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Nie bądź pewny,
że masz czas

bo pewność niepewna…
ks. Jan Twardowski
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Ks. Krzysztof Zubrzycki

Popatrz, jak prędko mija czas... 
Życie twe też przeminie wraz. 
Życie – to jedno, które Bóg ci dał. 

Słowa tej pięknej pieśni, śpiewanej 
zwłaszcza na katolickim pogrzebie, 
jeszcze wymowniej brzmią w listopa-
dzie – miesiącu, w którym obserwu-
jemy, jak stworzony przez Boga świat 
staje się świadkiem słowa, częściej niż 
kiedykolwiek przychodzącego na myśl: 
przemijanie. 

A jednak na samym początku – w uro-
czystym pierwszym dniu tego miesiąca 
– patrzymy na niepoliczoną rzeszę tych, 
którzy są zaprzeczeniem melancholijnego 
słowa o kruchości życia. Jeden z nich – 
patron naszego biskupiego miasta – św. 
Jan Paweł II dwukrotnie nam uświada-
miał w Starym Sączu tę wspaniałą prawdę 
w słowach: „Święci nie przemijają. Święci 
żyją świętymi i pragną świętości”. Tymi 
słowami zaznaczał ponadczasowość i wy-
miar powołania wszystkich chrześcijan. 
W Liście Apostolskim Novo MIllenio In-
neunte zauważył m.in.: Sobór wyjaśnił, że 
nie należy mylnie pojmować tego ideału 
doskonałości jako swego rodzaju wizji ży-
cia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie 
wybranym „geniuszom” świętości. Drogi 
świętości są wielorakie i dostosowane 
do każdego powołania. W Uroczystość 
Wszystkich Świętych czcimy ich wszyst-
kich – również, a może przede wszystkim, 
tych, którzy nie mają swoich wspomnień 
w liturgicznym kalendarzu Kościoła. 

Tego dnia, a może też w inne listopa-
dowe wieczory, gdy wrócimy z Mszy św. 
czy różańca ofiarowanego za zmarłych 
i nawiedzimy groby naszych bliskich, 
znajdźmy dłuższą chwilę, by w rodzin-
nym gronie sięgnąć choćby do starych 
fotografii, by przekazać młodszym po-
koleniom dobre wspomnienia naszych 
przodków z ich ziemskiego życia. By 
w ten sposób dzielić się dobrem, które 

nam przypadło w udziale z łaski Boga 
za ich pośrednictwem. To nie tylko 
nauka historii. To poznawanie cichej 
świętości. Tak bardzo potrzebne, gdy 
dzieci znają fikcyjnych bohaterów bajek, 
filmów i komiksów, a zupełnie obce są 
im nieraz osoby zmarłych dziadków, 
pradziadków czy innych krewnych 
z rodziny. 

Bo przecież, jak pisał znany kapłan 
– poeta (ks. Jan Twardowski), ci nasi 
bliscy, którzy nas poprzedzili do wiecz-
nej ojczyzny:

mają okrągły czas więc się nie spieszą 
(…)
znają nawet prywatny adres Pana Boga
nie starzeją się odmłodzeni przez śmierć 
(…)

bliżsi niż wtedy kiedy odjeżdżali na 
chwilkę
przechodzą obok z niepostrzeżonym 
ciałem
ocalili znacznie więcej niż duszę.
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ks. dr Marcin Sieńkowski
– prefekt alumnów 

roku I WSD Ełk

O NIEPOJĘTYM Bogu

Na czym polega 
wieczność Boga? 

Czy ktokolwiek powąt-
piewa, że życie czło-
wieka dokonuje się 

w czasie? O tym, co działo się 
np. wczoraj, mówimy, że należy 
do przeszłości. Czytanie tego 
właśnie tekstu dokonuje się w tej 
chwili, a więc stanowi teraź-
niejszość. Z kolei, wydarzenia 
jutrzejsze lub najbliższych dni 
to nieobecna jeszcze przyszłość. 
A jak do tych wymiarów czasu 
ma się Bóg, którego nazywamy 
wiecznym? 

Czas a wieczność 

Poznanie tego, czym jest 
wieczność, nie może się do-
konać inaczej niż za pomocą 
pojęcia czasu. Wobec tego 
należy wpierw wyjaśnić, czym 
jest czas. Arystoteles twier-
dził, że czas to miara ruchu. 
To znaczy, że o czasie można 
mówić tylko wtedy, gdy nastę-
puje jakiś ruch, czyli zmiana. 
Jedynie tam, gdzie zachodzą 
zmiany, ma miejsce czas. Je-
śli coś jest wcześniejsze, a coś 
innego późniejsze, to czas po-
lega na oznaczeniu liczbą ko-
lejnych etapów następujących 
po sobie. Początek i koniec, 
a między nimi szereg etapów 
różnego rodzaju zmian świad-
czą o czasowości. 

Istota wieczności 

A jeśli jakaś rzecz nie pod-
lega żadnemu ruchowi i zmia-
nie? Jeśli coś nie ma początku 
ani końca? Jeśli wszystko 
niezmiennie trwa? Oczy-
wiście tego rodzaju pytania 
odnoszą się do Boga. Wobec 
braku jakichkolwiek zmian 
nie może być mowy o czasie. 
W takim przypadku ma miej-

sce wieczność, mówiąc inaczej 
– bezczasowość, czy też nie-
ustanne trwanie. Wieczność to 
niezmienne zachowanie tego 
samego sposobu istnienia. 
Wieczność można przyrównać 
do bezkresności, która wyraża 
się brakiem początku i końca 
oraz trwaniem bez następstw. 
Jednym słowem, wieczność to 
pełnia istnienia. I podobnie 
jak czas jest miarą istnienia 
zmiennego, tak wieczność 
charakteryzuje istnienie nie-
zmienne. 

Wieczność 
a nieskończoność 

Zdarza się, że wieczność 
utożsamiamy z nieskończono-
ścią. Czy słusznie? Zwróćmy 
uwagę na zasadniczą różnicę 
między tymi pojęciami. Jak 
sama nazwa mówi, nieskoń-
czoność to brak końca, ale nie 
początku. Innymi słowy, nie-
skończoność tylko w połowie 

upodabnia się do wieczności. 
Z kolei, wieczność jest bezkre-
sem bez początku i bez końca. 
Dlatego np. dusza ludzka po-
siada cechę nieskończoności, 
lecz nie wieczności. Dusza 
tego rodzaju została stwo-
rzona, więc ma początek, ale 
została stworzona do trwania 
bez końca, dlatego jest nie-
skończona. 

