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„U nas wakacje. (…) Nikt z nas się teraz
nie śpieszy. Jest czas”.
Tak, wakacje to czas, kiedy odpoczywają dzieci, młodzież, a też często podejmują
urlopy starsi. Nie muszą, nawet więcej, nie
powinny być czasem straconym i kojarzyć
się z niemiłymi skutkami popełnionych
błędów. Mogą być ubogaceniem. Dlatego
dobrze trzeba je zaplanować.
Wyjazdy zaplanuj z odpowiednimi
ludźmi i instytucjami. Warto zapytać,
czy w planie wycieczki, obozu przewidziany jest czas na Mszę Świętą. Każdy chciałby mieć piękne wspomnienia
z wakacji. Dlatego mamy prawo do poszukiwania najpiękniejszych miejsc. Św.
Jan Paweł II liczył wakacje według ilości ognisk. Przy ognisku pięknie brzmią
dźwięki gitary i słowa mądrych piosenek, jak choćby tej:
Jesteśmy Boży cyganie
bez swego miejsca na ziemi.
zawsze w podróży, nigdzie na dłużej
zatrzymać się nie możemy.
W wakacje przyjeżdżają w nasze strony
wszyscy ci, którzy chcą odpocząć, odwiedzić rodzinę, znajomych, a przy okazji sięgną po „Martyrię”. W myśl powiedzenia:
cudze chwalicie, swego nie znacie, chciałbym przypomnieć, że na terenie naszej
diecezji jest wiele miejsc, które mogą pozwolić nam na wytchnienie oraz „odkrycie” i przybliżenie do Pana Boga.
Przede wszystkim zapraszam do wędrówki szlakami papieskimi. Pierwszy
to szlak „Tajemnic światła”. Wiedzie on
z Ełku do Wigier. Podzielony jest na pięć
etapów odpowiadających pięciu tajemnicom różańcowym światła. Drugi szlak papieski to szlak kajakowy Tajemnic Zawierzenia. Wiedzie on z Wigier przez jezioro
wigierskie, rzekę Czarną Hańczę, kanał
augustowski i jezioro do Studzienicznej.
Ten szlak wyznaczył sam Karol Wojtyła w 1954 r. spływając nim wraz z grupą
młodzieży. Trzeci szlak, to szlak Świadków Miłosierdzia z Krutyni do Pisza.
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Poza szlakami papieskimi ziemia mazursko – suwalsko – augustowska nasycona jest licznymi sanktuariami i obiektami
sakralnymi godnymi uwagi. W samym
Ełku są dwa sanktuaria: MB Fatimskiej
w katedrze ełckiej (figura koronowana
6 VI 1991 r. w Olsztynie) i Miłosierdzia
Bożego na Konieczkach. W Giżycku
jest sanktuarium Św. Brunona, w Olecku - Krzyża Świętego. Poza tym mamy
pięć sanktuariów maryjnych. W Sejnach
z figurą koronowaną 7 IX 1975 r. oraz
z koronowanymi obrazami MB Studzieniczańskiej w Studzienicznej (17 IX 1995 r.)
MB Królowej Rodzin w Rajgrodzie (5 VIII
2000 r. MB Różańcowej w Krasnymborze
(8 IX 2001 r.), MB Bazylianki w Lipsku (2
VIII 2001 r.). Trzeba jeszcze wskazać na
dwie konkatedry: Św. Aleksandra w Suwałkach i NMP Matki Kościoła w Gołdapi. Jest wiele pięknych drewnianych
kościołów. Do najpiękniejszych trzeba
zaliczyć w Gibach (dawna molenna staroobrzędowców), Mikaszówce, Monkinich,
Ostrykole, Rydzewie, czy Wieliczkach.
Nie sposób tu wymienić wszystkie zabytkowe świątynie. Tutaj rodzi się propozycja, aby Czytelnicy nadsyłali materiały
i zdjęcia z wakacyjnych podróży, które
moglibyśmy publikować (przypominam
adres: martyria@diecezja.elk.pl).
Oprócz
rozwijania
pobożności
i szerzenia kultu wakacje dopominają się
o uwzględnienie swojego rozwoju patriotycznego. Przypominają nam o tym kolejne rocznice: Powstania Warszawskiego,
Cudu nad Wisłą czy Obławy Augustowskiej.
Niniejszy numer zawiera obszerną
relację z centralnych uroczystości 25 lecia istnienia naszej diecezji, które odbyły
się w Ełku 8 czerwca, a także chciałbym
zwrócić uwagę na Stacje Dziecięcą i Młodzieżową I Kongresu Misyjnego Diecezji
Ełckiej. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem
tego wydarzenia. Wierzymy, że Kongres
odnowi w nas ducha misyjnego.
Zachęcam do zajrzenia do naszego diecezjalnego miesięcznika. Wszystkim czytelnikom życzę dobrych wakacji i duchowego ubogacenia.
Ks. Krzysztof Zubrzycki
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25 lat Diecezji Ełckiej cd.

26. Peregrynacja Obrazu MB Częstochowskiej w diecezji ełckiej (20132014 r.)
Przez dziewięć miesięcy – od 21 września 2013 r. do 7 czerwca 2014 r. – diecezja
ełcka stała się Kaną Galilejską. W dniu
rozpoczęcia Maryjnego nawiedzenia każda ze 151 parafii otrzymała symboliczną
łódź żaglową, która była miejscem gromadzenia darów duchowych podczas trwania
peregrynacji. W wigilię święta Zesłania
Ducha Świętego w Ełku odbyło się uroczyste zakończenie peregrynacji obrazu
Matki Bożej Jasnogórskiej oraz diecezjalne dziękczynienie za dar kanonizacji Jana
Pawła II. Delegacje parafialne przywiozły
także te symboliczne łodzie, aby złożyć je
w procesji z darami ołtarza.
Czas nawiedzenia został przez parafie
wykorzystany jako duszpasterska szansa.
Było ono impulsem do ożywienia wspólnot, ruchów kościelnych i stowarzyszeń.
W wielu rodzinach na nowo zapanowała
miłość, jedność i zgoda – to czas odnowy
duchowej, umocnienia na drodze do świętości, a także licznych nawróceń. Myśl
przewodnia peregrynacji brzmiała następująco: „Maryjo, bądź nam Przewodniczką w wierze!”.

27. Poświęcenie kaplicy św. Jana
Pawła II przy ełckiej katedrze (2014 r.)

24 maja odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej przy katedrze
ełckiej kaplicy kuczci św. Jana Pawła II
oraz krypty biskupów ełckich, do której
zostały przeniesienie z tymczasowego grobowca doczesne szczątki śp. bp. Edwarda
Samsela.
Kaplica jest przede wszystkim przeznaczona do adoracji Najświętszego Sakramentu. Projektował ją inż. Andrzej
Chwalibóg, a autorem projektu wystroju
wnętrza jest znany rzeźbiarz – prof. Wincenty Kućma.
W uroczystości uczestniczyli: abp Józef
Michalik – metropolita przemyski, abp
Edward Ozorowski – metropolita białostocki, bp Jan Styrna – biskup administrator z Elbląga, bp Janusz Stepnowski – biskup łomżyński, bp Tadeusz Bronakowski
– biskup pomocniczy z Łomży, bp Stanisław Stefanek i bp Tadeusz Zawistowski
– biskupi seniorzy także z Łomży oraz
biskup ełcki, Jerzy Mazur i biskup pomocniczy, Romuald Kamiński.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosi abp Józef Michalik – kolega z rocznika biskupa Samsela.

studencki
Fundacji
29. Obóz
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” (2015 r.)
Siedmiuset studentów, stypendystów
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
uczestniczyło od 8 do 14 lipca w obozie
formacyjnym w diecezji ełckiej. Uroczystą Mszą św. w diecezjalnym sanktuarium
Bożego Miłosierdzia, której przewodniczył bp Jerzy Mazur, zainaugurowano
wypoczynek żaków z całej Polski. Oprócz
formacji duchowej i integracji młodzież
miała możliwość poznania malowniczych
terenów Mazur i Suwalszczyzny. Stypendyści fundacji, to młodzież szczególnie
uzdolniona z rodzin wiejskich i mniejszych miast. Są oni „żywym pomnikiem
św. Jana Pawła II”. Podczas obozu formacyjnego towarzyszyło im hasło „Odwagi!
Bóg jest z Wami”.

30. Otwarcie Kajakowego Szlaku
Papieskiego Apostołów Miłosierdzia
KRUTYŃ – PISZ (2015 r.)

28. Powołanie do istnienia Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej diecezji ełckiej (marzec 2015 r.)
W Niedzielę Palmową 29 marca bp Jerzy Mazur powołał do istnienia Młodzieżową Radę Duszpasterską, na której czele
stanął ks. Łukasz Różycki, duszpasterz
młodzieży diecezji ełckiej. Rada skupia ruchy i stowarzyszenia działające na terenie
naszej diecezji. To głos doradczy księdza
biskupa w sprawach istotnych, dotyczących szeroko rozumianego duszpasterstwa
młodzieży. Oprócz funkcji opiniotwórczej
inspiruje działania, a także wyznacza kierunki rozwoju tych podejmowanych.

Inauguracja Kajakowego Szlaku Papieskiego Apostołów Miłosierdzia Krutyń
– Pisz zgromadziła 21 sierpnia na plaży
w Ukcie w Puszczy Piskiej, nad rzeką Krutyń sporą grupę mieszkańców, turystów
i pielgrzymów. Spotkaniu przewodniczył
i szlak pobłogosławił kard. Gerhard Müller – prefekt Kongregacji Nauki Wiary
w Watykanie.
Trasa, trzeciego już w diecezji ełckiej
szlaku papieskiego (po szlaku Tajemnice
Światła z Ełku do Wigier i kajakowym
szlaku Tajemnice Zawierzenia z Wigier do
Augustowa-Studzienicznej), upamiętnia
spływ kajakowy ks. Karola Wojtyły z 1957
roku, kiedy na przełomie lipca i sierpnia
płynął wraz z grupą 26 młodych naukowców krakowskiego środowiska. Kajakowy
Szlak Papieski Apostołów Miłosierdzia
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z Krutyni do Pisza podzielony jest na pięć
etapów. Myślą przewodnią na tej ponad
100-kilometrowej trasie jest Miłosierdzie
Boże i Jego ziemscy orędownicy: św. s.
Faustyna Kowalska, bł. ks. Michał Sopoćko i św. Jan Paweł II. Szlak kajakowy na
Krutyni przez wielu uważany jest za najpiękniejszy w Polsce, a nawet w Europie.

Warto BYĆ
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ZAPROSZENIE NA NOC POKUTNĄ

Z 21 na 22 lipca (z piątku na sobotę) odbędzie się czuwanie modlitewne wraz ze świętą
Marią Magdaleną w kościele w Mikaszówce przed uroczystością odpustową. Rozpoczęcie o godzinie 19-tej Mszą św., o 21.00 Apel Jasnogórski i konferencja, następnie
nabożeństwo pokutne, o północy pasterka, po czym: różaniec, droga krzyżowa ze
świecami, godzinki. Zakończenie o 5-tej rano.
Serdecznie zaprasza ks. Proboszcz Andrzej Borkowski

ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE

W dniach 8 – 10 września w Mikaszówce odbędą się rekolekcje Ognisk Pokutnych. Zapraszamy wszystkich chętnych. Rozpoczęcie o godz. 17-tej. Zapisy i bliższe informacje
pod nr. tel. 783557763

Zaproszenie na pielgrzymkę Suwałki–Wilno

31. Poświęcenie i otwarcie Domu
Miłosierdzia dla seniorów (2015 r.)
We wspomnienie męczeństwa św. Jana
Chrzciciela, w sobotę 29 sierpnia, odbyło
się poświęcenie Domu Miłosierdzia jako
miejsca dziennego oraz całodobowego pobytu dla seniorów, wchodzącego w skład
Centrum Diagnozy i Terapii w Ełku. Obrzędu poświęcenia, poprzedzonego Mszą
św., dokonał abp Gerhard Ludwig Müller
– prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki
Wiary. Dom Miłosierdzia docelowo może
przyjąć 46 pensjonariuszy oraz 20 osób na
pobyt dzienny.

Pielgrzymka to niezwykły dar od Boga, z którego możesz skorzystać i uprosić upragnione łaski. Zapraszamy 15 lipca na XXVII Międzynarodową Pielgrzymkę Pieszą
Suwałki – Wilno. Zgłoszenie można dostarczyć osobiście do Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach, wysłać przez Internet lub drogą korespondencyjną. Kartę zgłoszenia, jak również szczegółowe informacje, można wydrukować ze strony internetowej pielgrzymki: www.suwalki-wilno.salezjanie.pl.

XXV Ełcka Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę

W tym jubileuszowym roku w szczególny sposób zapraszamy wszystkich, którzy niegdyś pielgrzymowali z EPP na Jasną Górę. Niech wspólne świętowanie 25-lecia pielgrzymowania przed tron Pani Jasnogórskiej będzie okazją do wspomnień i radości.
Pielgrzymka wyrusza z Ełku 28 lipca (piątek) po Mszy św. o godz. 6.00, natomiast wejście na Jasną Górę przewidziane jest na 11 sierpnia (piątek) ok. godz. 10.30. Podstawowe
wiadomości są umieszczone na stronie internetowej: www.pielgrzymka.diecezja.elk.pl
oraz www.facebook.com/EPP.2011. We wszystkich sprawach dotyczących pielgrzymki
na Jasną Górę można zwracać się do jej kierownika – ks. Łukasza Kordowskiego (ul. 3.
Maja 10, 19-300 Ełk, tel. 516-237-040, email: venejk.4.4@wp.pl).

„Z Maryją wysławiajmy
miłosierdzie Pana”

32. Kongres Małżeństwa i Rodziny
(grudzień 2015 r.)
W dniach 9-10 grudnia 2015 roku odbył się Kongres Małżeństwa i Rodziny
w Ełku w obiekcie MOSiR przy ul. Kolbego 11. Hasłem przewodnim kongresu było:
Rodzinne „my” w małżeńskim „ja i Ty”.
Gośćmi specjalnymi kongresu byli: Josh
McDowell oraz ks. Piotr Pawlukiewicz.
W pierwszym dniu kongresu podjęto tematykę związaną z relacjami małżeńskimi
i rodzinnymi, a drugi pod hasłem „Mądrość serca” skierowany był do młodzieży
i ich opiekunów.

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

5

MISJE dzisiaj

Fiesty w Brazylii

ks. Michał Tokarzewski
– misjonarz z Brazyli

Jedną z najbardziej popularnych form świętowania
i manifestowania swojej pobożności w Brazylii są fiesty.
W zależności od regionu tego
wielkiego kraju, Brazylijczycy licznie uczestniczą w wielu uroczyście obchodzonych
świętach, związanych z kultem
świętych i patronów danego
miasta czy regionu w Brazylii.
Są one silnie związane z tradycją i kulturą danego miejsca.
Każdy region Brazylii posiada
swoje charakterystyczne zwyczaje np. na wschodzie fiesty
będą posiadały elementy kultury afrykańskiej (ze względu
na zasiedlanie tych terenów
przez niewolników przybyłych
z Afryki w czasie kolonizacji),
na wybrzeżu można spotkać
ku czci Matki Bożej Patronki
Żeglarzy, natomiast na południu tradycje są silnie zakorzenione w zwyczajach i kulturze
imigrantów, którzy przed laty
przybyli do Brazylii z wielu
krajów europejskich, w tym
również z Polski.
Ponieważ obecnie swoją pracę misyjną prowadzę
w mięście Luziania, w stanie
Goias, chciałbym podzielić się
swoim doświadczeniem przeżywania fiest w tym regionie.
Cały stan Goias posiada pięk-

Taniec dla św. Rity

ne zwyczaje i tradycje związane z przygotowywaniem
i uczestniczeniem w uroczystościach ku czci swoich patronów. Sięgają one pamięcią
do czasów kolonialnych, kiedy
wraz z odkrywaniem, podbijaniem i osiedlaniem nowych
ziem przez Portugalczyków,
została przekazana religia
chrześcijańska, tradycja i zwyczaje kościoła portugalskiego.
Fiesta oznacza po prostu
święto, ale obchody tego święta nie ograniczają się tylko
do jednego dnia. Można by je
porównać do naszego odpustu parafialnego, połączonego
z rekolekcjami i festynem parafialnym. Każdą fiestę zazwyczaj
poprzedza 9 dni nowenny (istnieją również takie, które trwają kilkanaście dni), podczas
których odprawiane są Msze
św., nabożeństwa, kapłani spowiadają, zaprasza się księdza,
który przewodniczy liturgii
i wygłasza słowo do wiernych
oraz w zależności od tego, jaki
jest zwyczaj w danej wspólnocie, organizowane są rożnego
rodzaju procesje z figurami
świętych lub sztandarami.
W Brazylii każda parafia
w ciągu roku organizuje kilka
lub kilkanaście fiest, w zależności od liczby wspólnot, które są oddzielnymi ośrodkami
duszpasterskimi tworzącymi
parafie. Każda wspólnota (tzw.
Comunidade) przed rozpoczęciem fiesty organizuje wybory
wśród wiernych, którzy wcześniej zgłaszają swoją kandydaturę do grona osób – organizatorów. Jest to bardzo budujące,
gdy widzi się wielu parafian,
którzy sami chcą angażować
się w świętowanie dnia patronalnego całej wspólnoty.
Zazwyczaj po każdej Mszy
św. organizowana jest dla wiernych cześć „rozrywkowa”, czyli przygotowywane są rożnego
rodzaju posiłki regionalne, odbywają się występy zespołów

Eucharystia przed rozpoczęciem fiesty

muzycznych, organizowane
są rożnego rodzaju gry, takie
jak np. bingo. Nieodłącznym
elementem tej części fiesty są
również licytacje (tzw. Leilao),
pokazy regionalnych tańców,
sztucznych ogni i wiele innych
atrakcji, które cieszą się dużą
popularnością.
Do tej pory odbyły się już
trzy duże fiesty w naszej parafii (ku czci św. Rity, na Uroczystość Zesłania Ducha Św.
i w Uroczystość Trójcy Świętej), a przed nami jeszcze cztery
(Nossa Senhora da Ewangelizacao, Matki Bożej Różańcowej i św. Jana Pawła II).

Wspólne grilowanie

Młodzież z ks. Michałem

Każda fiesta jest ważnym
wydarzeniem dla całej wspólnoty. Widać tu wielkie zaangażowanie wiernych w tworzenie,
organizowanie, ale również
pobożne uczestniczenie w fiestach. To ukazuje ich głęboką
wiarę i wielką cześć, jaką oddają poszczególnym patronom
swojej wspólnoty, miasta czy
regionu.
Dla mnie jest to nowe doświadczenie, poznawanie kultury i tradycji tych ludzi, do
których zostałem posłany, ale
również poznawaniem ich głębokiej wiary, której dają nieustanne świadectwo.

