilka pomysłów, ale 
żaden z nich nie zachwycał, 
a myśl o powołaniu, którego 
nie chciałem przyjąć, zmusza-
ła mnie do głębszych poszuki-
wań. Zdałem maturę, a jednak 
moja przyszłość nie jawiła się 
zbyt jasno. W czerwcu wzią-
łem udział w Spotkaniu Mło-
dych na Lednicy. Tam odbyłem 

rozmowę z pewnym księdzem 
i podjąłem decyzję: Idę do se-
minarium! W tym momencie 
czułem, jakby kamień spadł 
mi z serca, byłem szczęśliwy 
jak nigdy dotąd.

 
Gdy Bogu mówi się 
„Tak“

Bardzo cenię sobie szcze-
gólnie drugi i trzeci rok w se-
minarium – to czas intensyw-
nej pracy nad sobą z Ojcem 
Duchownym, którym był ks. 
Krzysztof Pachucki. Po drugim 
roku, w wakacje, dołączyłem 
do ełckiej pieszej pielgrzymki 
na Jasną Górę. W Brudzicach 

przeżyłem Adorację Najświęt-
szego Sakramentu. Kapłan, 
który prowadził grupę, trzy-
mał monstrancję z Jezusem 
Eucharystycznym i każdy 
mógł podejść, by Jezus dotknął 
jego głowy. Ksiądz nazwał to 
„pocałunkiem Jezusa”. Kiedy 
czekałem na swoją kolej, za-
stanawiałem się: „Co powiem 
Panu Jezusowi”. Myślałem 
o tym, jak bardzo Go kocham. 
Jednak, kiedy nadeszła chwila 
spotkania, gdy zacząłem mó-
wić Jezusowi o mojej miłości, 
usłyszałem wewnętrzny głos: 
„Maks! Cicho bądź! To Ja ko-
cham Ciebie!” – i poczułem 
ogromną miłość ogarniają-

cą całe moje ciało i duszę. To 
doświadczenie Bożej miłości 
sprawiło, że popłakałem się jak 
małe dziecko. Od tamtej pory 
mam pragnienie codzienne-
go spotykania się z Jezusem 
na Adoracji i chociaż nie do-
świadczam zbyt często takiego 
rozlewu miłości, to kiedy nie 
znajdę czasu, czuję się źle, jak-
bym nie poszedł na spotkanie 
z przyjacielem, z którym by-
łem umówiony. 

Dziś, jako kapłan, mam 
pragnienie codziennego życia 
Ewangelią, dlatego każdego 
dnia rozważam Słowo Boże. 
Chcę żyć Ewangelią, jednak 
nie zawsze się to udaje. Naj-

trudniejsze jest wymaganie, by 
kochać bliźniego, co więcej, by 
kochać nieprzyjaciół. Dlatego 
często chodzę do spowiedzi. 

Gdybym miał jednym zda-
niem określić, czym jest ka-
płaństwo, to powiedziałbym, 
że „jest niedoskonałym naśla-
dowaniem Jezusa“. Jako kapłan 
sprawuję sakramenty, jednak 
to Jezus w mojej osobie ich 
udziela. I po za kościołem mam 
być Jezusem, patrzeć, słuchać 
i kochać ludzi jak Jezus. Jest to 
szalenie trudne i słabo mi to 
wychodzi. Dlatego proszę, je-
śli przeczytałeś to świadectwo 
do końca, pomódl się za mnie, 
bym miał Serce Jezusa.

Czas ŚWIADECTWA

Chorzy i Niepełnosprawni w Studzienicznej
Zapraszamy wszystkich Chorych i Niepełnosprawnych wraz z ich Duszpasterzami do Sanktuarium Matki Bożej 

w Studzienicznej na Diecezjalny Dzień Chorego, który odbędzie się w sobotę 1 lipca. 

Pielgrzymi przybywają już na godz. 10.00, aby uczestniczyć w programie diecezjalnej pielgrzymki. O godz. 12.00 uczest-
nicy zgromadzą się na Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych. Spotkanie zakończy 
się wspólna modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz zawierzeniem chorych i niepełnosprawnych Matce Bożej.

Organizowany jest wyjazd autokarowy z Ełku. Zapisy oraz bliższe informacje u ks. Janusza Niedźwieckiego, Kapelana 
108 Szpitala Wojskowego w Ełku tel. 606828774. Organizatorzy pielgrzymki zwracają się ze szczególnym apelem do rodzin, 
osób którzy opiekują się chorymi, a także Księży Dziekanów, aby we współpracy z Księżmi Proboszczami swego dekanatu 
i Kapelanami szpitali, zechcieli pomóc chorym przybyć do Sanktuarium w Studzienicznej w pierwszą sobotę lipca.
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We wrześniu 2000 
roku w Piszu po-
wstała placów-

ka edukacyjna, jakiej w tych 
okolicach jeszcze nie było. 
Wyzwanie i cel postawione 
przez kilka osób, które chcia-
ły przekazywać swoją wiarę, 
sprawiły, że w Diecezji Ełckiej 
powstało Gimnazjum Katolic-
kie. Najpierw niepubliczne, ale 
cieszące się od początku na-
rastającym zainteresowaniem 
rodziców i dzieci, stało się 
szkołą szczególną, którą absol-
wenci szczycą się i chętnie do 
niej wracają. 

Od samego początku kato-
licka szkoła w Piszu postawiła 
sobie za cel kilka priorytetów: 
wychowywanie młodych Po-
laków w wartościach chrze-
ścijańskich i patriotycznych, 
wysoki poziom nauczania oraz 
wyrównywanie szans eduka-
cyjnych. 

Potrzeba oparcia się na 
niezmiennych wartościach 
i ideałach spowodowała, że 
społeczność szkoły wybrała 
sobie patrona. 23 lutego 2003r. 
na mocy dekretu Biskupa Ełc-
kiego, Edwarda Samsela szko-
le zaczął patronować Prymas 
Tysiąclecia, Kardynał Stefan 
Wyszyński. 

Rosło zainteresowanie edu-
kacją w naszej szkole. Ciągle 
docierały pytania o dalsze kie-
runki rozwoju. Dzięki temu 
podjęliśmy decyzję, na mocy 
której, od 1 września 2004r., 

Zespół Szkół Katolickich w Piszu
w większości absolwenci 
Gimnazjum Katolickiego roz-
poczęli naukę w Katolickim 
Liceum Ogólnokształcącym. 
Wysoki poziom nauczania 
sprawił, iż absolwenci Katolic-
kiego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Piszu są studentami 
wielu prestiżowych polskich 
uczelni wyższych, a także za-
granicznych.

Uczniowie Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Piszu mają dużą różnorod-
ność, jeśli chodzi o wybór 
przedmiotów, których chcą się 
uczyć w rozszerzeniu. Szkoła 
nie tworzy klas o konkretnych 
profilach, a uczniowie mogą 
dobrać sobie zwiększoną ilość 
godzin z przedmiotów zgodnie 
z ich zainteresowaniami. Takie 
rozwiązanie ułatwia wybór 
wyższej uczelni.

Wysokie wymagania oraz 
indywidualne podejście ka-
dry pedagogicznej do ucznia 
zostało dostrzeżone i znalazło 
odzwierciedlenie w ogólnopol-
skich rankingach. W rankingu 
czasopisma „Perspektywy”, 
który bierze pod uwagę zda-
walność matur oraz sukcesy 
uczniów w olimpiadach, Kato-
lickie Liceum Ogólnokształcą-
ce jako jedyna szkoła z powiatu 
piskiego otrzymało Brązową 
Odznakę w 2015r. oraz Srebrną 
Odznakę w 2016r.

Misją szkoły są słowa: 
„Wstąp tu, aby dojrzał twój 
duch, umysł i ciało. Odejdź, by 

dobrze służyć Bogu, ojczyźnie, 
bliźniemu”. Odróżniamy się 
od innych szkół kształtowa-
niem w młodych ludziach wia-
ry katolickiej. Pomaga w tym 
codzienna modlitwa. Jest to 
czas porannych kilku minut 
przed rozpoczęciem lekcji, za-
wierzenia codziennych trosk, 
problemów i radości opiece 
Matki Bożej. Ponadto spoty-
kamy się całą społecznością 
szkolną na Mszy świętej w Pa-
rafii Świętego Jana Chrzcicie-
la w Piszu, organizujemy dni 
skupienia i rekolekcje. W celu 
pogłębienia wiedzy o życiu na-
szego patrona, każdego roku 
całą społecznością szkolną 
obchodzimy święto szkoły, 
podczas którego wyjeżdżamy 
w miejsca związane z życiem 
Prymasa Tysiąclecia – do Zu-
zeli, Stoczka Klasztornego czy 
Warszawy. Aktywnie staramy 
się uczestniczyć w organizo-
wanych miejskich obchodach 
świąt państwowych, uświet-
niając je występami. W szkole 
prężnie działa wolontariat i sa-
morząd szkolny.

Uczniowie Zespołu Szkół 
Katolickich im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego mogą ko-
rzystać z wielu zajęć pozalek-
cyjnych. Prowadzone są koła 
zainteresowań, zajęcia z gier 
umysłowych (np. szachy), tre-
ningi teakwondo z elementami 

samoobrony, piłki siatkowej 
czy nożnej. Po zajęciach lek-
cyjnych każdy może skorzy-
stać z siłowni i poświęcić kilka 
chwil dla swojej kondycji fi-
zycznej. Uczniowie uzdolnie-
ni artystycznie mogą rozwijać 
swoje talenty w scholi.

Reforma edukacji w 2017r. 
spowodowała, że dla naszej 
szkoły również przyszedł czas 
zmian organizacyjnych. Ka-
tolicka szkoła jest potrzebna 
w naszym mieście, więc jed-
nogłośnie zdecydowaliśmy, 
że misję szkoły trzeba kon-
tynuować. Dzięki temu od 
września 2017r. funkcjono-
wać będzie Katolicka Szko-
ła Podstawowa z oddziałami 
wygaszanego gimnazjum 
oraz Katolickie Liceum Ogól-
nokształcące. Chcemy nadal 
pracować z dziećmi zdolnymi 
oraz tymi, które potrzebują 
wsparcia. Staramy się o po-
lepszenie bazy dydaktycznej, 
m.in. budowę sali gimnastycz-
nej. Serdecznie zapraszamy 
na nasze strony internetowe, 
gdzie każdy może zapoznać sie 
z prowadzoną przez nas dzia-
łalnością (www.zsk.pisz.pl). 
Jesteśmy otwarci na wszelkie 
sugestie i propozycje, mogące 
sprawić, że Zespół Szkół Kato-
lickich im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Piszu z dnia 
na dzień będzie coraz lepszy.

Jubileuszowa XXV Ełcka Pielgrzymka Piesza 
na Jasną Górę A.D. 2017 „Idźcie i głoście”

Pielgrzymka jest ak-
tem religijnym o cha-
rakterze pokutnym. 

Są to „rekolekcje w drodze”. 
Cechuje je duch modlitwy, mi-
łości chrześcijańskiej, mężne 
znoszenie trudów i przestrze-
ganie regulaminu. Nie może 
w niej zabraknąć młodzień-
czego entuzjazmu – pogody 
ducha, uśmiechu i radości. 
Pielgrzymka wyrusza z Ełku 
28 lipca (piątek), po mszy św. 
o godz. 6.00, natomiast wejście 
na Jasną Górę przewidziane 
jest 11 sierpnia (piątek) ok. 
godz. 10.30. Noclegi planowa-
ne są w miejscowościach: Bia-
ła Piska, Zabiele, Dąbrówka, 
Sypniewo, Maków Mazowiec-
ki, Winnica, Kazuń Polski, 
Kampinos, Jesionka, Głuchów, 
Będków, Woźniki, Wola Bla-
kowa, Mykanów, Jasna Góra. 

Grupy zmierzające do Ełku 
pieszo wychodzą ze swoich 
miejscowości odpowiednio 
wcześniej, ta z Giżycka łączy 
się z całą pielgrzymką w Nowej 
Wsi Kościelnej. 

W trakcie zapisu na piel-
grzymkę u księdza przewod-
nika lub proboszcza należy 
podać: nazwisko i imię uczest-
nika, pesel, wiek, parafię, 
dokładny adres, nazwisko 

opiekuna w przypadku osoby 
niepełnoletniej (do 15 lat) lub 
zgodę rodziców na samodziel-
ny udział w pielgrzymce, (16 – 
18 lat), numer telefonu domo-
wego, uiścić opłatę wpisowego, 
która wynosi 150 zł. (dzieci 
i młodzież poniżej 15 lat – 130 
zł). Jeżeli na pielgrzymkę wy-
biera się rodzina, opłatę po-
biera się tylko od dorosłych 
i od jednego dziecka. Listę 
pielgrzymów oraz kwotę wpi-
sowego należy przekazać swo-
jemu przewodnikowi. Grupy 
pielgrzymkowe wyruszą z na-
stępujących miejscowości: Au-
gustów, Ełk, Giżycko, Gołdap, 
Olecko, Pisz i Suwałki.

W tym jubileuszowym 
roku w szczególny sposób za-
praszamy wszystkich, którzy 
niegdyś pielgrzymowali z EPP 
na Jasną Górę. Niech wspólne 
świętowanie 25-lecia pielgrzy-
mowania przed tron Pani Ja-
snogórskiej będzie okazją do 
wspomnień i radości.

Przewodnicy poszczegól-
nych grup pielgrzymkowych 
koordynują sprawy organi-
zacyjne umożliwiające dusz-
pasterską pracę w grupie, po-
wołują służbę porządkową, 
organizują przewóz bagażu, 
ustalają z proboszczami prze-

marsz jego grupy do chwili 
połączenia się z główną wyru-
szającą z Ełku po mszy św. spra-
wowanej w katedrze o godz. 
6.00. pod przewodnictwem J. E. 
Ks. Bp. Jerzego Mazura.

Księża proboszczowie otrzy-
mają plakaty od przewodników, 
na których zostaną zamiesz-
czone informacje usprawnia-
jące zapisy, organizację grupy 
i jej wymarsz. Podstawowe 
wiadomości są umieszczone na 
stronie internetowej: www.piel-
grzymka.diecezja.elk.pl, www.
facebook.com/EPP.2011 i www.
diecezjaelk.pl. We wszystkich 
sprawach dotyczących piel-
grzymki na Jasną Górę można 
zwracać się do jej kierownika 
– ks. Łukasza Kordowskiego 

(ul. 3-go Maja 10, 19-300 Ełk; 
tel.  516-237-040; email: ve-
nejk.4.4@wp.pl

Zapraszamy wszystkich 
wiernych oraz pielgrzymów 
poprzednich pielgrzymek, 
którzy nie będą mogli pójść 
w tym roku, aby dołączyli do 
XXV EPP w pierwszym dniu, 
kiedy wychodzimy z danej 
miejscowości lub przyjecha-
li do Częstochowy na dzień 
wejścia, w dniu 11 VIII 2017, 
w ramach wyjazdu zorgani-
zowanego przez parafię bądź  
dekanat.  Można przyjechać 
bezpośrednio do Częstochowy 
albo uczestniczyć w ostatnim 
dniu wędrówki pieszej. Oto 
program tego dnia (11 VIII – 
poniedziałek):

5.00 – wyjście z Mykanowa spod kościoła  
– ( do Częstochowy 18 km)

7.15 – wyjście z odpoczynku w Lubojni spod kościoła  
– (do Częstochowy 11 km)

10.30 – przywitanie pielgrzymki przed szczytem Jasnej Góry
11.00 – msza św. w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej
12.30 – 20.30 – czas do własnego zagospodarowania  

w Częstochowie
21.00 – Apel Jasnogórski
21.30 – Droga Krzyżowa na wałach Jasnej Góry  

(prosimy o wzięcie lampionu)
23.00 – powrót do swoich parafii

Szczęść Boże!
     Ks. Łukasz Kordowski - Kierownik EPP na Jasną Górę

Maciej Sparzak

Na pielgrzymim szlaku 

ks. Kierownik na czele pielgrzymki

Organizowany corocznie Powiatowy Konkurs Biblijny  
pod honorowym patronatem ks. bpa Romualda Kamińskiego

Uczestniczki Powiatowego Konkursu Ortograficznego
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Ks. dr Ryszard Sawicki
– doktor teologi pastoralnej

Serce Jezusa
 – symbol Bożej 
miłości do człowieka

Czerwiec, to miesiąc w spo-
sób szczególny poświęcony 
czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Kult ten wywodzi się 
z czasów średniowiecza i po-
czątkowo miał charakter pry-
watny. Główna zasługa w jego 
rozpowszechnieniu przypa-
da skromnej zakonnicy – św. 
Małgorzacie Marii Alacoque 
(1647-1690). Od grudnia 1673 
do czerwca 1675 r. miała ona 
kilka widzeń Jezusa, w których 
opowiedział jej On o swoim 
nieskończonym miłosierdziu 
dla ludzi i o potrzebie zwró-
cenia się wszystkich do Jego 
Serca, poprzez specjalne na-
bożeństwo, będące dla odpra-
wiających je źródłem wielkich 
łask.

Pierwsze widzenie zwią-
zane z nabożeństwem do NSJ 
miało miejsce 27 grudnia 1673 
r. Jezus wypowiedział wówczas 
do św. Małgorzaty Marii na-
stępujące słowa: „Moje Boskie 
Serce płonie tak wielką miło-
ścią ku ludziom, że nie może 
utrzymać dłużej tych goreją-
cych płomieni, zamkniętych 
w moim łonie. Ono pragnie 
je rozlać za Twoim pośred-
nictwem i pragnie wzbogacić 
ludzi swoimi skarbami”. Po 
tych słowach ukazał zakonni-
cy swoją otwartą pierś, a w niej 

Serce pałające wielką miłością 
do ludzi. W symbolicznym 
geście wziął serce Małgorzaty 
Marii i włożył je do swojego, 
a następnie oddał je, już wy-
pełnione płomieniem miłości 
zaczerpniętym z Jego Serca.

Kolejne widzenie miało 
miejsce w 1674 r. Wówczas 
Jezus dał poznać zakonnicy 
powody ustanowienia nowe-
go nabożeństwa oraz korzyści 
płynące z niego dla ludzi je 
odprawiających. Mówił o ura-
towaniu grzeszników od zguby 
wiecznej, a także o większym 
uświęceniu dla tych sprawie-
dliwych, którzy oddadzą się 
Mu w akcie nabożeństwa.