Problem wieczności 

Czy poza Bogiem jest jesz-
cze coś wiecznego? Przecież 
mówimy np. o życiu wiecz-
nym, o ogniu wiecznym, 
o wiecznej szczęśliwości. Na-
wet, jeśli tego rodzaju zjawi-
ska nazywamy wiecznymi, to 
nie przysługuje im wieczność 
w sensie ścisłym. Chodzi o to, 
że żadne z nich nie będzie mieć 
końca, a zauważyć należy, 
że wszystkie mają początek. 
Dlatego właściwym dla nich 
określeniem jest nieskończo-

ność, a nie wieczność. Chociaż 
w przypadku życia wiecznego 
chodzi o to, że życie ludzkie 
będzie mieć udział w wiecz-
nym życiu Boga. 

* * * 

Wobec powyższego warto 
zapamiętać, że analiza ruchu, 
czyli zmiany prowadzi do 
zrozumienia czasu, a pro-
blem niezmienności wiedzie 
do stwierdzenia wieczności. 
Ponieważ tylko Bóg jest nie-
zmienny w stopniu najwyż-
szym, jedynie Jego istnienie 
jest wieczne. 

Ponadto wieczność jest 
cała naraz, a czas nie, gdyż 
czas jest ciągiem następstw. 
Nawet gdyby czas nie miał 
początku i końca, to i tak nie 
byłby wiecznością ze względu 
na swą następczość. Dlatego 
w Bogu wszystko dzieje się 
jednocześnie, a w człowieku 
jedno po drugim. 
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W listopadowej ZADUMIE Monika Rogińska

Oswoić śmierć

Z p. Józefą Drozdowską, pochodzącą z Augustowa 
poetką, autorką książek dla dzieci, małych form proza-
torskich i dziennikarskich; bibliotekarką, regionalistką, a 
także wielką miłośniczką jamników i kotów podejmujemy 
rozmowę o śmierci. 

Jedynie czego możemy być 
pewni, to śmierci. Jednak 
trudno przychodzi nam roz-
mowa o niej...

Tak, to prawda. Rzadko 
rozmawiamy o niej, a już naj-
rzadziej w kontekście śmierci 
własnej. Znam ludzi, którzy 

zupełnie nie poruszają tych 
tematów. Niektórzy unikają 
chodzenia na cmentarze. Je-
żeli idą to tylko z konieczno-
ści. Spotkałam w życiu takich 
ludzi. Inni nie przepadają za 
chodzeniem na pogrzeby. 
Śmierć dotknie każdego z nas. 

Chociaż czasem od dziecka 
z nią się stykamy, jest dla nas 
często problemem. Widzimy 
wciąż umierających, ale nie 
nas samych. Ktoś umiera, 
nawet ktoś nam bliski, cho-
ciażby: rodzice, rodzeństwo, 
ale to jeszcze nie my. Może 
dlatego tak jest, że mamy 
w sobie ogromne pragnienie 
życia. Że wciąż czegoś nie do-
kończyliśmy, nie zrealizowali-
śmy swoich marzeń. Chociaż 
zdarza się nam pomyśleć, a na-
wet powiedzieć, że już dosyć 
mamy tego życia, to wciąż jest 
w nas jego wielkie pragnienie. 
Sama przeżywałam chwile de-
presyjne, więc wiem, że czło-
wieka mogą nawiedzać takie 
„czarne myśli”. Pamiętam, że 
kiedyś, przeżywając taki nie-
ciekawy stan, popatrzyłam 
mimowolnie na stojący na 
parapecie w kuchni spode-
czek z trutką na muchy i za-
uważyłam, jak bardzo mucha 
chciała odlecieć z tego miejsca. 
Zabrałam ją stamtąd, bo przy-
szła mi myśl, że ona − mucha 
tak bardzo pragnie żyć, więc 
tym bardziej ja powinnam 
mimo swego załamania dążyć 
do światła. Do dzisiaj pamię-
tam ten fakt. Wierzę, że Bóg 
posłużył się w tym przypadku 
muchą. Otrzeźwiałam z tychże 
myśli w jednej sekundzie. 
Chęć życia w człowieku jest 
wielka. Ale jako osoba wie-
rząca zdaję sobie sprawę, że 
kiedyś przyjdzie kres życia na 
tej ziemi. I myślę o tym. Cza-
sem mi przychodzi to łatwiej, 
a czasem ogarnia mnie lęk. 
Miewałam w życiu strachy 
przed ogromem nieskończo-
ności, jaka jest po śmierci. Nie 
mogłam w swoich myślach 

siebie tam odnaleźć, więc 
rozumiem innych, którzy się 
boją. Bo tak naprawdę więk-
szość z nas lęka się przekro-
czenia tej najważniejszej linii 
granicznej w swoim życiu. Tak 
mi się przynajmniej wydaje.

Skąd w nas przekonanie, że 
najważniejsze jest to nasze 
ziemskie życie?

Do końca tego nie wiem. 
To jest bardzo trudne pytanie. 
Z jednej strony lęk przed tym, 
co będzie po śmierci, z drugiej 
wciąż chęć życia doczesnego. 
Może z tego powodu, że za 
mało jesteśmy zakorzenieni 
w wierze. Zdaje się nam, że 
głęboko wierzymy, ale może 
do końca tak nie jest. Za mało 
w nas wiary w Miłosierdzie 
Boże. Lękamy się ponieść 
konsekwencji naszego życia 
tu na ziemi. Może boimy się 
jakiejś unifikacji po śmierci, 
zatracenia swojej odrębno-
ści, ważności. Myślimy tylko 
kategoriami życia doczesnego. 
Jego doświadczamy i mamy go 
na wyciągnięcie ręki. Tamto 
zdaje się nam odległe. Szcze-
gólnie wtedy, gdy jesteśmy 
młodzi. Tak naprawdę bardzo 
ważne jest to nasze życie tutaj, 
bo od niego w jakiś sposób za-
leżne jest to życie tam. Myśląc 
o śmierci, staje się przed sobą 
niczym przed konfesjona-
łem. Nie zawsze jesteśmy do 
końca zadowoleni z siebie, ze 
swoich postaw wobec Boga, 
innych osób, ale i wobec sie-
bie (ile przeżywamy miraży, 
ileż razy sami siebie okłamu-
jemy, pożądamy czegoś, co 
jest nie na nasze siły, co jest 
nam nieprzeznaczone) oraz 
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stworzonego dla nas świata 
(niszczymy go, źle traktujemy 
wszelkie stworzenia). Gdy 
zdamy sobie z tego wszyst-
kiego sprawę, to zaczynamy 
się wtedy lękać. Przychodzi 
strach, czasem zwątpienie, 
więc najłatwiej nam w takiej 
sytuacji nie myśleć o śmierci. 
Uciekać od niej myślami. Jesz-
cze nie teraz... A przecież nie 
wiemy czy to już - nie teraz.