Procesja z darami
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Błogosławiona Teściowa

Bł. Marianna Biernacka

Bł. Marianna Biernacka (z d. Czokało)
urodziła się w 1888 r. w Lipsku. Pochodziła prawdopodobnie z rodziny grekokatolickiej. Wychowywała się w rodzinnym
miasteczku. Po śmierci męża pozostała na
gospodarstwie wraz z synem Stanisławem,
który 11 lipca 1939 r. zawarł związek małżeński z Anną, z domu Szymańczyk.
Na początku lipca 1943 r. miały miejsce
masowe aresztowania mieszkańców Lipska i okolic, będące odwetem Niemców za
zabicie przez partyzantów niemieckiego
policjanta. Na liście aresztowanych znalazł
się Stanisław Biernacki i jego żona Anna.
W lipcowy poranek 1943 r., uzbrojony
żołnierz niemiecki wszedł do domu Biernackich, nakazując Annie i Stanisławowi
opuszczenie mieszkania. Marianna – teściowa, padła do nóg esesmana i błagała
go o zezwolenie pójścia na śmierć zamiast
ciężarnej synowej. 13 lipca 1943 r. została rozstrzelana razem z 49 mieszkańcami

Lipska na fortach, za wsią Naumowicze
pod Grodnem.
Bł. Marianna oddała życie za dwie osoby: synową Annę i jej dziecko. Wiedziała,
jaką wielką wartością jest Życie. Niestety
współcześnie wiele osób nie ma szacunku
do niego. Ona swoim heroicznym czynem
mówi nam, że trzeba odrzucić to, co się
jemu sprzeciwia: aborcję, eutanazję, in vitro. Trzeba skoncentrować się na otoczeniu
troską kobiet w błogosławionym stanie. Nie
tylko ten gest, ale również całe jej życie było
potwierdzeniem, że moż-liwa jest prawdziwa miłość pomiędzy członkami rodziny,
w tym również w relacji teściowa – synowa.
13 czerwca 1999 r. w Warszawie św. Jan
Paweł II beatyfikował ją w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej. Jej
liturgiczne wspomnienie obchodzone jest
13 lipca.
Jest patronką życia poczętego, rodzin
oraz teściowych

Być teściową, być teściową…
Teściowe w XXI wieku nie cieszą
się dobrą opinią wśród społeczeństwa.
W związku z tym, jaka powinna być teściowa, według Pani?

Teresa i Ryszard Górscy

Być może niektóre synowe mają trudność z zaakceptowaniem mam, które – ich
zadaniem – są za bardzo zakochane w swoich synach. Być może niektóre teściowe
mają trudność z przyjęciem „nowości”,
jaką wnoszą żony ich synów. Relacje teściowa – zięć czasem też bywają trudne.
O tym, jak być dobrą teściową, rozmawiamy z p. Teresą Górską – szczęśliwą
żoną, matką, babcią i teściową.
Jak długo jest Pani teściową?
– Od 19 lat, mam synową i 3 zięciów.
Jeszcze będzie jeden, który przygotowuje
się do wejścia do rodziny.

–Teściowa w obecnych czasach potrzebna jest jako osoba aktywna, pracująca, wspierająca finansowo, umiejąca czatować w internecie, niebędąca ciężarem dla
swoich dzieci. Takimi nas postrzegają, ale
niekoniecznie tak jest w życiu. Każda rodzina jest inna. Każdy człowiek jest indywidualną, niepowtarzalną osobą. Dzięki
temu, jacy jesteśmy, mamy takie rodziny.
Teściowa, moim zdaniem, to osoba, która nie powinna ingerować w życie swoich
dzieci ani nie może pouczać. Nie powinna
oczekiwać na magiczne słowa typu „przepraszam”, ale sama używać tych pięknych
słów. Dla mnie najprostszą wskazówką
są słowa świętego Jana Pawła II: „Dziecko jest Darem powierzonym przez Boga.
Powinniśmy wychować je tak, aby umiało
żyć samodzielnie i podejmować właściwe,
odpowiedzialne decyzje”.
Czy w dzisiejszych czasach teściowe
odgrywają dużą rolę w życiu rodziny,
dzieci, wnuków?

– Jesteśmy częścią rodziny i zajmujemy
ważne miejsce. A jak ważne, to zależy od
obu stron. Najistotniejszy jest szacunek.
To nie tylko młodzi, czyli nasze dzieci,
winni szanować nas, ale my także powinniśmy – ponad wszystko – uszanować
wybór osoby, która towarzyszy im przez
całe życie. Czasami jednak bywa różnie.
I tu przychodzi z pomocą wiara. Winnyśmy dać przykład życia rodzinnego, być
autorytetem. Zdobywać się na szczerą
rozmowę, nie tylko z córką bądź synem,
ale także z synową czy zięciem. A wnuki
są naszą chlubą. To w nich szukamy naszych podobieństw lub cech – oczywiście
pozytywnych. Dla wnuków mamy więcej
czasu i cierpliwości, niż mieliśmy dla swoich dzieci.
Co jest najtrudniejsze w byciu teściową? Czy jest to przywilej?
– Najtrudniejsze, to chyba sama nazwa,
ponieważ tyle jest dowcipów, wielokrotnie
niekorzystnych. Osobiście lubię, gdy moi
zięciowie i synowa nazywają mnie mamą.
Jestem wtedy dumna i odczuwam niezwykły przywilej, że mogę być mamą dla osoby wybranej przez moje dziecko.

Co przed NAMI ?
Czy znana jest Pani postać bł. Marianny Biernackiej?
– Oczywiście, że znam. Chylę przed nią
czoło i podziwiam za odwagę. Kiedy żyła,
był czas wojny i nie wiadomo, jak mógł zareagować okupant niemiecki na Jej prośbę. Mógł wszystkich rozstrzelać, synową
także. Myślę, że wzruszyła niemieckie sumienie poprzez taki czyn i obudziła w nim
okruchy człowieczeństwa.
Czy bycie teściową może być drogą do
świętości?
– Być dobrą i lubianą teściową, to bardzo trudne, ale możliwe. Dla mnie rodzina
jest sensem życia. W niej odnajdu-ję swoje
powołanie i swoją misję życia. Można na
tej drodze podążać do świętości. Staram
się podołać tym wyzwaniom, a jak mi wychodzi, to oceni Pan Bóg i moi najbliżsi.
Jaka była Pani teściowa?
– Była dobrą teściową. Nie żyje od 4
lat. Nazywałam Ją mamą, bo urodziła
i wychowała mojego męża. Była osobą
wyciszoną, rozważną, umiejącą słuchać.
Żyła w cieniu władczego teścia. Stawała
zawsze po mojej stronie. Niech Dobry Bóg
obdarzy obojga Miłosierdziem, Radością
i Światłem wiekuistego szczęścia w Domu
Naszego Ojca.
Dziękuję za rozmowę.
Renata Różańska

Diecezjalne spotkanie
teściowych w Lipsku
8 lipca odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Teściowych w Sanktuarium Matki
Bożej Bazylianki w Lipsku nad Biebrzą. Bp Jerzy Mazur zaprasza teściowe z rodzinami do Lipska, skąd pochodzi bł. Marianna Biernacka. Uroczystą Mszę św.
o godz. 11.00 poprzedzi montaż słowno-muzyczny o bł. Mariannie.

Zapraszamy na spotkanie z Matką Bożą,
Królową Rodzin w Rajgrodzie
15 lipca już po raz XII zapraszamy na Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet do Sanktuarium Królowej Rodzin w Rajgrodzie.
Program uroczystości:
10:30 Przywitanie pielgrzymów,
10:45 Konferencja - p. Marek Kamionkowski, psychoterapeuta uzależnień ze
Starych Juch: „Sytuacja kobiety w rodzinie z problemem uzależnienia”,
11:45 Różaniec,
12:30 Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Jerzego Mazura oraz Akt Zawierzenia Matce Bożej,
14:00 Agapa,
15:00 Droga Krzyżowa zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Z Maryją na jeziorach
15 lipca po wieczornej Mszy św. ok. 19:30, z parafii MB Różańcowej wyruszy
procesja z figurą MB Fatimskiej do wioski żeglarskiej, skąd rozpocznie się rejs
z Matką Bożą po jeziorach. W trakcie rejsu będzie odmawiany różaniec w intencji wszystkich turystów wypoczywających nad mazurskimi jeziorami.
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Kościół ełcki jest wezwany,
aby siać nadzieję
Monika Rogińska

Jubileuszowa Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski

T

ymi słowami zwrócił
się do zebranych na
Placu Jana Pawła II
abp Wojciech Polak podczas
świętowania 25. rocznicy istnienia diecezji ełckiej.
W święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana diecezja ełcka przeżywała
dzień obchodów jubileuszowych 25-lecia ustanowienia
diecezji ełckiej. Uroczystej
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił abp Wojciech

Uczestnicy uroczystości

Polak, Prymas Polski. W koncelebrze udział wzięli biskupi
z Polski i zagranicy, licznie
przybyli kapłani oraz delegacje
władz samorządowych i wierni
z diecezji.
Bp Jerzy Mazur w słowie powitania powiedział: „Obchody
świętowania naszego jubileuszu
wpisują się w inne jubileusze:
600-lecie prymasostwa w Polsce; 300 rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej;
140 rocznicę objawień Matki
Bożej w Gietrzwałdzie; 100

rocznicę objawień Matki Bożej
w Fatimie; 100 rocznicę założenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, a także w roku, któremu
patronuje św. Brat Albert i bł.
Honorat Kuźmiński”.
Biskup Ełcki, wyrażając
wdzięczność zgromadzonym,
mówił: „Jubileusz 25-lecia jest
wspaniałą okazją, by zobaczyć
drogę, jaką przeszedł nasz
Kościół ełcki w tym ćwierćwieczu. Na tej drodze Bóg
postawił konkretnych ludzi,
którzy tworzyli i tworzą historię naszej diecezji”. W szczególnych słowach wdzięczności
bp Mazur zwrócił się do abpa
Wojciecha Ziemby, pierwszego
ordynariusza diecezji ełckiej. –
„Potrzeba było wielkiej odwagi
i ogromnego zaufania Bogu
i Matce Najświętszej, podejmując się tej wielkiej misji”. Ze
słowami wdzięczności zwrócił
się również do obecnego na
uroczystości abpa Edmunda
Piszcza, wieloletniego metropolity warmińskiego. Słowa
wdzięczności zostały skierowane do wszystkich, którzy
przyczynili się do uświetnienia
tej uroczystości. – Niech ten
jubileusz przyczyni się do jedności wśród prezbiterów i rozwoju jeszcze większej współpracy pomiędzy kapłanami,

Rycerze Kolumba z Wiżajn

osobami
konsekrowanymi
oraz świeckimi.
Abp Wojciech Polak w homilii zauważył: „Diecezja Ełcka, to Boże dzieło, Kościół,
który mieszka pośród synów
i córek tej ziemi, wciąż przechowuje w swych sercach
słowa świętego Jana Pawła II,
którymi kończył homilię wygłoszoną tutaj, na tej ełckiej
ziemi: odwagi! Życzę wam
odwagi. Bóg jest z wami. Przyszłość należy do was. Zawsze
z Chrystusem i Jego Matką
idźcie ku tej przyszłości. Idźcie ku tej przyszłości świadomi
tych sił, jakie macie w sobie,
w duszach i ciałach waszych.
Idźcie więc ku przyszłości!”
Ksiądz Prymas podkreślił
również, że: „Jubileusze mają
sens i znaczenie tylko wtedy,
kiedy stają się dowodem naszej wierności zobowiązaniom,
naszej czujności i gotowości,
w końcu naszego posłuszeństwa, zaufania i jedności. Aby
tak żyć, potrzebujemy obecności Chrystusa”.
„Miejscem, które Bóg wskazał, w którym Chrystus was
chce i potrzebuje, jest wasz
ełcki Kościół, wspólnota, która
w tym miejscu i w tym czasie
jest wezwana, aby siać nadzieję” – zapewniał ksiądz prymas.
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JUBILEUSZ 25-lecia diecezji ełckiej
Na zakończenie Eucharystii
biskup Mazur zawierzył diecezję ełcką przed figurą Matki
Bożej Fatimskiej. Poprzez ten
akt uczestnicy zobowiązali się
do szczególnej troski o rodzinę, do obrony życia poczętego
oraz zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.
Jubileusz diecezji był okazją do wyróżnienia osób zaangażowanych w budowaniu
duchowego i materialnego
Kościoła diecezji ełckiej. Abpa
Wojciech Polak oraz bp Jerzy
Mazur wręczyli około trzydziestu jubileuszowych medali
„Pro meritis in evangelizatione”.
Zgromadzonym na placu
słowa pozdrowień z Litwy
przekazał bp Jonas Ivanauskas z diecezji koszedarskiej.
„Trudno mi jest mówić
w waszym języku, ale naszym
wspólnym językiem jest język
Ewangelii Chrystusa. Pozdrawiam wszystkich w imieniu
całej Konferencji Episkopatu

Litwy. Życzę wam, aby Pan
Jezus był wam bardzo bliski.
Niech św. Jan Paweł II, który
był u was, a także patronowie
waszej diecezji – św. Wojciech
i św. Brunon, będą obecni
w waszym życiu” – mówił biskup. Biskup litewski zaprosił
diecezję ełcką na zbliżające się
uroczystości beatyfikacji abp
Teofiliusa Matulionisa, które
odbędą się 25 czerwca 2017 r.
w Wilnie”.
Bp Antoni Dziemianko
z Białorusi, przekazując pozdrowienia, przypomniał, że
biskup ełcki, pracując przed
laty w Baranowiczach, pobudował tam kościół pw. Matki
Bożej Fatimskiej, który w tym
roku został ogłoszony sanktuarium.
Słowo do zgromadzonych
skierował także abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. Dziękował diecezjanom
ziemi ełckiej, że tak często pielgrzymują do miejsc świętych
na terenie Kościoła metropo-

Helena Dońkowska odbiera z rąk Prymasa medal Biskupa Ełckiego

Koncelebranci

Wspólne dziękczynienie za dar diecezji

litarnego. Mówił, że: „To jest
nasz wspólny punkt odniesienia naszego życia duchowego”.
Arcybiskup zaprosił diecezjan
do włączenia się 10 września
2017r. w wielki jubileusz objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
Wielu, spośród obecnych
na uroczystościach jubileuszowych, pamięta pierwsze dni jej
istnienia. Osobą taką jest ks.
prał. Zygmunt Sędziak. „Kiedy powołano diecezję ełcką
byłem proboszczem parafii
w Bakałarzewie. Bp Wojciech
Ziemba na moje wyjaśnienia,
że może lepiej, żebym został
w swojej parafii, powiedział,
że: „łatwiej już pracującemu
przypomnieć, niż nowego od
początku uczyć” i tak oto zo-

stałem powołany na ekonoma diecezjalnego. Początki
w nowopowstałej diecezji były
trudne, budowa całej struktury administracyjnej wymagała
mocnego zawierzenia i znajomości, nie tylko prawa”.
Przed 25 laty w nowopowstałej diecezji ełckiej pracę
rozpoczynało 171 kapłanów
oraz 28 zakonników, pochodzących z diecezji łomżyńskiej i warmińskiej. Obecnie
pracuje w niej ponad 350 kapłanów. Od początku istnienia diecezji powołano Wyższe
Seminarium Duchowne, które wykształciło już ponad 200
kapłanów oraz Sąd Biskupi.
W struktury diecezji mocno
wpisała się Caritas diecezjalna.
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Maciej Sparzak

Rzecz o odwadze

Patrzeć w dal ... z Juzesem

O

statnio poruszyły
mnie słowa Ewangelii
zasłyszane w kościele: „Wy jesteście
światłem świata. Nie może się
ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła
i nie stawia pod korcem, ale
na świeczniku, aby świeciło
wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,14 -16). Rozważałem
je niezwykle indywidualnie,
a ponadto skłoniły mnie do
kilku refleksji i wspomnień.
W tych słowach otrzymujemy konkretne zadanie. Jezus
Chrystus stawia przed nami,
osobami wierzącymi, wymaganie polegające na tym, aby
wspiąć się na wyżyny odwagi.
Jeśli robisz coś dobrego, to musisz mieć odwagę pokazywać
to światu. Jeśli tworzysz coś na
chwałę i dla dobra innych, to
powiedz o tym. Jeśli w coś wierzysz, to dlaczego masz nie pochwalić się tym przed ludźmi.
Zadanie nie jest łatwe. Żyjemy w czasach, w których
znajomość słowa takiego jak
odwaga często kończy się na
definicji słownikowej. Boimy
się ryzyka, wchodzenia w życie

bezwarunkowo. Każda decyzja
powinna być dobrze przemyślana, musimy przeanalizować
każde „za” i „przeciw”. Zastanawiamy się nad tym, czy nam
się to opłaci, czy aby przypadkiem za wiele nie stracimy.
A tu dostajemy jasno przekazane zadanie – wierzysz, to
pokaż to, zrobiłeś coś dobrego
– pokaż innym. Zrób tak, aby
każdy mógł z tego zaczerpnąć.
Jak bumerang wraca mi
przed oczyma obrazek oglądany bardzo często w czasie,
kiedy jeszcze studiowałem
w Białymstoku, w mieście jak
wiemy katolicko-prawosławnym. Codziennie, przemieszczając się komunikacją miejską, widziałem ludzi, którzy
przejeżdżając obok cerkwi
bądź kościoła, zdobywali się
na odwagę wykonania znaku
krzyża czy zdjęcia czapki z głowy. Czy to katolik, czy prawosławny, publicznie, wobec
innych, przyznawał się do swej
wiary. Rzecz o tyle zdumiewająca, że bardzo często były
to osoby młode, jeszcze z plecakami na plecach, a nie, jak
by można było przypuszczać
starsze, którym przyznawanie
się do swoich wartości zawsze
przychodziło łatwiej. Być może
był to tylko utarty, mechanicz-

ny zwyczaj. Być może rzadko
był wyrazem prawdziwej, zażyłej relacji z Bogiem. Jedno
jest pewne, ci wszyscy ludzie,
świadomie czy nie, po prostu

swoim postępowaniem pokazywali ewangeliczne światło,
które wtedy wywierało na
mnie ogromne wrażenie. Ich
zachowanie skłoniło mnie do
odwagi.
Przed nami czas wakacji,
w którym będziemy mieć wiele okazji, aby wykazywać się
odwagą. Będziemy uczestniczyć w koncertach, wyjazdach,
różnych formach wypoczynku
oraz na pewno często znajdziemy się w większej grupie ludzi,
wśród znajomych, przyjaciół
i rodziny. Każde to miejsce
i otoczenie może być dobre
do tego, aby odważnie dawać
świadectwo i pokazać czym
żyjemy i czego od siebie wymagamy. A może nasza postawa kogoś poruszy i przekona
do zmian oraz do postawienia
sobie nowych wymagań?