W objawieniu z 16 czerwca 
1675 r. Jezus ponownie opo-
wiedział Małgorzacie Marii 
o bezmiarze łask płynących 
z Jego Serca i o tym, jak bolesne 
jest to, że ludzie często dają Mu 
ze swej strony jedynie wzgardę 
i zapomnienie. Prosił zakonni-
cę, aby przynajmniej ona była 
dla niego zadośćuczynieniem. 
Mówił też: „Dlatego żądam, 
żeby pierwszy piątek po Okta-
wie Bożego Ciała był odtąd 
poświęcony jako osobne świę-
to na uczczenie mojego Serca. 
(...) W zamian za to obiecuję, 
że Serce moje wyleje hojne ła-
ski na tych wszystkich, którzy 

w ten sposób Sercu Memu od-
dadzą cześć lub przyczynią się 
do jej rozszerzenia”.

Papież Klemens XIII w 1765 
r. zezwolił na obchodzenie 
święta ku czci NSPJ przez za-
kon wizytek. W 1856 papież 
Pius IX uczynił je obowiązu-
jącym w Kościele powszech-
nym. Szczególnie eksponowa-

ną cechą nabożeństwa NSPJ 
jest mnogość łask udzielanych 
tym, którzy je odprawiają oraz 
członkom ich najbliższych 
rodzin, a przede wszystkim 
wzrastanie duchowe w miarę 
jego odprawiania.

Kościół widzi w nabożeń-
stwie do Serca Jezusowego 
znak miłości Boga ku ludziom. 
Chce także rozbudzić w ser-
cach ludzkich wzajemną mi-
łość ku Bogu, poprzez to nabo-
żeństwo. Nadto sam Chrystus 
nadał temu nabożeństwu wy-
bitnie kierunek ekspiacyjny: 
ma nas ono uwrażliwiać na 
grzech, mobilizować w imię 
miłości Chrystusa do walki 
z nim oraz do wynagradzania 
za tych, którzy najwięcej ranią 
Boże Serce.

Droga Młodzieży! 
Przed Nami wielkie wydarzenie gromadzące młodych na-

szej diecezji! 
Już 17 czerwca spotkamy się w Ełku, podczas przeżywania 

Stacji Młodzieżowej 
I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej, który odbywa się 

pod hasłem „Idźcie i głoście”. 
To dla każdego z nas czas szczególnego zatrzymania się 

nad tematem misji. Będziemy mieli możliwość lepszego po-
znania życia misjonarzy, ich posługi oraz krajów misyjnych, 
w których pracowali. Ich świadectwa dopełnią obrazu świata 
misji i może staną się inspiracją do podjęcia posługi misyjnej. 

Do uczestnictwa w tym wyjątkowym spotkaniu zaprasza-
my młodych całej diecezji, członków ruchów i stowarzyszeń, 
a także wolontariuszy działających przy Światowych Dniach 
Młodzieży. Słowa szczególnego zaproszenia kierujemy do 
młodzieży bierzmowanej, która właśnie tego dnia dziękować 
będzie za otrzymany sakrament. 

Nikogo z Was nie może zabraknąć podczas tego spotka-
nia! Mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w Ełku! 

Ks. Łukasz Różycki 
Duszpasterz Młodzieży Diecezji Ełckiej 

Siostra Anna Maria 
Trzcińska

– ze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia.  

Pracuje w aptece 
św. Brunona

Z zakonnego SKARBCA

Każdy z nas przepro-
wadził w swoim ży-
ciu wiele trudnych 

rozmów. Zaczynając od tych, 
w których nasz rozmówca był 
niechętnie do nas nastawiony, 
okazywał swą wyższość, po-
przez rozmowy, które właściwie 
były tylko monologiem – cią-
giem oskarżeń, pomówień, bez 
szansy na dialog, a tym bardziej 
pojednanie. Były z pewnością 
i rozmowy bardzo bolesne, gdy 
w klimacie zawierzenia odsła-
nialiśmy przed zaufaną osobą 
swoje rany, problemy, bolesne 
fakty z życia. I pomimo, iż bar-
dziej niż rozmowę spotkania 
te przypominały operację bez 
znieczulenia, to jednak wy-
chodziliśmy z nich mocniejsi, 
zrozumiani, zaakceptowani, 
uspokojeni.

Obciążeni tymi doświad-
czeniami wchodzimy w mo-
dlitwę. Zadajemy Bogu tysiące 
pytań, skarżymy się na swoje 
problemy, prosimy o uzdro-
wienie z chorób, przepraszamy 
za błędy. I nie zawsze słyszymy 
odpowiedź tak wyraźną, jak 
słyszeli niektórzy ze świętych. 
Czasem przychodzi ona w po-
staci pokoju serca, innym ra-
zem przez Słowo z Pisma Świę-
tego lub drugiego człowieka. 
Ale być może znajdą się wśród 
nas tacy, którzy bezskutecznie 
będą wysilać swój duchowy 
słuch. Pan Bóg będzie się zda-
wał milczeć lub, co gorsze, być 
rozczarowanym, nieobecnym, 
niezainteresowanym. A prze-
cież powiedział do Siostry Fau-

styny: „Jestem miłością i miło-
sierdziem samym”. Ona sama 
zapisała w „Dzienniczku” 
kilka dialogów opisujących 
rozmowę Miłosiernego Boga 
z człowiekiem cierpiącym, 
grzesznym, dążącym do świę-
tości, ale i zrozpaczonym. I nie 
ma w nich momentów, w któ-
rych Bóg milczy. On nieustan-
nie mówi do nas, nawet pomi-
mo braku odpowiedzi z naszej 
strony. Spróbujmy więc przyj-
rzeć się naszemu Rozmówcy. 
On jest Bogiem bliskim, nie 
ukrywa się przed nami. Wręcz 
przeciwnie – w czerwcu odsła-
nia nam całe swoje Serce.

Jestem  
po twojej stronie

Jezus rozpoczyna dialog 
przez wejście w klimat zaufa-
nia: „Mów, dziecię, wszystko 
bez żadnych zastrzeżeń, bo 
słucha cię serce miłujące, serce 
najlepszego Przyjaciela”. Za-
nim pierwsze słowa modlitwy 
popłyną z naszych ust i serca, 
On zapewnia nas, że jesteśmy 
przez Niego kochani i bardzo 
Mu bliscy. Odnaleźć się w tym 
spojrzeniu Boga, w którym 
nie ma potępienia, podejrzli-
wości, cienia oskarżenia – to 
duże wyzwanie. Jest bowiem 
tak inny od nas. Zawsze patrzy 
z nadzieją. Niczym zaciskają-
cy kciuki tata na pierwszym 
meczu swojego syna zdaje się 
krzyczeć : „Dasz radę!”I czę-
sto Jego miłość do nas zdaje się 
być nie do pojęcia, jakby po-
sunięta do granic szaleństwa. 
Widząc nasze cierpienie, na-
wet zawinione, stara się wejść 
z nami w dialog, by mógł się 
rozpocząć proces uzdrowienia: 
„Powiedz Mi, dziecię moje, kto 
się odważył zranić twoje ser-
ce? Powiedz Mi o wszystkim 
(…) odsłoń Mi wszystkie rany 
swego serca, Ja je uleczę, a cier-

pienie twoje stanie się źródłem 
uświęcenia twego”.

Nie bój się

Wychodzi jako pierwszy 
z inicjatywą spotkania – „Nie 
lękaj się, duszo grzeszna, swe-
go Zbawiciela, pierwszy zbli-
żam się do ciebie, bo wiem, że 
sama z siebie nie jesteś zdolna 
wznieść się do Mnie”. Jezus 
przełamuje nasz lęk. Jeśli przy-
chodzimy obciążeni grzecha-
mi, to uświadamia nam, że nie 
one stanowią o naszej wartości 
lub jej braku. Naszą wartością 
jest bycie dzieckiem Boga – 
a nasz obraz jest wyryty na Jego 
sercu: „ Zapisałem cię na rę-
kach swoich. I wyryłaś się głę-
boką raną w sercu moim”. Nie 
przeszkadza Mu to, że jesteśmy 
jak dzieci: „Widzę cię bardzo 
słabą, dlatego biorę cię na wła-
sne ramiona i niosę cię w dom 
Ojca Mojego”. Skoro jednak 
Bóg widzi nas bardzo słabymi, 
to czemu nam tak trudno to 
zobaczyć? A jeśli zapewnia nas, 
że uznanie własnej słabości jest 
warunkiem, by mógł wypełnić 
nas swoją siłą, to czemu z takim 
oporem patrzymy w lustro Jego 
oczu? Być może dlatego, że zo-
stajemy  sami z ową słabością. 
Dlatego nasz Pan podpowiada : 
„Nie zagłębiaj się w nędzy swo-
jej, jesteś za słaba, abyś mówiła; 
lepiej patrz w Moje Serce pełne 
dobroci”.

Jestem zawsze obecny

A co się dzieje, gdy nawet 
nie mamy siły skierować na-
szego spojrzenia na Boga, nie 
mówiąc nawet o jakiejkolwiek 
modlitwie? Czy nasz Roz-
mówca traci nas z oczu?  Na-
gły wypadek, zła wiadomość, 
niepowodzenie w pracy anga-
żuje nas na tyle, że nie zawsze 
Bóg jest tym pierwszym, który 

dowiaduje się o naszych kło-
potach. I w tych momentach 
Jezus zapewnia: „Duszo, wi-
dzę cię tak bardzo cierpiącą, 
widzę, że nie masz siły nawet 
mówić ze Mną. Oto Ja sam 
będę mówił do ciebie, duszo”. 
I zaczyna nas przekonywać, że 
ma moc pokonać w nas wszel-
kie grzechy, słabości, choroby: 
„Jam jest siłą twoją, Ja ci dam 
moc do walki”.

Czekam na ciebie

Odsłonić przed kimś swo-
je serce, znaczy bardzo mu 
zaufać. W tym miesiącu staje 
przed nami Bóg z odsłoniętym 
sercem, zapraszając do głębszej 
relacji: „Pomówmy poufnie, 
szczerze, jako dwa serca wza-
jemnie się kochające”. Zdaje 
się rzucać wyzwanie tym z nas, 
którym jest szczególnie ciężko: 
„Mówisz, że ciemności wielkie 
zasłaniają ci umysł, a więc cze-
muż nie przychodzisz w tych 
chwilach do Mnie, Który je-
stem Światłością i mogę w jed-
nej chwili wlać w duszę twoją 
tyle światła i zrozumienia 
świętości, że w żadnych księ-
gach nie wyczytasz tego, żaden 
spowiednik nie jest zdolny tak 
pouczyć i oświecić duszy”. Po-
dejmijmy to wyzwanie. Niech 
wszelkie przeżywane trudno-
ści, fizyczne bądź duchowe, nie 
będą przeszkodą, ale motywa-
cją. Przecież słucha nas serce 
najlepszego Przyjaciela.

Przy sercu Boga
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Ubodzy są skarbem 
zesłanym od Boga, 
jak mawiał Brat Al-

bert. Trudno docenić i oszaco-
wać ten dar. Papież Franciszek 
zachęcał, by w obliczu cierpie-
nia i biedy praktykować „cnotę 
nieodwracania głowy w inną 
stronę”. Choć jest to „przeci-
wieństwem światowej logiki 
odrzucania”, postawa każdego 
chrześcijanina, bez względu na 
powołanie, powinna być pro-
fetyczna, a więc inna od ducha 
tego świata, która – jak pisał 
Gilbert Chesterton – podąża-
jąc za duchem czasu, sama już 
nie wie, w którą stronę idzie. 

Jednym z tych, którzy nie 
odwracali głowy od ubogich 
i zepchniętych na margines, 
był krakowski Biedaczyna. 
„Widok nędzy ludzkiej wzru-
szał go, niemal wyprowadzał 
z równowagi. Wtedy wszystko 
by dał, byle otrzeć łzę niedoli” 
(ks. Lewandowski). Brat Albert 
przemienił krakowską ogrze-
walnię w przytulisko, które 
bardziej przypominało dom. 
Odmalowane ściany, skromne, 
ale schludne pomieszczenia, 
wyposażone w proste sprzęty 
codziennego użytku. Do tego 
on, jako gospodarz i stróż tego 
miejsca, osobiście przygoto-
wujący posiłki i zapraszający 
do stołu, normalnie rozma-
wiający z bezdomnymi ludź-
mi. Bez żadnego fałszywego 
miłosierdzia czy „pańskiej do-
broci”. Jak brat z braćmi. 

Oprócz zapewnienia pod-
stawowych potrzeb, Brat Albert 
chciał, by przytuliska stawały 
się niezależne. Tych, którzy 
byli zdrowi i silni, kierował do 
pracy zarobkowej, którą okre-
ślał jako „furtkę do wyjścia 
z nędzy”. Wszystkim ubogim 
z przytuliska pomagali bracia 
albertyni, którzy mieszkali ra-
zem z nimi. Wyrabiano ręczne 
płótno, grube sukno i obuwie, 

a także prace drobnego prze-
mysłu. Pozwalało to zaopatry-
wać ich w trwałą odzież, której 
byli pozbawieni. Praca – przy 
tanim wyżywieniu i bezpłat-
nym mieszkaniu – stwarzała 
normalne warunki życia. 

Brat Albert chciał również 
wpływać na moralność każ-
dego mieszkańca przytuliska. 
Rozbudzał w nich godność 
człowieka, obywatela i chrze-
ścijanina, wyrabiał sumienie 
i uczciwość. Przez dobry przy-
kład, życzliwe słowa czy odma-
wianie pacierza ożywiał w nich 
wiarę i religijne uczucia. Jeżeli 
trzeba było, Brat Albert po-
uczał przepełniony czułością. 
Pewnego razu przyszedł do 
przytuliska biedak, o którego 
niewłaściwym zachowaniu 
wiele słyszał. „Gdy Brat Al-
bert z dobrocią, ale i świętą 
gorliwością począł mu przed-
stawiać to zło, które ciąży na 
jego duszy, i Boga, i wieczność 
mu przypominał, usłyszał 
od trzęsącego się od zimna 
ulicznika te słowa: „Jeść mi 
się chce, robactwo mnie gry-
zie, łachów nie mam i zimno 
mi”. Brat Albert miał się wtedy 
uśmiechnąć i przerwać swoją 
mowę. Natychmiast zadbano 
o podstawowe jego potrzeby. 
„Jeśli na przykład brat lub sio-
stra nie mają odzienia, lub brak 
im codziennego chleba, a ktoś 
z was powie im: « Idźcie w po-
koju, ogrzejcie się i najedzcie 
do syta!» – a nie dacie im tego 
, czego koniecznie potrzebują 
dla ciała – to na co się to przy-
da ?” (Jk 2, 15-16).

Brat Albert chciał również, 
żeby wśród ubogich w Przy-
tulisku panowała atmosfera 
radości. Osobiście chodził do 
każdego, opowiadał budują-
ce i rozweselające zdarzenia. 
Urządzał dla ubogich jasełka 
i inne przedstawienia. Miłość 
i troska wobec nich były jego 

znakiem rozpoznawczym. 
Wiele razy upominał braci czy 
siostry, które czasem surowo 
traktowały ubogich: „Każdego 
biedaka, co pode drzwi przyj-
dzie  u braci czy u Sióstr, trzeba 
przyjąć na dłużej, czy na kró-
cej, i dać, co można, choćby 
przez to troszkę biedować, albo 
nareszcie obroku sobie ująć. 
Dom przecież jest ubogich 
i Pana Jezusa, którego bez-
względnym postępowaniem 
z ubogimi można obrazić”.

Posługa ubogim nie jest rze-
czą łatwą. Nie wystarczy „dać”. 
Prawdziwa pomoc będzie po-
legała na „dawaniu”, ale w taki 
sposób, by nie stłamsić w dru-
gim poczucia odpowiedzialno-
ści za swoje życie, nie zwalniać 
go ze starania się o zapewnie-
nie sobie godnych warunków 
życia. Zapobiega to roszcze-
niowej postawie. Czasem więc 
pomoc będzie polegała na „od-
mowie” lub szukaniu innego 
sposobu rozwiązania proble-
mu np. na znalezieniu pracy.  
Co roku w czerwcu, w Sank-

tuarium Ecce Homo w Kra-
kowie, organizujemy Zjazd dla 
Ubogich. Uczestniczą w nim 
również ci, którzy działają cha-
rytatywnie na rzecz biednych, 
np. Koła Pomocy czy Towa-
rzystwa św. Brata Alberta. Po 
uroczystej Mszy św., w naszym 
klasztornym ogrodzie, zapew-
niamy każdemu ciepły posiłek. 
W tym roku Zjazd odbędzie się 
10 czerwca. Jednak z racji Roku 
św. Brata Alberta zostanie włą-
czony w uroczystość, która 
odbędzie się w Centrum Jana 
Pawła II w Krakowie, o godz. 
12.00. Przed Mszą św., pod 
przewodnictwem metropolity 
krakowskiego – abp Marka Ję-
draszewskiego – odbędzie się 
Koncert Oratoryjno-Kantato-
wy ku czci św. Brata Alberta. 
Z kolei uroczystość odpusto-
wa zostanie zorganizowana 17 
czerwca o godz. 17.00. Mszę 
św. w Sanktuarium Ecce 
Homo w Krakowie, transmi-
towaną przez telewizję Trwam, 
sprawować będzie ks. kard. 
Stanisław Dziwisz.

Brat pośród braci

Na ludzkie DYLEMATY

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

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

Czasami lepiej… „zostawić sieci”

Jest wiele czynników, 
od których można się 
uzależnić, np.:  alkohol, 

narkotyki i hazard. W ostat-
nich latach coraz częstszym 
i niezwykle groźnym jest uza-
leżnienie od Internetu, dlatego  
warto zapytać, kiedy możemy 
mówić o tym problemie? To 
wydaje się nieco skompliko-
wane, gdyż zwykło się  zwra-
cać uwagę na jego pozytywne 
aspekty, takie jak: łatwy dostęp 
do informacji, pomoc w nauce, 
rozwój zainteresowań, posze-
rzanie grona znajomych, uła-
twienia w  pracy, a w ostatnim 
czasie słyszymy nawet o moż-
liwościach poznania swojej 
„drugiej połówki”. 