Czy to ze względu na strach 
nie podejmujemy tematu 
śmierci?

Tak, jak już wcześniej to 
zaznaczyłam, może być powo-
dem tego strach. Nawet jestem 
przekonana, że w znacznej 
części strach. Obracamy się, 
żyjemy w różnych kulturach. 
Czasem poprzez sztukę śmierć 
jest trywializowana, czasem 
wyśmiewana, czasem tak 
groźnie przedstawiana, że 
skóra na człowieku cierpnie. 
To wywołuje w różnych lu-
dziach przeróżne uczucia. 
Konsekwencje tego są różne. 
Jakiś film, jakaś książka może 
przeważyć szalę naszego życia.

Przez wstawiennictwo św. 
Józefa modlimy się o do-
brą śmierć? W jaki sposób 
można przygotować się, aby 
była dobra? 

Święty Józef jest moim 
patronem. W dzieciństwie 
nie bardzo lubiłam to imię, 
bo wyglądało mi na za mało 
dziewczęce. W liceum mia-
łam polonistę o imieniu Józef 
i on 19 marca nawiązywał na 
lekcji do św. Józefa, także do 
tradycji starotestamentowej. 
Powoli to imię zaczęło zra-
stać się ze mną. Pokochałam 
je, i pokochałam bardziej 
swego Patrona. Modlę się do 
niego codziennie, chociażby 
modlitewnym zawołaniem. 
Jest tak blisko mnie, że czę-
sto na tym pozostaję, bo mam 

poczucie, że mnie prowadzi. 
Podobnie zresztą jak św. 
Barbara − moja patronka od 
sakramentu bierzmowania, 
również opiekunka w śmierci. 
Wierzę, że mając dwoje takich 
patronów, przejdę dobrze 
z ich pomocą tę najważniej-
szą w życiu drogę. Pamiętam, 
że mój tata, kiedy był w stanie 
przed śmiercią, wzywał wciąż 
pomocy św. Józefa. Św. Józef 
prawdziwie uwierzył Bogu. 
Jest dla nas wzorem i wspa-
niałym pośrednikiem. Był 
w swoim ziemskim życiu tak 
blisko Jezusa. Myślę, że nieco 
już odpowiedziałam na to py-
tanie.  Nasze życie winno być 
dobre. Ale zdaję sobie sprawę 
ze swojego życia. Nie jest ta-
kie proste, żeby do końca być 
dobrym. Świat tyle ma pokus. 
Ileż rodzi się w naszych gło-
wach pomysłów, które nas 
oddalają od Boga. Nie zawsze 
dajemy sobie z tym i z sobą 
samym rady. Pozostaje nam 
pragnienie nieba, sakramenty 
święte, których nie warto lek-
ceważyć i odkładać na potem, 
bo nie wiemy czy będzie to po-
tem. Pozostaje nam też wiara 
we wsparcie naszych świętych 
patronów i naszych zmar-
łych, którzy poprzedzili nas 
w śmierci. Wierzę, że orędują 
za nami. Wierzę w świętych 
obcowanie. I oczywiście naj-
ważniejsze, czyli Miłosierdzie 
Boże. Czasem zdarzało mi się 
mówić do Pana Boga, że nie 
wiem, co może ze mną się stać, 
że mogę stracić rozum, świa-
domość, może wiarę, bo nie 
możemy być pyszni, że zawsze 
będzie z nami, to proszę Go, 
żeby pamiętał, że chcę kiedyś 
być z Nim.

Czy dzieci są w stanie zrozu-
mieć, czym jest śmierć? 

Dziecięcy święci świadczą 
o tym, że mogą wiele trud-
nych spraw rozumieć. Nie 

jestem psychologiem. Nigdy 
nie miałam własnych dzieci, 
więc trudno mi o tym mó-
wić. W drugiej klasie liceum 
przeżyłam śmierć swojego 
młodego brata. Zajęło dużo 
czasu, zanim całkowicie po-
godziłam się z jego śmiercią. 
Czułam w sobie żal do Pana 
Boga, że brat tak ciężko cho-
rował i że tak młodo odszedł 
z tego świata. Wierzyłam, że 
żyje po tamtej stronie, ale nie 
umiałam poradzić sobie z tym, 
że nie ma go fizycznie na tym 
śmiecie, że nigdy nie będę 
mogła napisać do niego listu. 
Próbowałam się zmierzyć z te-
matem śmierci w wierszu dla 
dzieci. Czy to mi wyszło? Nie 
dla mnie odpowiadać.

W jaki sposób rozmawiać 
z dziećmi o śmierci?

Do końca tego nie wiem. 
Myślę, że trzeba dzieciom 
mówić prawdę, że ich bliscy 
zmarli czekają na nich. Że 
śmierć nie zrywa między nimi, 
a ich bliskimi zmarłymi więzi. 
Trzeba pielęgnować w nich 
pamięć o zmarłych. Trzeba 
uczyć modlitwy za zmarłych. 

W jaki sposób pamiętać 
o bliskich zmarłych, kiedy 
nie znamy miejsca ich po-
chówku?