Odwagi !!!
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Na ludzkie DYLEMATY

Nie prawo a obowiązek
wypoczynku
To niewiarygodne, że na
liście 100 najbardziej stresujących nas wydarzeń bądź
okoliczności na 42. miejscu
uplasował się…. urlop. Jak to
możliwe, że coś, co powinno
się nam kojarzyć wyłącznie
z relaksem oraz mieć wyłącznie pozytywne konotacje, łączyć się może z jakimkolwiek
dyskomfortem? Czy przypadkiem nie zatraciliśmy umiejętności odpoczywania? Czy
w ogóle zdajemy sobie sprawę
z tego, jak ważna dla naszego
osobistego rozwoju i zdrowia mentalnego jest sprawa
odpoczynku? Jednym z zamysłów Stwórcy jest ład i porządek w świecie. Wystarczy
popatrzeć na zmieniające się
pory roku bądź następujący
po nocy dzień. Tej cykliczności poddany jest również
rytm naszej pracy oraz odpoczynku. Nie jest dobrze, kiedy
akcent położymy na jednym
z nich. Niestety, świat żądający od nas pogoni za sukcesem,
perfekcjonizmem oraz pieniądzem sprawia, że zbyt często
akcent kładziemy na pracy.
Do tego nosimy w sobie błędne przeświadczenie, że urlop
należy się tylko bogaczom lub
tym, którzy w nawale pracy na
niego zasługują. Urlop i wypoczynek należy się każdemu.
Najlepszemu wypoczynkowi
wakacyjnemu służy zmiana
miejsca. Dlaczego jednak tak
często po powrocie z wakacji
czujemy się niespełnieni? Celowo używam tego określenia,
a nie słowa „zmęczeni”, gdyż
aktywne wakacje, przepełnione zwiedzaniem, wysiłkiem
fizycznym, długimi spacerami
okazują się bardzo dobrą formą spędzania wolnego czasu.
Podczas wysiłku fizycznego
wydzielają się endorfiny –
hormony szczęścia, a poprawa samopoczucia będzie się
utrzymywała po powrocie

z urlopu. Decyzja o dobrym
wypoczynku nie kończy się
jednak wraz z naszym wyjazdem. Wielu z nas nie może się
oprzeć pokusie zabrania pracy ze sobą, niekoniecznie dosłownie – w postaci pliku dokumentów do przejrzenia, ale
również w postaci komórki
służbowej czy laptopa. W tym
przypadku, niestety, zdobycze
najnowszej techniki powodują, że możemy być w kontakcie
z pracą niezależnie od odległości. Krótko mówiąc, udany wypoczynek musi nieść
ze sobą pewną dozę zmiany,
obrotu codziennego stylu życia o 180 stopni. To znaczy, że
jeżeli na co dzień masz w pracy ciągły kontakt z ludźmi –
podczas urlopu ogranicz go
maksymalnie do minimum,
chociażby do wąskiego grona
najbliższych z rodziny oraz
grona dobrych przyjaciół.
Masz pracę siedzącą – spróbuj
spędzić urlop aktywnie. Twoja praca wyczerpuje Cię fizycznie – podczas urlopu wypoczywaj jak najwięcej. Twój
kalendarz jest zawsze pełen
spotkań i terminów – nie planuj urlopu, wypełniając go
kolejnymi wycieczkami, spędzaj czas spontanicznie. Jedyny nakaz jakiego bezwzględnie powinniśmy przestrzegać,
to robić to, co sprawia nam
przyjemność. Czas urlopu jest
czasem, kiedy możemy dowartościować w naszym życiu
te sfery, które na co dzień są
zaniedbywane. Istnieje pewne niebezpieczeństwo niewłaściwego zrozumienia tych
słów. Urlop nie jest po to, żeby
wolny czas wykorzystać na
nadrobienie zaległości w innej
bądź tej samej pracy, zmuszanie się do takich rzeczy, które
nie dają nam przyjemności.
To nie da nam spokoju, a już
na pewno nie zregeneruje naszych sił. A co wtedy, kiedy

z różnego rodzaju powodów
nie możesz opuścić miejsca
zamieszkania? Nawet w domu
staraj się maksymalnie unikać
myśli o pracy, wzmocnij więzi z Twoimi bliskimi, pomyśl
o aktywności na świeżym
powietrzu, dobrze się wyśpij,
nadrób zaległości w czytaniu
książek, oddaj się swojemu
hobby.
Warto przyjrzeć się kwestii docenienia wypoczynku
w naszym życiu i docenić czas
na zregenerowanie sił w cyklu
naszego życia codziennego.
Wszak to nasze „wielkie odpoczywanie” podczas urlopu jest
konsekwencją tego, czy potrafi-

Ks. Radosław Rybarski

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

e-mail:radoslawrybarski@gmail.com

my wykorzystać choć odrobinę
wolnego czasu na „niewielkie”,
ale równie potrzebne odpoczywanie. Dlatego niech naszym
motywacjom do wypoczynków
„większych” bądź „mniejszych”
towarzyszą Chrystusowe słowa
– „Idźcie, odpocznijcie nieco”.
Życzę owocnego czasu wakacji
oraz urlopów.
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Z wizytą u PANI GIETRZWAŁDZKIEJ

MARTYRIA 7/2017

Ks. Dawid Kőver CRL

140 lat objawień w Gietrzwałdzie
Polskie Lourdes
i portugalski Gietrzwałd.

Figura Matki Bożej przy źródełku w Gietrzwałdzie

Gietrzwałd, to niewielka
warmińska miejscowość położona na trasie pomiędzy
Olsztynem a Ostródą. Mieszkając na Górnym Śląsku, przed
2003 rokiem o jej istnieniu nie
miałem pojęcia. W sierpniu
wspomnianego już roku stawiłem się w Gietrzwałdzie, by
rozpocząć formację zakonną
u kanoników regularnych. Od
tego czasu, co roku, jako kleryk spędzałem w tej wiosce
kilka letnich tygodni. Zresztą
i pierwsze kapłańskie kroki
stawiałem na tej ziemi.
Gietrzwałd zachwyca pejzażami i ciszą. Na niewielkim
wzgórzu, ponad niską zabudową domów, wznosi się kościół Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny. Dziś – to sanktuarium, do którego przylega
plac objawień Matki Niepokalanej i teren ze źródełkiem.
Wszystko jest otoczone i przepełnione warmińską przyrodą – zielenią traw, kwiatów,
drzew, lasu. Gietrzwałd – to
kojąca cisza sprzyjająca modlitwie i kontemplacji ogarniającej każdego, kto przybędzie

do tego sanktuarium (może
z wyjątkiem dnia głównych
uroczystości
odpustowych
w niedzielę po 8 września).
Szesnastowieczne źródła
historyczne podają, że obraz
Matki Boskiej z Dzieciątkiem
otoczony był kultem w gietrzwałdzkim kościele parafialnym. Dziś, umieszczony
w głównym ołtarzu bazyliki,
przyciąga wzrok wszystkich
przekraczających próg świątyni. Bije od niego blask – nie
tylko odbity od srebrnych
sukienek światła reflektora,
ale też dostojeństwa i chwały ukazanego na nim Bożego
Syna i Jego Świętej Rodzicielki. Maryja prawą ręką
wskazuje na Dzieciątko Jezus
trzymające księgę Ewangelii
i pełnym pokoju, pogodnym
spojrzeniem mówi „oto droga
do pełni życia”. Madonna jest
pozdrawiana przez aniołów
jako ich Pani i królowa nieba. W tym roku przypada 50.
rocznica umieszczenia na obrazie koron papieskich przez
kardynałów Wyszyńskiego
i Wojtyłę.

Po objawieniach Maryi
w Lourdes a przed tymi w Fatimie, Niepokalana ukazywała się w Gietrzwałdzie dwóm
polskim dziewczynkom: dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej i starszej o rok, jej kuzynce, Justynie Szafryńskiej.
Dzięki roztropności ówczesnego proboszcza gietrzwałdzkiego – ks. Augustyna Weichsela,
który spisywał wszystko to,
co dziewczynki opowiadały,
a także protokołom komisarzy
biskupich – znamy dokładny
przebieg objawień.
Od 27 czerwca do 16 września 1877 roku Niepokalana
ukazywała się sto sześćdziesiąt razy. Maryja zjawiała się
w koronie klonu rosnącego
opodal kościoła i rozmawiała
z wizjonerkami w języku polskim. Wielokrotnie podczas
objawień padło wezwanie do
codziennego, gorliwego odmawiania różańca. Maryja, odpowiadając na różne pytania
wizjonerek, mówiła o wartości
Eucharystii, sakramentu pokuty, trzeźwości, także o sprawach związanych z trudną
sytuacją kapłanów i zakonów
w okresie kulturkampfu.
Chrystus podczas ostatniej
wieczerzy zapewnił Apostołów, że: „nie zostawię was sierotami”, a Maryja powiedziała
do dziewcząt: „nie smućcie się,
bo Ja będę zawsze przy was”.
Na własne oczy nie zobaczyłem wielkich uzdrowień, opisywanych w księdze cudów,
ale kto policzy duchowe cuda
sakramentu pokuty i małe łaski, których nawet nie uświadamiają sobie proszący. Starsi
księża z naszego zakonu byli
naocznymi świadkami uzdrowień, później potwierdzonych

dokumentacją
medyczną.
Osobiście spotkałem osoby
lub członków ich rodzin, które doznały łask, przybywając
z różnych zakątków Polski, regularnie przyjeżdżając do Gietrzwałdu, by dziękować za cud
i prosić Maryję o dalsze łaski.
Chorzy przychodzą modlić się
przed kapliczką z figurą Matki
Niepokalanej, której wybudowania zażyczyła sobie Ona
sama. Ze źródła tryskającego
pod lasem, które pobłogosławiła Maryja, piją wodę i zabierają ją do domów.

Prawda czy bujna fantazja prostych wiejskich
dziewczynek?
Takie pytanie zadawały sobie przybywające w czasie objawień kilkunastotysięczne rzesze ludzi. To pytanie zadawali
sobie również duchowni i lekarze badający nietypowe relacje
Basi i Justynki. Mistrz z Nazaretu mówi o ocenie uwzględniającej owoce, efekty. Świętobliwe życie Barbary, która jako
szarytka pracowała na misjach,
odnowa moralna i religijna sięgająca poza granice pruskiego zaboru, licznie powstające
bractwa trzeźwościowe – to
tylko niektóre z tych owoców.
Sto lat po zakończeniu objawień, biskup warmiński, Józef
Drzazga, sięgając do archiwów
i widząc „dziś” swojej diecezji,
zatwierdził kult objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie.
Kto uczestniczył w obchodach 25. rocznicy powstania
diecezji ełckiej, usłyszał zaproszenie arcybiskupa Józefa Górzyńskiego na odpust
w Gietrzwałdzie – 10 września
bieżącego roku. Zachęcam
do modlitewnego skupienia
i zaczerpnięcia strumieni łask
w tym sanktuarium.
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W roku OJCA UBOGICH
s. Jadwiga Marzena Śliwowska

Adalbert Chmielowski
Wojciech Chmielowski –
ojciec Brata Alberta – urodził
się w 1811 roku w Miropolu na Wołyniu. Był jednym
z sześciorga dzieci Felicji
z d. Kwaśnickiej i Franciszka
Chmielowskiego.
Wojciech
pochodził ze szlachty herbu
Jastrzębiec, z rodziny o mocnych tradycjach patriotycznych. Jego dziadek Teodor
walczył w armii napoleońskiej.
Udział w zakończonym klęską powstaniu listopadowym
Chmielowscy przypłacili utratą majątku i pozycji społecznej. Sytuacja zmusiła młodego
Wojciecha do podjęcia pracy
zarobkowej. Dzięki pomocy znajomego znalazł posadę
w rosyjskim urzędzie celnym.
W Syrokomli na Podlasiu poznał Józefę Borzysławską, którą poślubił w Brwinowie (pod
Warszawą) 3 czerwca 1838
roku. W tym samym czasie
Wojciech awansował na naczelnika komory celnej w Igołomii (koło Krakowa). Dało to
młodym małżonkom szansę
na stabilizację. Po siedmiu latach przyszło na świat upragnione i wyczekiwane dziecko
– Adam. Józefa pisała do swojej teściowej w sierpniu 1846
roku: „(…) wnuczek rośnie, zupełny ojciec z podobieństwa”.
W tym samym liście Wojciech
zachwalał niezwykłą urodę
i inteligencję małego Adama.
Urzędnicza posada Wojciecha, mimo dobrych zarobków,
wiązała się z częstymi przeprowadzkami. Dzięki zdolnościom i pracowitości systematycznie awansował. Z czasem
jednak Chmielowscy zmuszeni byli opuścić Igołomię. Powodem tej przeprowadzki stała się nieprzyjemna atmosfera
panująca w Urzędzie Celnym.
Wojciech napisał 3 sierpnia
1846 roku list do matki, miesz-

kającej na Podolu, w którym
ujawnił swoje trudności: „Na
początku kwietnia (…) byłem
bardzo nieszczęśliwy, byłem
pozbawiony kawałka mojego
chleba przez zazdrość, przez
złość ludzi łajdaków, a osobliwie mojego jednego podwładnego, który mię oskarżył przed
władzą. (…) Po rozpoznaniu
mojego
usprawiedliwienia
natychmiast mnie przywrócono, a tak byłem bez posady
tutaj miesiąc”. Młoda żona
z synkiem pozostała jakiś czas
w Igołomii, gdyż mąż chciał
dopilnować zbioru plonów
na prowadzonym przez siebie
małym gospodarstwie rolnym. W liście do matki pisał
z niemałą dozą humoru: „Żonę
moją zostawiam z synem, który jej bardzo dopomaga w gospodarstwie, w dozorze żniwa
i młocki do czasu, póki zupełnego sprzętu nie uskuteczni”.
Wojciech Chmielowski zaczął pracę w Komorze Celnej
I Klasy w Słupcy, która znajdowała się na trakcie poznańskim, ok. 60 km od Warszawy.
Mieszkali tam niespełna rok.
W 1847 roku rodzina przeprowadziła się do Szczypiorna (w pobliżu Zakroczymia).
Ta Komora Celna była szczególnie ważna dla rosyjskiego
skarbu państwa, ponieważ
przez nieszczelną granicę dokonywano przemytu mięsa
i wędlin do Prus oraz spirytusu z Prus. W Szczypiornie
urodzili się dwaj synowie –
Stanisław i Marian. W 1852
roku Chmielowscy wydzierżawili, a potem wykupili majątek
w Czernicach w pobliżu Wielunia. Tutaj urodziła się im jedyna córka – Jadwiga. Niestety
na szczęście rodzinne zaczął
padać cień postępującej choroby Wojciecha. Problemy zdrowotne zmusiły go do porzuce-

Rekonstrukcja wnętrza pokoju mieszkania
rodziny Chmielowskich z połowy XIX w.

nia obowiązków zawodowych.
Rodzina sprzedała posiadłość
w Czernicach i przeprowadziła się do Warszawy, przy
ul. Książęcej. Tutaj Wojciech
pracował jako sekretarz kolegialny. Mimo wielu niedogodności Józefa i Wojciech Chmielowscy dbali o wychowanie
swoich dzieci, byli kochającą
się rodziną. Dzieciom wpajano wartości chrześcijańskie
i patriotyczne. Charakter pracy
Wojciecha zmuszał go do zachowania pozorów lojalności
wobec carskiej władzy, jednak
swoim dzieciom przekazywał
tradycje powstańcze i miłość
do ojczyzny. Ks. Lewandowski
pisał: „Rodzice Brata Alberta
sprawiali swym dzieciom miłe
i pożyteczne rozrywki, wynajmując dla nich w letniej porze
ogród owocowy w dzielnicy
„Koszyki” w Warszawie, gdzie
dziatwa pod gołym niebem
obozowała i raczyła się wybornymi owocami. Jeszcze
w późniejszym wieku Brat
Albert przy spożywaniu owoców, porównywał ich smak
z tymi gatunkami owoców, jakie w tym ogrodzie posiadał”.
Niestety z powodu nieuleczalnej choroby płuc (prawdopodobnie gruźlica) Wojciech
Chmielowski zmarł 25 sierpnia 1853 roku. Miał 42 lata.
Osierocił czwórkę dzieci, z których najstarszy syn – Adam
miał 8 lat. Wojciech został
pochowany na warszawskich
Powązkach.
O tym, że był dobrym
i uczciwym człowiekiem –
czułym oraz kochającym mężem i ojcem – świadczy epitafium na grobie:

„WOJCIECH
CHMIELOWSKI
URODZONY W GUBE.
WOŁYŃSKIEJ 1811
ZASNĄŁ W BOGU 1853
W DNIU 25 SIERP.
NACZELNIK KOMORY
SZCZYPIORNA
OBYWATEL POW.
WIELUŃSKIEGO
NAJGODNIEJSZY
CZŁOWIEK
NAJLEPSZY MĄŻ
I OJCIEC
ŻYŁ JAK DOBRY
CHRZEŚCIJANIN
POKÓJ JEGO DUSZY
ŻONA, TRZECH SYNÓW
I CÓRKA
TEN POMNIK ŻALU
I WDZIĘCZNOŚCI
POŁOŻYLI”.
Ciekawostką jest też to,
dlaczego Adam Chmielowski
przyjął imię Albert. Mogło
chodzić o powołanie się na św.
Alberta Wielkiego, ale bardzo
prawdopodobne jest, że chodziło również o Wojciecha
Chmielowskiego,
ponieważ
jego imię w jęz. niemieckim
zapisuje się jako Adalbert.
W Igołomii, obok naszego
domu zakonnego, znajduje się
muzeum św. Brata Alberta,
urządzone w miejscu dawnego budynku Komory Celnej, gdzie urodził się Adam
Chmielowski – św. Brat Albert. W muzeum tym, oprócz
części audiowizualnej, można
obejrzeć aranżację wnętrza
komory celnej (z okresu zaboru rosyjskiego) i pokoju mieszkalnego naczelnika.
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Pielgrzymka do ZIEMI ŚWIĘTEJ z Martyrią

Chwila zadumy na Pustyni Judzkiej

Droga Krzyżowa ulicami Jerozlimy

Emaus

Golgota

Góra Kuszenia

Grób Pański

Grota Narodzenia Mesjasza

Jerozolima

Jerozolima

Jest równiez czas na selfie

MARTYRIA 7/2017

FOTORELACJA - fot. Krzysztof Przekop

Kafarnaum

Kafarnaum

Kąpiel w Morzu Martwym

Nad Jordanem

Nasz przewodnik - ks. dr Marek Bednarski

Nazaret

Ogrody Bahajskie

Ogród Oliwny

Pod Ścianą Płaczu

Rejs po Jeziorze Galilejskim
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100-lecie SIÓSTR BENEDYKTYNEK

MARTYRIA 7/2017

s. Dobrawa Piaścik OSB

O Zgromadzeniu słów kilka
24 czerwca 1917 roku - 100
lat temu - była to niedziela.
Na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej w Białej
Cerkwi koło Kijowa przy ul.
Złotopolskiej 27 sześć postulantek czekało z przejęciem na
swoją uroczystość. Wcześniej
kandydatki do zakonu odprawiły trzydniowe rekolekcje,
a pani Jadwiga Aleksandrowicz, dobrodziejka sióstr, pomogła w przygotowaniach
materialnych, m.in. w uszyciu
strojów zakonnych. Rankiem
24 czerwca postulantki ubrane w białe suknie i welony jak
do ślubu, czekały w refektarzu na ceremonię obłóczyn,
którą poprowadził o. Ignacy
Miszkiewicz, jezuita z Kijowa.
Kiedy zaśpiewano Veni Sponsa Christi, drzwi się otworzyły
i weszły parami, stanęły przed
ołtarzem i uklękły na stopniu.
Celebrans obciął im symboliczne pukle włosów i każdej
dał na ręce habit uprzednio
poświęcony. Wtedy wróciły
do refektarza, aby się przebrać
i jako pierwsze siostry zakonne
nowo powstałego benedyktyńskiego Zgromadzenia weszły
do kaplicy na Mszę św.
Tak wyglądała Uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela dokładnie 100 lat temu.
To historyczny moment narodzin nowej rodziny zakonnej
– Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Przypadająca w tym roku setna rocznica tego wydarzenia zaprasza
nas wszystkich do wdzięczności Panu Bogu oraz do wspólnej radości i refleksji.
Założycielka Matka Jadwiga Józefa Kulesza odkryła
swoje powołanie w trudnych
dla Kościoła i klasztorów czasach zaborów. Idąc za głosem
Bożego Serca rozpoczęła formację zakonną w wileńskim
konwencie benedyktyńskich

mniszek i tam skrycie złożyła
śluby. Wymuszona sytuacją
polityczną konspiracja zakonnego życia Matki Jadwigi
prowadziła ją tułaczymi drogami przez różne klasztory,
zanim znalazła się w Białej
Cerkwi. Wsłuchując się nieustannie w pragnienia Najświętszego Serca Pana Jezusa,
przy ogromnej pomocy pani
Jadwigi Aleksandrowicz założyła tam ochronkę dla dzieci
osieroconych wskutek działań
wojennych, a dla zgłaszających
się do pomocy w prowadzeniu
tego dzieła dziewcząt, pragnących pogłębionego życia
duchowego, stała się Matką
i Założycielką wspólnoty zakonnej.
Duchowym córkom przekazała to, co kochała i czym
sama żyła: Regułę św. Benedykta i cześć dla Boskiego Serca. Nade wszystko ceniła pokój,
choć sama tak mało go zaznała
w życiu osobistym i zakonnym. Młode Zgromadzenie
hartowało się w licznych przeciwnościach i niepokojach wojennych - bolszewickiej pożogi, terroru wołyńskiej zbrodni,
niemieckiej okupacji. Pomimo
tych niesprzyjających okoliczności, wzrastało w powołania szukając nowych miejsc
do prowadzenia swojej misji.
Siostry zmuszone do opuszczenia Białej Cerkwi znalazły
przystań najpierw w Kowlu,
a potem także w Łucku i okolicznych miejscowościach. Po
zakończeniu II wojny światowej i zmianie granic przesiedliły się do centralnej Polski i bardzo szybko rozprzestrzeniły
się jak iskry z ogniska niosąc
skarb wiary i płomień miłości
w nowe miejsca: do Borkowic,
Końskowoli, Zagórowa, Puław,
Kwidzyna, Otwocka i wielu innych, nie tylko w kraju ale też
za granicą: do Stanów Zjedno-