Z badań Amerykańskiego 
Towarzystwa Psychologiczne-
go wynika, że około 6% osób 
korzystających z Internetu jest 
od niego uzależniona, a aż 30%  

traktuje go jako skuteczny spo-
sób ucieczki od rzeczywistości. 
Zatem, kto jest najbardziej po-
datny na taką formę uzależnie-
nia? Specjaliści wskazują osoby 
młode, które są nieco pogubio-
ne w świecie dorosłych, trudno 
im odnaleźć się w świecie real-
nym, słabo komunikujące się 
z otoczeniem, z problemami 
emocjonalnymi, z poczuciem 
niskiej wartości, niezadowo-
lone z życia, z przeżywanego 
związku z partnerem bądź 
wielu innych relacji, cierpiące 
na inne uzależnienia. Można 
powiedzieć, że uzależnienie 
uzależnieniu nie jest równe, 
gdyż istnieje wiele form ak-
tywności w przestrzeni Inter-
netu, które w wyniku braku 
kontroli, szybciej lub wolniej 
doprowadzają do efektu koń-
cowego –  poważnego proble-
mu. Dlatego warto być świa-
domym tych form, które niosą 
ze sobą największe ryzyko, np.: 
korzystanie z internetowych 
kontaktów społecznych, grup 
dyskusyjnych, które zastępują 
rodzinę oraz przyjaciół, po-
szukiwanie informacji przy-
bierających formę przymusu 
zdobywania coraz to nowych, 

gry hazardowe, sieciowe, kom-
puterowe czy też aukcje, zaku-
py on-line, oglądanie filmów 
i zdjęć o charakterze porno-
graficznym, uczestniczenie 
w chatach o tematyce seksual-
nej. 

Czy opinia osoby, która spę-
dza zbyt wiele czasu w prze-
strzeni świata wirtualnego jest 
wystarczająca, żeby zdiagno-
zować uzależnienie lub jego 
brak? I tak i nie, gdyż z tą for-
mą uzależnienia jest podobnie 
jak z innymi, czyli pojawia się 
mechanizm zaprzeczenia ist-
nienia problemu, a przecież 
tylko świadomość jego istnie-
nia u danej osoby jest kluczo-
wym bodźcem do podjęcia 
pracy nad sobą. Liczba godzin 
spędzonych przed monito-
rem komputera również nie 
jest jedynym, właściwym oraz 
wystarczającym kryterium, 
bo co z osobami, których pra-
ca jest związana wyłącznie 
z korzystaniem z Internetu 
lub komputera. Stąd psycholog 
Kimberly Young, zajmujący się 
uzależnieniem od Internetu, 
proponuje obiektywną dia-
gnozę problemu  w formie od-
powiedzi na poniższe pytania: 

•	 Czy	 czujesz	 się	 zaabsorbo-
wany Internetem (myślisz 
o poprzednich, bądź na-
stępnych pobytach w sieci)?

•	 Czy	 czujesz	 potrzebę	 uży-
wania Internetu przez coraz 
dłuższe okresy czasu?

•	 Czy	 wielokrotnie	 miałeś	
nieudane próby kontroli, 
ograniczenia czasu lub za-
przestania korzystania z In-
ternetu?

•	 Czy	 czułeś	 się	 niespokoj-
ny, markotny, zirytowany, 
przygnębiony, gdy próbo-
wałeś ograniczać czas w In-
ternecie lub zaprzestać ko-
rzystania z niego?

•	 Czy	pozostajesz	w	sieci	dłu-
żej, niż pierwotnie plano-
wałeś?

•	 Czy	 ryzykujesz	utratę	waż-
nych relacji, prac, możliwo-
ści kariery lub nauki z po-
wodu Internetu?

•	 Czy	 oszukałeś	 kogoś	 z	 ro-
dziny, bliskich lub terapeu-
tów, aby ukryć narastający 
problem Internetu?

•	 Czy	używasz	Internetu	jako	
sposobu na ucieczkę od 
problemów lub sposobu na 
pogorszony nastrój (uczucia 
bezradności, winy, lęku, de-
presji)?

Jeżeli osoba korzystająca 
z Internetu odpowie pięć razy 
twierdząco na powyższe pyta-
nia, to można mówić o uzależ-
nieniu. Stąd ważna jest profi-
laktyka, która pomoże chronić 
nas przed wejściem w tę formę 
uzależnienia. Zatem, jak się 
przed tym ustrzec? Warto za-
dbać o jakość i zwiększyć ilość 
kontaktów w realnym świe-
cie, ograniczyć czas spędzony 
w Internecie na korzyść: spa-
cerów, aktywności sportowej 
bądź rozwoju hobby, zainte-
resowań, czytania książek; 
tworzyć sobie ramy czasowe 
korzystania z Internetu. Warto 
po prostu „zostawić  sieci”.

s. Bernardyna Buczyńska, albertynka
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Moto-Majówka w Pozezdrzu

We wtorek, 2 maja 2017 
r. odbyła się już po raz drugi, 
w parafii św. Stanisława Kostki 
w Pozezdrzu k. Giżycka,  Mo-
to-Majówka. Akcji patronuje 
MIVA Polska i motocykliści 
z grupy „God Guards”, do któ-
rej należą pasjonaci jednośla-
dów w sutannach. W chłodny, 
majowy dzień do Pozezdrza 
zjechało się prawie 150 miło-
śników jednośladów, wśród 
nich była osiemnastoosobowa 
grupa księży – motocyklistów.

W południe wszyscy zgro-
madzili się na wspólnej Mszy 
św. w intencji motocyklistów 
i ich rodzin. Przewodniczył 
jej prezydent grup motocyklo-
wych „God’s  Guards” – ks. Mi-
rosław Dec. Okolicznościową 
homilię wygłosił kapłan die-
cezji warszawskiej – ks. Mar-
cin Bielicki, sekretarz Kapłań-

skiego Klubu Motocyklowego 
„God s̀ Guards”. Kaznodzieja 
podkreślił, że pasja motocy-
klowa jest takim rodzajem „ 
zamiłowania, które pozwala 
poznawać i odkrywać Boga 
z piękna tego świata, z piękna 

przyrody, krajobrazów i po-
przez spotkanych ludzi. Jest też 
okazją do dawania świadec-
twa Chrystusowi”. Obecny na 
uroczystości dyrektor MIVA 
Polska, ks. Jerzy Kraśnicki 
podkreślił misyjny charakter 
Moto-Majówki w Pozezdrzu. 

Podczas majowego zlotu 
zbierane były fundusze na za-
kup motocykla dla misjonarzy. 
W tym roku dar uczestników 
przeznaczony będzie na misje 
do Kaga Bandoro w Republice 
Centralnej Afryki, gdzie ordy-
nariuszem jest polski misjo-
narz, bp Tadeusz Kusy OFM. Po 
Mszy św. odbyło się poświęce-
nie pojazdów jednośladowych. 
Z tej okazji został przygotowa-
ny również festyn, były stoiska 
z regionalnymi potrawami, za-
prezentowała się także MIVA 
Polska. Uczestnicy bawili się 

Renata Różańska
– pracuje 

w redakcji mediów katolickich 
diecezji ełckiej 

 

przy repertuarze zespołu TWA. 
Nie zabrakło też innych atrak-
cji, m.in. zumby, „motocyklo-
wej muzyki”. Dochód z festynu 
został w całości  przeznaczony 
na misyjny motocykl.

Głównym organizatorem 
Moto-Majówki w Pozezdrzu 
jest ks. Krzysztof Karbow-
ski, proboszcz z Pozezdrza. 
Współorganizatorami była 
szkoła i Urząd Gminy z Pozez-
drza oraz motocykliści z grupy 
„God’s Guards”. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt 
zaangażowania się parafian 

w przygotowania tego wyda-
rzenia. MIVA Polska uhono-
rowała ks. Krzysztofa Kar-
bowskiego kurtką rajdową 
z autografem Jacka Czachora, 
znanego w Polsce i za granicą 
motocyklisty rajdowego Rajdu 
Dakar.

„Wszystkim zaangażowa-
nym bardzo dziękuję. Zrobi-
liśmy, wielką rzecz! W głowie 
mi się nie mieści, że gdzieś tam 
w Afryce, będzie jeździł moto-
cykl z napisem na baku: „Pozez-
drze” – mówił ksiądz proboszcz. 

oprac. rr

Zapraszamy na autokarową pielgrzymkę do Wilna na beatyfi-
kację męczennika czasów komunizmu, abp. Teofiliusa Matulioni-
sa (1873-1962). Msza św. beatyfikacyjna odbędzie się 25 czerwca  
o g. 14:00 w Wilnie pod przewodnictwem kard. Angelo Amato, 
prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Oprócz uroczystości 
beatyfikacyjnych planowane jest zwiedzanie Wilna i Trok. 

Wyjazd 25 czerwca:
Gołdap- g. 2:00 (przystanek przy rondzie,  
przystanek Pana Kamińskiego)
Kowale Oleckie – g. 2:20 (przy kaplicy)
Olecko – g. 2:40 (plac Wolności przy kościele Królowej Polski)
Ełk – g. 3:15 (stacja Lotos – przy wyjeździe na Orzysz)
Orzysz – g. 4:00 (przy Polo Markecie)
Pisz – g. 4;20 (Piski Dom Kultury)
Grajewo- 5:00 (parking przy kościele Jana Pawła II)
Rajgród – 5:20 (przy kościele)
Augustów – 5:40 (stacja paliw Orlen)
Suwałki – g. 6:10 (przy kościele św. Aleksandra)
Sejny - g. 6:50 (Dworzec PKS)

Koszt pielgrzymki; 120zł
Zapisy do 20 czerwca u redaktora naczelnego ks. Krzysztofa 

Zubrzyckiego, tel. 730 38 39 40. 

Ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy

Z „Martyrią” 
na beatyfikację 
abp. Teofiliusa
 Matulionisa

ks. proboszcz  Krzysztof Karbowski święci motocykle

Otwarcie Ełckiego Centrum Wolontariatu

Monika Czerepko-Żukowska

21 kwietnia 2017 r. otwarto 
Ełckie Centrum Wolontaria-
tu Caritas przy ul. Kościuszki 
18. Dzięki temu wolontariusze 
mogą uczestniczyć w różno-
rodnych zajęciach, przygoto-
wanych przez animatorów. 
Centrum stwarza również 
możliwość integracyjnych 

spotkań, w których w dowol-
ny sposób można realizować 
własne pomysły, zaczynając od 
muzycznych przez artystycz-
ne, do kulinarnych.

Zapraszamy wszystkie chęt-
ne osoby do uczestnictwa w za-
jęciach z animatorami w środy 
i czwartki od godz. 15:00.

Szkolne Koła Caritas w Piszu, Ełku i Augustowie
W dniach 24-26 kwietnia 

2017 r. odbyły się spotkania re-
gionalne Szkolnych Kół Cari-
tas w Piszu, Ełku i Augustowie. 
Tematyka każdego z nich obej-
mowała działalność misyjną, 
zgodnie z hasłem „Idźcie i gło-
ście”. W trakcie pierwszej czę-
ści spotkania uczniowie-wo-
lontariusze, z Zespołu Szkół 
nr 2 im. K.K. Baczyńskiego 
z Ełku wraz opiekunem panią 
Hanną Gutowską, podzielili 
się informacjami o działalno-
ści misyjnej siostry Barbary 
Pillar, posługującej w Kameru-
nie, zachęcając do wspierania 
tamtejszej placówki. W dalszej 
części przedstawiono sylwetkę 
wolontariuszki zamordowanej 
w Boliwii – Helenki Kmieć, 

której ewangelia w działaniu 
wnosiła ogromne bogactwo 
i wartość w wolontariat misyj-
ny, wzmacniała jego znaczenie 
i nadawała głęboki sens. Hele-
na kochała ludzi, jak mało kto. 
Przekazywała orędzie poprzez 
działania zaspakajające najpil-
niejsze potrzeby; jako osoba 
świecka dzieliła się świadec-
twem chrześcijańskiego życia. 
Na zakończenie, podzieleni na 
grupy uczniowie stworzyli po-
stać wolontariusza biorącego 
udział w misji. W trakcie pra-
cy nad zadaniem – w gronie 
uczniów – dostrzegliśmy oso-
by mające talenty plastyczne. 
Prezentacja prac poszczegól-
nych grup i wspólna dysku-
sja umożliwiły podkreślenie 
wartości i potrzebę misyjnej 
pracy wolontariuszy – także 
świeckich, którzy obok misjo-
narzy są niezbędni w niesieniu 
pomocy, nawet w najdalszych 
zakątkach ziemi. 

Dziękujemy wszystkim 
opiekunom i wolontariuszom 
Szkolnych Kół Caritas za 
udział w szkoleniu. Szczegól-
ne podziękowania za pomoc 
w organizacji szkoleń i uczest-
nictwo chcielibyśmy skierować 
do pani Hanny Gutowskiej. 
Drodzy Wolontariusze – liczy-
my na Waszą obecność na na-
stępnych spotkaniach.
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Anna Rudzińska

Od sierpnia 2016 r. trwa 
w całej Polsce, również i na te-
renie diecezji ełckiej realizacja 
Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020 
Podprogram 2016. Współ-
finansowany jest on z Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. 
Program ma na celu zapew-
nienie systematycznej pomocy 
żywnościowej najbardziej po-
trzebującym, poprzez równo-
mierną dystrybucję artykułów 
spożywczych. W czasie trwa-
nia tego programu osoby po-
trzebujące otrzymały 16 pro-
duktów, takich jak: makaron 
jajeczny, ryż biały, herbatniki, 
mleko, groszek z marchewką, 
fasola biała, koncentrat pomi-
dorowy, powidła śliwkowe, gu-
lasz wieprzowy z warzywami, 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 
PODPROGRAM 2016

filet z makreli w oleju, szynka 
drobiowa, szynka wieprzowa, 
pasztet, cukier i olej rzepako-
wy. Od 1 września 2016 r. do 
12 maja br. Caritas Diecezji 
Ełckiej, za pośrednictwem pa-
rafii i stowarzyszeń, wydała 
ok. 440 ton żywności o war-
tości dwóch milionów tysiąc 
sześćset trzydzieści dziewięć 
zł. Z pomocy skorzystało 9 
510 osób. Produkty spożywcze 
w ramach Podprogramu 2016 
wydawane były wyłącznie na 
podstawie skierowań pobie-
ranych z ośrodków pomocy 
społecznej. Wyjątek stanowią 
osoby bezdomne, których do 
korzystania z pomocy kwalifi-
kują wolontariusze, zajmujący 
się dystrybucją żywności. 

W ramach POPŻ 2014-
2020, w trakcie trwania Pod-

programu 2016, zostało rów-
nież przeprowadzonych 38 
warsztatów: z edukacji ekono-
micznej, kulinarne, dietetycz-
ne i o przeciwdziałaniu mar-
nowaniu żywności, w których 
uczestniczyło 951 osób. W cza-
sie trwania warsztatów uczest-
nicy otrzymywali materiały 
szkoleniowe oraz upominki, 

jak również zapewniony był 
catering. 

  
Program Operacyjny Po-

moc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowany jest z Eu-
ropejskiego Funduszu Pomo-
cy Najbardziej Potrzebujących 
Podprogram 2016 

Paweł Szczepański

Stop stereotypom

W dniach 19-24 maja 
w Domu Św. Rodziny w Orzy-
szu odbyły się dwa wyjazdo-
we warsztaty. Uczestniczyli 
w nich mieszkańcy powiatu 
ełckiego, oleckiego, piskiego 
oraz gołdapskiego – osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, 
upośledzone umysłowo.

Program pięciodniowych 
warsztatów obejmował nastę-
pujące zajęcia: komputerowe, 
językowe, kulinarne i spo-
tkanie z fotografem. Podczas 
pierwszych, uczestnicy uczyli 
się nie tylko obsługi kompu-
tera, ale przede wszystkim 
bezpiecznego korzystania z In-
ternetu, platform społeczno-

ściowych, itp. Zajęcia językowe 
skoncentrowane były na nauce 
podstaw angielskiego. Uczest-
nicy nauczyli się podstawo-
wych zwrotów komunikacyj-
nych. Prowadzący zapoznał ich 
z angielskimi nazwami części 
ciała, produktów żywnościo-
wymi oraz kolorów. Zajęcia 
te miały charakter praktycz-
ny i prowadzono je m.in. przy 
wykorzystaniu prac plastycz-
nych. Z kolei zajęcia kulinar-
ne opierały się na działaniach 
praktycznych. Uczestnicy 
przygotowywali gofry, sałatki 
owocowe i tosty. W pierwszym 
dniu zajęć uczono ich również 
nakrywania do stołu. Fotograf 

podzielił się z nimi wiedzą 
dotyczącą prawidłowego wy-
konywania zdjęć. Na każdym 
z warsztatów organizowano 
grill, na którym potrawy przy-
gotowywały osoby biorące 
udział w warsztatach. 

Warsztaty zostały przepro-
wadzone w ramach projektu 

Łamiemy stereotypy, dofinan-
sowanego z Programu Ope-
racyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 

W maju, w ramach ww. pro-
jektu, zorganizowano 4 spotkania 
dla uczestników z ww. powiatów. 
Kolejne działania projektowe re-
alizowane będą już w czerwcu. 

Paweł Szczepański

Zajęcia czas zacząć
W dniu 8 maja br., w ełckim 

Parku Wodnym, rozpoczął 
się projekt Oferta dla senio-
ra. Grupa 13 seniorek z Ełku, 
w wieku pow. 60 roku ży-
cia, wzięła udział w zajęciach 
z aerobiku wodnego. Tego 
dnia w zajęciach na basenie 
uczestniczyły panie z miasta 
i z gminy Ełk. Uczestniczki, 

poza aerobikiem, biorą udział 
w zajęciach pilaste, prowa-
dzanych na terenie miasta Ełk 
oraz w poszczególnych gmi-
nach powiatu ełckiego. Łącz-
nie w zajęciach sportowych 
uczestniczy 50 osób. 

Z myślą o seniorkach, 27 
maja zostało zorganizowane 
tzw. Spotkanie comiesięczne. 

Jego plan obejmował zajęcia 
plastyczne oraz wizytę kosme-
tyczki. Zwieńczeniem tego wy-
darzenia było wyjście do kina. 
Spotkanie te, to nie tylko okazja 
do poszerzenia wiedzy w za-
kresie dbania o urodę czy roz-
woju zdolności manualnych, 
ale również niepowtarzalna 
okazja do integracji pań, które 

mogły poznać nowe koleżanki, 
mieszkające w sąsiednich gmi-
nach. Powyższe działania pro-
wadzone będą do końca grud-
nia. Dodatkowo planowana jest 
wycieczka do Trójmiasta. 

Projekt dofinansowany ze 
środków Programu Rządowego 
na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020.