W modlitwie. Najważniej-
sza dla zmarłych jest modli-
twa. Chociażby grobu nie 
było, dusza zmarłego istnieje 
w wieczności. Modlitwa jest 
piękna, gdy jest wspólna. 
Najważniejsza jest Msza św. 
w intencji zmarłego, ale ważna 
jest też każda inna jej forma. 
Można wspólnie modlić się 
w domu. Można modlić się 
przy grobie innej zmarłej 
osoby z rodziny. Najważniej-
sza jest pamięć i modlitwa. Po-
dam inny przykład, że kiedy 
idę na groby dwóch swoich 
mam: rodzonej i chrzestnej 

(są obok siebie) na cmentarzu 
w Augustowie, to modlę się 
nie tylko za nie dwie, ale i za 
pozostałych bliskich, którzy 
spoczywają na cmentarzach 
w innych miejscowościach, 
do których mnie, niezmoto-
ryzowanej trudno dojechać. 
Myślę, że Bóg wysłuchuje 
naszych modlitw wszędzie. 
Niekoniecznie nad grobem 
danej osoby. Możemy modlić 
się w kościele parafialnym, do 
którego uczęszczamy. Kiedyś 
różaniec odmawiałam w lesie 
na długich spacerach ze swoją 
jamniczką. Myślę, że Bóg nie 
obrażał się za to na mnie 
i przyjmował tę modlitwę. 

Symbolem pamięci jest też 
zapalony znicz. Możemy go 
postawić na grobie innego 
członka rodziny, na grobie 
wspólnym, chociażby dzieci 
nienarodzonych czy tych, 
którzy zginęli na wojnach lub 
wywózkach. Znicz winien być 
otulony naszym modlitewnym 
wspomnieniem.

Dziękuję za rozmowę

O śmierci

− Co to jest śmierć?

− To taki dzień
kiedy wszystko zosta-
wia się Tu
a wszystko otrzymuje 
się Tam

To czas przejścia ze 
znanego
w nieznane

To tak jakby się rozlał
cały atrament
który potem osusza
wielką bibułą Pan Bóg

− A czy musi umrzeć 
każdy?

Józefa Drozdowska
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Nasi na  MISJACH

Wejście w Afrykę 
przez franciszkańskie drzwi

Podróż za równik

Moją podróż do Tanza-
nii rozpocząłem 23 września 
2020 r. O godz. 6:30 wylecia-
łem z Warszawy w kierunku 
Dar es Salaam. Praktycznie 
nie spałem w czasie lotu. No 
bo jak można zasnąć, mając 
przed sobą perspektywę życia 
w zupełnie innym klimacie, 
społeczności, itp. Okazuje się 
jednak, że różaniec pomaga 
spokojnie zasnąć. Następnego 
dnia, lądując w Afryce przed 
7:00, zanim doświadczyłem 
powiewu gorącego powietrza, 
musiałem podejść do oficera. 
Uzbrojony w krzyż misyjny 
i koloratkę, pokazałem mu 
paszport i wizę. Czytał, spraw-

dzał, w końcu patrząc na mnie 
swoimi brązowymi oczami, 
zadał mi pytanie: „Who is 
your Lord?” (Kto jest twoim 
Panem?)… konsternacja 
z mojej strony. Oczywiście 
uroczyście wyznałem wiarę 
(w lekkim szoku, nie spo-
dziewając się takiego pytania 
od służb mundurowych), po 
czym uśmiechnął się do mnie, 
zwrócił podstemplowane 
dokumenty i pozdrowił po 
chrześcijańsku w języku su-
ahili, czego nie zrozumiałem. 
Odpowiedziałem mu po łaci-
nie: „In saecula saeculorum”, 
czego tym razem on nie zro-
zumiał, a ja podziękowałem 
i przeszedłem przez bramkę 
pełen ekscytacji. Pomyśla-

łem sobie: Dobry start… oby 
wszystko dało się tu załatwić 
„na wiarę”. Na lotnisku cze-
kał nie mnie ks. Krzysztof Ka-
sprzak z Krakowa, który zało-
żył na siebie biało-czerwony 
szalik z napisem „Polska”. Po 
tak miłym i patriotycznym 
przywitaniu przez mego Ro-
daka, z którym spędzę naj-
bliższe lata w parafii Sunya 
w Tanzanii, wyjechaliśmy do 
klasztoru Ojców Franciszka-
nów Konwentualnych (po-
sługuje tam dwóch Polaków), 
gdzie zaraz po przyjeździe 
odprawiliśmy wspólnie Mszę 
Świętą, powierzając wszyst-
kich dobrodziejów misji, na-
sze rodziny, parafie, diecezje 
oraz całą rozpoczynającą się 
posługę misyjną. 

Pierwsze dni w Tanzanii

W Dar es Salaam spędzi-
łem kilka dni. Był to czas, aby 
zregenerować siły po długim 
locie oraz poznać (chociaż 
wstępnie) tutejszą kulturę ze 
wszystkim, co ją tworzy. Z ks. 
Krzysztofem odwiedziliśmy 
katedrę św. Józefa oraz klasz-

tor Misjonarzy Afryki Ojców 
Białych, w którym również 
od wielu lat posługują rów-
nież polscy kapłani. Dobrze 
czułem się w tych dniach, wi-
dząc polskich kapłanów, któ-
rzy pracują już dobrych kilka 
lat na chwałę Boga w Afryce. 
Każdego dnia uczyłem się po-
znawać afrykański świat. Pod 
wieloma względami totalnie 
mnie zaskakiwał, a szczegól-
nie jazda wszelkimi środkami 
lokomocji oraz cały ten „roz-
gardiasz”, który istnieje w ru-
chu drogowym. Jeździ się jak 
się da, czym się da i wozi się, 
co się da. No cóż, chce się po-
wiedzieć „taki mamy klimat”. 
Po kilku dniach dołączył do 
nas ks. Marek Gizicki z Kra-
kowa, z którym również będę 
współpracował. Oczywiście, 
przywitaliśmy go na lotni-
sku, mając na sobie polskie 
szaliki. Widząc je, ochroniarze 
myśleli, że kibicujemy lokal-
nemu klubowi piłkarskiemu 
„Simba”, który również ma 
biało-czerwone barwy. Od-
powiedzieliśmy im, że jeste-
śmy Polakami, a oni podnie-
śli kciuki w górę i powiedzieli: 

ks. Arkadiusz Dardziński
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„Aha… Ok… Lewandowski! 
Lewandowski!”. Widać było, 
że oglądają Bundesligę. Ludzie 
są tu bardzo żywiołowi i lubią 
tańczyć. Raz udaliśmy się do 
wielkiego supermarketu. Po-
szukiwaliśmy kilku rzeczy. 
Poprosiliśmy zatem obsługę 
o pomoc. Pan z obsługi po 
chwili zbliżał się do nas mię-
dzy alejkami towarowymi, 
niosąc rzeczy, których potrze-
bowaliśmy, jednocześnie tań-
cząc z uśmiechem na twarzy 
w rytm arakańskiej muzyki 
słyszanej w sklepie. Pierwsza 
myśl… „no tego to jeszcze nie 
grali” (ha ha ha).