czonych, Libii, Brazylii, Ekwadoru, na Ukrainę i Białoruś.
Za przykładem Założycielki
Matki Jadwigi rozmiłowanej
w Regule św. Benedykta i wsłuchanej w bicie Serca Boskiego
Oblubieńca, siostry benedyktynki misjonarki starają się
docierać ze swoją posługą do
wszystkich ludzi, szczególnie
dzieci i młodzieży, dostrzegając ich opuszczenie fizyczne
czy w obecnych czasach nawet
bardziej duchowe, by nieść im
pomoc, a nade wszystko zakorzeniać ich w miłości Boga i do
Niego prowadzić.
W Jubileuszowym Roku
100-lecia pragniemy wyśpiewać Bogu hymn wdzięczności.
Duchu wiecznej miłości,
który przychodzisz od Ojca
i od Syna, dziękujemy Ci za
powstanie i 100 lat istnienia
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, dziękujemy
za powołanie i charyzmat Założycielki Matki Jadwigi Kuleszy. Dziękujemy za powołanie
każdej siostry, które wzbogaciło naszą rodzinę zakonną,
a szczególnie za te, które jako

pierwsze zdecydowały się
ofiarować Bogu i Kościołowi
poprzez realizację powołania
zakonnego w naszym Zgromadzeniu. Dziękujemy za ich
pełne poświęcenia życie i zapominanie o sobie, za ofiarną
służbę we wszystkich dziełach
prowadzonych przez Zgromadzenie. Dziękujemy też za ks.
Antoniego Jagłowskiego i panią Jadwigę Aleksandrowicz,
których rola w początkach
powstawania i formowania
się naszej rodziny zakonnej
jest nieoceniona. Oni stanęli
z otwartym sercem i dłonią,
wspierając dzieło Założycielki.
Dziękujemy także za wszystkich biskupów, kapłanów i ludzi życzliwych, którzy dobrocią serca i ofiarami wspierali
i wspierają Zgromadzenie aż
do dziś. Prosimy Cię, Duchu
Święty, byś nadal kontynuował
swoje dzieło w każdej z nas
i w całym Zgromadzeniu, aby
nasze życie i powołanie ukazywało potęgę Twojej miłości.
Abyś we wszystkim był uwielbiony Boże w łasce niezgłębiony!
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XII Ogólnopolski Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka w Ełku za nami
Dmuchane wesołe miasteczko, strefy dla dzieci z zabawami, malowaniem twarzy,
bańkami i nagrodami oraz
śpiew na żywo i taniec zgromadził 1 czerwca na Placu Jana
Pawła II w Ełku kilkanaście
tysięcy rozbawionych dzieci
z diecezji ełckiej.
Festyn rodzinny „Bądźmy
razem”, to zabawa dla całych
rodzin. W tym dniu nie zabrakło atrakcji dla małych
i dużych. Były konkurencje
sportowe, warsztaty edukacyjne i taneczne, pokazy sprzętu
wojskowego, policyjnego oraz
strażackiego. Na scenie zaprezentowali się wokaliści, zespoły, przedszkola oraz szkoły
tańca. Odbył się również spektakl teatralny „Przygody Niestarszków”, podczas którego
dzieci były edukowane przez
sympatyczne postacie w zakresie bezpieczeństwa. Kolorowe
Niestraszki prowadziły przez
cały dzień animacje, karaoke
i konkursy dla dzieci w strefie
zabaw przygotowanej przez
PZU.
Najmłodsi bawili się wesoło na dmuchanych zjeżdżal-

niach, zamkach oraz na placu
zbaw w Kąciku Malucha, gdzie
otrzymywały drobne nagrody
i watę cukrową. Dzieci odwiedzały chętnie Aleję Misyjną,
w której zgromadzenia zakonne oraz wspólnoty misyjne przedstawiały swoją pracę
na wszystkich kontynentach.
Uczestnicy festynu podziwiali eksponaty, stroje oraz ogli
usłyszeć muzykę, która gości
na misjach. W strefie zabaw
PGNiG ogromną atrakcją było
malowanie toreb i poduszek
oraz fotobudka, w której można było wykonać pamiątkowe
zdjęcie. Starsze dzieci chętnie
korzystały z gier i dmuchanych
atrakcji przygotowanych przez
Biedronkę. Mamy i babcie mogły wykonać w Mammobusie
profilaktyczne badanie mammograficzne. Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki
NFZ prowadził konkursy dla
dzieci o tematyce prozdrowotnej. W namiocie medycznym
PRO-MEDICA była okazja
do poznania zasad udzielania
pierwszej pomocy.
Tegoroczny festyn rodzinny „Bądźmy razem” był połą-

czony z I Kongresem Misyjnym Diecezji Ełckiej. Tysiące
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów spotkało się najpierw w trzech ełckich kościołach, a następnie uroczyście
przyszło na Plac Jana Pawła II
w Ełku. Uroczystą Mszę św.
na placu poprzedziła modlitwa różańcowa poprowadzona przez Magdalenę Buczek.
Mszy św. przewodniczył ks. bp
Jerzy Mazur, który w homilii
mówił do dzieci: „Idź i głoś”,
„Idź i kochaj”, „Idź i czyń innych uczniami”. Ksiądz biskup
podkreślał, że każdy człowiek
ochrzczony ma nieść Chrystusa do innych i dzielić się wiarą
jak chlebem. Na zakończenie
liturgii misjonarze skierowali
słowa pozdrowienia w różnych
językach, a neoprezbiterzy zachęcali dzieci do podjęcia drogi powołania.
Już po raz dwunasty dzięki partnerowi strategicznemu
festynu – Jeronimo Martins
Polska SA, dzieci otrzymały
paczki, a spośród karnetów

zostały wylosowane nagrody
m.in. laptop, tablety, głośniki, komórki, rowery i deskorolki. Wartościowe nagrody
ufundowane przez sponsorów
zachęciły dzieci do udziału
w losowaniach. Caritas zadbała również, aby nikt tego dnia
nie poczuł głodu. Można było
delektować się grochówką, bigosem czy ciepłą kiełbaską. Na
zakończenie festynu ełcką publiczność do wspólnej zabawy
zaprosił Alexander Rybak.
XII Ogólnopolski Festyn
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Ełku to wynik współpracy wielu instytucji, Partnerów
i Sponsorów oraz osób indywidualnych, które wsparły
finansowo i rzeczowo nasze
przedsięwzięcie. Dziękujemy
wszystkim pracownikom Caritas Diecezji Ełckiej, mieszkańcom Schroniska im. Św.
Ojca Pio, Jednostce Strzeleckiej 1007 ZS „Strzelec” oraz
wolontariuszom za zaangażowanie i trud wniesiony w organizację tegorocznego festynu.
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Serdeczne podziękowania
kierujemy do:
- Jeronimo Martins Polska
SA /właściciel sieci sklepów
Biedronka/ – Partner Strategiczny XII Ogólnopolskiego
Festynu Rodzinnego
- PGNiG Obrót Detaliczny Sp.
z o.o. – Partner XII Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego
- Fundacja PZU – Partner XII
Ogólnopolskiego Festynu
Rodzinnego
- PZU – Sponsor XII Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego
- Urząd Miasta w Ełku Współorganizator
- Urząd Gminy w Ełku
- Sponsor

- Starostwo Powiatowe w Ełku
- Sponsor
- Wojewoda Warmińsko
- Mazurski
- Fundacja Entraide
- Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ełku

- Ełckie Centrum Kultury
- Komenda Powiatowa Policji
w Ełku
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Ełku
- Straż Miejska w Ełku

- PRO-MEDICA Sp. z o.o.
- Warmińsko-Mazurski
Oddział Wojewódzki NFZ
- Servistal Sp. z o.o.
- Murbet Sp. z o.o.
- New House Firma Usługowo-Budowlana Paweł
Babiński
- Zakłady Produkcyjno –
Usługowe
„PRAWDA” Sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Ełku
- Bar Gigant
- Restauracja
Dos Patos
- Zakład Cukierniczy
„Michał”
- Hotel
Rydzewski

ne, stanu zdrowia, ograniczonej możliwości w poruszaniu
się, organizowane są również
indywidualne spotkania w domach seniorów. Animatorzy
odwiedzają seniorów dwa razy
w miesiącu i prowadzą zajęcia
z zakresu gimnastyki, plastyki
lub muzyki.

Kawiarenka Senioralna przy
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego
1 w Ełku zaprasza seniorów powyżej 60 roku życia z powiatu
ełckiego do korzystania z zajęć.
Projekt Kawiarenka senioralna
jest realizowany przy wsparciu
finansowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Renata Stańczyk

Kawiarenka Senioralna
Aktywność jest warunkiem prawidłowego rozwoju
człowieka w każdym wieku.
Jest szczególnie istotna u osób
starszych. Jej brak może bowiem spowodować poczucie
izolacji i osamotnienia. Przy
Caritas Diecezji Ełckiej, z myślą o aktywizowaniu seniorów,
funkcjonuje od czerwca Kawiarenka Senioralna – miejsce, w którym osoby starsze
mogą rozwijać się oraz dzielić
swoją wiedzą. W Kawiarence
seniorzy wspólnie spędzają
czas, a dwa razy w miesiącu
wymieniają się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami wokół wybranego tematu przewodniego, z zakresu
edukacji zdrowotnej i zdrowego stylu życia lub aktywności społecznej i fizycznej
seniorów, w tym wolontariatu
seniorów. Pierwszy typ spotkania ma charakter edukacji
zdrowotnej. Jest prowadzony
przez specjalistów i dotyczy
profilaktyki chorób związa-

nych z okresem starości. Drugi typ, to spotkania doradcze
mające na celu przedstawienie
seniorom szeregu możliwości
bycia aktywnym w różnych
dziedzinach życia i pokazanie narzędzi poszukiwania
informacji o ofercie kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej,
sportowej i rekreacyjnej.
Oprócz spotkań tematycznych seniorzy uczestniczą w zajęciach Internet
Cafe, czyli uczą się obsługi
komputera oraz biorą udział
w spotkaniach „Przy kawie łatwiej”. Spotkania „Przy kawie
łatwiej”, to dyskusje na bieżące tematy lub spotkania z gościem specjalnym. Po spotkaniach tematycznych seniorzy
czytają prasę lub uczestniczą
w zajęciach integracyjnych
w środowisku otwartym: wyjściach do kina lub do kręgielni.
W przypadku osób starszych o ograniczonej mobilności, ze względu na miejsce
zamieszkania, komunikacyj-
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Stacja przesiadkowa – Kuźnica Białostocka,
stacja docelowa – Orzysz
Trzecia, 70-osobowa, grupa
dzieci i młodzieży z Białorusi
powoli kończy wypoczynek
w orzyskim Ośrodku „Arka”.
Do tej pory gościliśmy m.in.
dzieci z Gordona, Lidy, Brasławia, Witebska i wielu innych
miejscowości na Białorusi.
Dzieci, poza wypoczynkiem,
uczestniczą w programie edukacyjnym, obejmującym zajęcia z lektorem języka polskiego, wykład nt. historii Polski
po 1945 roku, a także warstatach nt. kultury polskiej. Zajęcia te, to nie tylko czysta teoria,
ale przede wszystkim nauka
oparta na zabawie, połączona
z nauką języka polskiego.
Opiekę nad dziećmi sprawują polscy i białoruscy opiekunowie. Troszczą się oni nie
tylko o bezpieczeństwo młodych kolonistów. Do ich zadań należy także dbanie o to,

by przedstawiciele Polonii nie
narzekali na nudę i to nie tylko
w porze deszczowej. To właśnie wychowawcy organizują
konkursy sportowe, muzyczne
i plastyczne. Inicjują gry i zabawy mające na celu integrację grupy. Organizator – czyli
ełcka Caritas – także dokłada
wszelkich starań, by dzieci,
opuszczając kraj swoich przodków, były szczęśliwe. W tym
celu w programie kolonii Caritas umieściła zajęcia muzyczne, taneczne, sprawnościowe
oraz wycieczki (do Białegostoku, Augustowa/ Wigier). Na
zakończenie każdego turnusu
ośrodek odwiedzają animatorzy z programem o charakterze animacyjnym, co stanowi
zwieńczenie 10-dniowego pobytu w Polsce.
19 lipca do Orzysza przyjedzie ostatnia grupa wypoczyn-

ku letniego organizowanego
w tym sezonie wakacyjnym,
realizowanego w ramach pro-

jektu „Spotkajmy się w Polsce
II” współfinansowanego ze
środków kancelarii Senatu

Renata Stańczyk

Poradnia Rodzinna i Terapeutyczna
Caritas zaprasza
Poradnia Rodzinna i Terapeutyczna Caritas Diecezji
Ełckiej rozszerzyła od 1 maja
ofertę poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców
województwa warmińsko-mazurskiego. Oprócz konsultacji indywidualnych poradnia
prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 4-8 lat,
warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
zajęcia plastyczne i muzyczne oraz wykłady otwarte dla
rodziców dotyczące rozwoju
i wychowania, uzależnienia od
komputera czy żywienia dzie-

ci. Z oferty mogą korzystać
młodsi i starsi.
Konsultacje indywidualne
odbywają się w poradni lub
w domu osoby potrzebującej
wsparcia. Wybór specjalisty
jest uzależniony od zgłaszanego problemu. Warsztaty
edukacyjne „Jeśli nie umiem
– naucz. Jeśli nie wiem – wytłumacz. Jeśli nie mogę – pomóż…” skierowane są do dzieci z zaburzeniami zachowania,
z trudnościami w panowaniu
nad emocjami, wycofanych,
którym trudno jest odnaleźć
się w grupie rówieśników.

Z kolei Warsztaty Umiejętności Wychowawczych „Więcej
skuteczności, mniej bezradności” przeznaczone są dla
rodziców dzieci do lat 10,
przeżywających bezradność
w wychowaniu swoich dzieci,
zainteresowanych skutecznym
wychowaniem bez przemocy i wprowadzeniem zmian
w swoich relacjach z dziećmi.
W zajęciach artystycznych
biorą udział dzieci w wieku od
4 do 10 lat, które chcą twórczo
spędzić swój czas. Uczestnicy zajęć rozwijają wyobraźnię
i zdolności manualne oraz po-

znają nowe materiały i techniki plastyczne. Muzykoterapia
ma na celu wspieranie rodziców w procesie wychowania
oraz odblokowanie dziecięcych emocji.
Szczegółowe
informacje
na temat prowadzonej terapii
i zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 87 441 70 23
lub w poradni Caritas przy ul.
ks. prał. Mariana Szczęsnego
1. Projekt Poradnia Rodzinna
i Terapeutyczna jest realizowany przy wsparciu finansowym
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
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Niepełnosprawni stworzą
ścieżkę sensoryczną
Ogrody zmysłów oraz ścieżki sensoryczne nie służą tylko
do odpoczynku, ale w przypadku osób z zaburzeniami
psychofizycznymi czy upośledzeniem umysłowym pełnią
przede wszystkim funkcję terapeutyczną oraz edukacyjną.
Są zaprojektowane tak, aby
intensywniej oddziaływać na
zmysły wzroku, węchu, słuchu
oraz dotyku. Prowadzona jest
w nich hortiterapia.
Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego ze
środków PFRON dziesięć osób
niepełnosprawnych z powiatu

ełckiego oraz oleckiego stworzy w Ełku sensoryczną ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą,
składającą się z kilku przystanków tematycznych, które
będą miejscem obserwacji,
przeżywania, działania i doświadczania przyrody. Ścieżka
zmysłów będzie wypełniona
piaskiem, kamieniami, korą,
kasztanami oraz mchem.
W zakątku eksperymentów
niepełnosprawni przeprowadzą doświadczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych w różnych warunkach
atmosferycznych. W zakątku
ogrodnika pojawią się grządki

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

pod uprawę warzyw i ziół do
przygotowywania zdrowych
sałatek i przekąsek. Królestwo
owadów zostanie obsadzone
różnorodną roślinnością: roślinami wabiącymi motyle,
pszczoły, biedronki oraz roślinami wrzosowatymi. Tutaj
zostanie przygotowany także
„hotel” dla owadów.
Prace ogrodowe będą jednym z elementów programu
warsztatów
wyjazdowych,
obejmujących również trening
umiejętności społecznych i życia codziennego oraz warsztaty fotograficzne. Podczas tych
zajęć osoby niepełnosprawne

Anna Rudzińska

Wakacyjna Zbiórka Żywności
W dniach 9-10 CZERWCA
2017 roku ( piątek i sobota) Caritas Diecezji Ełckiej przeprowadziła Wakacyjną Zbiórkę
Żywności pod hasłem: „Tak,
POMAGAM”. Numer zgłoszenia zbiórki to 2017/2495/
OR. W akcji wzięli udział
wolontariusze ze Szkolnych

Kół Caritas oraz uczniowie
ze szkół gimnazjalnych i ponad- gimnazjalnych. Produkty
żywnościowe zbierane były w
10 sklepach na terenie miasta
Ełk. Celem przeprowadzonej
zbiórki było pozyskanie artykułów spożywczych z długim
terminem przydatności oraz

łatwych w przechowywaniu. Wszystkie zebrane dary
(380,00 kg) przeznaczone zostały na kolonie letnie organizowane przez Caritas.
Wszystkim osobom, które
zaangażowały się w zbiórkę
żywności składamy ogromne
podziękowania

będą ćwiczyć to, w jaki sposób
zachować się w urzędzie oraz
sądzie. Zajęcia fotograficzne to
doskonała okazją do pokazania
nowej formy aktywności w czasie wolnym. Niepełnosprawni
będą pielęgnować rośliny na
ścieżce sensorycznej podczas
comiesięcznych zajęć z hortiterapii oraz warsztatów fotograficznych. W ramach projektu
„Krok ku samodzielności III”
będzie funkcjonował do końca
listopada Mobilny Punkt Porad,
prowadzący poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne
zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i ich rodziców.

Knafeh

Anna Szczypińska

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

Knafeh – specjał Bliskiego Wschodu, zwłaszcza
w Palestynie, Libanie i Syrii,
bez spróbowania którego nie
można wyobrazić sobie życia
tutejszych ludzi. Jedno spojrzenie oka na ich reakcję, kiedy
mówią o knafeh i już wiesz, że
to musi być coś wyjątkowego.
Kiedy wchodzi się do cukierni
specjalizującej się w produkcji
tego gorącego ciasta, rozpływającego się w ustach, widzisz,
jak z przyniesionej nowej blachy szybko znikają kolejne kawałki.
W Palestynie to miasto Nablus słynie z wyrobu najlepszego knafeh i niektórzy są gotowi
pojechać tam tylko po to, żeby
zjeść to najlepsze ciasto w całym kraju, zresztą każde miasto posiada tę swoją, jedyną
cukiernię. Osobiście polecam
knafeh z Betlejem oraz Nazaretu.
Knafeh robi się z sera, zazwyczaj koziego, choć tego nie
wyczujesz. Najbardziej popularny to ser akawi – pół słony
ser palestyński pochodzący
z miejscowości Akko, stąd jego
nazwa. Może to być risotta
lub odsolona mozzarella. Najważniejsze, aby był on świeży,
a knafeh podane na ciepło.
Niektórzy lubują się w nim
tak, że mogą jeść później, gdy

BLONDYNKA na Bliskim Wschodzie

jest odgrzany w mikrofali czy
piekarniku. Moim zdaniem, to
już kompletnie nie to samo, bo
ser staje się wtedy twardy i ciągnący.
Knafeh, to nie tylko ser, to
także syrop na bazie wody różanej, zwany attar oraz przede
wszystkim baza, a mogą nią
być dwa składniki: kataif lub
semolina.
Kataif, to specjalne pszenne
kluseczki, które można kupić
gotowe, zamrożone, w tutejszych supermarketach czy internetowych sklepach. Robi się
je z mąki pszennej – wysoko
i niskoglutenowej tak, aby ciasto było lepkie i się nie rwało.
W tej chwili wytwarza się go
maszynowo, ale kiedyś była to
specjalna procedura wyrabiania ciasta, jego układania na
bawełnianych prześcieradłach,
następnie krojenia itd. W ten
sposób powstawały „włosy”,
w które zawija się ser i całość
przypieka, a następnie polewa
syropem attar (przepis poniżej).
Semolina, to kasza z twardej pszenicy, zwanej durum.
Inaczej, taka nasza kasza manna, ale grubsza i twardsza.
I ona również może być bazą
do knafeh, a zapieczona razem
z serem przepysznie smakuje.
Na końcu również polewana
jest tym specjalnym syropem.
Do knafeh podaje się zwykle wodę, gdyż jest ono słodkie, ale nie tak bardzo jak
większość słodyczy z Bliskiego
Wschodu.
Jeżeli chcesz zrobić knafeh
z semoliny to poniżej podaję
przepis, jeśli z kataifu, to kup
bazę w sklepie i potem postępuj dalej według poniższego
przepisu, pomijając przepis na
ciasto z semoliny.