„Trochę dobroci człowieka dla człowieka
więcej znaczy, niż cała miłość do ludzkości” - Richard Dehmel.

Chyba większość z nas za-
pomniała już, jak smakuje 
chwila, w której odczuwamy 
bliskość drugiego człowieka 
i jak cudowny jest ten moment. 
Nie potrafimy cieszyć się nim, 
tylko biegniemy, by odhaczyć 
kolejny zdobyty szczyt czy 
osiągnięty cel.

Pamiętam, jak szczerze 
i głośno śmiali się moi dziad-
kowie. Oni czerpali radość 
z drobnych przyjemności, 
z ulotnych chwil, z miłości – 
trochę niewygodnej, czasem 
uwierającej, ale takiej, która 
jest szczera, ma czas i której 
się pragnie, do ostatniego od-
dechu...

Dlaczego my nie pozwa-
lamy sobie na takie prawdzi-
we szczęście, na szaleństwo, 
na taniec, na uśmiech, na 
głośny śmiech, który wokół 

rozbrzmiewa? Dlaczego nie 
pozwalamy sobie na to, by roz-
siewać pozytywny chaos w ży-
ciu innych?

Nie oczekujmy, że życie bę-
dzie proste, bo ono musi być 
trudne, ale zarazem jest tak cu-
downe, że chcesz łapać kolejny 
łyk, chcesz się nim zachłysnąć 
tak mocno, że trudno to opisać. 
Takie zachłyśnięcie się życiem 
widać u dzieci, które nie ana-
lizują, nie przewidują, przyj-
mują wszystko tak, jak jest, bo 
się po prostu nim cieszą... Taką 
radość można zobaczyć u sta-
ruszka, który wspomina i cie-
szy się każdym momentem, 
który celebruje czas z drugim 
człowiekiem, zachwyca się 
czystym pięknem. Dlaczego 
więc przez większość życia za-
pominamy, czym jest bliskość 
drugiego człowieka? Dlaczego 

zapominamy o prawdziwym 
szczęściu i wreszcie, dlaczego 
odbieramy sobie możliwość 
posiadania go?

Nie traćmy czasu, tańczmy, 
śpiewajmy, pomagajmy sobie, 

Anna Rudzińska

śmiejmy się głośno, bo czas 
i tak ucieknie... Nie pozwólmy 
sobie na żałowanie tego, cze-
go nie zrobiliśmy, oczywiście 
tego dobrego, ma się rozu-
mieć. 
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Nabi Samuil 
– grobowiec proroka Samuela

BLONDYNKA  na Bliskim Wschodzie

Joanna Szczypińska
- przewodniczka po Ziemi 
Świętej, prowadzi własną 

firmę  Anis Pol Travel 
w Izraelu

www.ziemiaswieta-polonia.pl

Nabi Samuil to ma-
lutka wioska mu-
zułmańska z ok. 

200 mieszkańcami, leżąca nie-
daleko Jerozolimy, na wy-
sokości ponad 800 m n.p.m. 
w strefie C – Autonomii Pale-
styńskiej, a więc tej części, któ-
ra podlega wojskom izraelskim. 
Jest jeszcze strefa A – kontrolo-
wana przez policję palestyńską 
oraz  B – pod wspólną kontro-
lą. Znajduje się tutaj grobowiec 
proroka Samuela, należący do 
jednego z 69 Parków Narodo-
wych Izraela. Niestety sama 
wioska leży w tak zwanej stre-
fie buforowej, gdzie niewolno 
niczego budować, a więc jej 
mieszkańcy żyją w skrajnym 
ubóstwie. Jeśli kiedyś, ktoś 
z Was przyjedzie tutaj, aby na-
wiedzić to miejsce, warto ich 
wspomóc, choćby kupnem 
soku lub przejażdżką na koniu.

W wiosce tej już w czasach 
Bizancjum, a więc ok. V w n.e. 
wybudowano klasztor dla piel-
grzymów zmierzających do 
Jerozolimy. W czasach Księ-
stwa Jerozolimskiego, zaraz po 
podboju Palestyny, Krzyżowcy 
po raz pierwszy właśnie z tego 
wzniesienia zobaczyli Jerozo-
limę i nazwali je „Szczęśliwa 
Góra”. W późniejszym czasie 
postawili fortecę dla ochrony 

Jerozolimy, a prowadząc w tym 
miejscu prace budowlane, od-
kryli szczątki biblijnego proro-
ka Samuela. Specjalnie w celu 
uhonorowania i złożenia jego 
kości do grobu wybudowali też 
kościół św. Samuela. 

Należy tu wspomnieć, 
że prorok Samuel był ostat-
nim z okresu sędziów. Do 
jego czasów nie było w Izra-
elu monarchii, ale naród się 
w końcu zaczął domagać, żeby 
wybrać władcę, tak jak było 
to w innych krajach, gdyż za 
króla Izraela uważano samego 
Bóg. Za zgodą Jahwe, Samuel 
namaścił Saula na pierwszego 
władcę z pokolenia Benjamina. 
Niestety wkrótce zaczął sprze-
ciwiać się on woli Pana i po-
padł w konflikt z prorokiem 
Samuelem. Wówczas Bóg wy-
słał Samuela do domu Jessego, 
aby z kolei namaścił na nowe-
go króla jednego z jego synów. 
Został nim niskiego wzrostu 
pasterz, o imieniu Dawid. Ten 
początkowo wkupił się w łaski 
króla Saula, zabijając Golia-
ta – olbrzyma wzbudzającego 
strach  w czasie wojny z Filisty-
nami. Dawid trafił go w głowę 
kamieniem z procy, po czym 
ogłuszonego i omdlałego do-
bił. Niestety wkrótce musiał 
długo ukrywać się i uciekać 
przed Saulem, kiedy ten po-
czuł zagrożenie z jego strony, 
bo lud uwielbił sobie Dawida, 
który przejął władzę dopiero 
po śmierci Saula i ustanowił 
Jerozolimę swoją stolicą. Miało 
to miejsce około 1000 r. p.n.e.

Wracając do historii samego 
miejsca, to w XII w., za pano-
wania Saladyna, kościół został 
zamieniony w meczet, a w oko-
licy zamieszkali muzułmanie. 
W XV w., za zgodą Turków 
Osmańskich, Żydzi wznieśli 
obok meczetu synagogę i mo-

gli również pielgrzymować do 
grobu Samuela. W XVIII w. 
wybudowano nowy meczet, na 
ruinach tego starego oraz ru-
inach kościoła.

Aktualnie grobowiec pro-
roka znajduje się pod starym 
meczetem i pielgrzymują do 
niego zarówno Żydzi, Chrze-

ścijanie,  jak i Muzułmanie. 
Zgodnie z tradycją żydowską 
sarkofag jest przedzielony pa-
rawanem na pół tak, aby ko-
biety i mężczyźni modlili się 
osobno, w różnych pomiesz-
czeniach. Nawiedzające grobo-
wiec kobiety muszą mieć przy-
kryte kolana, ramiona i dekolt.

Nabi Samuil

Modlące się kobiety przy grobowcu proroka Samuela

Anna Rudzińska

Nie wierzę w starość
Tak naprawdę nie wiek 

czyni nas starymi, ale nasza 
pasywność. W pewnym mo-
mencie tracimy wiarę w speł-
nianie marzeń i się poddaje-
my. Przestajemy wierzyć, że 
jeszcze możemy coś zmienić 
w swoim życiu i tracimy na-
dzieję. Zamiast tworzyć nowe, 
zaczynamy wspominać i od-
cinać kupony od przeszłości. 
Przestajemy dbać o swoje ciało, 
nie uprawiamy żadnego spor-
tu i nie pobudzamy naszego 
umysłu do rozwoju. A powin-
niśmy dbać o siebie tak samo, 
jak kiedyś, kiedy ciało było 
młode. Nikt nie zabrania roz-
wijać się nam do końca. Gdzie 
jest napisane, że w wieku 70, 
80-ciu lat nie można zacząć 
tańczyć, malować, uczyć się 
języków czy uprawiać sportu? 
Przeciwnie! Jeśli zdrowie nam 
na to pozwala, możemy robić, 
co chcemy i kiedy chcemy. Sta-
rość nie oznacza, że przestali-
śmy być wolnymi, samostano-
wiącymi o sobie ludźmi. Nasze 
ciało zmienia się, ale nasze JA, 
nasza DUSZA pozostają takie 
same. Ta tzw. „starość” może 
trwać nawet ok. trzydziestu lat, 
dlatego nie możemy pozwolić 

na to, by tak duża część nasze-
go życia została zmarnowana 
na zamartwianie się upły-
wającym czasem, myśleniem 
o chorobach i czekaniem na 
śmierć. Człowiek – jest twór-
cą, niezależnie od wieku – ist-
nieje po to, by zmieniać świat 
wokół siebie. Może do końca 
się rozwijać, uczyć i pracować, 
zarabiając pieniądze w taki 
sposób, jaki odpowiada jego 
fizycznym i psychicznym moż-
liwościom. Stały rozwój, praca 
– dostosowana do możliwości 
starszego człowieka i wyna-
grodzenie za nią – daje to, że 
czujemy się wartościowi i po-
trzebni. To utrzymuje w nas 
ducha młodości do samego 
końca. Sens istnienia możemy 
odnaleźć w każdym wieku. 
Wystarczy poszukać nowych 
wyzwań i wyznaczyć sobie 
nowe cele. Zawsze jest coś, co 
można zmienić, odkryć. Świat 
jest nieskończony i bardzo in-
teresujący. Otwórzmy się na 
to, bądźmy wędrowcem, a nie 
osiadłym rolnikiem. Idźmy 
przed siebie, odkrywajmy 
nowe lądy, te w naszych umy-
słach i na świecie, przecież nic 
nie trzyma już nas w miejscu

506 353 264

 Niepubliczne Przedszkole
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Podróż mojego życia
Kochani, chciałabym się 

z Wami podzielić przeżyciami, 
jakich doświadczyłam na piel-
grzymce do Ziemi Świętej.

Przed dwudziestu laty, 
w moim sercu zrodziło się 
pragnienie stanięcia w ojczyź-
nie Jezusa. Pragnienie to było 
ogromne, ale z różnych powo-
dów nie mogło się urzeczywist-
nić. Dopiero w 2016 pewna oso-
ba zaproponowała mi wyjazd 
na pielgrzymkę do Ziemi Świę-
tej. Pomimo choroby kręgo-
słupa i nóg poczułam w sercu, 
że to sam Pan Jezus zaprasza 
mnie na te święte miejsce. I tak 
oto w dniach od 28 marca do 7 
kwietnia 2017 roku otworzyła 
się przede mną kopalnia wiedzy 
o wierze, którą byłam karmiona 
przez moich rodziców od dziec-
ka. Ewangelia, którą znałem 

z kart Pisma świętego, stała się 
żywa. Ożyły również tak często 
przeze mnie powtarzane tajem-
nice różańca. Razem z Maryją 
szłam w ogromnym trudzie 
i bólu, a Ona uczyła mnie jak 
mam pokonywać wyczerpanie, 
jednocząc się z jej cierpieniem. 

Bardzo przeżyłam pobyt 
w miejscu, gdzie narodziła się 
Maryja. Ze czcią klęknęłam 
i ucałowałam posadzkę, po 
której kiedyś Ona z całą pew-
nością kroczyła. W tym mo-
mencie poczułam jej ogromną 
miłość rozlewającą się w moim 
sercu i świadomość jej ogrom-
nego zadania – Dziewica 
przyjmująca pod swe serce Sło-
wo Boże, które stało się Ciałem 
dla naszego zbawienia.

Każdy dzień i każde miej-
sce tej wyprawy przynosiły 

mi inne, bardzo podniosłe 
przeżycia duchowe. Bóg po-
zwolił mi dotknąć: ziemi, po 
której kiedyś Pan mój, Jezus 
Chrystus przechodził razem 
ze swoimi uczniami, miejsca 
cudu wskrzeszenia Łazarza, 
ostatniej wieczerzy i umycia 
nóg uczniom przez Jezusa, 
schodów, którymi wchodził. 
Stałam tam i chłonęłam oczy-
ma duszy naukę przekazywa-
ną mi przez samego Mistrza.

Najbardziej wyczekiwanym 
przeze mnie miejscem była 
Golgota, góra, gdzie Jezus oddał 
swoje życie za każdego grzesz-
nika, również za mnie. Kiedy 
stałam w kolejce, aby klęknąć 
i oddać Jemu hołd, w sercu po-
czułam, że muszę przywieźć 
stamtąd jakiś namacalny znak 
wszystkim, którzy być może 
nigdy nie staną na tym świę-
tym miejscu. Z plecaka wy-
jęłam chustkę i z wielką czcią 
włożyłam ją do otworu, gdzie 
znajduje się kamień, na którym 
dwa tysiące lat temu ustawio-

no krzyż. Jestem przekonana, 
że miejsce to było zbroczone 
Jego świętą krwią. Składając 
tam pocałunek, oddawałam 
Panu każdą osobę, którą Bóg 
postawił na mojej drodze życia. 
Zawierzałam nas wszystkich 
Jego ogromnemu Miłosierdziu. 
Łzy szczęścia zalewały mi oczy. 
Miejsce to było dla mnie bardzo 
ważne, ponieważ obecnie pod-
czas każdej mszy świętej, w cza-
sie poniesienia przez kapłana 
kielicha z winem, duchowo 
przenoszę się tam, gdzie moja 
dłoń dotykała miejsca konania 
Pana Jezusa. 

Nie wiem, jak tę pielgrzym-
kę przeżyli inni uczestnicy, dla 
mnie był to czas wielkiego wzro-
stu duchowego. W tym roku całe 
Triduum paschalne, jak i pora-
nek zmartwychwstania, okazały 
się zupełnie innym przeżyciem. 
Moje życie nigdy już nie będzie 
takie, jak dawniej i za ten święty 
czas dziękuję Bogu Najwyższe-
mu i Maryi Matce, która prowa-
dzi mnie do Niego.

Bogumiła Maria Charubin

Anna Ciepielak

,,Błogosławieni ci, którzy nie widzieli a uwierzyli…”(J 20, 19-31).
Pielgrzymka to słowo, które 

w naszej wyobraźni kojarzy się 
z tłumami wiernych, wędru-
jących w pełnym słońcu, w 
sandałach, z proporczykami 
w rękach, śpiewających pieśni 
ku czci Pana Boga. Takie piel-
grzymki pamiętam z czasów 
dzieciństwa, z wyjazdów do 
Częstochowy czy Lichenia. 
Pomimo rozmazanych wspo-
mnień nadal czuję to ciepło na 
sercu, kiedy wszyscy głośno 
śpiewaliśmy ,,Barkę”, pielgrzy-
mując po Pierwszej Komunii 
Świętej na Jasną Górę. Tym ra-
zem, po wielu latach, miałam 
przeogromne szczęście uczest-
niczyć w pielgrzymce do Zie-
mi Świętej – moim zdaniem 
miejsca, które każdy wierzący 
powinien odwiedzić zaraz po 
sakramencie bierzmowania. 

Nie sposób wyrazić sło-
wami ogromu emocji, które 
przetoczyły się przeze mnie, 

myśli, które bardzo mocno za-
korzeniły się w mojej głowie. 
Pojechałam tam z otwartym 
sercem i dużymi oczekiwania-
mi. Już pierwszego dnia oka-
zało się jednak, że daleko mi 
do osoby o czystym, dobrym 
sercu. Uzmysłowiłam sobie, 
zwiedzając miejsca narodzin 
Pana Jezusa, że tak naprawdę 
moje ,,bywanie” w Kościele 
bardzo często było mechanicz-
ne, wyuczone, jak przy Pierw-
szej Komunii Św. Przełknęłam 
gorzką pigułkę. Przebywa-
jąc  w miejscu, w którym żyła 
Święta Rodzina, przechadzając 
się po tych samych drogach, 
patrząc na te same krajobrazy, 
zrozumiałam, czym naprawdę 
jest praktykowanie wiary, od-
czuwanie obecności Pana Boga 
w sercu i w naszym życiu. 

To nie tylko zasługa miej-
sca. Owszem, przejście Drogą 
Krzyżową Via Dolorosa potra-

fi z całą pewnością wzbudzić 
uczucia w każdym człowieku. 
W naszej pielgrzymce było jed-
nak coś wyjątkowego, coś co 
odczuł każdy z nas, biorących 
w niej udział. To była opieka i 
dobre słowo duszpasterzy: księ-
dza Krzysztofa, Marka i Jana. 
Każdy z nich, na swój sposób, 
pokazał nam prawdziwą istotę 
narodzin i Zmartwychwstania 
Pańskiego. Poprzez swoje ka-
zania, ale także rozmowy czy 
to przy obiedzie, czy w czasie 
zwiedzania, docierali z każdym 
dniem coraz głębiej do naszych 
serc. Dzięki nim ten okres reko-
lekcji i przygotowania do Świąt 
Wielkanocnych był najlepszym 
z możliwych i z całą pewnością 
zmienił bardzo wiele w moim 
życiu. 

Zdarzają się takie momenty 
w życiu, które zmieniają nasze 
spojrzenie na świat, które po-
kazują, w którą stronę należy 

iść dalej. Takim moim drogo-
wskazem była właśnie ta piel-
grzymka i spotkanie tych ludzi 
–   lekcja pokory, bezinteresow-
nej dobroci,  a także impuls do 
przewartościowania mojego 
życia. 

Każdy z nas gubi się bar-
dzo często w ferworze życia 
codziennego, w zamieszaniu 
związanym z pracą, nauką, 
życiem rodzinnym.  Zapomi-
namy często o wartościach 
wyższych, o celu naszego 
ziemskiego życia. Ja sobie o 
tym przypomniałam. Nie 
wiem, czy nie za późno, bo 
lada dzień skończę 29 lat, ale 
mam nadzieję, że już nigdy nie 
odstawię mojej wiary i szacun-
ku do ludzi na drugi tor. Tego 
właśnie życzę Tobie –  Drogi 
Czytelniku i sobie  – żeby mi-
łość, szacunek i dobro wypeł-
niały każdy dzień, bo tylko to 
się prawdziwie liczy w życiu.

W sobotę, 6 maja, 
bp Jerzy Mazur 
udzielił święceń 

diakonatu trzem alumnom 
z Wyższego Seminarium Du-
chownego w Ełku. W tym roku 
uroczystość święceń odbyła się 
w Augustowie, w parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela, skąd po-
chodzi jeden z wyświeconych 
diakonów.