Doświadczenie wiary i wspól-
noty w Dar Es Salaam

Największą radością tego 
czasu były wspólne modlitwy 
z braćmi franciszkanami oraz 
pierwsza celebracja Mszy 
Świętej niedzielnej o 7:00 
w języku suahili. Niesamo-
wite doświadczenie wiary 
tamtejszych parafian. Dużo 
radości, klaskania i poznania 
głębszej wiary, gdyż ludzie 
byli w kościele  godzinę wcze-
śniej i słuchali konferencji 
o małżeństwie prowadzonej 
przez katechistę (przy peł-
nym kościele). Ludzie zgro-
madzeni z całymi rodzinami 
na Eucharystii byli odświętnie 
ubrani. Dało się zauważyć za-
angażowanie świeckich w li-
turgię oraz posługę w parafii. 
Nawet przedstawiciel rady 
parafialnej czytał ogłoszenia 
parafialne. 

Przyjazd do Morogoro 
i nauka języka suahili

Obecnie przebywam w miej-
scowości Morogoro, również 
u Ojców Franciszkanów (ka-
pucynów). Mieszkam w nie-
wielkim domku wraz z Pola-
kiem o. Jackiem Górką, który 
wykłada teologię w pobliskim 
Katolickim Uniwersytecie oraz  
z o. Festo (Kenia) i seminarzy-
stami, którzy studiują w tej 
uczelni: Teofilem (Rwanda), 
Jafetem (Burundi) oraz De-
rikiem (Uganda). Dziękuję 
Panu Bogu za ich charyzmat 
i styl życia, który pomaga mi 
wejść w „afrykańską pro-
stotę ludzi”. Modlimy się 
codziennie w języku suahlii, 
prowadząc m.in. modlitwy 
brewiarzowe, adorację Naj-
świętszego Sakramentu, me-
dytację i oczywiście, sprawując 
poranną Mszę Świętą (nie ma 
tu kościoła, w którym oprócz 
niedzieli jest odprawiana co-
dzienna Eucharystia). Poma-

gam im w różnych domowych 
i ogrodowych czynnościach. 
Wnoszę swój entuzjazm w ich 
dom. Pozostanę tu do Bożego 
Narodzenia, a gdy zajdzie 
potrzeba to i dłużej. W jakim 
celu… oczywiście nauka ję-
zyka suahili. Bez tego ani rusz. 
Będę uczestniczył w zajęciach 
językowych na Uniwersytecie. 

W Morogoro poznaję teraz 
okolicę, spaceruję i rozma-
wiam z ludźmi. Klimat w tym 
czasie jest bardzo przyjazny. 
Temperatura w południe wy-
nosi ok. 26° C i tylko od czasu 
do czasu pojawią się chmury. 
Za miesiąc przyjdzie pora 
deszczowa. Na szczęście nie 
ma tu aż tylu komarów, jak 
było w Dar es Salaam.  Miesz-
kańcy traktują się nawzajem 
z życzliwością i nawet, jak ko-
goś nie znam, to on pierwszy 
macha do mnie ręką na przy-
witanie. Również zachęcony 
przez jednego z mieszkańców 
przejechałem się na motorze 
(jest tu bardzo dużo motocy-
klistów). W ramach pocie-
szenia oczywiście, gdyż jego 
kolega „rozpykał” mnie dwu-
krotnie w warcaby, ech… Cze-
kam, aż chłopaki zorganizują 
jakiś meczyk w piłkę nożną. 
Ogólnie jest dużo rudości 
i śmiechu – można by powie-
dzieć, że to Morogoro, to takie 
nasze polskie Mrągowo – jest 
z czego się pośmiać. Zwłasz-
cza, że to ja jestem bohaterem 

kabaretów, bo nie wszystko 
jeszcze rozumiem (ha ha ha).

Wyjazd do Arushy 

Na początku października 
wyjechałem z ks. Krzysztofem 
do Arushy, aby dokończyć 
sprawy wizowe, kurialne i ubez-
pieczeniowe. Głównym celem 
tego wyjazdu było spotkanie 
z ordynariuszem Archidiecezji 
Arusha oraz biskupem pomoc-
niczym. Ks. Bp. Isaac Amani 
Massawe przyjął mnie bardzo 
życzliwie. Odbyliśmy rozmowę, 
w czasie której przekazałem po-
zdrowienia z Polski. Opowie-
działem mu trochę o sobie oraz 
o moim doświadczeniu. Ks. Bi-
skup łączył wielkie nadzieje na 
moją posługę i obiecał, że we 
wszystkim mi pomoże. Bardzo 
by chciał, aby było więcej mi-
sjonarzy w jego Diecezji, która 
coraz bardziej się rozwija. 

Tutaonana baadaye!  
(Do zobaczenia!)

To tak tyle z moich pierw-
szych afrykańskich tygodni. 
Niech Bóg dalej mnie prowa-
dzi. Modlę się za Was każdego 
dnia, szczególnie nakładając 
na szyję misyjny krzyż i dzię-
kując za każde wsparcie z Wa-
szej strony i modlitwę. Do zo-
baczenia  i proszę o modlitwę. 

Asante sana! (Dziękuję 
bardzo!)
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Monika Rogińska
–  dziennikarz, 

matka trójki dzieci

ZAMYŚLENIA

Bajki, ale jakie…

Jesienne wieczory, ciepło 
naszych mieszkań, fotel 
bujany, kubek gorącego 

kakao i jak nic pasuje tu bajka... 
Nie mam już małych dzieci, ale 
temat bajek jest mi bardzo 
bliski. Nadal lubię wracać do 
starych filmowych wersji Baśni 
Rosyjskich, czy bajek z mojego 
dzieciństwa. Kiedy byłam z od-
wiedzinami u znajomych, którzy 
mają troje dzieci w wieku przed-
szkolnym, otarłam się o współ-
czesny świat bajek. 