Ciasto z semoliny:
3 kubki semoliny – najlepiej
użyć 1 szklanki grubszej kaszy
i 2 szklanek drobniejszej
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1 szklanka masła klarowanego, czyli ghee
1/2 szklanki wody
1/4 szklanki wody z kwiatów
pomarańczy
1/4 szklanki wody różanej
1/2 szklanki cukru
1/4 łyżeczki soli morskiej
Rozgrzej piekarnik do 350
stopni. Zmieszaj wszystkie rodzaje wody, cukier, sól i masło (ghee) i doprowadź je do
wrzenia w dużym rondlu. Gdy
dochodzi do wrzenia, dodaj
semolinę. Mieszaj ciągle na
średnim ogniu przez około 2
minuty. Zdejmij z ognia. Rozprowadź mieszankę równomiernie na dużej patelni (tak
dużej, aby ciasto było cienkie).
Piecz w temperaturze 350 stopni przez około 10-15 minut,
aby ciasto stwardniało, ale nie
zbrązowiało. Wyjmij z piekarnika i ostudź. Odwróć na
czystą powierzchnię i pokrusz.
Można to zrobić na dwa sposoby: rękoma – pocierając o siebie
duże kawałki między dłońmi
lub umieść duże kawałki w malakserze w trybie pulsacyjnym.
Taką bazę do knafeh możesz
przechowywać w lodówce
i użyć do następnych porcji.

Jak zrobić Knafeh:
Ok. 2 filiżanek sera akawi,
odsolonej mozzarelli czy ricotty używamy na około pół
porcji wypieczonego ciasta
z semoliny. Jeżeli robimy kna-

feh z kataifu, to zawijamy ser
w gotowy produkt wg uznania,
ile nam potrzeba, a potem zapiekamy.
W przypadku semoliny
układamy okruchy na blasze
do pieczenia i posypujemy serem a potem znów okruchami
upieczonej semoliny. Całość
znów zapiekamy przez ok 45
minut w 350 stopniach, aż semolina będzie barwy szampana.

Podczas, gdy knaffe się
piecze, robimy syrop
attar:
Do małego garnka dodajemy: 1 szklankę cukru, 3/4
wody i 2 łyżki wody różanej
z 2 łyżkami wody kwiatu pomarańczy. Można zmieniać
proporcje wody z róży i kwiatu
pomarańczy wg gustu. Można również dodać łyżkę soku
z cytryny. Najważniejsze, aby
trzymać się zasady 1 szklanka
cukru na 1 szklankę mieszanki wód. Gotować wszystko na
średnim ogniu, często mieszając, aż cukier się rozpuści
i syrop zacznie gęstnieć. Cały
proces trwa około 6-8 minut.
Musi mieć taką konsystencję,
aby można było nim zalać gorące jeszcze knafeh.
Na koniec można jeszcze na
wierzchu posypać pistacjami
lub inną mieszanką orzechów.
Smacznego! Sahten (po
arabsku)! Beteavon (po hebrajsku)!
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BEATYFIKACJA w Wilnie

Bł. abp Teofilius Matulionis
- litewski Prymas Tysiąclecia
Ks. dr Ryszard Sawicki

– doktor teologi pastoralnej

K

im był abp Teofilius
Matulionis? Urodził
się on w 1873 r. w rodzinie ziemiańskiej zamieszkałej
na północno-wschodniej Litwie.
Gimnazjum ukończył w Dyneburgu na Łotwie, a seminarium
duchowne w Petersburgu. Jego
święcenia kapłańskie, które przyjął z rąk bp. Antoniego Maleckiego 4 marca 1900 r., zbiegły się
z początkiem XX w. – stulecia
zbrodniczych ideologii i prześladowań Kościoła.
Jako młody kapłan rozpoczął
pracę na Łotwie, gdzie spotkały
go pierwsze represje za ochrzczenie dziecka z rodziny katolicko-prawosławnej, na co potrzebna
była zgoda władz carskich. Na
niemal dwa dziesięciolecia osiadł
w Sankt-Petersburgu, gdzie był
wikarym parafii św. Katarzyny,
a następnie proboszczem nowo
budowanej parafii Najświętszego
Serca Jezusowego, zamieszkałej przez robotników rosyjskich,
polskich, łotewskich i litewskich.
W tych językach sprawował duszpasterstwo.
Po wybuchu rewolucji październikowej w 1917 r. władzę
w Rosji zdobyli bolszewicy, którzy
rozpoczęli otwartą walkę przeciwko religii, sowieci próbowali
najpierw osłabić Kościół, pozbawiając go materialnego zaplecza,
czego księża petersburscy stanowczo odmawiali. W 1923 r. ks.
Matulionis wraz z bp. Janem Cieplakiem i 14 innymi księżmi z Petersburga był sądzony w słynnym
pokazowym procesie moskiewskim. Część kapłanów – za „podżeganie do buntu poprzez zabobony” – została skazana na wyrok
śmierci, z których część wykonano, a w stosunku do innych kara

została zamieniona na więzienie
lub deportację za granicę.
W 1926 r. ks. Matulionis powrócił do Petersburga, zwanego
już Leningradem. Ze względu
na uwięzienie bądź deportację
wielu kapłanów opiekował się
aż siedmioma parafiami. Jednocześnie wykładał liturgikę w tajnym seminarium duchownym.
W sytuacji, gdy bp Malecki mógł
być w każdej chwili aresztowany,
papież Pius XI 8 grudnia 1928 r.
mianował ks. Matulionisa jego
biskupem pomocniczym. 9 lutego
1929 r. bp Malecki udzielił mu tajnie sakry biskupiej.
Niebawem bp Matulionis został ponownie aresztowany. Po
niemal rocznym śledztwie w Leningradzie skazano go na 10 lat
łagru, za rzekome szpiegostwo
wobec obcych państw i zesłano
do gułagu na Wyspach Sołowieckich. Duchowni wspólnie się modlili, założyli tam rodzaj wspólnoty kapłańskiej. W łagrze nikt
nie wiedział, że ks. Matulionis jest
biskupem. Administracja obozu
postanowiła jednak wspólnotę
zniszczyć. Ks. Matulionis został
przeniesiony do więzienia w Petersburgu i zamknięty w izolatce.
Następnie zesłano go do więzienia
o zaostrzonym rygorze w Ledianoje Pole (w pobliżu jeziora Ładoga) do prac przy wyrębie lasu.
Dużo cierpiał, ale nigdy nie żywił złości do tych, którzy go męczyli. Nigdy nie mówił o nich źle,
a nawet modlił się za nich. Kiedy
go przesłuchiwano w więzieniu,
powiedział: „Szkoda, że musicie
się tu męczyć ze mną…”. Następnego dnia ten, który z nim rozmawiał, przyniósł mu chleba. Gdyby
nie był męczennikiem, mógłby
zostać błogosławionym z powodu
heroiczności cnót. W czasie hitlerowskiej okupacji ratował dzieci
narodowości żydowskiej, za co
groziła nawet kara śmierci. Ważny był dla niego każdy człowiek,

bez względu na jego narodowość.
Abp Matulionis był księdzem archidiecezji mohylewskiej, która
obejmowała całą Rosję. Kochał
wszystkich, którym służył: Litwinów, Łotyszy, Polaków, Niemców,
Rosjan i ludzi wszystkich innych
narodowości.
W 1933 r. doszło do wymiany
jeńców między Republiką Litwy
i Związkiem Radzieckim. Dzięki
temu bp Matulionis wrócił na Litwę. Wybrał się w podróż do Rzymu, gdzie spotkał się z papieżem
Piusem XI, a następnie odwiedzał
litewskie parafie w Stanach Zjednoczonych. Modlił się też na Jasnej
Górze i przy grobie bp. Maleckiego w Warszawie. Kiedy wrócił
na Litwę, zamieszkał u sióstr benedyktynek w Kownie. Pomagał
w duszpasterstwie i pełnił różne
funkcje w archidiecezji kowieńskiej. W 1943 r. został mianowany
przez papieża Piusa XII biskupem
koszedarskim. Jednak już w 1946
r. aresztowano go i wysłano do
więzienia we Włodzimierzu.
Kiedy wrócił w 1956 r., miał już
83 lata, był chory, ledwo mógł chodzić. Nie pozwolono mu mieszkać
w Koszedarach, więc zamieszkał
w Birsztanach na terenie diecezji koszedarskiej. Tam, za zgodą
Stolicy Apostolskiej, wyświęcił na
swego biskupa pomocniczego ks.
Vincentasa Sladkevičiusa – późniejszego kardynała. Za to „przestępstwo” bp Matulionis został
wysłany do Szadowa na północy
Litwy. Chociaż przez cały czas
miał włączoną aparaturę podsłuchową, to KGB nie udało się
przejąć nad nim kontroli. Włączał bowiem radio zawsze wtedy,
gdy prowadził jakąś rozmowę.
Dość często odwiedzali go księża
i zakonnice z całej Litwy, a regularnie przyjeżdżał bp Sladkevičius. W tym okresie postrzegany
był przez litewskich wiernych za
nieoficjalnego prymasa i najwyższy autorytet Kościoła na Litwie.

Dlatego bp Joan Ivanauskas –
jego następca na stolicy biskupiej
w Koszedarach – deklaruje, że
„abp Matulionis ma takie znaczenie dla Kościoła na Litwie jak sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
dla Kościoła katolickiego w Polsce”.
W 1962 r. Stolica Apostolska za
„gorliwą wytrwałość w pełnieniu
obowiązków dobrego pasterza”
mianowała go arcybiskupem.
Papież Jan XXII zaprosił go na
obrady Soboru Watykańskiego
II. Władze sowieckie jednak nie
wypuściły go i podjęły jeszcze
bardziej radykalne kroki. Abp
Matulionis zmarł 20 sierpnia 1962
r., trzy dni po brutalnym pobiciu
w trakcie rewizji oraz otrzymaniu zastrzyku z rąk pielęgniarki,
prawdopodobnie nasłanej przez
KGB. Ekshumacja – dokonana
po latach na potrzeby procesu
beatyfikacyjnego – potwierdziła obecność metali w jego ciele,
najprawdopodobniej wówczas
wstrzykniętych. Został pochowany w krypcie katedry w Koszedarach.
Jego proces beatyfikacyjny na
szczeblu diecezjalnym rozpoczął
się w 1990 r., zaraz po uzyskaniu
niepodległości, gdy jeszcze żyli
świadkowie. Wiele pracy miał
diecezjalny trybunał, który przesłuchiwał świadków. Ważna była
również praca historyków, którzy
poszukiwali źródeł, w czym nieocenione okazały się m. in. litewskie archiwa KGB. Szczególnie
bogatym źródłem były wielotomowe zapisy z jego podsłuchów
z okresu ostatnich 4 lat życia.
1 grudnia 2016 r. Ojciec Święty
Franciszek wydał dekret o męczeństwie sługi Bożego Teofiliusa
Matulionisa, co otworzyło drogę
ku jego beatyfikacji. W imieniu papieża 25 czerwca 2017 r.
w Wilnie dokonał jej kard. Angelo
Amato, prefekt Kongregacji ds.
Kanonizacyjnych.
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Czas WAKACJI

Chrześcijański wypoczynek

Ks. dr Dariusz Zalewski
- proboszcz parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku, Ojciec
Duchowny i wykładowca w WSD

W

akacje – czas odpoczynku, czas
relaksu,
czas
wyjazdów, wymarzonych i wytęsknionych urlopów… chwile
wolne od pracy, od zabiegania
czy gorączki i zaabsorbowania
setkami spraw dnia codziennego. Wakacje – tak bardzo
wyczekiwany czas, bo przecież można poleniuchować,
obowiązki odłożyć na później,
praca może poczekać przecież
wypoczynek należy się każdemu. Wakacyjne oferty biur
podróży zachęcają, przyciągają
kolorowymi zdjęciami z najpiękniejszych zakątków świata
… co wybrać? Riwiera turecka
czy Egipt, a może jednak wypoczynek nad polskim morzem…
niejednokrotnie te pytania
rodzą się wśród planujących
wyjazdy i urlopy. Czy jednak
wśród przeglądania ofert turystycznych, pakowania walizek,
plecaków i nadziei, że pogoda dopisze, pojawi się pytanie
o Boga? Czy, aby w wakacyjnym
odpoczynku, nie próbujemy
postawić Boga na dalszym planie? Bóg…? Przecież poczeka…
Spróbujmy przyjrzeć się, co
na temat wakacji i odpoczynku
mówi Biblia.
W całym Piśmie Świętym
nie znajdziemy słowa „wakacje”.
Pochodzi ono od łacińskiego
czasownika vacare, który oznacza „być pustym, niezajętym,
wolnym”, „odpoczywać”. Wakacje to czas wolny od zajęć: pracy, nauki, innych obowiązków,
czas odpoczynku. Podczas gdy
w Biblii dość często występują
terminy związane z odpoczyn-

kiem (około 90 razy), to w samych Ewangeliach spotykamy
jedynie raz wyraźne zalecenie
odpoczynku skierowane przez
Jezusa do uczniów: „«Pójdźcie
wy sami osobno na pustkowie
i wypocznijcie nieco!»Tak wielu
bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek NIE
MIELI CZASU” (Mk. 6,31).
Jak więc widzimy problem
z czasem nie jest cechą tylko
naszej ery. Słowo „eukaireo”
–„mam czas”, „mam odpowiedni, dobry moment”, „mam
okazję”, „trafiam w porę”, „poświęcam czas”, występuje tylko 3 razy w całej Biblii. Jezus
i uczniowie byli tak zapracowani, że nawet na posiłek nie mieli
czasu. Mieli jednak czas, żeby
usłyszeć i zapamiętać cztery
myśli w sprawie odpoczynku: 1)
odpoczynek musi być, 2) ma być
krótki, 3) nie można go przeżywać w tym środowisku, co pracę, 4) jedynym uzasadnionym
powodem rezygnacji z odpoczynku może być miłosierdzie
i tylko ono.
Widzimy więc, że wypoczynek jest nie tylko przywilejem,
ale i obowiązkiem każdego
człowieka. Jak więc ma on wyglądać?
W starożytnym Rzymie było
popularne powiedzenie „Otium
post negotium” – odpoczynek
po pracy. W mieście tym można było znaleźć wiele sposobów
spożytkowania wolnego czasu,
bez względu na wykształcenie,
zamożność lub stan. Istniała
oczywiście różnica pomiędzy
„otium” prostego obywatela
a „otium” Rzymianina dobrze
urodzonego i wykształconego. Ludzie wykształceni, ci
o poważniejszych zainteresowaniach, oddani pracy naukowej,
pracy literackiej – nie uważali
tych zajęć za „negotium” i często im poświęcali czas wolny –
„otium”, gdyż uważano, że mieć
czas wolny od obowiązków, od
zajęć stałych, to nie to samo, co

„nic nie robić”. Rzymski filozof i polityk, Cyceron wywarł
ogromny wpływ na ugruntowanie się przekonania, że człowiek – jako istota stworzona do
spraw poważnych, do zainteresowań większych i ważniejszych
niż rozrywki i zabawy – odpoczynku dla ducha powinien
szukać w pracy naukowej. Prości ludzie spędzali wolny czas
w gronie przyjaciół i rodziny,
udając się na fora czy do łaźni
publicznych.
We współczesnym świecie,
wyjazd na wakacje kojarzy się
z porzuceniem wszystkiego
i leżeniem plackiem na plaży
lub górskim spacerem. Dotyczy to także sfery religijnej.
Wymiar duchowy wydaje się
chyba najbardziej zaniedbywany dzisiaj w czasie wakacji.
W Biblii odpoczynek wiąże się
nierozłącznie z relacją do Boga,
w którym człowiek odnajduje
sens swojego życia i wysiłków,
a tym samym doświadcza głębokiego odprężenia i pokoju.
W Bogu odpoczynek dosięga
głębi człowieka, nie zatrzymuje się na powierzchni. Niestety
dość często wakacje są czasem
jeszcze bardziej wolnym od
Boga, niż w ciągu roku. A jest to
dobra okazja, aby przybliżyć się
do Niego, odnowić swoją więź
z Nim i w ten sposób odnaleźć
pełniej siebie. Dlatego mimo
że częściej niż w przeszłości
korzystamy z wypoczynku,
odnawiamy nasze siły fizyczne i psychiczne, ubogacamy się
kulturalnie, to czujemy się coraz mniej wypoczęci. Aspekt
duchowy odpoczynku powinien znaleźć więcej miejsca
w czasie wakacji. Lektura Pisma Świętego, modlitwa, udział
w sakramentach nie zniszczą
naszych wakacji, ale je najbardziej ubogacą. Warto docenić
ten duchowy aspekt odpoczynku i włączyć go na serio w plany
wakacyjne. Wtedy będziemy
wracać z wakacji prawdziwie

wypoczęci, pełni dobrych pomysłów na nasze życie i sił do
ich realizacji.
Na czas wakacji nie zamyka się kościołów, nie zawiesza
się sprawowania sakramentów.
A więc tylko ode mnie zależy,
czy wakacje będą czasem z Bogiem. Tak często powtarzamy,
że nie mamy czasu na modlitwę, na lekturę Pisma Świętego,
na Eucharystię – czasem nawet niedzielną – bo tyle pracy,
obowiązków, zabiegania. Przed
nami wakacje – czas wolniejszy,
mniej zabiegany. Czy jednak
będzie to także czas dla Boga
i z Nim? Nie zostawiajmy Pana
na czas wakacji. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej do Niego
przylgnijmy. Znajdźmy chwilę
na częstszą Eucharystię, modlitwę, lekturę Bożego Słowa.
Choćby przyszło nam przebywać w najlepszych hotelach,
leżeć na najbardziej nasłonecznionych morskich plażach,
przemierzać
najpiękniejsze
górskie szlaki i żeglować po mazurskich jeziorach, nie skorzystamy owocnie z wypoczynku,
jeśli nasze serce będzie daleko
od Boga. Zrozumiał to już św.
Augustyn, który powiedział
„Niespokojne jest serce nasze,
dopóki nie spocznie w Bogu”.
Nie odpoczywajmy więc jak
poganie, ale tak, jak nas uczył
nasz Pan i tak, jak dali nam
przykład święci.
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Wkraczając w ciszę

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

W

reszcie dotarłam.
Stałam
przed
murem
XIV-wiecznego klasztoru, zastanawiając się, dlaczego właściwie
tu jestem i kto był sprawcą mojego przyjazdu, i co przyszło mi
do głowy, by wybrać rekolekcje,
które oparte są tylko na jednym Słowie. Jednak pragnienie
było na tyle silne, że owe pytania zaniepokoiły mnie dopiero w chwili, gdy właściwie nie
było już odwrotu. Dzwonek
sygnalizujący otwarcie klasztornej furty zabrzmiał głośno,
a ja wkroczyłam w pobernardyńskie krużganki. Drzwi się
zamknęły.
„Dlaczego właściwie siostra
wybrała te rekolekcje?” – zabrzmiało pytanie ojca Wojciecha. „Bo ojciec się zgodził na
mój przyjazd” – odparłam, tłumacząc moje pragnienie nieco
dziwnie i wywołując uśmiech
na twarzy rozmówcy. Później
zdałam sobie sprawę, że trudno
jest wytłumaczyć w logiczny
sposób, dlaczego zdecydowałam się na osiem dni rekolekcji polegających na modlitwie
jednym Słowem – Imieniem

Jezusa. To było bardzo wielkie
pragnienie. Doszłam za nim aż
do kaliskiego Domu Formacji
Duchowej. I ufam, że było to
zaproszenie od Boga. On posłużył się książką Franza Jalicsa
„Rekolekcje kontemplatywne”,
a dalsze poszukiwania doprowadziły mnie do Jezuitów.