Mszy św. przewodniczył 
i homilię wygłosił biskup ełcki. 
Hierarcha zaznaczył, że tego-
roczne święcenia odbywają się 
w szczególnym czasie –  roku 
jubileuszowym diecezji ełckiej 
a także jubileuszu 100-lecia 
objawień fatimskich. Przypo-
mniał, że św. Jan Chrzciciel, 
patron parafii, w której odby-
wają się święcenia diakonatu, 
poprzez gorliwe wypełnianie 
woli Bożej, wyznacza program 
przeżywania diakonatu i ka-
płaństwa.

Zwracając się do alumnów, 
bp Mazur powiedział: „Nie 
ma piękniejszego powołania, 
by iść i nieść Chrystusa in-
nym, Ewangelię, radość, nieść 
im nadzieję i pokój. W ten 
świat wchodzicie jako diakoni 
a w przyszłości, jako kapłani. 
Bądźcie zawsze prawdziwymi 
uczniami Chrystusa. Wsłu-
chujcie się w Jego głos”.

Hierarcha wyjaśnił też 
znaczenie posługi diakona.  
„Diakon – oznacza bycie słu-
gą na wzór Chrystusa. Przy 
święceniach diakonatu tylko 
biskup wkłada ręce – ozna-
cza to, że diakon jest szcze-
gólnie związany z biskupem 
w zadaniach swojej diakonii. 
Diakon, a w przyszłości ka-
płan, winien być zjednoczony 
z Chrystusem. Znakiem tego 
zjednoczenia z Chrystusem 
jest przyrzeczenie celibatu, 
czyli bezżeństwa dla Króle-
stwa Niebieskiego. W celiba-
cie diakon wiąże się na zawsze 
z Chrystusem, aby żyć jedną 

i niepodzielną miłością do 
naszego Zbawiciela i w Nim 
służyć wszystkim tym, do któ-
rych Bóg posyła” – powiedział 
bp Mazur.

Nawiązując do roku św. 
Brata Alberta, biskup wyja-
śniał na czym będzie polega-
ła posługa diakonatu. – „To 
posługa głoszenia Ewangelii 
i posługa miłości miłosiernej 
na rzecz ubogich i potrzebują-
cych. Bądźcie dobrzy jak chleb. 
Dawajcie świadectwo samym 
sobą, jak św. Brat Albert, który 
nie mając nic, tak wiele zro-
bił dla ubogich i najbiedniej-
szych”.

Święcenia diakonatu są 
pierwszym stopniem święceń 
i kandydatów do kapłaństwa 
wprowadzają w ostatni, bezpo-
średni etap przygotowania do 
przyjęcia prezbiteratu. Diako-
ni stanowią najniższy stopień 
w hierarchii kościelnej. Każdy 
nowo wyświęcony diakon uro-
czyście ślubuje żyć w celibacie, 
bycie posłusznym swojemu bi-
skupowi oraz zobowiązuje się 
do codziennego odmawiania 
Liturgii Godzin (brewiarza). 
Diakon jest powołany, by słu-

żyć biskupowi i prezbiterom.
Biskup Jerzy Mazur przy-

pominał, że diakon jest sługą 
Słowa Bożego. Ma je pozna-
wać, nim żyć i głosić innym. – 
„Trwając przy Chrystusie, zo-
staniecie napełnieni radością 
Ewangelii i zrodzi się w was 
zapał i entuzjazm niesienia jej 
innym. Czyńcie wszystko, by 
mieć Boga w sercu, byście za-
wsze byli Jego świątynią. Czyń-
cie wszystko, by w ludziach, do 
których jesteście posłani, zro-
dziło się pragnienie odnalezie-
nia i doświadczenia Boga i aby 
Go zaprosili do swojego serca”.

Ks. dr Antoni Skowroński, 
rektor WSD, dziękując rodzi-
nom, parafiom i wszystkim, 
którzy przyczynili się do po-
wołania obecnych diakonów, 
zachęcał, aby nie ustawać 
w modlitwie o nowe, święte 
powołania do służby Bogu.

Biskup, wyrażając wdzięcz-
ność wszystkim zaangażowa-
nym w przygotowania uro-
czystości święceń diakonatu, 
zwrócił uwagę, że czas święceń, 
to jest czas żniw w Kościele, do 
których przygotowania trwają 
całe życie wyświęcanych osób. 

Święcenia DIAKONATU

Bp. Mazur: Bądzcie zawsze prawdziwymi uczniami Chrystusa

–„Modlimy się, abyście byli 
diakonami wedle woli Bożej. 
Świat dzisiaj potrzebuje Boże-
go Miłosierdzia. Życzę wam, 
abyście stawali się świadkami 
Bożego Miłosierdzia i upięk-
szali świat. Świat, w którym 
żyjemy jest trudny, ale jest 
piękny, bo my w nim żyjemy” 
– mówił biskup.

Uroczystość zakończyła się 
wspólną agapą przygotowaną 
przez wspólnotę parafii pw. św. 
Jana Chrzciciela w Augustowie, 
z proboszczem ks. prał. Wojcie-
chem Kalinowskim, na którą 
zaproszeni byli nie tylko goście 
nowych diakonów, ale też mło-
dzież i wszyscy, którzy chcieliby 
uczestniczyć w ich radości.

Kościół diecezji ełckiej 
z dniem dzisiejszym powięk-
szył grono osób duchownych 
o diakonów: dk. Arkadiusza 
Gutowskiego z parafii pw. 
Chrystusa Sługi w Ełku, dk. 
Piotra Paliwodę z parafii pw. 
św. Andrzeja Boboli w Białej 
Piskiej, dk. Krzysztofa Puczy-
łowskiego z parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Augustowie.

Wszystki diakonom z serca 
gratulujemy

Renata Różańska, ks. Krzysztof Zubrzycki

Obszerna relacja fotograficzna z pielgrzymi do Izraela ukarze się w  numerze wakacyjnym

ks. diakoni z Ordynariuszem i przełożonymi seminaryjnymi
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Ela Stasińska
– studentka Prawa na Uniwer-

sytecie Gdańskim, redaktor 
Ełckiego Wzrastania

Sensem życia jest bycie dla innych, 
bo dając – otrzymujemy

Im więcej dasz, tym 
więcej otrzymasz

Amerykański pisarz Jim 
Rohn stwierdził, że: „Tyl-
ko dzięki dawaniu będziemy 
w stanie otrzymywać wię-
cej, niż już mamy”. Czy zda-
nie to jest zasadne? Można 
przecież zarzucić, że trzeba 
włożyć dużo własnego wysił-
ku, poświęcenia, a zdarza się 
tak, że nie uzyskujemy za to 
żadnej wdzięczności. Ale czy 
właśnie o to głównie chodzi, 
o wdzięczność? Oczywiście, 
przyjemnie jest, gdy ktoś nam 
podziękuje za nasz trud, to 
miłe uczucie być docenionym. 
Jednak doświadczenie wielu 
osób pokazuje, że większą sa-
tysfakcję odczuwa się z samego 
faktu działania, a nie aprobaty 
innych. Trzeba mieć przede 

wszystkim na uwadze efekt na-
szego postępowania, a widok 
tych pozytywnych pozwala 
odsunąć na dalszy tor reakcję 
ludzi.

Do wyboru do koloru

Można zadawać pytanie: 
„Dobrze, ale co właściwie ja 
mogę dać innym ludziom?”. 
Jako wiodący argument wy-
tacza się niestety kwestie ma-
terialne. „Sam/sama mam 
mało pieniędzy, więc nie mam, 
czego dać” – brzmi znajomo? 
Tak, pieniądze są ważne, ale 
trzeba jednak pamiętać, że na 
nich świat się nie kończy. Dru-
giemu człowiekowi możemy 
ofiarować wiele różnych rze-
czy. Po pierwsze – swój czas. 
Miło jest spotkać się z drugą 
osobą, porozmawiać i tym sa-

mym okazać, że może na nas 
polegać, bo przez poświęcenie 
swojego czasu dajemy odczuć 
drugiemu człowiekowi, że jest 
potrzebny. Po drugie – nasz 
uśmiech. Brzmi banalnie, ale 
Święta Matka Teresa z Kalkuty 
mawiała, że: „Nigdy nie pozna-
my całego dobra, jakie może 
dać zwykły uśmiech”. Jest 
cała gama darów, które warto 
ofiarować, trzeba tylko chcieć. 
Najważniejsze i największe, co 
możemy przekazać drugiemu 
człowiekowi, to nasza miłość – 
czysta i bezinteresowna. Jezus 
kazał nam miłować wszystkich 
i nie jest to jakiś zwykły frazes 
głoszony przez Kościół. Kryje 
się w tym ogromna mądrość 
Boga. Chcesz sam poczuć mi-
łość? Okaż ją wszystkim oso-
bom wokół ciebie, a powróci 
ona z niewyobrażalną siłą. Nie 

ma tu przegranych, każdy zy-
skuje.

Bądźmy jak dobry chleb

Obchodzimy teraz Rok Świę-
tego Brata Alberta. Brat Albert 
pokazał swoim życiem i swoją 
służbą, „że kto chce prawdziwie 
czynić miłosierdzie, musi stać 
się bezinteresownym darem 
dla drugiego człowieka” (Jan 
Paweł II). To jest prawdziwa 
i niezawodna recepta na bycie 
naprawdę szczęśliwym. Bądźmy 
chlebem jak Jezus i niech każdy 
czerpie z nas tyle, ile potrzebuje. 
Jeżeli uczynimy to bezintere-
sownie i mając Boga w sercu, 
zrealizujemy w pełni Przyka-
zanie Miłości. Niech bycie dla 
innych będzie sensem naszego 
życia, a świętość będzie na wy-
ciągnięcie ręki.

„Już dzisiaj zależy od pol-
skiej młodzieży następne ty-
siąc lat” – to słowa Apelu Ja-
snogórskiego. Czasami trudno 
człowiekowi myśleć o przy-
szłości, która wcale nie jest tak 
daleko, a co dopiero o tym, co 
dziać się będzie za tysiąc lat. 
Warto zastanowić się na tym, 
czy dbamy o przyszłość i jak 
o niej myślimy. Każdego dnia 
załatwiamy dziesiątki spraw. 
Jedni podejmują zadania, któ-
rych konsekwencje dotyczyć 
będą większego kręgu osób, 
inni – te bardziej przyziemne 
– dotyczące ich samych i osób 
im bliskich. Łatwo popaść 
w schematyzm, przypisując 
większą odpowiedzialność – 
za to, co dalej – osobom, które 
z ludzkiego punktu widzenia 
mogą i umieją więcej. To zdaje 
się być oczywiste. Czy jednak 
słusznie? Może to jednak wy-
mówka do tego, aby robić nie-
wiele, idąc za powiedzeniem 
„po mnie choćby potop”

. 
Ile możesz zrobić

Ite, missa est

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

ku, redaktor Ełckiego Wzrastania

Już dzisaj zależy od polskiej  
młodzieży nastepne tysiąc lat

Monika Zubowicz 
– prezes Zarządu 

KSM Diecezji Ełckiej,
redaktor naczelny

Eckiego Wzrastania

Papież Franciszek powie-
dział do młodych: „Powiesz 
mi – Ojcze, ale mam swoje 
wielkie ograniczenia, jestem 
grzesznikiem, co mogę zro-
bić? – Kiedy Pan nas wzywa, 
nie myśli o tym, kim jesteśmy, 
kim byliśmy, co zrobiliśmy lub 
czego nie zrobiliśmy”. Chwi-
lę wcześniej mówił o zmianie 
kanapy na parę wyczynowych 
butów, zachęcał do działania, 
do bycia animatorami spo-
łecznymi, a przede wszystkim 
ludźmi myślącymi. Tylko wte-
dy będziemy mogli stanąć na 
straży naszej wolności. I słowa 
te dotyczą każdego, bez wzglę-
du na wiek czy umiejętności, 
które sobie przypisujemy. Tak, 
jak wołał Ojciec Święty, Bóg, 
powołując człowieka, nie pa-
trzy na naszą przeszłość, tylko 
przyszłość – na to, co może-
my zrobić, ile dobra i miłości 
możemy dać drugim. To On 
kieruje ludzki wzrok na to, co 
piękne, na to, co warto.

Ślad 

Idąc zostawiamy swój ślad. 
Każdy krok ma swoje odbicie 
w śladzie, który po nim zosta-
je. Jedne są bardziej wyraźne, 
inne trudno nam dostrzec. 
Tak jest też z tym, co robimy. 
Są działania, których konse-

kwencje są dalekie i widzimy, 
że to, co robimy, ma wpływ 
na wiele osób. Inne z kolei są 
krótkotrwałe i nie oddziałują 
tak bardzo. Jak zatem zostawić 
swój ślad w życiu, ślad, który 
naznaczyłby historię; nazna-
czyłby moją historię i wielu 
ludzi? Zacząć robić! Słuchać 
tego, co mówi Pan i rozezna-

wać, do czego nas powołuje. 
Wykorzystywać swoje zdolno-
ści i umiejętności, rozwijać się 
i dawać jak najwięcej. Ani się 
nie spostrzeżemy, kiedy nasze 
życie nabierze pełni barw, a to, 
co robimy teraz, zaowocuje 
w przyszłości. 

Szukaj więcej na  
www.kdm.org.pl

Gonitwa za pracą, pieniądzem, modą, trendami we współczesnym świecie nie jest niczym za-
dziwiającym, ale może rodzić pewien niepokój. Ludzie większość swojej uwagi skupiają na tym, jak 
spełnić tylko swoje pragnienia. Dodajmy do tego siedzenie godzinami przed telewizorem, kompu-
terem czy telefonem, a niestety okaże się, że człowiek poświęca czas tylko dla siebie. Nie dziwota, 
że tyle osób przechodzi załamanie nerwowe czy depresję. Brak im po prostu miłości – nie tyle tej 
otrzymywanej, ale okazywanej innym

Często jesteśmy świadkami 
sytuacji, kiedy tuż po słowach 
„Idźcie w pokoju Chrystusa” 
ludzie masowo nacierają na 
drzwi kościoła i wychodzą, 
czym prędzej. Niestety, zwy-

kle nie wynika to z wielkiego 
zapału głoszenia Chrystusa, 
lecz raczej potraktowania słów 
rozesłania jako „Idźcie, macie 
spokój na tydzień”.

W życiu duchowym niejed-
nokrotnie doświadczamy tego, 
jak wiele daje nam Pan Bóg 
w Eucharystii, że jest to, jak na-
ucza Kościół, „źródło i szczyt 
życia chrześcijańskiego” – nie 
kończy się w momencie wyj-
ścia ze świątyni, ale rozciąga 
na naszą codzienność. Pięknie 
pisał o tym francuski podróż-
nik Guy de Larigaudie: „Co-
dzienna Komunia święta była 

dla mnie każdego ranka obmy-
ciem się w wodzie życia, która 
umacnia i odpręża wszystkie 
mięśnie, była pożywnym po-
siłkiem przed dalszym etapem 
drogi, była czułym spojrze-
niem, które daje odwagę i uf-
ność”. Łaska otrzymana z tego 
Źródła pozwala nam żyć w ob-
fitości i promieniować Bogiem, 
przez co stajemy się świadec-
twem dla świata. Skoro otrzy-
mujemy tak wiele, nie możemy 
o tym milczeć i tego nie po-
mnażać. Powołaniem i rado-
ścią każdego chrześcijanina 
jest głoszenie Chrystusa, a to 

właśnie z Eucharystii mamy 
czerpać moc do dzielenia się 
wiarą. 

Ratzinger, opierając się na 
pismach św. Teresy z Lisie-
aux, pisze: „Kiedy Euchary-
stia jest celebrowana należy-
cie, (…) bez żadnych innych 
celów, poza podobaniem się 
Bogu, wtedy właśnie tryska 
z niej wiara, która jest dyna-
micznym źródłem misji”. Pa-
pież-teolog wskazuje też, że 
Eucharystia jest spełnieniem 
słów obietnicy Jezusa: „A Ja, 
gdy zostanę nad ziemię wy-
wyższony, przyciągnę wszyst-

kich do siebie” (J 12,32). Każ-
da msza święta kończy się 
błogosławieństwem i słowa-
mi „Ite, Missa est” – w pol-
skim mszale „Idźcie w pokoju 
Chrystusa”, a w starym, bar-
dziej dosłownym tłumaczeniu 
– „Idźcie, Ofiara spełniona”. 
Te krótkie słowa wyrażają 
zależność między tym, co do-
konało się chwilę wcześniej – 
naszym udziałem w Śmierci 

i Zmartwychwstaniu Chry-
stusa, oddaniem Bogu chwały 
i napełnieniem się łaską w Ko-
munii Świętej – a tym, do cze-
go jesteśmy powołani – mamy 
„iść i głosić”. Przed kilkoma 
laty dodano do mszału nowe 
formuły rozesłania (nieobec-
ne jeszcze w polskim tłuma-
czeniu), w tym „Idźcie głosić 
Ewangelię Pańską”. Związek 
ewangelizacji z mszą świętą 

widać jeszcze mocniej w ob-
rzędach końcowych liturgii 
przedsoborowej – po błogo-
sławieństwie końcowym ka-
płan odczytuje prolog Ewan-
gelii wg św. Jana – o Słowie, 
które stało się Ciałem oraz 
Świetle rozpraszającym ciem-
ność – jest to obrzęd zwany 
Ostatnią Ewangelią, ale staje 
się „pierwszą” wygłoszoną po 
złożeniu Najświętszej Ofiary.

Jesteśmy w trakcie roku 
duszpasterskiego pod hasłem 
„Idźcie i głoście”, niebawem roz-
poczynamy diecezjalny Kongres 
Misyjny – niech to nie będą dla 
nas tylko puste słowa i akcje, ale 
motywacja do autentycznego 
„rozpalenia zapału misyjnego”. 
Pamiętajmy, że ewangelizacja 
nie istnieje bez Ofiary Krzyża, 
a Ofiara Krzyża musi nas pro-
wadzić do ewangelizacji. 
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 Z chrztu świętego jestem uczniem 
– misjonarzem…

1050 lat temu chrześcijań-
scy misjonarze dotarli z Dobrą 
Nowiną na nasze ziemie. Mo-
dlitwą, przepowiadaniem Sło-
wa, cierpieniem, świadectwem, 
a także męczeństwem umac-
niali wiarę naszych przodków. 
Dzisiaj ponad 2000 misjonarek 
i misjonarzy z Polski konty-
nuuje  ich dzieło w 97 krajach  
świata oraz ponad 1000 ka-
płanów i sióstr zakonnych na 
Wschodzie. Z diecezji ełckiej 
ok. 30 misjonarek i misjonarzy 
posługuje w różnych zakąt-
kach świata.  