Nie każda bajka to bajka

Podziwiałam dzieciaki 
z jaką znajomością tematu 
przełączają kanały w poszu-
kiwaniu bajek, które lubią. 
Zdziwiłam się, że wyłączyły 
telewizor, gdy na jednym 
kanale pojawiła się bajka pt. 
„Jak borsuk z lisem”, a na dru-
gim, który też oglądają, inna 
– „Zafari”. Na moje pytanie, 
dlaczego ich nie oglądają, 
jednogłośnie odpowiedziały, 
że tego się nie da oglądać 
i zgodnie poszły układać 
puzzle. Nie chciałam naru-
szać zasad panujących w tym 
domu, ale bardzo mnie to 
zaintrygowało, bo były to 
kolorowe i na pierwszy rzut 
oka, dopracowane bajki. Przy 
kawie dowiedziałam się od ich 
rodziców, w czym tkwi sedno 
tych bajeczek. Jedna z nich 
w bardzo przyjazny sposób 
opowiada wesołe przygody 
dwóch rodzin – tatę borsuka 
z dziećmi i mamę lisiczkę 
z jej potomstwem, które od-
zyskują radość i pełnię życia, 
kiedy zaczynają tworzyć jedną 

rodzinę. Treść każdego od-
cinka przeplatana jest bardzo 
prostymi piosenkami, które 
szybko wpadają w ucho. „Bo 
choć wiele dzieli nas, łączy nas 
wspólny dom, krąg przyjaciół, 
przygód sto, tak z borsukiem 
żyje lis…” W prawdziwym 
świecie lis chętnie zamieszka 
w norze borsuka, jak uda się 
mu znaleźć jakąś porzuconą, 
lub zająć siłą, ale nie ma szans, 
żeby w naturze, taka symbioza 
była możliwa. Ktoś może po-
wiedzieć, ale co w tym złego, 
przecież to bajka… Tak, bajka, 
ale jak mocno osadzona we 
współczesne postrzeganie 
rodziny i postaw: samotna 
mama, pełna energii i zaradna, 
a z drugiej strony tatuś leniwy, 
niezaradny, któremu trudno 
zmierzyć się z rzeczywistością 
i wychowaniem dzieci. Wcho-
dzenie w związki z pobudek 
czysto egoistycznych  - ktoś 
inny rozwiąże moje problemy, 
powie mi co mam robić… 
Tak przemyca się konkretne 
wzorce.

W pakiecie z umową

W Internecie natknęłam 
się na przerażający materiał 
o gender w szwedzkich baj-
kach, w których m.in. samo-
chody i samoloty zmieniły 
płeć. Dyrektor jednego z dzie-
cięcych kanałów szwedzkich 
uznał, że emitowane przez 
niego bajki są zbyt dyskrymi-
nujące płeć, dlatego też wymu-
siła na zagranicznych produ-
centach korekty polegającej na  

transformacjach płciowych. 
SVT (Szwedzka Telewizja Pu-
bliczna) zapowiedziała, że przy 
zawieraniu umów na zakup 
nowych serii, będzie brała pod 
uwagę to, czy nie dyskrymi-
nują one płci przeciwnej. Tej 
bajki jeszcze nie ma w naszych 
stacjach telewizyjnych, ale czy 
to tylko kwestia czasu… Ale 
jest już bajeczka o wyjątkowej 
krainie u stóp Kilimandżaro, 
gdzie w dolinie zamieszkały 
zwierzęta, które w swoim 
świecie były „inne”. Są tam 
zwierzęta m.in. takie jak.: słoń 
w paski zebry, żyrafa z pawimi 
piórami, kangur w tygrysie pa-
ski, pawian - przypominający 
pingwina, czy lew w kolorze 
flaminga...: Producenci wyja-
śniają, że zwierzęta wspólnie 
uczą się i bawią, a co najważ-
niejsze razem odkrywają, że są 
doskonali, tacy jacy są. Bo by-
cie innym to powód do dumy. 
Bajka w zrozumiały dla dzieci 
sposób opowiada o tolerancji, 

inności i przyjaźni. I co wy na 
to? Jednak bliższa mi jest defi-
nicja bajki niegdyś wygłoszona 
przez Hansa Christiana An-
dersena, który wyjaśniał: „Mę-
drcy starożytni chytrze obmy-
ślili, w jaki sposób można by 
ludziom mówić prawdę prosto 
w oczy, nie robiąc tego w spo-
sób grubiański”.

Pokazywali im dziwne lu-
stro, w którym ukazywały się 
różnego rodzaju zwierzęta 
i dziwaczne przedmioty. Był 
to widok zarówno ciekawy, jak 
budujący. Nazwali to „bajką”. 
I zależnie od tego, czy zwie-
rzęta zachowywały się głupio, 
czy też mądrze, ludzie mu-
sieli patrząc na nie, myśleć 
przy tym: „To o tobie mówi 
bajka”. Bądźmy świadomi, że 
niestety, dzisiaj bajka zmie-
niła swoją rolę i nie można 
jej traktować jako zajmującą, 
rozwijającą kreatywność, wy-
chowawczą, czy zaspokajającą 
potrzeby poznawcze i emocjo-
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BENEDICTUS
nalne formy spędzania czasu 
naszych pociech. 

Bajki telewizyjne

Ogólnie można powie-
dzieć o nich, że dzisiaj bajki 
telewizyjne w większości nie 
umożliwiają dzieciom na 
uchwyceniu wyraźnego roz-
graniczenia między dobrem 
a złem. Bohaterowie z pozoru 
pozytywni walczą za pomocą 
takich samych narzędzi, co 
postacie negatywne. Dzieci 
otrzymują informacje, że 
można się źle zachowywać 
i dostać za to nagrodę. Wiele 
z emitowanych bajek nie za-
wiera żadnego, czytelnego 
przesłania, ani morału. Bajki 
zatraciły swoją rolę eduka-
cyjną i prospołeczną. Nie 
budują pozytywnych relacji 
oraz właściwego nastawienia 
do ludzi w kluczu wartości 
społecznych, a tym bardziej 
chrześcijańskich. Przykładem 
takich szkodliwych bajek jest 
m.in. amerykański serial ani-
mowany „Atomówki”, „Blaze 
i mega maszyny”, „Wissper”, 
itp. Kiedy słyszę, że jakieś 
dziecko w każdej wolnej chwili 
ogląda bajki, bo teraz są nawet 
specjalne kanały dziecięce, to 
jestem przekonana, że wcze-
śniej, czy później będą kło-
poty. Chyba, że rodzice czu-
wają nad tym, co ich dzieci 
oglądają. 