Modlitwa Jezusowa jest
z jednej strony bardzo prosta,
gdyż polega na powtarzaniu
w rytm oddechu Imienia Jezus, bądź też dłuższej formy:
„Panie Jezu Chryste, Synu
Boga żywego, zmiłuj się nade
mną, grzesznym”. Nie jest
w Kościele żadną nowością,
lecz praktyką sięgającą IV
wieku, rozwijaną przez Ojców
Pustyni. „Polega ona na trwaniu w milczeniu przed Bogiem
w akcie wiary, pozostawiając
w świadomości tylko jedno
słowo lub sformułowanie modlitewne. Chodzi o modlitwę,
w której – jak pisze św. Jan od
Krzyża – „dusza ma upodobanie jedynie w trwaniu przy
Bogu z miłosną uwagą, w wewnętrznym pokoju, ukojeniu
i odpocznieniu, bez szczególnych rozważań (…) dusza trwa
przy Bogu jedynie za pomocą
uwagi i ogólnego miłosnego
poznania a bez zastanawiania
się nad czymkolwiek” (DGK
II 13, 4). Minimum słów –
maksimum otwarcia na Boga
i obecności przed Nim”. To
wyjaśnienie ze strony internetowej kaliskiego domu reko-

lekcyjnego upewniło mnie, że
tego właśnie pragnę.
Po kilkunastu minutach
wiedziałam, że nie będzie łatwo. Co prawda na początku
wydawało mi się, że moja modlitwa, wypowiadane Imię, jest
w miarę złączone z oddechem
i mój duch wraz z ciałem stanowi modlącą się jedność. Jednak
po jakimś czasie zdałam sobie
sprawę, że co prawda – wszystkie wskazówki kierownika duchowego staram się wypełniać
– ale mój umysł niespokojnie
krąży wokoło spraw związanych z apteką. Lekko poirytowana na siebie wróciłam do
modlitwy. Nie upłynął jednak
kolejny kwadrans, gdy – ku
mojemu kolejnemu rozczarowaniu – zdałam sobie sprawę,
że w myślach prowadzę spór
z bliską osobą. Nie byłoby
w tym może nic dziwnego, gdyby nie to, że owa sytuacja miała
miejsce 10 lat temu. A przeżywałam ją bardzo boleśnie, jakby
zdarzyła się wczoraj. Jednak i to
przeżycie było czymś normalnym w procesie oczyszczania,
jaki inicjuje Modlitwa Jezusowa. Tym razem byłam zachęcana do tego, by odłożyć na bok
własną aktywność i pozwolić
na swobodny przepływ bólu.
By to Bóg był aktywny, a ja bym
w zaufaniu uwierzyła w to, że
Imię oznacza Obecność. Obecność, która uzdrawia.
Trzeciego dnia stałam zadowolona pod drzwiami rozmównicy, oczekując na swoją
kolejkę, by móc podzielić się
z ojcem przebiegiem modlitwy. Przeżyłam bowiem wielką
radość, a uczucie pokoju serca
i bycia bezwarunkowo kochaną przez Boga ciągle mi towarzyszyły. Był to dla mnie znak,
że robię postępy. Jakże wielkim
zdziwieniem stał się fakt, że
kierownik duchowy zupełnie
nie podzielił moich wrażeń:
„Proszę nie skupiać się na uczu-

ciach. Unikamy tego. Ważny
jest tylko Dawca, a nie dary”.
Wyszłam oszołomiona, czując
się jak wykolejony pociąg. Byłam bowiem w stu procentach
przekonana, że uczucie jest
dobrym wskaźnikiem mojej
modlitwy. Co więcej – czułam
żal do ojca Wojciecha, że zabrał
mi owo poczucie zadowolenia
z siebie samej… I trochę czasu
upłynęło, aż zdałam sobie sprawę, że przecież nie o to chodzi.
Osiem dni minęło bardzo
szybko. Choć z pewnym żalem
patrzyłam na cudowny ogród
otaczający dom rekolekcyjny i kwitnące magnolie, które
musiałam zostawić za sobą, to
jednak miałam świadomość,
że we własnym sercu odkryłam miejsce znacznie piękniejsze. Siostra Faustyna opisała
w Dzienniczku to doświadczenie, które – choć przez parę dni
– stało się i moim udziałem:
„Nie szukam szczęścia poza
wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Cieszę się Bogiem we
własnym wnętrzu. Tu z Nim
ustawicznie przebywam, tu jest
największa moja z Nim zażyłość, tu z Nim przebywam bezpiecznie, tu nie dosięga wzrok
ludzki” (Dz.454).
I choć to, co udało mi się zapisać, jest tylko skrawkiem doświadczenia, mam nadzieję, że
wśród czytelników znajdą się
tacy, którzy zaryzykują i znajdą
w wakacje czas na przebywanie w ciszy z Bogiem. Nigdy
nie będzie to z pewnością czas
stracony. „Bóg jest bardzo hojny i nikomu łaski swojej nie odmawia, więcej daje, aniżeli my
Go o to prosimy” – potwierdza Siostra Faustyna (Dz.291).
Form rekolekcji jest bardzo
wiele. Choć najczęściej kojarzą
się nam z tymi adwentowymi
bądź wielkopostnymi w parafii – warto wyjść poza tę formę
i odnaleźć w Kościele swoją
własną, duchową drogę.
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Oblicze Królowej

Ks. Szymon Sobolewski
kapłan diecezji ełckiej. Pochodzi z Suwałk. Doktorant
teologii dogmatycznej na
UKSW w Warszawie i mariologii w Instytucie Kolbianum
w Niepokalanowie.
Już w III wieku w rzymskich
katakumbach przedstawiano
Maryję na tronie, z nimbem,
w sposób zarezerwowany dla cesarzy. Na bizantyjskich ikonach
już od VI wieku Matka Boża
wyobrażana jest na tronie, a obrazy takie nazywano „Basilissa”
– Królowa lub „Theatropo” –
Pani siedząca na tronie, trzymająca na kolanach Boże Dziecię.
Częste były też wizerunki, na
których Maryja tronuje w otoczeniu aniołów, podtrzymujących Jej koronę, jako Królowa
Aniołów. Praktyka ta umocniła się po Soborze Efeskim (431
r.), na którym został ogłoszony
dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi. Od X wieku Matkę Bożą przedstawiano przede
wszystkim na tronie, w szatach
królewskich, często siedzącą po
prawicy Chrystusa. Później zaś
popularna stała się też scena koronacji Maryi – najpierw przez
samego Jezusa, potem przez całą
Trójcę Świętą.
Wyrazem czci dla Maryi
Królowej były też liczne modlitwy i pieśni, między innymi
jedna z najpopularniejszych –
Salve Regina (Witaj Królowo)
oraz Regina coeli (Królowo nieba) odmawiana w okresie wielkanocnym zamiast modlitwy
Anioł Pański. Do Maryi Królowej skierowane są też końcowe
wezwania Litanii loretańskiej.
Papież Pius XII w encyklice Ad

coeli Reginam (1954 r.) ustanowił dla całego Kościoła katolickiego liturgiczne święto Maryi
Królowej, wyznaczając jego
obchód na 31 maja. Po Soborze
Watykańskim II i reformie kalendarza liturgicznego święto to
obchodzimy 22 sierpnia – na zakończenie oktawy uroczystości
Wniebowzięcia NMP.
Koronacje słynących łaskami i otoczonych szczególnym
kultem obrazów Matki Bożej są
potwierdzeniem powszechnego
w chrześcijaństwie przekonania
o królewskiej godności Maryi.
W bieżącym roku przeżywamy
jubileusze 300-lecia koronacji
obrazu Matki Bożej na Jasnej
Górze w Częstochowie (pierwszej koronacji papieskiej poza
Rzymem) oraz 50-lecia koronacji obrazów Matki Bożej w Gietrzwałdzie i Licheniu oraz figury
w Leśniowie.
W Polsce w latach 1990-2011
na mocy bulli papieskiej dokonano 89 aktów koronacyjnych
i rekoronacyjnych wizerunków
Matki Bożej. Koronacje obrazów maryjnych przeprowadzone w 2000 r. wpisywały się z kolei
w specjalny program duszpasterski poszczególnych sanktuariów, realizowany z okazji
Roku Świętego 2000. Jeśli chodzi
o rozmieszczenie sanktuariów
z koronowanymi w latach 19902011 wizerunkami maryjnymi,
należy zauważyć, że najwięcej
tego typu maryjnych ośrodków
znajduje się w diecezji krakowskiej (11 sanktuariów), a także
w diecezjach: częstochowskiej
(6), ełckiej i radomskiej (po 5
sanktuariów).
W naszej diecezji znajduje
się siedem koronowanych wizerunków Matki Bożej – 2 figury
i 5 obrazów. Figury zostały koronowane jeszcze przed powstaniem diecezji ełckiej. Sejneńska
figura Matki Bożej, zawierająca
w jej środku wyobrażenie Trójcy Świętej ukazane w tzw. tro-

nie łaski, została koronowana 7
września 1975 r. przez Prymasa
Polski – kard. Stefana Wyszyńskiego w obecności m.in. metropolity krakowskiego kard.
Karola Wojtyły. Figurę Matki
Bożej Fatimskiej z obecnej ełckiej katedry ukoronował papież Jan Paweł II w Olsztynie 6
czerwca 1991 r. Ujmując rzecz
geograficznie, nie sposób nie
zauważyć, że jest to jedyny koronowany wizerunek Matki Bożej
znajdujący się na zachodnich
terenach naszej diecezji. Kolejne
koronacje miały miejsce już po
1992 r., a więc w ramach lokalnego Kościoła ełckiego. Wszystkie te akty zostały dokonane we
wschodniej (należącej wcześniej
do diecezji łomżyńskiej) części
naszej diecezji. Ich chronologia
była następująca: 17 września
1995 r. Prymas Polski kard. Józef
Glemp ukoronował obraz Matki
Bożej w Studzienicznej, a 5 lat
później, w Roku Wielkiego Jubileuszu, 5 sierpnia 2000 r. ówczesny ordynariusz ełcki Wojciech Ziemba ozdobił koronami
rajgrodzki wizerunek Królowej
Rodzin. W pierwszym roku nowego tysiąclecia chrześcijaństwa
w czasowej i przestrzennej bliskości zostały koronowane dwa
obrazy Matki Bożej – 2 sierpnia
2001 r. w Lipsku obraz Matki
Bożej Bazylianki ukoronował
ówczesny metropolita przemyski i wiceprzewodniczący konferencji Episkopatu Polski abp
Józef Michalik, a 8 września
2001 r. na wizerunek Matki Bożej Różańcowej w Krasnymborze nałożył korony drugi biskup
ełcki Edward Samsel. Ostatnim akcentem koronacyjnym
w ramach naszego Kościoła lokalnego była rekoronacja obrazu
Matki Bożej Pocieszenia w Kaletniku koło Suwałk. Aktu tego
dokonał 4 września 2016 r. ks.
bp Romuald Kamiński – obecny
biskup pomocniczy diecezji ełckiej. Sprzed oblicza Matki Bożej

w Jej koronowanych wizerunkach z ełckiej katedry oraz sanktuariów w Rajgrodzie, Studzienicznej i Sejnach na papieskim
szlaku tajemnic światła naszej
diecezji wyruszamy na kolejne
etapy drogi rozważania misteriów drugiej części różańca.
Zechciejmy w czasie wakacji
nawiedzić któreś z sanktuariów
z koronowanym wizerunkiem
Matki Bożej. Zapraszam ponownie do pielgrzymowania
w sierpniu na Jasną Górę oraz na
Krzeptówki i do Kałkowa Godowa. Z rozważaniem teologicznej
wymowy zwyczaju koronacji
wizerunków Matki Najświętszej
wynieśmy lekcję na nasze dalsze
życie. Bądźmy autentycznymi
wyznawcami Jezusa Chrystusa
kierującymi się Jego Ewangelią
i dziećmi Maryi, przyjmując Ją do
siebie i strzegąc w nas daru łaski,
abyśmy kiedyś i my sami mogli
otrzymać wieniec sprawiedliwości, koronę życia i koronę chwały.
Mam nadzieję, że w ostatecznym
i nieprzemijającym pięknie Królestwa niebieskiego będziemy
jaśnieć w niebiańskiej koronie
Maryi. Wszyscy jesteśmy przeznaczeni do tego, aby być diamentami, choć Bóg wie lepiej niż
my, ile w nas jest pęknięć, skaz
i węgla, które trzeba szlifować
(kard. Franciszek Macharski).
Do 15 sierpnia b.r. możemy się
włączyć w inicjatywę pn. Żywa
Korona Maryi (więcej informacji na http://koronamaryi.pl).
Pielgrzymując drogami życia,
pamiętajmy również o słowach,
które wypowiedział w homilii koronacyjnej 8 października
2016 r. w Tokarni kard. Stanisław Dziwisz – świadek świętości Jana Pawła II: Najpiękniejsza
korona, jaką możemy włożyć na
skroń Maryi i Jej Boskiego Syna,
to korona składająca się z naszej
szczerej pobożności, z naszych
dobrych uczynków, z naszej miłosiernej miłości okazywanej
bliźnim.
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Stacja Dziecięca

Monika Rogińska

1

czerwca 2017 r. stacja
dziecięca zainaugurowała I Kongres Misyjny
Diecezji Ełckiej, który odbył
się w połączeniu z XII Ogólnopolskim Festynem z okazji
Dnia Dziecka w Ełku. W tym
roku kilka tysięcy dzieci przybyło do parafii stacyjnych, aby
wziąć udział w misyjnym programie ewangelizacyjnym. Na
Plac Jana Pawła II przyprowadziła je figura Matki Bożej Fatimskiej.
Uczestnicy przyjechali z terenu całej diecezji, aby wspólnie świętować Dzień Dziecka.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur. W koncelebrze wzięło udział wielu misjonarzy, m.in.: ks. Jan
Hou z Chin, dwaj misjonarze
z Ameryki łacińskiej – ks. Jermo oraz ks. Sławomir Cimochowski, ks. Jan Fecko, który
36 lat pracował na misjach
i wielu misjonarzy z Centrum
Misyjnego w Warszawie. Uroczystą Mszę św. poprzedziła
modlitwa różańcowa poprowadzona przez Magdalenę Buczek.

Uczestnicy Kongresu

W homilii bp Jerzy Mazur
wyjaśniał, że celem Kongresu
Misyjnego dzieci jest przypomnienie, że Jezus nas kocha
i pragnie, aby wszyscy ludzie
Go poznali i umiłowali, tak jak
On nas umiłował, że pragnie
zbawienia wszystkich ludzi,
żyjących na ziemi. – Kongres
przypomina nam, że słowa
„Idźcie i głoście” są słowami
nakazu misyjnego i obowiązują wszystkich ludzi ochrzczonych. Te słowa nakazu misyjnego Jezus kieruje dzisiaj do
każdego z nas – wyjaśniał biskup. Hierarcha przypomniał
dzieciom, że na świecie żyje
prawie 5 miliardów ludzi, którzy nie słyszeli o Chrystusie.
„Obecnie z Polski w krajach
misyjnych pracuje ponad 2 tys.
misjonarek i misjonarzy. Ale
wiele jest serc, które czekają na
Ewangelię”. Dzieci przywiozły
różańce zrobione przez siebie
oraz serca, na których wyjaśniały, jak realizują nakaz misyjny. „W tych różańcach jest
wasz trud i wasze serce. Chcę
was zachęcić – odmawiajcie różaniec. To jest broń przed złem
i szatanem. Bądźcie misjonarzami różańca i przyczyniajcie się do zbawienia ludzi”. Na
zakończenie Mszy św. słowa

Eucharystia na Pl. JP II pod przewodnictwem biskupa ełckiego

pozdrowienia, w różnych językach, skierowali misjonarze
przebywający w Ełku. Natomiast neoprezbiterzy zachęcali
dzieci do podjęcia drogi powołania. Po liturgii najmłodsi
księża udzielali błogosławieństwa z nałożeniem rąk.
Po Eucharystii dzieci świętowały, korzystając z bogatej
oferty zabaw. Komenda Powiatowa Policji i Państwowa Straż
Pożarna w Ełku przygotowały
pokazy sprzętu, pierwszej pomocy, a nawet stanowiska, na
których dzieci mogły spróbować
gaszenia pożaru ćwiczebnego.
Przygotowano także atrakcje
dla młodzieży i dorosłych. Na

Pani Fatimska wśród dzieci

dużej scenie wystąpiły m.in. zespoły: „Marzyciele”, „Centrum”,
a gwiazdą wieczoru był Alexander Rybak z Norwegii.
Organizatorzy szczególne
podziękowania kierują Jerenimo Martins Polska SA, właścicielowi sieci sklepów Biedronka za przygotowanie paczek
z upominkami.
I Kongres Misyjny Diecezji
Ełckiej oraz Ogólnopolski Festyn Rodzinny były transmitowane przez telewizję Trwam,
TVP 2 oraz media lokalne. Patronat medialny objęły: TP S.A.
Oddział w Olsztynie, Martyria,
Radio5, Dziennik Miejski Ełk,
portal ełcki- dm.elk.pl
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Stacja Młodzieżowa

Monika Zubowicz
– prezes Zarządu
KSM Diecezji Ełckiej,
redaktor naczelny
Ełckiego Wzrastania

E

ntuzjazm wiary, eksplozja radości – tak
można pokrótce nazwać to, co działo się podczas
Stacji Młodzieżowej I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej,
który odbył się 17 czerwca
w Ełku. Młodzi ludzie spotkali
się, aby pobudzić w sobie zapał
misyjny, a także na nowo odkryć, że Jezus potrzebuje każdego człowieka. W spotkaniu
wzięło udział ponad 1000 młodych osób z całej diecezji.
Od rana młodzi ludzie
przybywali do ełckich parafii.
Spotkanie na placu Jana Pawła II poprzedziły spotkania
w kościołach pw. św. Wojciecha, Najświętszego Serca Jezusowego i Ducha Świętego.
Tam po raz pierwszy tego dnia
młodzież spotkała się z misjonarzami. Dla wielu zaskoczeniem było to, że misjonarzami
mogą być także osoby świec-

kie, z którymi także tego dnia
mogli się spotkać. Na początku
młodzież rozważała, co oznacza bycie uczniem i misjonarzem. Nie brakowało też świadectw posługi misyjnej, co dla
wielu z nas stało się inspiracją
do większego zaangażowania
w sprawy misji. Wszystko to
wypełniały animacje prowadzone przez Ruch Światło-Życie, Ruch Lednicki i Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży. Na
rozpoczęcie spotkania każdy
otrzymał dziesiątek różańca.
Rok 2017 to czas szczególny.
Obchodzimy 100. rocznicę
objawień Matki Bożej w Fatimie, 140. rocznicę objawień
w Gietrzwałdzie. Wszędzie
tam Maryja nawoływała do
odmawiania modlitwy różańcowej. „Młodzież sama wpadła
na pomysł, aby po tym spotkaniu każdy wyszedł z różańcem
w ręku. Tak więc zrobiliśmy”
– mówi ks. Łukasz Różycki,
Duszpasterz Młodzieży Diecezji Ełckiej.
Przejście na plac Jana
Pawła II było drugą częścią
sobotniego spotkania. Grupa z parafii Ducha Świętego
maszerowała razem z figurą

Procesja z krzyżem misyjnym na Pl. JP II

Tańcom nie było końca

Namiot misyjny cieszył się dużą popularnością

Matki Bożej Fatimskiej, która nawiedza ełckie parafie.
Pozostałe grupy przybyły
z repliką krzyża Światowych
Dni Młodzieży. Na placu
obecne były także relikwie
dzieci fatimskich – św. Franciszka i Hiacynty, a także bł.
męczenników z Pariacoto – o.
Michała i o. Zbigniewa. Przed
południem wszyscy przybyli
na plac. Tam zebrani mogli
wsłuchiwać się w świadectwa
misjonarzy, poznać ich pracę
i radość płynącą z posługi misyjnej. Centralnym punktem
spotkania była Msza Święta,
której przewodniczył biskup
Jerzy Mazur. Podczas Eucharystii pasterz diecezji dokonał
posłania na misje do Chile
ks. Wojciecha Szypulewskiego, kapłana naszej diecezji.