W Papui Nowej Gwinei 
działalność misyjną prowadzi 
ks. Paweł Zajko. Na misje 
wyruszył w 2010 r. Najpierw 
pełnił posługę w parafii św. 
Pawła Apostoła w Wanepap, 
na wysokości 2600 m n.p.m.,  
w górskiej części Papui. Obec-
nie jest proboszczem para-
fii Landor. Jest też zarządcą 
szpitala misyjnego, w którym 
przeprowadził remont oraz 
pomógł we wdrożeniu progra-
mu opieki nad kobietą w ciąży 
i jej dzieckiem. Jest też człon-
kiem zarządu miejscowej 
szkoły podstawowej. Jak sam 
ks. Paweł opowiada,  bardzo 
trudno jest opisać tak odmien-

ną mentalnie ludność, pośród 
której pracuje. „Ludność żyje 
w skupiskach plemiennych, 
można powiedzieć, że panuje 
tu epoka kamienia łupanego, 
z niewielkimi akcentami cy-
wilizacyjnymi. Na pewnym 
terenie są rozrzucone dom-
ki, pośród których jest cen-
trum. Tam, gdzie mieszkam, 
w takim centrum, jest kościół, 
szpital i szkoła. Opiekuję się 
również 16 wspólnotami, tak 
jakby plemionami, które nie 
mieszkają w wioskach. Żadna 
z nich nie jest osiągalna dro-

gą samochodową, po prostu 
idzie się po wąskiej ścieżce, 
którą oni  wydeptali, przez 
rzeki, przez góry. Tam nie ma 
mostów, najczęściej trzeba 
przebrnąć przez rzekę. Naj-
większa odległość, jaką muszę 
pokonać do moich parafian, 
wymaga 5 godzin marszu. To 
nie jest aż tak dużo, ponieważ 
na innych misjach trzeba po-
konywać więcej. Zawsze ktoś 
mi towarzyszy, żeby w razie 
wypadku, np.: gdybym skręcił 
nogę czy cokolwiek innego się 
stało, była możliwość sprowa-
dzenia pomocy. Moja praca 
misyjna polega przede wszyst-
kim na głoszeniu Chrystusa 

osobistym świadectwem ży-
cia wiarą. Widzą, że ten biały, 
który przybył do nich, chociaż 
je to samo co oni, idzie w busz 
i robi tam swoje, tak samo jak 
oni…, to przede wszystkim 
swoim zachowaniem, posta-
wą żyje Chrystusem. Każda 
kultura wypracowuje pe-
wien system wartości, co jest 
dobre, a co złe i to stanowi 
uzasadnienie czynów i wy-
borów. Oni patrzą na mnie 
jak na białego, a ja, jako biały, 
przez swój pryzmat patrzę na 
nich i gdzieś tam znajdujemy 
wspólne punkty zaczepienia. 
Po prostu tutaj muszę żyć 
Chrystusem. Jak mówię: „nie 
kradnij”, to kiedy przychodzą 
ze szkoły, ze szpitala i mówią: 
„ojcze my to sobie załatwimy, 
coś sobie weźmiemy” – to 
muszę powiedzieć ostro: „nie, 
przepraszam, ale ja w tym 
nie chcę uczestniczyć, to jest 
złe”. Konsekwencja i transpa-
rentność wynikająca z mojej 
wiary, daje im poczucie bez-
pieczeństwa i pewność, że tak 
jest dobrze. Praca na misjach 
upewniła mnie, że Ewange-
lia, Słowo Boże jest jedno, 
ale sposób podejścia i sposób 
realizacji może być różny. Są 
pewne drogi, które prowadzą 
do Boga i wcale nie muszą 
prowadzić tak, jak człowiek 
został nauczony. Pozdrawiam 
serdecznie diecezję ełcką 
i dziękuję za modlitwę”. 

Ks. Jan Dargiewicz od 
12 lat posługuje w  diece-
zji odesko-symferopolskiej 
we Wschodniej Ukrainie. 
Obecnie jest proboszczem 
parafii Rozdzielna, gdzie bu-
duje Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia. Parafia swymi 
granicami obejmuje basen 
Morza Czarnego od strony 
ukraińskiej wraz z Krymem 
i częścią Morza Azowskiego. 

W skład tej parafii wchodzi 
pięć województw, a obszar jej 
jest wielkości połowy Polski. 
„Bóg powołał mnie na misjo-
narza i posłał na wschodnie 
tereny Ukrainy, abym tam na 
nowo wzbudzał wiarę wśród 
tego narodu, gdzie wiara zo-
stała zniszczona przez komu-
nizm. Przez to, że mogę tam 
głosić na nowo Ewangelię, 
doświadczam żywego Boga 
w ludziach, przez ludzi, przez 
różne sytuacje. Widzę jeszcze 
głębszy sens kapłaństwa i po-
sługiwania wśród tych, którzy 
na nowo odkrywają przesła-
nie Ewangelii Chrystusowej. 
Ateizacja na tych terenach 
spowodowała, że zostały 
zniszczone struktury Kościo-
ła i wiele budynków świątyń. 
Ogromny jest sens w tworze-
niu kaplic, odbudowywaniu  
kościołów, dlatego że jest to 
wyraźny znak, który groma-
dzi ludzi. Gromadzenie się po 
domach było różnie odbiera-
ne. Posądzano nas, że to jakaś 
kolejna sekta.   Niemożliwa 
byłaby moja praca, gdyby nie 
ofiarna pomoc z Polski oraz 
fundacji zagranicznych, bo 
środków na ewangelizację od 
państwa nie ma, a to, co dosta-
jemy od parafian, często nie 
starcza nawet  na dojazdy do 
miejsc duszpasterstwa. Tam 
żyją biednie, często w skrajnej 
nędzy. Paradoksem, którego 
doświadczam, jest to, że aby 
móc pracować ewangelizacyj-
nie na tamtych terenach, mu-
simy sobie zarobić. Ale widać 
działanie Boga, bo świątynie 
wzrastają, tworzą się powoli 
struktury Kościoła, przyjeż-
dżają do posługi nowi księża. 
Na początku mojej posługi 
w diecezji było ok. 20 księży, 
a dzisiaj jest nas 60. Ale to jest 
cały czas za mało. 

Moja praca tak naprawdę 
jest owocem wielu tysięcy lu-

dzi, bo każda złotówka ofiaro-
wana jest uczestnictwem w mi-
sji. Każda modlitwa zaniesiona 
za nas, zawiązane margerytki, 
to wszystko jest duchowym 
podtrzymaniem na tych ste-
pach wiary, dlatego dziękuję 
wszystkim, którzy to rozumie-
ją i nas wspomagają. Posługa 
misyjna rodzi się w budowaniu 
postawy człowieka, w rodzi-
nie. Pierwszymi misjonarza-
mi są dla nas rodzice, którzy 
głosili nam ewangelię, uczyli 
nas znaku krzyża, tradycji 
chrześcijańskich, prowadzi-
li do kościoła. Z czasem sami 
przyjęliśmy wiarę sercem, doj-
rzewaliśmy do tego, by  iść za 
Chrystusem i głosić Go swoją 
osobą. Sam doświadczyłem 
tego, jak dojrzewała we mnie 
postawa misyjna i jak mocno 
wybrzmiały słowa Chrystusa: 
,, Idźcie na cały świat i głoście 
ewangelię”. Dojrzałość diece-
zji, parafii, rodziny, wyraża się 
w dziełach misyjnych. 

Kongres Misyjny Diecezji 
Ełckiej jest bardzo istotny, dla-
tego że możemy sobie uświa-
domić, jak ważne jest głoszenie 
Ewangelii na całym świecie. 
Jeżeli ludzie poznają Boga, to 
zmienia się oblicze tamtych ro-
dzin, miejscowości i państwa. 
Efektem ateizacji Ukrainy jest 
to, że zaledwie 5 % ludzi oka-
zuje jakąkolwiek wiarę chrze-
ścijańską czy to katolicy, prote-
stanci, czy prawosławni. Ponad 
90 % ludzi jest obojętnych reli-
gijnie i też trudno mieć do nich 

pretensje, bo nikt im nie głosił 
Dobrej Nowiny o Chrystusie, 
o zbawieniu. Zadaniem ludzi 
dojrzałych w wierze jest to, aby 
zrobić wszystko, by zmienić 
oblicze tej ziemi poprze ewan-
gelizację. Świeccy też mogą re-
alizować powołanie misyjne, 
wyjeżdżając i dając świadec-
two swoim życiem w Chrystu-
sie. 

Misyjne Służebnice Ducha 
Świętego są żeńską gałęzią 
werbistów, założoną przez św. 
Arnolda Jansena, nazywa-
ne popularnie werbistkami. 
W Polsce zgromadzenie ist-
nieje od 1945 roku, jednak 
już w 1921 siostry założyły 
placówkę w Raciborzu, który 
wówczas należał do Rzeszy 
Niemieckiej. Obecnie około 
90 polskich werbistek pracuje 
w prawie trzydziestu krajach 
świata, m.in. w Irkucku na Sy-
berii. Z s. Natalią Grad SSpS 
ze Zgromadzenia Służebnic 
Ducha Świętego w Irkucku,  
pracującą w Wołogdzie, spo-
tkałyśmy się w Ełku. „Moim 
marzeniem zawsze była pra-
ca na Syberii. Przez wiele lat 
granice do tego kraju były za-
mknięte, jednak Duch Święty 
niesamowicie działa. Z chwilą, 
kiedy była już możliwość wy-
jazdu na Syberię, byłam jedną 
z pierwszych sióstr, które to 
zrobiły. Wraz z s. Julianą Gost-
kowską byłyśmy pionierkami 
otwarcia naszej misji w Ir-
kucku, dokąd zaprosił nas bp 
Jerzy Mazur w 2000 r. Jest to 

dla mnie niesamowitą rado-
ścią głosić Słowo Boże pośród 
ludzi, którzy przez wiele lat 
byli dotknięci bólem niewiary. 
Dzisiejszy Kościół na tych te-
renach się odradza. Są ludzie, 
którzy pragną na nowo poznać 
Boga, pokochać Go i wspólnie 
z nami głosić Ewangelię. Od-
powiadam za formację kate-
chetów w naszej diecezji. Jest 
to dla mnie wielka radość, ale 
też i czuję ogrom odpowie-
dzialności. 

Kongres powinien przy-
nieść takie odnowienie mi-
syjne. Często słysząc słowo 
„misja” – ludzie świeccy myślą, 
że to należy do misjonarzy, mi-
sjonarek, które konkretnie wy-
jeżdżają w tym celu. A można 
to dzieło rozkrzewiać w da-
nym kraju, bo każdy z nas, od 
momentu chrztu św., jest  po-
wołany do bycia misjonarzem 
i misjonarką. Taki Kongres ma 
też za zadanie uświadomie-
nia  tego, w jaki sposób mamy 
być misjonarką, misjonarzem 
i głosić Słowo Boże tam, gdzie 
jesteśmy. Myślę, że to jest bar-
dzo ważne, aby głosić Ewange-
lię przede wszystkim w swojej 
rodzinie. Bo tam, gdzie rodzi-
na żyje Bogiem, tam też jest 
nadzieja. Jeśli rodzina się mo-
dli, jest też w stanie głosić ra-
dośnie Słowo Boże i pomagać 
swoim sąsiadom i tym, którzy 
stają na naszej drodze każdego 
dnia. Jako misjonarka bardzo 
się cieszę, że przeżywacie Kon-
gres Misyjny. Na Syberii prze-
żywaliśmy taki Kongres i za-
uważyłam, że bardzo wpłynął 
zwłaszcza na kapłanów, którzy 
nie są misjonarzami. Runął im 
stereotyp, że to właśnie tylko 
zgromadzenia misyjne mogą 
głosić Chrystusa gdzieś tam, 
na innych krańcach świata, 
a nas to już  nie dotyczy. Ale 
chcę podkreślić, że rodzina ma 
ogromny wpływ na misyjność, 
bo wszystko ma źródło w niej. 
Tam, gdzie rodzina żyje Bo-
giem, tam jest też nadzieja na 
to, że Kościół też będzie misyj-
ny.  

Dzisiaj mamy wiele moż-
liwości budowania mostów 

misyjnych. Już  nawet dzieci 
mogą swoją misyjność rozbu-
dzać poprzez modlitwę, kon-
takt Internetowy z dziećmi, 
np. na Syberii. Ważne jest, aby 
budować pomosty modlitew-
ne. Na pewno ofiary pieniężne 
i pomoc materialna jest zawsze 
mile widziana, ale na tym się 
nie buduje duchowego życia. 
Rzadko przebywam w Pol-
sce, raz na 3 lata przyjeżdżam 
i dostrzegam zmiany. Słowo 
już tak nie dociera do ludzi. 
Myślę, że trzeba przykładem 
swojego życia pokazać, że 
Chrystus jest, że tylko z  Nim 
i na Nim możemy budować 
przyszłość. Dlatego też myślę, 
że dziś trzeba w innej formie 
głosić. Kiedyś ludzi na Syberii 
scalał ból, nieszczęście, wspól-
na dola. Dzisiaj, kiedy mamy 
wolność religijną, ludzie nie 
potrafią z tego skorzystać. Na 
pewno gdzieś, coś zostało za-
gubione, ale też jest we mnie 
taka nadzieja, że to się odrodzi. 
Zachęcam księży, katechetów, 
siostry zakonne, aby szukać 
przeróżnych form i metod do 
budowania mostów dialogu, 
który jest nam potrzebny, aby 
Kościół na Wschodzie mógł się 
odradzać. 

Nasz współbrat, o. Józef 
Freinademetz  miał niesamo-
witą łączność z ludźmi. Jego 
motto życiowe mówiło, że ję-
zykiem ludzi jest język miłości. 
Nie ma bariery językowej, gdy 
spotyka się człowiek z człowie-
kiem. Tego też doświadczyła 
nasza młodzież na ŚDM, która 
gościła w diecezji ełckiej. Py-
tałam, jak się porozumiewa-
liście? „Siostro, to było takie 
niesamowite, on się uśmiecha, 
ja się uśmiecham i widzimy, że 
jesteśmy sobie bliscy, jakbyśmy 
znali się od lat. Język miłości 
pokonuje wszystkie bariery. 
Owszem, ważne jest, że wy-
bierając się na misje, muszę 
nauczyć się języka kraju, do 
którego jestem posłana, ale też 
najważniejszy jest język miło-
ści, który otwiera serca. Wy-
daje mi się, że w dzisiejszym 
świecie tego języka najbardziej 
człowiekowi brakuje.

NASI na misjach NASI na misjach

Monika Rogińska

ks. Paweł Zajko z parafianami podczas Niedzieli Palmowej

ks. Jan Dargiewicz z grupą wiernych
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Cierpliwym się po prostu jest, albo…

Monika Rogińska

W czerwcu moje 
z a m y ś l e n i a 
ukierunkowu-

ję na temat cierpliwości. Nie 
twierdzę, że już mi jej w pew-
nych sytuacjach brak, ale jak 
ktoś zna receptę na jej przy-
mnożenie lub posiada umie-
jętność rozciągania granic 
cierpliwości, to chętnie skorzy-
stam z porady. Dzisiaj wszyst-
ko lub prawie wszystko chcemy 
mieć na „już”, „natychmiast”... 
Można powiedzieć, że żyjemy 

w epoce „Enter” – wystarczy 
kliknąć i wszystko załatwione. 
Kiedy coś z ustalonego rytmu 
natychmiastowości nie zadzia-
ła, zaczynamy czuć się nieswo-
jo. Kiedy na coś trzeba chwilę 
poczekać, wtedy się irytujemy. 
Brakuje nam cierpliwości. Na-
wet decyzje podejmowane 
przez inne osoby staramy się 
wymusić na „już”. A jednak wi-
dzę, że jest ogromna potrzeba 
dawania sobie i innym czasu, 
choćby na refleksję – o czym 
w ogóle jest mowa, czego doty-
czy dana sprawa? Oczywiście, 
że nie mówimy tu o sytuacjach 
skrajnych, gdzie zagrożone jest 
czyjeś życie i decyzję należy 
podjąć natychmiast. 

Niedawno, w bardzo zróż-
nicowanym gronie i wiekowo, 
i poglądowo, podjęliśmy temat 
cierpliwości. Z naszych do-
świadczeń wynikało, że moż-
na być cierpliwym w różnym 

stopniu, że może ona w nas też 
dojrzewać. Jedna z nauczycie-
lek powiedziała, że z wiekiem 
czuje, że ma jej mniej, zatem 
może cierpliwości też ubywać. 
Naszym wywodom przysłu-
chiwał się mężczyzna, który 
stwierdził krótko: „Moje panie 
albo się jest cierpliwym, albo 
po prostu nie…”. 

Życie wystawia każdego 
z nas na próbę cierpliwości. 
A przecież nikogo z nas nie dzi-
wi, że jabłka nie dojrzewają na 
drzewach przez jedną noc. Ob-
siane na wiosnę pole nie wyda-
je plonu na następny dzień. Na 
wszystko potrzebny jest czas, 
a z nim wymagana jest cier-
pliwość. Choćbyśmy bardzo 
chcieli, to nie przyspieszymy 
pewnych procesów. To nie-
unikniona niedogodność życia 
tu na ziemi... Św. Teresa pisa-
ła, że „cierpliwością wszystko 
zdobędziesz”. Nauczycielom, 

„zmęczonym mamom” i oso-
bom, którym wydaje się, że 
stracili już cierpliwość, propo-
nuję krótką modlitwę: „Boże, 
daj mi cierpliwość, bym pogo-
dził się z tym, czego zmienić 
nie jestem w stanie. Daj mi siłę, 
bym zmieniał to, co zmienić 
mogę. I daj mi mądrość, bym 
odróżnił jedno od drugiego”.