Bajki mają swoją moc

W jednej z książek prze-
czytałam, że bajki wzbogacają 
doświadczenie wewnętrzne 
dziecka poprzez dociera-
nie do sfery nieświadomej. 
Wspomagają jego rozwój, 
socjalizację i determinują 
wiele przydatnych dla niego 
odkryć oraz umiejętności. 
O takich mądrych bajkach 
dzisiaj mówimy, że są to 
„bajki terapeutyczne”. Tego 
typu bajki zaspokajają po-

trzeby dziecka, które znaj-
duje się w trudnej dla niego 
sytuacji, dowartościowują je, 
przekazują wsparcie przez 
akceptację, zrozumienie, na-
dzieję, przyjaźń, budowanie 
pozytywnych emocji przez 
postacie bajkowe. Przekazują 
też odpowiedni zasób wiedzy 
na temat konkretnej sytuacji, 
podpowiada różnorodne 
sposoby radzenia sobie ze 
stresem. Ma to stymulujący 
wpływ na psychikę, intelekt, 
kompetencje emocjonalne, 
społeczne i moralne dziecka. 
W okresie wczesnoszkolnym 
wpływ bajek na dzieci jest 
bardzo istotny. Nasze stacje 
telewizyjne mają bardzo bo-
gatą ofertę dla dzieci 1-12 lat. 
Czyli obejmują ten najważ-
niejszy czas poznawczo-roz-
wojowy. Bajki i baśnie od za-
rania są chętnie słuchane przez 
dzieci, zwłaszcza opowiadane 
czy czytane przez rodziców. 
Stanowią one pierwsze lekcje 
z wyobraźni w życiu dziecka, 
niejednokrotnie rozbudzając 
na całe życie jego zaintereso-
wania.

W tym krótkim zamyśleniu 
chciałabym zasygnalizować 
istotę problemu. Nie czuję się 
kompetentna do analizowania 
wszystkich bajek i programów 
kierowanych do dzieci. Jednak 
pełna podziwu dla moich zna-
jomych, że nauczyli dzieci re-
zygnować z bajek, które nie 
są wartościowe, zachęcam do 
tego też i was. Bo jest to moż-
liwe – sama widziałam – bez 
płaczu, wrzasków i innych ter-
rorów dziecięcych chcą oglą-
dać to, co dobre, wartościowe. 
A takie bajki i programy też są. 
Na koniec rodzicom dedykuję 
słowa Bogny Białeckiej: „Gdy 
twoje dzieci będą miały ciebie 
i twój czas, nie będą potrze-
bowały telewizji i wszystkich 
modnych zabawek. Naucz się 
mówić swoim dzieciom „nie”.

Pod tym hasłem prze-
biegało spotkanie dla 
kobiet, które należą 

do prowadzonej przez Siostry 
Benedyktynki Misjonarki grupy 
„Benedictus”. 

We wspaniałej scenerii po-
kamedulskiego klasztoru na 
Wigrach grupy „Benedictus” 
z Kwidzyna i Ełku, 3 i 4 paź-
dziernika br. przeżywały swój 
dzień skupienia. W podjęciu 
głębokiej refleksji nad poszu-
kiwaniem Boga w naszym ży-
ciu pomogli nam ks. Jacek Ste-
fański i ks. Tomasz Bondzio. 
Wielkim przeżyciem było, dla 
pierwszej soboty, uczestnictwo 
w Nabożeństwie Fatimskim: 
modlitwie różańcowej, Eucha-
rystii i procesji z figurą Fatim-
skiej Pani wokół kościoła ze 
śpiewem Litanii Loretańskiej. 
Byłyśmy ogromnie wdzięczne 
ks. proboszczowi Jackowi No-
gowskiemu, który modlił się 
w naszych intencjach. Każda 
z nas przywiozła w sercu tyle 
trudnych spraw, aby z ufno-
ścią złożyć je w Niepokalanym 
Sercu Maryi, która dobrze 

Pomiędzy szukaniem 
a znalezieniem …

s. Donata Topa OSB

rozumie, co dzieje się w ko-
biecych duszach, bo sama do-
świadczała trudów rodzinnego 
życia i troski o najbliższych.

W niedzielę udałyśmy się 
do Sanktuariów Maryjnych: 
w Sejnach, Studzienicznej 
i Rajgrodzie, a nasza Niebie-
ska Matka cierpliwie słuchała 
tego, o czym chciałyśmy Jej 
opowiedzieć i na sobie wła-
ściwy sposób przemawiała 
do naszych serc. Był to nie 
tylko czas żarliwej modlitwy, 
ale także radości przeżywania 
wspólnoty i uwielbiania Boga 
w pięknie Jego stworzeń. Wra-
całyśmy ubogacone duchowo 
i pełne wrażeń.

„Benedictus” to grupy for-
macyjne dla kobiet, w których 
mają one możliwość poznania 
duchowości benedyktyńskiej 
i wprowadzania jej zasad 
w codzienne życie osobiste, ro-
dzinne, zawodowe, społeczne. 
Spotkania grupy „Benedictus” 
w Ełku odbywają się w drugie 
poniedziałki miesiąca o godz. 
18:00, w klasztorze Sióstr Be-
nedyktynek Misjonarek.
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Śp. Ks. prał. mgr Zygmunt 
Sędziak
(31.08.1931 – 05.10.2020) 

Ur. w Malinowie (diec. 
łomżyńska) dnia 31 sierp-
nia 1931 roku w rodzinie 
rolniczej Józefa i Jadwigi zd. 
Marciniak. Został ochrzczony 
w parafii pw. Zmartwych-
wstania Pańskiego w Kuczy-
nie dnia 27 września 1931 r. 
Ukończył pierwszą klasę szkoły 
powszechnej w Kuczynie,  
w 1939 r. Edukacja została 
przerwana z powodu okupacji 
sowieckiej a potem niemiec-
kiej. W tym okresie podsta-
wowych przedmiotów uczył 
się w domu pod kierunkiem 
swojego ojca do czasu, aż oj-
ciec musiał zostawić rodzinę, 
uciekając przed Niemcami. 
W domu została matka z sze-
ściorgiem dzieci, z czasem ich 
gospodarstwo zostało zajęte 
przez żołnierzy niemieckich. 