Hymn kongresu wykonała
s. Agnieszka, karmelitanka,
która jest autorką pieśni towarzyszącej radosnemu świętowaniu. Po wspólnej modlitwie
każdy mógł zwiedzić aleję
misyjną. Nie zabrakło także
poczęstunku przygotowanego przez Caritas. Na scenie
wystąpił zespół Młodzi z Bogiem. Uroczystości zakończyły się koronką do Bożego Miłosierdzia. Zaskoczeniem dla
młodzieży przybyłej z Suwałk
była informacja, że gospodarzami kolejnego spotkania
będą właśnie oni. „Wstańcie
z kanapy i ruszajcie do Suwałk” – zachęcała Karolina
z Suwałk. Podobnym uroczystościom będzie towarzyszył
krzyż, który wcześniej odwiedzi suwalskie parafie.
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NA TROPACH wiary

MARTYRIA 7/2017

Wierzyć w Boga
czy wiedzieć o Bogu?

ks. Marcin Sieńkowski
– prefekt alumnów
roku I WSD Ełk

Wybór należy do CIEBIE

W

iedza ma większą wartość od
wiary; wiara jest
niedoskonałą wiedzą; wiary
nie można udowodnić – twierdzą przeciwnicy wiary. Wiara,
która dotyczy spraw Bożych
nie jest wprawdzie tym samym,
co wiedza, ale o Bogu można
również cokolwiek wiedzieć.
Jednakże w porównaniu z wiarą wiedzy o Bogu zdobywa się
niepomiernie mniej. Tego zaś,
czego o Nim wiedzieć się nie
da, nie można przyjąć inaczej,
jak tylko wiarą.
Różnica między wiedzą
i wiarą wypływa z odmienności ich przedmiotów. Gdyby
nie było tej różnicy, mówienie
o wiedzy i wierze nie miało-

by sensu (racji). Przedmiotem wiedzy jest rzeczywistość
(świat, byt) dostępna w poznaniu zmysłowym i intelektualnym. Wiemy to, co jest obecne dla zmysłów lub intelektu.
Z kolei wierzymy w to, co jest
nieobecne dla naszych zmysłów lub przewyższa intelekt.
Stąd też przedmiotem wiary
jest to, co Bóg objawił o sobie.
Z objawienia dowiadujemy się
np., że Jezus jest Synem Bożym.
Nie poznajemy tego ani zmysłami, ani intelektem w taki
sposób, jak poznaje się świat.
Uznajemy tę prawdę w drodze
wiary. Można powiedzieć, że
wiedza rodzi się na podstawie
świadectwa własnych zmysłów
i intelektu, wiara zaś dzięki cu-

dzemu świadectwu.
Coś może być przedmiotem wiary na dwa sposoby: 1)
bezwzględnie, gdy przewyższa zdolności intelektualne
wszystkich ludzi, co oznacza,
że nikt nie może mieć o tym
wiedzy; w ten sposób wierzymy m.in., że Bóg jest w trzech
osobach, że Chrystus zmartwychwstał, 2) względnie,
gdy nie przewyższa zdolności
wszystkich ludzi, lecz tylko
niektórych; chodzi tu o prawdy dotyczące Boga, których
można się dowiedzieć na podstawie argumentowania (dowodzenia), jak np. to, że Bóg
jest jeden, że jest niecielesny,
wieczny itp. Nic nie stoi na
przeszkodzenie, aby ten, kto

zna argumenty (dowody, np.
pięć dróg św. Tomasza z Akwinu), posiadał wiedzę na temat
tych prawd. Należy jednak pamiętać, że wiedzę tego rodzaju zdobywa się wraz z wiedzą
o świecie. Nie sposób wiedzieć
czegoś o Bogu w oderwaniu od
świata. Badanie świata w celu
jego zrozumienia domaga się
wskazania jego przyczyny.
Wiemy coś o Bogu w taki sposób, jak zdobywa się wiedzę
o przyczynie na podstawie jej
skutku. Tego rodzaju wiedza
jest wiedzą filozoficzną. Kto
zaś nie zdobędzie takiej wiedzy, ten prawdy Boże przyjmie
w drodze wiary. Wierzyć zamiast wiedzieć nie jest w tym
wypadku wyrazem niedoskonałości. Nie każdy może sobie pozwolić na studiowanie
dowodów
uzasadniających
prawdy Boże, nie każdy jest
do tego zdolny. Wiedza tego
rodzaju, jak mówi św. Tomasz
z Akwinu, wymaga odpowiedniego przygotowania, czasu,
wytężonej pracy. Gdy już zdobędzie się jakąś wiedzę o Bogu,
wiara w tym aspekcie ustępuje
wiedzy w myśl zasady, że w to
samo nie można wierzyć i wiedzieć zarazem; jedno wyklucza
drugie.
W pierwszej kolejności
odpowiedzią na sprawy dotyczące Boga jest wiara. Jeśli
niektóre z prawd Bożych udaje
się udowodnić, to miejsce wiary zajmuje wiedza. Jednakże
żadną ujmą ani dla Boga, ani
dla wiary nie jest to, że coś
wie się o Bogu, o ile wiedzieć
jest możliwe. Tak więc wiara
w Boga i wiedza o Boga uzupełniają się.
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ZAMYŚLENIA

Z szacunkiem do Czasu

Monika Rogińska

G

orączkowość i zaabsorbowanie setkami spraw i poczucie, że stale jest coś pilnego
do zrobienia, powodują, że
nawet o nadchodzących wolnych dniach zaczynam myśleć
z przerażeniem. Bo i te chwile
wolne od pracy posłużą najprawdopodobniej do nadrobienia różnych zaległości.
Z nadejściem lata, nawet
w programach telewizyjnych,
spotykamy się z zarzutem,
że współczesny człowiek nie
umie wypoczywać. Kiedy sobie postawiłam to pytanie:
Czy potrafię wypoczywać? Jak
wygląda mój czas wolny? zro-

zumiałam, że z moim interpretowaniem na dzień dzisiejszy
czasu wolnego i jego zagospodarowywaniem nie jest aż tak
źle. Kilka dobrych lat zajęło mi
uświadomienie sobie, że nie
ma ludzi niezastąpionych i jeżeli mam urlop, to po prostu
z niego korzystam. Problemem
jest tylko forma spędzania tego
upragnionego czasu wolnego.
Znajomi są fanami dni,
w których „nic nie muszą”.
Czas wolny sprowadzają do
zwykłego próżnowania. Ich
dzieci strasznie się w tym systemie nudziły, ale odkąd mają
komputery i dostęp do nich bez
ograniczeń, są „szczęśliwe”.
Swoim dzieciom „narzuciłam”
spacery rodzinne. Jednak po
kilku takich wyjściach wracałam umęczona przepychankami słownymi moich latorośli.
Coś w moim misternym planie
nie zadziałało. Wspólnie uznaliśmy, że każdy z nas potrzebuje czasu też dla siebie. Bardzo

spodobały mi się słowa, że „…
czas, w którym żyjemy, nie
jest tylko <<środowiskiem>>
tworzenia, zdobywania, ale
też <<przestrzenią>> trwania,
doświadczania i dojrzewania. Czas sam w sobie spełnia
różne zadania. Nie tylko jest
do naszej dyspozycji, ale również nas kształtuje. A skoro
jesteśmy w nim zanurzeni, to
można stąd wysnuć wniosek,
że także nasze działanie posiada różne wymiary, nie tylko
ten zewnętrzny – skierowany
ku czemuś poza nami, ku jakiemuś celowi, który trzeba
osiągnąć, lecz także – niemniej
ważny wymiar wewnętrzny – bardziej bezinteresowny
i niezdeterminowany przez
życiowe
<<konieczności>>.
Przejście od twórczej aktywności zewnętrznej do działania
wewnętrznego łączy się z odkryciem i uznaniem duchowej
głębi, która formułuje życie
i umożliwia jego rozwój”. Po-

woli dochodzę do wniosku, że
spłycenie życia, zanik duchowych potrzeb, ma wpływ na
właściwe przeżywanie przez
nas wolnego czasu. W człowieku jest pewna przestrzeń, tęsknota, której niczym nie da się
zaspokoić…

Warto PRZECZYTAĆ

TCHNIENIE BOGA.
Daj się prowadzić Duchowi Świętemu
„Przeżywanie życia w Duchu jest najpiękniejsza przygodą. Mogę cię zapewnić,że będziesz oglądać rzeczy, których sobie nie wyobrażałeś i udawać się w miejsca, o których nie
śniłeś. Modlę się, abyś potrafił latać z Dziką Gęsią, a nie próbował od niej uciekać czy też
ją ujarzmić. Wtedy i tylko wtedy będziesz naprawdę żył” (fragment książki).
Często próbujemy oswoić i udomowić Ducha, zamknąć Go w ramach naszych oczekiwań i doświadczenia. Większość chrześcijan, myśląc o Duchu Świętym, wyobraża Go
jako udomowioną, łagodną gołębicę. Bóg jednak opiera się tym próbom, objawiając się
w tajemnicy Tego, który wieje, kędy chce.
O. Dave przekonuje, aby przyjąć Ducha takim, jakim On jest naprawdę i pozwolić
Mu działać, gdyż nie jest możliwe chrześcijańskie życie bez Jego pomocy. Odwołując
się do Pisma Świętego, nauczania Kościoła oraz własnego bogatego doświadczenia duchowego i duszpasterskiego, pokazuje, na jak zadziwiające sposoby Duch Święty może
nas przemieniać. Aby było to możliwe, ważne jest jednak przygotowanie swojego serca
na spotkanie z Nim. Ta napisana w niezwykle bezpośredni sposób książka może stać
się praktyczną pomocą w tym przygotowaniu, również dzięki pytaniom i zadaniom,
którymi zakończony jest każdy rozdział.

Wydawnictwo eSPe (Wydawnictwo
Zakonu Księży Pijarów), Kraków.
Książkę można nabyć w księgarni
katolickiej wydawnictwa:
www.boskieksiążki.pl, koszt. 20,90zł
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1. Poświęcenie nowych pomieszczeń
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Bp Jerzy Mazur 25 maja poświęcił nowo wybudowane pomieszczenia
w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ)
w Ełku przy Katolickim Stowarzyszeniu
Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej.
W uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele duchowieństwa, władz
samorządowych oraz ośrodków pomocy,
służby mundurowe, wykonawcy prac budowlanych, rodzice i opiekunowie. Goście obejrzeli układ taneczny do melodii
Desperado w wykonaniu grupy tanecznej warsztatów oraz sztukę „Oczekiwany
Gość” teatru ZigiEłk.

INFORMACJE z diecezji

3. Konsekracja kościoła parafialnego
w Olecku, os. Lesk.
28 maja bp Jerzy Mazur konsekrował
nową świątynię dla parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Olecku, os. Lesk, gdzie
proboszczem jest ks. dr Andrzej Żołnierowicz. Na zakończenie uroczystej Eucharystii licznie zgromadzeni księża oraz wszyscy obecni, parafianie i goście dokonali
gestu ucałowania ołtarza. Ks. Andrzejowi
gratulujemy pięknego Bożego dzieła.
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28 maja we wsi Kruszki, gm. Przerośl, po
raz czternasty spotkały się zespoły folklorystyczne z powiatu suwalskiego oraz
z powiatu oleckiego na Koncercie Majowej
Pieśni Religijnej „Chwalcie Łąki Umajone”. Uroczystości rozpoczęła Msza św.
polowa połączona z poświęceniem pól.
Starym i współczesnym pieśniom Maryjnym, śpiewanym w dawnych czasach przy
kapliczkach i krzyżach przydrożnych,
przysłuchiwali się mieszkańcy Kruszek
oraz okolicznych wsi.

6. Przegląd pieśni maryjnych w kościele
Chrystusa Króla w Radziejach.
28 maja po raz kolejny parafia Chrystusa Króla zorganizowała przegląd pieśni maryjnych dekanatu węgorzewskiego.
W przeglądzie udział wzięły chóry i soliści. Gratulujemy inicjatywy.

4. Filipów. IX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI PT. „STROFY
JANA PAWŁA II”.

2. Akcja Katolicka w Studzienicznej
i Częstochowie.
27 maja w Studzienicznej odbyło się
spotkanie formacyjno-integracyjne członków Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej i ich
rodzin. W spotkaniu uczestniczył ks. bp
Jerzy Mazur, księża asystenci POAK oraz
ks. dr Maciej Gilewski, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej. Po Mszy św. przed
obrazem Matki Bożej Studzieniczańskiej
bp. Jerzy Mazur zawierzył Akcję Katolicką Diecezji Ełckiej Niepokalanemu Sercu
Maryi. 10 czerwca członkowie Akcji Katolickiej wraz z ks. dr. Maciejem Gilewskim
wzięli udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasnej Górze.

6 kwietnia w Zespole Szkół w Filipowie odbył się IX Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. Strofy Jana Pawła II, objęty
patronatem Starosty Suwalskiego oraz patronatem medialnym Miesięcznika „Martyria”. W tegorocznej edycji wzięło udział
31 uczestników z gimnazjów w: Bakałarzewie, Raczkach, Filipowie, Kaletniku,
Przebrodzie, Starego Folwarku i Wiżajn.
Najlepszym recytatorom gratulujemy.

5. „Chwalcie łąki umajone” – koncert
majowej pieśni religijnej we wsi Kruszki.

7. II młodzieżowe mistrzostwa diecezji
ełckiej w piłce siatkowej o puchar ks. bp.
Romualda Kamińskiego.
27 maja 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach odbyły się II
młodzieżowe mistrzostwa diecezji ełckiej
w piłce siatkowej o puchar ks. bp. Romualda Kamińskiego. Rywalizacja odbyła się
w dwóch kategoriach: młodzież licealna –
rocznik 1998 i młodsi, dziewczęta z gimnazjum – rocznik 2001 i młodsze. Do turnieju zgłosiła się młodzież z różnych grup
związanych z parafiami, m.in. KSM, Rycerstwo Niepokalanej, ministranci, schole oraz harcerze. Ostatecznie w kategorii
młodzież licealna I miejsce zajęła Parafia
pw. Bożego Ciała w Suwałkach, a w kategorii gimnazjum Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach

INFORMACJE z diecezji

8. Rywalizacja na chwałę Boga.
7 czerwca, w przeddzień rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Ełku, odbył się
XIX Diecezjalny Konkurs „Jan Paweł II
– Święty naszych czasów”. Do ełckiej katedry przybyli uczestnicy z terenu całej
diecezji, aby nie tylko zaprezentować swoje umiejętności, ale także być świadkiem
wiary. Hanna Tyszkiewicz – inicjatorka
konkursu – poinformowała, że w tej edycji
wzięło udział ponad 240 uczniów z czternastu placówek oświatowych. Do konkursu dzieci i młodzież przystąpiły w kategoriach: plastycznej, muzycznej, literackiej
oraz recytatorskiej.
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Od wielu lat tradycją Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Żarnowie stało się
pielgrzymowanie do miejsc związanych
z postacią patrona szkoły. W tym roku,
w 18 rocznicę nadania szkole imienia Jana
Pawła II, uczniowie, wraz z kadrą pedagogiczną i ks. Dariuszem Drężkiem, wybrali
się na wycieczkę połączoną z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
13. Marsz dla Życia i Rodziny.

11. Dzieci komunijne dzieciom misji.
W parafii w Węgielsztynie dzieci, które przystąpiły do I Komunii Świętej, podczas „Białego Tygodnia” zostały wprowadzone w obchodzenie pierwszych piątków
miesiąca oraz przeżywanie nabożeństw
fatimskich. Zaangażowały się w dzieło
misyjne Kościoła – „Dzieci komunijne
dzieciom misji”, a także zostały uroczyście
wprowadzone do posługi służby maryjnej
oraz ministranckiej.

W Uroczystość Trójcy Świętej pod hasłem „Czas na rodzinę” ulicami Ełku, Pisza, Węgorzewa, Giżycka, Gołdapi i Olecka przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny.
Uczestników marszu zgromadziła chęć
zamanifestowania swojego przywiązania
do tradycyjnych wartości i szacunek dla
życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej
śmierci. W Augustowie Marsz dla Życia
i Rodziny odbył się 28 maja.

9. Mali aktorzy z dziecięcą szczerością.

14. Lato z Chrystusem na Mazurach.

Setna rocznica objawień Maryi w Fatimie stała się doskonałą okazją do przypomnienia orędzia NMP z 1917 roku. 18
maja w parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku
miała miejsce premiera przedstawienia pt.
„Dzieci Fatimskie” na podstawie wspomnień siostry Łucji zawartych w książce
„Siostra Łucja mówi o Fatimie”. Przedstawienie będzie wystawiane w czerwcu
i wrześniu w wybranych ełckich parafiach,
które będą gościć Figurę Matki Bożej Fatimskiej.

W pierwszą sobotę lipca w Giżycku
zainaugurowano „Lato z Chrystusem na
Mazurach”. Przedsięwzięcie, które jest
formą rozpoczęcia wakacji z Bogiem, od
ośmiu lat licznie gromadzi giżycczan, odwiedzających Mazury turystów oraz żeglarzy na wspólnej Mszy św. po to, aby powierzyć Bogu czas letniego wypoczynku.
W czasie Eucharystii biskup ełcki poświęcił cumujące na jeziorze żaglówki. Zostało zaprezentowane też wielkie maryjne
widowisko plenerowe pt: „Wielki Tryumf
Maryi” w reżyserii ks. Mariusza Pawliny.

10. Z pielgrzymką u Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

12. Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa.
We wszystkich parafiach diecezji ełckiej odbyły się procesje ulicami jako wyraz wiary i czci Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Podczas Mszy św. na
placu Jana Pawła II bp Mazur uświadamiał, że orędzie fatimskie wzywające ludzi
do nawracania się, pokuty i odmawiania
różańca jest nadal aktualne. W czasie homilii biskup zachęcał wiernych do włączenia się w obywatelski projekt ustawy
„Zatrzymaj Aborcję”, zakazujący aborcji
eugenicznej. Zauważył, że wiele osób dzisiaj traktuje przykazania wybiórczo, żyje
w grzechu, nie ma w nich pragnienia zanurzenia się w Bożym miłosierdziu, nie
ma pragnienia przyjęcia Komunii świętej.
Nawoływał także do uszanowania Dnia
Pańskiego.