Ks. Sławomir Cimochow-
ski: Jestem misjonarzem, kapła-
nem z diecezji ełckiej. Zostałem 
wyświęcony w 2005 r. Do 2011 
r. pracowałem w parafiach. Na-
stępnie zgłosiłem się na misje. 
Przez dwa lata przygotowywa-
łem się w Centrum Misyjnym 
i uczyłem języka hiszpańskiego. 
W 2013 r. wyjechałem na misje 
do Boliwii. Pracuję w diecezji 
Oruro, położonej na wysoko-
ści ponad 3500 m n.p.m.  – to 
duszpasterstwo górskie. Jestem 
proboszczem dwóch wiejskich 
parafii, Curahuara de Caran-
gas i Totora. To ogromny teren 
położony w bardzo pięknym 
miejscu, na styku granic Boli-
wii, Chile i Peru, gdzie jest park 
narodowy, najwyższy szczyt 
Boliwii – wulkan Sajama, prze-
piękny, zabytkowy kościół oraz 
unikat na skale światową – 
dwanaście kaplic sykstyńskich. 
Pełnię również posługę kapela-
na jednostki wojskowej. Moimi 
parafianami są Indianie Ajma-
ra i Keczua. Młodzi i w średnim 
wieku posługują się językiem 
hiszpańskim, natomiast starsi 
mówią językiem plemiennym. 
Jest to teren głównie rolniczy. 
Hodowane są tu alpaki, lamy, 
owieczki… Można powiedzieć, 
że prowadzę duszpasterstwo 
w drodze. Życie misjonarza to 
przede wszystkim życie w dro-
dze, ciągłe wyjazdy do najbar-
dziej oddalonych kaplic. Ob-
szar parafii jest większy chyba 
nawet od diecezji ełckiej. Pro-
wadzę formę duszpasterstwa, 
które znacznie się różni od tego 
w Polsce, ponieważ główny na-
cisk kładzie się na fiesty – głów-
ne odpusty, chrzty, ceremonie 

poświęcenia domów, zwierząt, 
celebracje na cmentarzu. To są 
wydarzenia ważne dla tamtej-
szej ludności. Indianie swego 
czasu bardzo mocno „zapląta-
li” się w sprawy demoniczne. 
Z czasem przyszła refleksja, że 
z tego trzeba jakoś wyjść. I stąd 
w sposób naturalny zrodził się 
u nich bardzo wielki kult Mat-
ki Bożej. Wierzą, że Ona może 
pokonać wpływy złego i jest 
rzeczywiście tam szczególnie 
czczona.  

Myślę, że przeżywany w die-
cezji ełckiej I Kongres Misyjny 
może przypomnieć o tym, że 
diecezja ma misjonarzy, którzy 
gdzieś daleko w świecie pracują 
albo chorują, bo to też jest nie-
odłączny element życia wielu 
z nas. Uświadomią sobie, że 
też za nich trzeba się modlić, 
wspomagać także material-
nie, aby mogli kontynuować 
swoją misję. Kongres misyjny 
może być też takim elemen-
tem uwrażliwienia diecezji na 
to, że Kościół jest misyjny, że 
jest powszechny, że winniśmy 
pamiętać o tym, aby modlić się 
o powołania misyjne.  Trzeba 
naocznie, poprzez środki me-
dialne pokazać, że są też inne 
kultury, inne narody. Myślę, że 
Kongres pozwala na uwrażli-
wienie na tą inność. Z drugiej 
strony uwrażliwienie na to, że 
ci misjonarze, którzy wyjechali 
głosić Dobrą Nowinę, potrze-
bują naszej pamięci, wsparcia 
czy modlitwy. Jakaś forma sta-
łej modlitwy za misjonarza czy 
okazanie pamięci drogą e-ma-
ilową, byłaby czymś dobrym. 
Z doświadczenia wiem, że są to 
gesty nieocenione.  

NASI na misjach

 Miłość, miłość i jeszcze raz 
miłość – ile się o niej słyszy? 
Miłość, to relacja międzyludz-
ka, pewna postawa, uczucie. 
Lecz w dzisiejszych czasach 
jest odbierana zupełnie ina-
czej, niż powinna.
Miłosna prawda

Miłość, to podobno naj-
wspanialsza rzecz, jeśli można 
to w ogóle nazwać rzeczą, jakiej 
może doświadczyć człowiek. 
O jej wspaniałości pisali naj-
wybitniejsi poeci, muzycy, ar-
tyści. Jest uczuciem budującym 
związki, rodziny, małżeństwa. 
O miłości można mówić wie-
le i jest wielu, którzy o miłości 
mówią. Jest to temat, który ni-
gdy się nie kończy, ponieważ 
każda myśl o niej rodzi nową.
 Miłosny sms

 Zwróćmy uwagę na sposób 
postrzegania i interpretowania 
miłość w dzisiejszych czasach. 
Nie oszukujmy się. Ile jest 
osób, które potrafią podejść 
do człowieka, „który wpadł 
im w oko i po prostu zagadać”, 
porozmawiać, poznać się bli-
żej? Wygląda to raczej tak, że 
chłopak „obczaja” dziewczynę 
na pierwszym lepszym por-
talu społecznościowym i ich 
rozmowa wygląda w krótkim 
streszczeniu tak:

–Hej.
– Hej.
– Masz chłopaka?
– Nie.
– A mogę nim być?
– Tak.
– Ok. Kocham Cię.
No proszę was. Czy to jest mi-

łość? Nie wiem nawet, czy można 
nazwać to zauroczeniem?
Kochanie czy pożądanie?

Dzisiejsi nastolatkowie oka-
zują sobie miłość w bardzo 
dziwny sposób. Wychodzą z za-
łożenia, że ich związek buduje 
się na odczuciach seksualnych. 
A miłość oznacza przecież chęć 
czynienia dobra względem 
drugiej osoby, poczucie bezpie-
czeństwa, zaufania, troski, a nie 

pójście do łóżka przy pierwszej, 
lepszej czy możliwej sytuacji. 
Może to wzór zaczerpnięty 
z nieodpowiednich stron inter-
netowych? Mylne, nieprawdzi-
we wyobrażenie, jak to wszyst-
ko powinno wyglądać?
Miłość, czy raczej nie?

 Dziś możemy spotkać wiele 
związków po zaręczynach. Za-
pytani o ślub, mówią, że jesz-
cze nie są gotowi, pewni czy to 
na pewno on/ona, że czekają 
na odpowiedni moment. Żyją 
ze sobą bardzo długo. 

Nie sądzę, że ślub musi być 
zawarty jak najszybciej. Oczy-
wiście trzeba się do tego odpo-
wiednio przygotować. Chodzi 
mi bardziej o to, że ich związek 
buduje się na przyzwyczajeniu, 
monotonności, wyobrażeniu, 
że tak już musi być i nie moż-
na tego zmienić. Nie można 
odejść od tej osoby, mimo tego, 
że nic do niej już nie czuję. 
Strach przed tym, że trzeba bę-
dzie zacząć wszystko od nowa, 
że nikogo drugiego nie znaj-
dziemy, przed samotnością pa-
raliżuje. To jest związek na siłę. 
Nasze serce, lustrem Boga

Na miłość możemy spoj-
rzeć również pod kątem reli-
gijnym. Coraz mniej widuje 
się ludzi w kościołach. Wolą 
zostać w domu przed ekranem 
telewizji, komputera czy tele-
fonu. O Bogu przypominają 
sobie dopiero wtedy, gdy w ich 
życiu zadzieje się coś nieplano-
wanego, co wywołało smutek, 
ból. Dopiero wtedy szukają po-
mocy, troski, oparcia w Bogu. 
W myśl powiedzenia: „Jak 
trwoga, to do Boga”. A o Bogu 
nie możemy zapominać nigdy. 

Na koniec zastanówmy się: 
Czym tak naprawdę jest mi-
łość? Nie budujmy naszych 
związków na zauroczeniu, po-
żądaniu, codzienności. Pokaż-
my, że istnieje coś poza tym. 

 
Natalia Rutkowska  

uczennica SGP w Piszu

ks. Sławomir Cimochowski podczas homilii do dzieci

MŁODZI - MIŁOŚĆ

Miłość XXI w.
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Adriana Kurasz 
– nauczyciel religii i wiedzy 

o społeczeństwie. 

Z wiarą na TY

Ojcze, 
tato, tatusiu…

Tato... Tatusiu, gdzie jesteś? 
Zabierz mnie stąd, proszę... 
Ciemność i chłód. Tatusiu, 
boję się... Głęboka cisza, nikt 
nie odpowiada. Gdzie jesteś 
tatusiu? Chcę do domu... 
Słowa trafiają w pustkę... 

Ojcze, a w dosłownym tłu-
maczeniu Tatusiu,  tak Jezu po-
lecił nam zwracać się do Boga. 
Przyjąć Go i traktować jak 
Ojca. Na modlitwie codzien-
nie tak się do Niego zwracamy. 
Ale czy to określenie ma dla 
nas znaczenie? Czy towarzyszy 
temu jakiś ładunek emocjo-
nalny? A może tak się z nim 
oswoiliśmy, że w ogóle nas nie 
porusza. Rutynowo wypowia-
dane, bez głębszej refleksji, 
pozostało jedynie grzeczno-
ściowym wstępem do właści-
wej modlitwy. Bóg, to Ojciec. 
Zatrzymaj się na chwilę z tym 
słowem na ustach, pozwól, by 
zaczęło dźwięczeć w twoim 
sercu, by poruszyło uczucia, 
wyobraźnię, pozwól swobod-
nie płynąć skojarzeniom z nim 
związanym.

Jakie są to uczucia, skoja-
rzenia? Jaki mają wydźwięk, 

pozytywny, czy negatywny? 
Przyjrzyj się czy nie są to te 
same, które pojawiają się wów-
czas, gdy myślisz o ojcu ziem-
skim. Szczęśliwi ci, którzy 
mają lub mieli dobrego ojca. 
Mogą z uznaniem przywoły-
wać czułość i stanowczość swe-
go ojca, przytaczać jego mądre 
powiedzenia i roztropne decy-
zje, mówić o jego pobożności, 
pracowitości, uczciwości itp. 
Niestety, niemało jest także 
osób, które noszą w pamię-
ci doświadczenie tego złego, 
agresywnego, często nieobec-
nego w domu. Są wreszcie 
i tacy, którzy nigdy nie poznali 
swego ojca i wychowali się bez 
kontaktu z nim. I to właśnie 
tym ostatnim obraz Boga jako 
Ojca sprawia największą trud-
ność. Doświadczenia związane 
z własnym ojcem przenoszą na 
Boga-Ojca. Pod ich wpływem 
odbierają Stwórcę jako nie-
obecnego lub niegodnego za-
ufania. Nie czują Jego siły. Mają 
wrażenie, że się o niech nie 
troszczy. Katechizm Kościoła 
Katolickiego nazywa takie po-
stępowanie tworzeniem sobie 
bożka, który z prawdziwym 

Bogiem nie ma nic wspólne-
go: „dobrze będzie najpierw 
pokornie oczyścić nasze serce 
z niektórych fałszywych wy-
obrażeń tego świata”. Pokora 
każe nam uznać, że „Ojca nikt 
nie zna, tylko Syn” i ci, którym 
„Syn zechce objawić”, to zna-
czy „prostaczkowie” (Mt 11, 
25-27). Oczyszczenie serca do-
tyczy powstałych w naszej hi-
storii osobistych i kulturowych 
wyobrażeń ojca lub matki, 
które wpływają na naszą rela-
cję z Bogiem. Bóg, nasz Ojciec, 
przekracza kategorie świata 
stworzonego. Odnosić nasze 
idee w tej dziedzinie do Nie-
go lub przeciw Niemu byłoby 
tworzeniem bożków po to, by 
je czcić lub burzyć. Modlić się 
do Ojca, to znaczy wejść w Jego 
misterium, którym jest On 
sam i które objawił nam Jego 
Syn”. (KKK 2779)

Nikt z nas nie jest w stanie 
odmawiać modlitwy Ojcze 
nasz bez uprzedzeń. Przystę-
pujemy do niej zawsze z baga-
żem doświadczeń. Jeśli jednak 
otworzymy się na modlitwę, 
naszym udziałem mogą stać 
się nowe doświadczenia. Nie-
kiedy podczas modlitwy bę-
dziemy musieli zmierzyć się 
z doświadczeniami, jakie 
wiążą się z naszym ojcem, ro-
dzicami lub tymi, którzy nas 
wychowali. Ten, często bole-
sny proces oczyszczenia, jest 
konieczny, by w nowy sposób 
spojrzeć i przyjąć Boga jako 
Ojca. Pomocne jest w tym 
codzienne kontemplowanie 
oblicza Boga Ojca na kartach 
Pisma Świętego. Warto dłużej 
rozmyślać nad tym, co Jezus 
mówił o Ojcu i jak wygląda-
ła ich wzajemna relacja. Dla 

niektórych pomocą może być 
to, co Bóg Ojciec powiedział 
o sobie zakonnicy Eugenii Eli-
sabett Ravasio. Jest to jedyne 
objawienie Boga Ojca, a Ko-
ściół potwierdził jego auten-
tyczność. Treść przesłania jest 
przepojona miłością i troskli-
wością wobec ludzi, wzywa do 
uznania w Bogu najlepszego 
Ojca i okazywania Mu czci, co 
zapewnić ma ludziom pokój 
i szczęście: „Zapewniam was, 
że nie znacie mnie takim, ja-
kim jestem. Przychodzę ogło-
sić się Ojcem wszystkich, naj-
czulszym z ojców. Przychodzę, 
aby skorygować miłość, którą 
Mi ofiarujecie: miłość zafał-
szowaną z powodu lęku”.

„Nie wierzcie, że jestem 
owym strasznym starcem, 
którego ludzie przedstawiają 
na swoich obrazach i w swoich 
książkach”!

„O, droga ludzkości! O, lu-
dzie, dzieci moje wyrwijcie się 
z więzów, którymi do dziś krę-
pował was szatan poprzez lęk 
przed Ojcem, który jest samą 
Miłością! Przyjdźcie, zbliżcie 
się! Macie wszelkie prawo zbli-
żyć się do waszego Ojca. Od-
twórzcie serca, proście Mojego 
Syna, aby coraz lepiej dawał 
wam poznać Moją łaskawość 
wobec was”.

„Żyję z ludźmi w większej 
zażyłości niż matka ze swymi 
dziećmi. Od czasu stworzenia 
nigdy – ani przez chwilę – nie 
przestałem trwać przy nim. 
Jako Stwórca i Ojciec czło-
wieka odczuwam potrzebę 
kochania go… Ludzie myślą, 
że jestem groźnym Bogiem 
i wtrącam całą ludzkość do 
piekła. Co za niespodzianka 
przy końcu czasów, kiedy uj-
rzą, że bardzo wiele dusz, które 
uważali za stracone, cieszy się 
wieczną szczęśliwością wśród 
wybranych! Chciałbym, aby 
wszystkie Moje stworzenia 
były przekonane, że istnieje 
Ojciec, który czuwa nad nimi 
i który chciałby spowodować, 
aby już tu na ziemi, odczuwały 
przedsmak życia wiecznego”.  
(s. Eugenia E. Ravasio, Bóg Oj-
ciec mówi do swoich dzieci)

NA TROPACH wiary

Wiara nierówna wierze

ks. Marcin Sieńkowski
– prefekt alumnów 

roku I WSD Ełk

Albo się wierzy albo 
nie wierzy, albo jest 
się wierzącym, albo 

ateistą – można usłyszeć na te-
mat wiary religijnej. Podczas, 
gdy najczęściej mówi się o wie-
rze lub jej braku, to rzadziej o 
tym, że wiara jest stopniowal-
na, czyli większa lub mniejsza. 
Już samo zetknięcie się z ludź-
mi wierzącymi potwierdza, że 
ich wiara nie jest jednakowa. 
Wierzący nie posiadają wiary 
w równym stopniu.

Oto przykładowe biblijne 
stwierdzenia wielkości (mało-
ści) wiary: „U nikogo w Izra-
elu nie znalazłem tak wielkiej 
wiary” (Mt 8, 10); „O niewia-
sto wielka jest twoja wiara” 
(Mt15,28); „Jeśli więc ziele, 
które dziś jest na polu, a jutro 
do pieca będzie wrzucone, Bóg 
tak przyodziewa,  to o ileż bar-
dziej was, ludzie małej wiary!” 
(Łk12,28); „Czemu zwątpiłeś, 
małej wiary?” (Mt14,31).

Jeśli jedni wierzą bardziej, a 
inni mniej, to od czego zależy 
wielkość wiary? Zdaniem św. 
Tomasza z Akwinu, dwa kry-
teria decydują o zróżnicowa-
niu wiary. Ponieważ wiara jest 
aktem osobowym, który an-
gażuje rozum i wolę człowie-
ka wierzącego, wielkość wiary 
można rozpatrywać zarówno: 
1) od strony rozumu, jak i 2) 
od strony woli. 

1. Zadaniem rozumu w wie-
rze jest uznać za prawdę to, co 
zostało podane do wiary. Na 
treść wiary (objawienie) składa 
się wiele prawd. Jedne z nich 
mogą być bardziej określone 
(zdefiniowane), inne mniej. 
Gdy ktoś przyjmuje więcej 
prawd wyraźnie określonych, 
ten ma większą wiarę. Dzięki 
większej ilości prawd wyraź-
nie określonych, wierzący le-
piej pojmuje i wyjaśnia swoją 
wiarę. Wiara posiada u niego 

większą pewność i trwałość. 
Zatem ze względu na wielość 
uznanych prawd wiara może 
być większa lub mniejsza. In-
nymi słowy, większe poznanie 
Boga rodzi większą wiarę.

2. Od strony woli większą 
wiarę ma ten, kto bardziej 
przylgnął i umiłował prawdy 
wiary. Przylgnięcie do prawd 
wiary oznacza większe zaufa-
nie, gotowość i gorliwość we 
wprowadzeniu ich w życie i 
kierowanie się nimi w postę-
powaniu. Nawet przy mniej-
szej ilości prawd wiara może 
być większa ze względu na 
szczere przylgnięcie do nich. 
Zatem ze względu na przywią-
zanie się, które jest większym 
zaangażowaniem woli wobec 
treści wiary – wiara może być 
większa. Można również po-
wiedzieć, że gdzie więcej miło-

ści do Boga, tam większa wiara 
i odwrotnie.

Zróżnicowanie wiary ma 
miejsce tylko wówczas, gdy 
wiara w ogóle zachodzi. Nie-
wiara nie jest stopniem wiary, 

lecz jej brakiem. Wiarę od nie-
wiary musi dzielić jakaś wy-
raźna granica. Pod względem 
treści wiara posiada pewne 
minimum, którego osiągnięcie 
decyduje o zaistnieniu wiary. 
Od każdego chrześcijanina 
żąda się, aby znał i wierzył w 
sześć głównych prawd wiary. 
Jednakże nawet one dają się 
sprowadzić do dwóch pod-
stawowych, które stanowią 
fundament wiary chrześci-
jańskiej. Naczelne prawdy, 
których przyjęcie decyduje o 
zaistnieniu wiary i z których 
wypływają wszystkie pozosta-
łe, to tajemnica Trójcy Świętej 

oraz Wcielenie i Odkupienie. 
Wraz z pogłębianiem refleksji 
nad tymi prawdami rozszerza 
się zakres wiary, a tym samym 
staje się ona większa od strony 
rozumu. Z kolei większe ich 
umiłowanie skutkuje większą 
wiarą od strony woli.