15. Jedyneczkowy Konkurs Plastyczny
NAMALUJ MI MAMĘ I TATĘ.
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W naszym kraju 23 czerwca obchodzony
jest Dzień Ojca, zaś Dzień Matki 26 maja,
ale Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka
tradycyjnie już połączyło te dwa święta w jedno i zaprosiło dzieci z miejskich
i wiejskich przedszkoli do uczestnictwa w
konkursie plastycznym pt: NAMALUJ MI
MAMĘ I TATĘ. Konkurs skierowany był
do wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Zwycięzcom gratulujemy.
17. Studzieniczna – uroczystości w Sanktuarium Maryjnym Diecezji Ełckiej.

16. Konkurs – „Mój szkolny kolega z misji”.
30 maja br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego
konkursu „Mój szkolny kolega z misji”,
który organizuje Dzieło Pomocy „Ad
Gentes”. Patronat honorowy nad konkursem objęli: abp Wojciech Polak, Prymas
Polski, bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
oraz pani Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Temat tegorocznego konkursu brzmiał: „Gdzie misjonarze – tam
nadzieja”.
W konkursie dzieci z naszej diecezji zajęły następujące miejsca:
W kategorii literackiej – Szkoła Podstawowa I-III: SP nr 5 im. M. Konopnickiej
w Ełku – Zofia Piotrowska, IV-VI – II
miejsce – Elwira Pawełko, SP nr 2 z Augustowa.
W kategorii charytatywnej na poziomie
gimnazjum pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół im. Powstańców Styczniowych
w Nowince.
W kategorii muzycznej Szkoła Podstawowa na poziomie IV-VI – pierwsze miejsce zajęli Zofia Jaroszewska i Jan Jaroszewski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Nowej Wsi Ełckiej.
W kategorii plastycznej na poziomie
klas I–III – drugie miejsce zajęła Hania
Bagińska z Mikołajek

3 i 4 czerwca, w wigilię i w uroczystość
Zesłania Ducha Świętego, Sanktuarium
Matki Bożej w Studzienicznej koło Augustowa gościło licznych pielgrzymów.
Studzieniczna to miejsce maryjnych pielgrzymek. W sobotę wieczorem odmówiono Różaniec w kaplicy na wyspie oraz
Apel Jasnogórski, na cmentarz przeszła
procesja ze świecami, czuwano też przed
Najświętszym Sakramentem. O północy
sprawowano Pasterkę Maryjną. O drugiej nad ranem pielgrzymi uczestniczyli
w nabożeństwie odnowienia sakramentu
bierzmowania. W niedzielę sumie odpustowej przewodniczył i wygłosił homilię
bp Romuald Kamiński.
18. Rekolekcje ewangelizacyjne
w Giżycku.
W związku z uroczystościami rozpoczęcia „Lata z Chrystusem na Mazurach”
w dniach 28 czerwca– 1 lipca b.r. odbyły
się w Giżycku rekolekcje ewangelizacyjne.
Na zaproszenie Akcji Katolickiej z par.
św. Maksymiliana M. Kolbego w Giżycku
przeprowadził je sercanin ks. Michał Olszewski, Dyrektor Grupy Medialnej Profeto, znany ewangelizator i rekolekcjonista,
były egzorcysta i misjonarz miłosierdzia.
Tematem rekolekcji był list papieża Franciszka na zakończenie Roku Miłosierdzia:
„Misericordia et Misera – Miłosierdzie
i nieszczęśliwa.”

19. Posiedzenie Rad Powiatowych z powiatu węgorzewskiego i giżyckiego.
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29 maja w Starostwie Powiatowym
w Węgorzewie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych z powiatu węgorzewskiego i giżyckiego. Posiedzenie odbyło
się z inicjatywy Pana Roberta Nowackiego
Przewodniczącego RP W-MIR w powiecie
węgorzewskim oraz Pana Ryszarda Wołkońskiego Przewodniczącego RP W-MIR
w powiecie giżyckim. W obradach uczestniczył na zaproszenie Pana Nowackiego Poseł
Jerzy Małecki. Podczas posiedzenia zebrani
dyskutowali nad bieżącymi sprawami dotyczącymi rolnictwa. Martyria była patronem
medialnym tego wydarzenia.

20. 100-lecie istnienia Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek.
24 czerwca br. w Otwocku siostry benedyktynki misjonarki rozpoczęły Jubileuszowy Rok 100. rocznicy swego istnienia.
Przez ten rok jubileusz będzie obchodzony
zarówno w Domu Generalnym w Otwocku, jak i we wszystkich placówkach Zgromadzenia w Polsce i na świecie. W naszej
diecezji jubileusz zgromadzenia będzie
obchodzony na początku czerwca 2018 r.
21. Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów.
27 czerwca w Parafii pw. Św. Aleksandra
w Suwałkach, na czele z Ordynariuszem
diecezji bp. Jerzym Mazurem i bp. pomocniczym Romualdem Kamińskim, zgromadzili się kapłani diecezji ełckiej na dorocznej modlitwie o uświęcenie. Konferencję
ascetyczną i homilię wygłosił ks. bp Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy Archidiecezji
Krakowskiej.
22. 25 lat Diecezji Ełckiej na znakach
pocztowych
Tworzącej się historii diecezji ełckiej
zawsze towarzyszyła Poczta Polska, co
mogliśmy zobaczyć przy okazji licznych
wystaw filatelistycznych organizowanych
przez ks. prał. Zygmunta Sędziaka. Z jego
też zbiorów pochodzą eksponaty ostatniej
wystawy, poświęconej jubileuszowi 25 lat
Diecezji Ełckiej na znaczkach pocztowych,
pocztówkach oraz stemplach pocztowych,
której otwarcie miało miejsce w czwartek,
22 czerwca 2017 r. w Ełckim Centrum
Kultury. Wystawę można było oglądać do
3 lipca.

Z HISTORYCZNEJ teki
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Mały Katyń

Waldemar Brenda

– Naczelnik Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN
w Białymstoku

T

o było ponad dwa
miesiące po zakończeniu wojny w Europie. 20 lipca 1945r. nieliczni mieszkańcy zniszczonego
Olecka mogli usłyszeć krążący
nad miastem samolot z czerwonymi gwiazdami na skrzydłach i kadłubie. W mieście
wciąż pełno było sowieckich
żołnierzy, więc pojawienie się
maszyny zapewne w nikim nie
wzbudzało zdziwienia. Na pokładzie znajdował się sowiecki
generał major Iwan Gorgonow
– zastępca naczelnika Głównego Zarządu „Smiersza” i grupa
funkcjonariuszy tej formacji.
Była to specjalna struktura sowieckich służb, których nazwa
stanowiła skrót od złowrogich
słów „Smiert szpionam”.
Generał major Gorgonow
wraz z szefem Zarządu Kontrwywiadu 3 Frontu Białoruskiego, gen. por. Pawłem Zielninem
otrzymali do realizacji zadanie.
Mieli nadzorować specjalną
operację na ziemiach północno-wschodniej Polski. Już od
kilku tygodni ponad 40 000
żołnierzy sowieckich wraz
formacjami ludowego Wojska
Polskiego, funkcjonariuszami
Urzędów Bezpieczeństwa i MO
przeczesało okolice Augustowa i Suwałk w poszukiwaniu
członków polskiej konspiracji.
Metody działania wszędzie
wyglądały podobnie. Organizowano zebrania mieszkańców
poszczególnych wiosek, po
czym część z nich była aresztowana, wsadzana na wojskowe ciężarówki i wywożona
w niewiadomym kierunku.

Zatrzymywano
pojedyncze
osoby pracujące w polu. Przeczesywano teren, zaglądając
do każdej chałupy, w poszukiwaniu osób, uwzględnionych
na wcześniej przygotowanych
listach proskrypcyjnych. Czasem w zastępstwie zabierano
krewnych. Gdy ktoś przypadkiem miał podobne personalia
jak osoba z listy… też nie mógł
liczyć na wypuszczenie. Wieś
za wsią, kilometr za kilometrem, systematycznie dzień po
dniu, suwalskie i augustowskie osady przeżywały nadejście bojców, którzy wyciągali
z domów mężczyzn i kobiety.
W ręce sowietów dostali się
również partyzanci stawiający
opór obławie w rejonie jeziora
Brożane. Skąd nowi okupanci,
przedstawiani w propagandzie
PRL-u w roli „wyzwolicieli”,
mieli tak dokładną wiedzę na
temat środowisk, w których należało przeprowadzić operację?
W meldunku z 21 lica 1945r.
pisano: „Prowadzoną operację
poprzedzało istnienie danych
(…) z Powiatowych Urzędów
Bezpieczeństwa w Augustowie i Suwałkach”. Informacji
dostarczali także sowieccy komendanci wojenni w poszczególnych miastach oraz dowódcy wojskowi. W efekcie w toku
operacji aresztowano co najmniej 7 049 osób. Wszystkich
poddano
przesłuchaniom,
czyli tzw. filtracji, której towarzyszyło bicie i wyrafinowane
znęcanie się. W ten sposób
funkcjonariusze
„Smiersza”
usiłowali wymusić przyznanie się do współpracy z polską
konspiracją lub wskazanie innych osób, należących do podziemnej organizacji. Według
oficjalnego sowieckiego dokumentu, spośród zatrzymanych
w wyniku obławy – 5 115 osób
zwolniono, aresztowanych Litwinów przekazano NKWD
Litewskiej Socjalistycznej Re-

Golgota w Gibach

publiki Radzieckiej. Z dokumentu wynika, że prawie 600
Polaków do domów nigdy już
nie wróciło.
Sprawa wróciła w latach
osiemdziesiątych, gdy w Gibach
odnaleziono masowe mogiły.
Dziś wiemy, że byli tam pochowani niemieccy żołnierze, ale
w owym czasie wydawało się
prawdopodobne, że oto właśnie
natrafiono na szczątki ofiar
obławy augustowskiej z lipca
1945r. Powstał społeczny komitet, który zajął się upamiętnieniem tragicznego znaleziska.
Zbierano relacje świadków,
próbowano ustalić personalia

aresztowanych i zaginionych.
Upowszechnienie wiedzy o obławie augustowskiej zataczało
coraz szersze kręgi, ale wciąż
nikt nie znał rzeczywistej liczby
ofiar oraz miejsca ich pochówku, około 600 czy grubo ponad
tysiąc? Pogrzebani w bezimiennych dołach w okolicy Gib czy
Puszczy Rominckiej? A może
w fortach grodzieńskich?
Współcześnie wiele wskazuje,
że nieznany kierunek, w którym ciężarówki uwoziły zatrzymanych, to okolice wsi Kalety
na terenie dzisiejszej Białorusi.
Poszukiwania ofiar „małego
Katynia” trwają…

Uczestnicy kolejnej rocznicy Obławy Augustowskiej
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WIGRY zapraszają

Pokamedulski Klasztor
w Wigrach zaprasza
do skorzystania z:
*

noclegu w eremach wigierskich

*

zwiedzania m.in. wieży widokowej,
krypt w klasztorze, apartamentów papieskich, wystaw fotograficznych

*

kawiarni pod wieżą oferującej kawę
kamedulską

*

przystani i sprzętu pływającego jak:
kajaki, jachty, łodzie wiosłowe

*

kortu tenisowego i boiska do siatkówki

*

tawerny w ogrodach klasztornych serwującej potrawy regionalne

Natomiast w dniu 15 sierpnia 2017r. Fundacja Wigry Pro i Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
w Wigrach, zaprasza na coroczny Jarmark
Wigierski połączony z odpustem parafialnym.
Więcej informacji na www.wigry.org

Klasztor pokamedulski z lotu ptaka

POZIOMO:
1) przepływa przez Rygę;
4) zły  nastrój, splin;
8) największa wyspa u
brzegów Afryki;
9) hiszpańska wyspa,
raj dla turystów;
10) Wit, autor ołtarza  w
Kościele Mariackim w
Krakowie;
12) Helena Modrzejewska  
lub  Anna Dymna;
14) składany nożyk;
15) łódka na spław  Krutynią;
16) kwiat rabatowy, jakobinka;
18) Tadeusz ,(zm.1970r.)  
autor powieści „Mury
Jerycha”;
20) lekka , ruchoma rzeźba  
poruszana powietrzem;
22) najdłuższa rzeka Francji;
23) na żur z żytniej mąki;
24) halucynacje, zwidy;
26) gust do czegoś,
preferencje;
27) ptak drapieżny, kuzyn
sokoła;
28) czas oczekiwania na  
Boże Narodzenie;

PIONOWO:
1) w drodze do niego
nawrócił się św. Paweł;
2) mieszkanka rodzinnego
miasta Jana Pawła II;
3) był nim Geronimo;
4) szalej jadowity ,silna
trucizna, którą  spożył  
Sokrates;
5) chorwackie morze;
6) malarz z wąsikiem,
autor  obrazu ”Płonąca
żyrafa”;
7) park wodny;
11) szkrab;
13) czmychanie,  uciekanie;
16) między dopełniaczem  
a  biernikiem;
17) imię Mozarta;
18) duży antał na wino;
19) pomocniczy pracownik
naukowy;
21) więcej niż zadowolenie;
23) brak jej, gdy ciągle
wybuchają spory;
25) podwalina, węgieł
domu.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozmiązanie krzyżówki. Rozwiązanie prosimy przesłać na kartkach
pocztowych do dnia 30 lipca 2017 r.   Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: JUBILEUSZ DIECEZJI
EŁCKIEJ. Nagrody wylosowali: Aneta Borkowska (Talusy);  Danuta Zabłocka(Sucholaski); Maria Gołyźniak (Siołkowa)

Martyria DZIECIOM

WAKACYJNA WYCIECZKA PO KONTYNENTACH

Modlitwa:
Dzięki Ci Boże, że dałeś mi życie, wiarę, rodzinę,
przyjaciół, owoce ziemi, wodę i światło, rzeki i gwiazdy,
słońce i wiatr. Dziękuję Ci za rok szkolny i za wakacje.
Dziękuję Ci za to, że mogę z Tobą rozmawiać i za to, że
mnie kochasz.
Kochani, ja też się cieszę, że nadeszły wakacje. Dla
tysięcy, tysięcy polskich dzieci będzie to czas wyjazdów
w góry, nad morze, do dziadków. Chciałabym wam zaproponować wycieczkę po różnych kontynentach. Nie
trzeba kupować biletów, wystarczy kupić „Martyrię”.
Afryka:
Na tym kontynencie znajdziemy ogromne bogactwo
kolorów – są tu najbardziej zielone lasy, żółte pustynie, lazurowe morza, białe szczyty Kilimandżaro oraz
czarni i brązowi ludzie. Ale Afryka to także miliony
chorujących dzieci, szczególnie na AIDS, skazanych na
powolne umieranie, to miliony dzieci głodnych i osieroconych.
Mieszkam razem z mamą i czworgiem rodzeństwa
w obozie dla uchodźców. Okrutna wojna zmusiła nas do
ucieczki z naszego kraju – Nigerii. Każdego dnia musimy
walczyć o przeżycie. Nasze mamy są bardzo dzielne, ale
nie są w stanie zaradzić całej nędzy. Wciąż jesteśmy głodni. Jest mi bardzo smutno, ale często nie mam nawet siły,
by płakać. Skąd nadejdzie dla nas pomoc?
Kizito
Ameryka Południowa:
Kontynent największych kontrastów. Jest tu ogromne bogactwo i skrajna nędza, wielka religijność i bezbożność, dostatek i głód, bogata kultura i upadek obyczajów. Jego mieszkańcy są z natury radośni, ale często
mają łzy w oczach.
Razem z innymi chłopcami spędzam noce pod mostem, w pobliżu wielkiego wysypiska śmieci. Kiedyś, gdy
już spaliśmy przykryci tekturami i kawałkami szmat,
Nagrody z prawidłowo rozwiązanego diagramu i krzyżówki z poprzedniego numeru wylosowali: Lenka i Oliwka
Borkowskie (Mazurowo); Asia Waszajło (Ełk); Kacper Głowacz (Przeworsk)
Opracowanie strony: s. Goretti
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obudziły nas strzały i bieganina policjantów. Policjanci wtargnęli do naszej „faweli” i postanowili zrobić z nami porządek. Zdążyliśmy jednak
uciec, ale wielu naszych kolegów nie miało takiego szczęścia, zostali zabici.
Od tego czasu bardzo się boję. Wiem, że każdej nocy giną dzieci, których
jedyna winą jest to, że nie mają domu, nie znają swojego taty i nie mogą
przytulić się do mamy, gdy ich serce ogarnia strach.
Manuel
Azja:
Jest największa spośród kontynentów. Należą do niej najbardziej rozległe równiny, najgłębsze morza, najdłuższe rzeki, najwyższe góry i najpiękniejsze wzgórza. Tu żyje największa liczba mieszkańców świata. Niestety Azja to także miliony dzieci zmuszanych do ciężkiej, niewolniczej
pracy.
Mam 6 lat i jestem najmniejszy spośród kilkudziesięciu dzieci pracujących przy wyrobie tapet w Benares, świętym mieście Hindusów. Codziennie o 3 rano zamykają się za mną drzwi fabryki, w której spędzam kilkanaście godzin przy ciężkiej pracy. Znalazłem się tu ponieważ moja rodzina
popadła w długi. Zarobki moich rodziców i starszego rodzeństwa są zbyt
niskie, aby je spłacić, dlatego i ja musiałem iść do pracy. Często marzę
o odpoczynku, o zabawie z kolegami...Czy całe moje dzieciństwo upłynie
w tej ponurej fabryce?
Shankar
Australia i Oceania:
Najmniej znane ziemie spośród kontynentów. Wypełnione szumem
oceanów, rozsiane na tysiącach kolorowych wysp, ze wspaniałymi zachodami słońca. Zamieszkane przez pracowitych i przyjaźnie usposobionych ludzi.
Niektórzy zazdroszczą mi, że mieszkam na prześlicznej wyspie, która
ma bogatą roślinność o tysiącu barw, że mogę podziwiać różne ptaki i zwierzęta. Mnie jednak dokucza samotność. Tak bardzo chciałabym mieć kolegów, koleżanki, chodzić z nimi do szkoły, a po lekcjach bawić się z nimi.
Niestety nasi najbliżsi sąsiedzi mieszkają bardzo daleko, a do szkoły mam
kilkadziesiąt kilometrów. Uczę się korespondencyjnie. Swoich nauczycieli
znam tylko z listów, radia i telewizji.
Suzi
Ameryka Północna
Najbogatszy kontynent z najbardziej rozbudowaną technologią, najwyższe drapacze chmur i tylu ludzi, którzy zapominają o Bogu.
Dlaczego całymi tygodniami muszę czekać, aby tato poświęcił mi trochę czasu? Dlaczego mamy nie ma w domu, kiedy wracam ze szkoły? Niekiedy nam tyle problemów, którymi chciałbym się z nimi podzielić, ale nie
mam odwagi mówić im o tym, bo kiedy wieczorem wracają, są zmęczeni
i podenerwowani i jeszcze wciąż coś załatwiają przez telefon. Nie cieszą
mnie coraz to nowe zabawki. Chciałbym mieć tylko rodzeństwo albo dobrego przyjaciela, który by ze mną przebywał.
Kevin
Przyznaję, że jest mi trochę przykro, to nie była radosna wycieczka,
ale może oduczy polskie dzieci od narzekania na to, że mają czegoś za
mało albo im się nudzi w wakacje. Mamy za co Bogu dziękować i róbmy
to z całego serca, nawet, gdyby ktoś nigdzie nie wyjeżdżał w czasie lata.
Wspaniały czas wakacji

Ogłaszamy konkurs na najciekawszą wakacyjną przygodę.
Czekamy na Wasze listy. Dobrze byłoby, abyście dołączyli
zdjęcia. Aby jednak konkurs mógł być rozstrzygnięty we wrześniowym numerze „Martyrii”, opisy przygód należy przesłać
jeszcze przed końcem wakacji, czyli do 12.08.2017 roku
na adres redakcji.
Wszystkim młodym czytelnikom „Martyrii” życzymy miłych, wesołych i bezpiecznych przygód wakacyjnych.
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