Na koniec jeszcze jedna waż-
na uwaga. Należy stale pamię-
tać, że wiara jest cnotą nadprzy-
rodzoną. Ludzki rozum i wola 
są usprawnione w swoim dzia-
łaniu stosownie do przedmiotu 
wiary. Dlatego wielkość wiary, 
tak od strony rozumu, jak i od 
strony woli, zależy również od 
wpływu Boga.
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Waldemar Brenda 
– Naczelnik Oddziałowego Biura 

Edukacji Narodowej IPN  
w Białymstoku

Z HISTORYCZNEJ teki

„Niech zstąpi Duch Twój 
i odmieni oblicze ziemi. Tej 
ziemi” – tymi słowami Papież – 
Polak, Jan Paweł II kończył swą 
homilię podczas Mszy świętej 
na placu Zwycięstwa w War-
szawie. Tego dnia, 2 czerwca 
1979r. zebrało się tu pół miliona 
wiernych, aby wspólnie przeży-
wać pierwszą pielgrzymkę Ojca 
Świętego do ojczyzny. W Polsce 
niepodzielna władza spoczy-
wała w ręku PZPR. Sojusz ze 
Związkiem Radzieckim wpisa-
ny był do konstytucji, a nad Wi-
słą stacjonowały sowieckie woj-
ska. Któż ze słuchających mógł 
wtedy przypuszczać, że oto 
z ust Ojca Świętego padają sło-
wa prorocze? Któż przewidział, 
że już niedługo myśl rzucona 
na placu Zwycięstwa zostanie 
urzeczywistniona?

W sierpniu 1980r. „wybu-
chła Solidarność”. Mówiono 
o niej różnie. Oficjalnie był to 
związek zawodowy; dla rzą-
dzących wtedy komunistów – 
organizacja polityczna walczą-
ca o władzę. Jednak dla wielu 
Polaków stała się potężnym, 10 
milionowym ruchem społecz-
nym, stawiającym sobie za cel 
odzyskanie suwerenności na-
rodu, związkiem zawodowym, 
ale – pierwszym niezależnym 
związkiem w komunistycz-
nej części Europy! Prawie co 
czwarty Polak był jego uczest-
nikiem. Pamiętnych 16 miesię-
cy, to czas odradzającej się na-
dziei i ducha wolności, których 
komunistyczna władza nie za-
mierzała tolerować. To dlatego 
13 grudnia 1981r. wprowadzo-
no w Polsce stan wojenny. 

Represjom poddano naj-
aktywniejszych działaczy 
„Solidarności”. Zapełniły się 
ośrodki internowania i więzie-
nia, wielu bojowników wolno-
ści straciło zdrowie, niektórzy 
nawet życie. Cały naród stracił 
wówczas nadzieję, ale nie stra-
cił uporu. W ciągu kolejnych 
lat rósł radykalizm młodzieży. 
Nieudolność komunistów po-
grążała kraj w kryzysie gospo-
darczym. 

Pod koniec lat osiemdzie-
siątych, chwiejące się rządy 
generała Jaruzelskiego musia-
ły szukać dróg porozumienia 
ze społeczeństwem. To jeden 
z powodów tzw. okrągłego sto-
łu, przy którym postanowiono 
przeprowadzić w Polsce wy-
bory do sejmu kontraktowe-
go z udziałem przedstawicieli 
strony opozycyjnej. Wbrew 
legendzie, wybory z 4 czerw-
ca 1989r. nie były ani wolne, 
ani demokratyczne, ale Po-
lacy w sposób zdecydowany 
głosowali na kandydatów Ko-
mitetu Obywatelskiego, w ten 
sposób otwierając furtkę do 
przemian... W Warszawie 
utworzono, pierwszy od II 
wojny światowej, rząd, z nie-
komunistycznym premierem 
na czele. I wprawdzie proces 
odchodzenia od komunizmu, 
budowania demokracji i odzy-
skiwania suwerenności trwał 
jeszcze długie lata, ale już kilka 
miesięcy po czerwcowych wy-
borach znana aktorka Joanna 
Szczepkowska zde-cydowa-
ła się na wypowiedzenie pa-
miętnych słów w ówczesnym 
Dzienniku Telewizyjnym: 
„Proszę Państwa, 4 czerwca 
1989r. skończył się w Polsce 
komunizm”. 

Wkrótce potem „plac Zwy-
cięstwa”, nazwany tak przez 
komunistów w 1946r., odzy-
skał swoją wcześniejszą nazwę 
i stał się na nowo „placem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego”

Od czerwca do czerwca

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: 12-20 listopada 2017,            CENA:   3 300 zł + 90 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 progra-
mem, 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

Ks.  dr Jacek Uchan 
– dyrektor Wydziału Duszpaster-

stwa Ogólnego Kurii Biskupiej 
w Ełku

 

RODZINA zjednoczona na modlitwie

Posłany do wszystkich

Apostołowie i ich następcy 
otrzymali od Chrystusa nakaz: 
,,Idźcie i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu 

w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowy-
wać wszystko, co wam przyka-
załem” (Mt 28,19). Apostoło-
wie, głosząc Ewangelię, musieli 
mieć na uwadze wszystkich 
ludzi. Dzisiaj również Kościół 
nie jest skoncentrowany na 
jednym narodzie albo jednej 
grupie społecznej, ale obejmuje 
głoszeniem Ewangelii każdego 
człowieka. 

Kościół nie ma granic

Kościół jest taką rzeczy-
wistością, która przekracza 
wszystkie granice narodów, 
języków, państw, układów 
i ustrojów. Dla Kościoła nie 
ma żadnych granic. W tym 
jest jego potężna moc. Kościół 
nie ma granic. Nikt nie potra-
fi mu tych granic wytyczyć. 
Gdziekolwiek jest człowiek, 
tam może być Kościół ze swoją 
łaską.

Eucharystia znakiem 
powszechności  
Kościoła

Takim znakiem powszech-
ności Kościoła jest prawo do 
Eucharystii. Każdy człowiek 
ochrzczony, o ile chce i jest 
przygotowany, może podejść 
i otrzymać Komunię świętą. 
Tu nie liczą się żadne przy-
wileje, hierarchia społeczna, 
przynależność narodowościo-
wa. W Kościele jest miejsce 
dla każdego. Czy on to miejsce 
wykorzysta, czy nie, to zależy 
od jego decyzji.

Powszechność Kościoła 
podczas ŚDM

Powszechność Kościoła mo-
gliśmy obserwować i doświad-
czać podczas Światowych Dni 
Młodzieży. Nie ma drugiego 
takiego miejsca na świecie, gdzie 
obok siebie powiewają flagi Li-

banu, Izraela i Iraku czy Rosji 
i Ukrainy. Obok nich roześmiani 
ludzie, których nie dzieli polityka 
ani narodowość. To jest ta pora-
żająca siła chrześcijaństwa, która 
jak powiedział sam papież do 
młodych, objawia się szczęściem 
i radością. Spotkanie młodych 
z całego świata pokazało z jed-
nej strony uniwersalność i po-
wszechność Kościoła, a z drugiej 
jego różnorodność i bogactwo. 
Dobrze było zobaczyć na wła-
sne oczy, że młodych katolików, 
niezależnie od ich narodowości 
i języka, jednoczy wiara w Jezu-
sa Chrystusa, w opiekę Maryi 
i wstawiennictwo świętych. 
Poszczególne nacje modliły się 
w swoim językach, ale młodzi 
pielgrzymi dobrze wiedzieli, 
że modlą się do jednego Boga. 
Można było doświadczyć tego, że 
Kościół naprawdę jest wspólnotą, 
łączącą katolików z całego świa-
ta, zjednoczoną pod przewodnic-
twem Ojca Świętego.

Wierzę w Kościół, który jest powszechny

Jan Paweł II na ulicach Warszawy
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POZIOMO:
1) wyspa  u wybrzeży  Indii  

ze Sri Lanką;
4) prawniczka w todze;
8) statek kruszący pokrywę 

lodową;
9) szkice literacko – naukowe;
10) Lilla, tytułowa bohaterka  

dzieła Juliusza Słowackie-
go;

12) jest nim Karol Okrasa;
14) graniaste w dziecięcej 

zabawie;
15) centrum cyrku;
16) domek dla szpaków;
18) wyspa w Antylach na Morzu 

Karaibskim;
20) do pobicia na zawodach;
22) tam ukazał się zmartwych-

wastały Chrystus  swoim 
dwóm uczniom;

23) barowe miejsce pracy dla 
emigranta;

24) melodyjne śpiewy ptaków;
26) kolorowa  wycinanka , 

nalepianka;
27) luźny pęk włóczki;
28) jedno z Wielkich Jezior 

Ameryki;

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą roz-
miązanie krzyżówki. Rozwiązanie prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych do dnia 3 lipca 2017 r.  Prawidłowe rozwiązanie krzy-
żówki z poprzedniego numeru brzmi: OBJAWIENIA FATIMSKIE. 
Nagrody wylosowali: Magdalena Kamińska (Giżycko);  Alfreda 
Gałus (Piłatka); Marian Krupiński (Suwałki)

PIONOWO:
1) między dopełniaczem   

a  biernikiem;
2) władca panujący samo-

władnie;
3) duże jezioro tektoniczne  

w Afryce;
4) łowny gatunek zająca;
5) danie dyla do cywila;
6) myśli wytyczające cele, 

kierunki działania;
7) w wyposażeniu  

samochodu;
11) dront… , wymarły prak  

z wyspy Mauritius;
13) zabezpieczanie kolegi  - 

taternika;
16) rama na płótno  

do malowania;
17) bardzo silna trucizna;
18) był z Ewą w raju;
19) największe miasto Nowej 

Zelandii;
21) azjatycki ryś stepowy;
23) „…….  na kraterze” Mel-

chiora Wańkowicza;
25) marzenie bezrobotnego.

Prawidłowe rozwiązanie diagramu i krzyżówki prosimy 
przesłać na kartkach pocztowych do 3 lipca 2017 roku. 

Nagrody z prawidłowo rozwiązanego diagramu z poprzed-
niego numeru wylosowali: Tomek Nalbach (Sidory); Dominika 
Borkowska (Talusy); Maksymilian Wielgat (Stary Folwark), Da-
mian Krajewski (Sobiecin). 

Opracowanie strony: s. Goretti, 

Znajdź w wykreślance  nazwy sakramentów świętych 
(bez namaszczenia chorych) i dobrych uczynków. 

Powodzenia!

1. Pisał ją m.in. św. Łukasz.
2. Miłości, żalu, nadziei i wiary.
3. Wskrzeszony przez Pana Jezusa.
4. … bydła – jedna z plag egipskich.
5. Nowy lub Stary … - część  Pisma Św.
6. To ona rozmawiała z Matką Boską w Fatimie.
7. Jeden z grzechów głównych.
8. Najnowsza część Różańca św.
9. Miłosierny … - bohater jednej z przypowieści.
10. Jeden z sakramentów św.
11. Odmawiajcie … - prośba Maryi w Fatimie.
12.To im objawiła się Maryja w Fatimie.
13. Nabożeństwo ku czci Maryi.
14. …  Apostolskie – głównie o dwóch apostołach Piotrze 

i Pawle.

Krzyżówka

Najważniejsze jest serce
 Jasio chciał być żołnierzem. Szczególnie od czasu jak za-

częła się wojna w Iraku i w telewizji prawie nic innego nie 
pokazywali. Chciał mieć szablę i karabin, i czołg w garażu, 
i samolot w ogródku, taki jaki widział kiedyś na Okęciu 
w Warszawie. Chciał sobie iść na wojnę i mieć życie niespo-
kojne. Strzelać, rąbać, ścinać głowy i mieć co dzień medal 
nowy. Medale to Jasio lubił. Wycinał sobie z tektury i przy-
pinał do bluzy. Chciał nawet nosić przypięte do piżamy, ale 
mama nie pozwoliła. Zrobił sobie wojskową czapkę z gaze-
ty, ścisnął brzuch mamusinym, błyszczącym paskiem z dużą 
sprzączką, stanął na krześle i odbierał defiladę swoich ołowia-
nych żołnierzyków. Krzyczał przy tym: Baczność!, Spocznij!, 
Czołem! Naprzód! Ten Jasio-generał stojąc na krześle, myślał, 
że wszyscy przed nim drżą ze strachu. Ale tak naprawdę to 
drżał tylko plastikowy koń, bo miał trochę nogę odłamaną 
i nie mógł utrzymać się prosto. Najbardziej złościła Jasia jego 
młodsza siostra, która nie lubiła i bała się wojny, więc wykra-
dała Jasiowi żołnierzyki i układała do snu razem ze swoimi 
lalkami. Złościł się wtedy Jasio, że żołnierze zamiast iść do 
ataku, poukładali się w puchowych łóżeczkach. Wtedy ata-
kował szablą lalkę-wroga, a ona zawsze przegrywała, bo była 
śpiąca.  Pewnego wieczoru zamiast telewizyjnej bajki na do-
branoc, mama czytała im bajkę Andersena „O dzielnym oło-
wianym żołnierzyku”. Jasio słuchał jej uważnie, bo to przecież 
bajka o żołnierzu, ale nie podobał mu się ten żołnierz, bo za-
kochał się w tancerce. Żołnierz nie powinien się kochać, tylko 
defilować, atakować i krzyczeć: Tak jest! Czołem!

Ale kiedyś – jak mówi baśń – ktoś wrzucił ołowianego żoł-
nierzyka do pieca,  Jasio myślał, że żołnierzyk się stopi, ale 
zostanie karabin, bo karabin jest najsilniejszy i najważniejszy. 
Zdziwił się ogromnie, kiedy mama przeczytała, że z popio-
łu wygrzebano tylko maleńkie serduszko żołnierzyka. To 
nie karabin jest najsilniejszy - spytał zdziwiony Jasio – tylko 
serduszko? Tak synku, serce jest takie malutkie, a człowiek, 
który kocha jest taki słabiutki. I na to serce kochające rzuca-
ją się z karabinami, czołgami, rakietami, bombami, tak jak 
z ogniem na ołowianego żołnierzyka. Lecz serce jest silniejsze 
od wybuchających granatów i bomb. Bo kiedy wszystko się 
pali i świat się prawie wali...to serce żyje i bije, ale nie pałą, lecz 
kochaniem i tylko ono zostanie. Pomyśl synku, przyszedł kie-
dyś Pan Jezus na ziemię bez miecza, bez łuku, bez dzidy. Rzu-
cili się na Niego z biczami, kijami, powrozami, z gwoździami. 
I co? Tamtych ludzi już nie ma. A Pan Jezus żyje, bo miłością 
zwyciężył wszystko, i złość, i szatana i śmierć. Kochającego 
Serca Pana Jezusa nie można było zabić.

Zamyślił się Jasio i swoją główkę do mamusinego serca 
przytulił i słuchał jak tam bije to coś co jest najsilniejsze na 
świecie. A następnego dnia wszystkich żołnierzyków, karabi-
ny i czołgi zamknął w wielkim pudle, bo zrozumiał, że pokój 
jest ważniejszy niż wojna.

   Czerwiec to miesiąc Jezusowego Serca.  Tak jak w maju śpie-
waliśmy litanię do Matki Bożej, tak w czerwcu  śpiewamy do Serca 
Pana Jezusa. W tym miesiącu obchodzimy też uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Otwórz swoje serce Panu Jezusowi.

CZERWIEC – MIESIĄC   
JEZUSOWEGO   SERCA

Sobota, 3 czerwiec 2017 r.

11:30 - Msza św. pod przewodnictwem  
 ks. Bpa Romualda Kamińskiego,  
 Biskupa  Pomocniczego Diecezji  
 Ełckiej z udziałem leśników i ich  
 rodzin, Regionalnej 

  Dyrekcji Lasów Państwowych  
 w Białymstoku

17:00 - Msza św. w intencji matek  
 (przewodniczy ks. infułat  
 Antoni Kochański)  
 - ołtarz polowy

19:00 - Różaniec - kościół parafialny
21:00 - Apel Jasnogórski - kościół  

 parafialny
21:30 - Procesja ze świecami  

 na cmentarz  
 (modlitwa za zmarłych)

22:00 - Czuwanie przed Najświętszym  
 Sakramentem  
 (prowadzi Katolicki Zespół 

    Davar z Augustowa)

Uroczystości odpustowe Zesłania Ducha Świętego  
w Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej  3-5 czerwiec 2017 r.

24:00 Pasterka Maryjna  
 - kościół parafialny

01:00 - Nabożeństwo odnowienia  
 Sakramentu Bierzmowania

Niedziela, 4 czerwiec 2017 r.

6:00 - Godzinki o Niepokalanym  
 Poczęciu NMP

7:00 - Różaniec
8:00 - Msza św. – kościół parafialny  

 - o urodzaje (przewodniczy  
 ks. dr Jacek Uchan)

10:00 - Msza św. – ołtarz polowy  
 - w intencji powołań 

    (przewodniczy Rektor WSD  
 w Ełku ks. dr. Antoni Skowroński)

12:00 - Uroczysta Msza św.  
 (suma odpustowa)  
 - przy ołtarzu polowym  
 - Koncelebra (przewodniczy  
 Bp Romuald Kamiński, Biskup  
 Pomocniczy  Diecezji Ełckiej)

19:00 - Msza św. – kaplica Matki Bożej 

Poniedziałek, 5 czerwiec 2017 r.

9:00 - Msza św. – kościół parafialny
11:00 - Msza św. – kościół parafialny
19:00 - Msza św. – kaplica Matki Bożej  

 - w intencji ojców  
 - przewodniczy ks. Bp 

  Tadeusz Bronakowski,  
 Biskup Pomocniczy Diecezji  
 Łomżyńskiej

Serdecznie zapraszam do wzięcia 
udziału w powyższych uroczystościach.

ks. kan Arkadiusz  Pietuszewski
Kustosz Sanktuarium

Opracowanie krzyżówki i digramu: Jakub Dzierżanowski 
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