Dalszą naukę w szkole pod-
stawowej rozpoczął od 4 klasy 
w roku szkolnym 1945/1946 
we wsi Żebry Wielkie, a lata 
następne w Ciechanowcu do 
ukończenia 7 klasy w 1949 r. 
Ponieważ do miejscowego 
liceum nie został przyjęty, 
zgłosił się do Niższego Semi-
narium Duchownego Księży 
Pallotynów w Chełmnie nad 

ODESZLI od nas...

Wisłą. W czerwcu 1952 r. zdał 
egzamin maturalny. Ukończył 
także szkołę średnią z zakresu 
muzyki organowej pod kie-
runkiem prof. Józefa Zawadz-
kiego w Bydgoszczy. 

W kwietniu 1952 r. zgło-
sił się do Rektora Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Łomży i warunkowo został 
przyjęty przed dopełnieniem 
matury. Od września, już po 
maturze rozpoczął studia se-
minaryjne. Tam dał się poznać 
ze szczególnego uzdolnienia 
i zamiłowania do muzyki 
i śpiewu – był m.in. dyrygen-
tem chóru kleryckiego. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał 
z rąk biskupa Czesława Fal-
kowskiego, biskupa łomżyń-
skiego dnia 8 września 1957 
r. w Łomży. Później ukończył 
również wyższe studia teolo-
giczne na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim z tytułem 
magistra w 1976 r. 

Pierwsza placówka dusz-
pasterska i posługa w cha-
rakterze wikariusza to pa-
rafia pw. Krzyża Świętego 
w Śniadowie (18.09.1957 
- 1.08.1958), potem para-
fia pw. Znalezienia Krzyża 
Świętego w Małym Płocku 
(01.08.1958 - 17.07.1959), pa-
rafia Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Ostrowi 

Mazowieckiej (17.07.1959 - 
30.06.1962), parafia pw. Na-
wiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Sejnach (30.06.1962 
- 26.08.1966), parafia pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła 
w Suwałkach (26.08.1966 
- 02.09.1967), parafia kate-
dralna pw. św. Michała Ar-
chanioła w Łomży (02.09.1967 
- 26.10.1972). 

W latach 1972 - 1973 ks. 
Zygmunt pełnił funkcję admi-
nistratora parafii katedralnej, 
był również rejonowym wi-
zytatorem punktów kateche-
tycznych oraz Diecezjalnym 
Instruktorem Katechetycznej 
formacji dzieci i młodzieży 
w zakresie śpiewu kościelnego. 
Od 27.06.1973 do 19.06.1981 
był prokuratorem-ekono-
mem Wyższego Seminarium 
Duchownego w Łomży i zo-
stał włączony do Diecezjal-
nej Rady Administracyjnej. 
Był również członkiem Rady 
Kapłańskiej. 20 czerwca 1981 
został mianowany probosz-
czem parafii pw. św. Jakuba 
Apostoła w Bakałarzewie 
(26.06.1981 - 15.04.1992) 
i urząd ten pełnił aż do po-
wstania nowej diecezji ełckiej 
w roku 1992, kiedy przyszło 
podjąć nowe wyzwania. 

Po utworzeniu nowej die-
cezji ełckiej już jako kapłan 
Prezbiterium Ełckiego ks. Zyg-
munt angażował się w tworze-
nie struktur diecezji, był m.in. 
Dyrektorem ds. Ekonomicz-
nych Kurii Biskupiej w Ełku. 
Z dniem 16.04.1992 został 
mianowany przez biskupa 
Wojciecha Ziembę pierwszym 
Ekonomem Diecezji Ełckiej. 
Posługiwał również duszpa-
stersko jako czasowy admi-
nistrator parafii pw. Matki 
Bożej Wspomożenia Wier-
nych w Klusach (28.04.1992-
29.06.1992). Urząd Ekonoma 
Diecezji ks. Zygmunt Sędziak 
pełnił do 31.12.1997 r. Od no-

wego roku 1998 podjął wielo-
letnią funkcję w Ełckiej Kurii 
jako Powierniczy Delegat Bi-
skupa Ełckiego ds. ubezpie-
czeń, którą pełnił do stycznia 
br. (01.01.1998 – 01.01.2020), 
pomimo przejścia na  emery-
turę kapłańską w roku 2006.

W strukturach Diecezji Ełc-
kiej ks. Zygmunt Sędziak był 
członkiem Rady Kapłańskiej, 
Członkiem Zespołu Dorad-
czego ds. personalnych, Die-
cezjalnej Rady Ekonomicznej, 
Diecezjalnym wizytatorem pa-
rafii przed wizytacją biskupią, 
członkiem Diecezjalnej Ko-
misji Architektury i Sztuki 
Sakralnej oraz członkiem 
Komisji ds. Ekonomicznych 
I Synodu Diecezji Ełckiej. 
Od 20 sierpnia 1992 roku ks. 
Zygmunt pełnił nieprzerwanie 
funkcję Diecezjalnego Refe-
renta Towarzystwa Przyjaciół 
KUL. Ks. Zygmunt Sędziak 
udzielał się także we wspie-
raniu Seminarium Duchow-
nego w Grodnie, jeżdżąc tam 
z wykładami wraz z Księżmi 
Profesorami z Ełku szczegól-
nie w latach 1996-1997.

Godności kanonickie: 
Decyzją Ordynariusza 

Diecezji Łomżyńskiej ks. Zyg-
munt w roku 1986 otrzymał 
godność kanonika honoro-
wego Kapituły Kolegiac-
kiej Sejneńskiej, zaś w roku 
1992 wszedł do jej ścisłego 
gremium, obejmując także 
funkcję kantora kapitulnego 
w roku 1993. Zgodnie ze Sta-
tutem przekształconej Kapi-
tuły Kolegiackiej Sejneńsko-
-Wigierskiej, zatwierdzonym 
przez Stolicę Apostolską, ks. 
Zygmunt Sędziak 25 stycznia 
2019 r. został Kanonikiem Za-
służonym tejże Kapituły.

Godności papieskie:
Na prośbę Biskupa Ełc-

kiego, bpa Wojciecha Ziemby 



12 MARTYRIA 11/2020

Jaki  JESTEM - SERCE

Spotkania, które zmieniają

Hanna Gutowska

„A Pan rozmawiał z Moj-
żeszem twarzą w twarz, 

 jak się rozmawia z przy-
jacielem”

 (Wj 33,11a)

Samotność w tłumie 

Każdego dnia mijamy 
wielu ludzi, ale z niewielu tak 
naprawdę spotykamy się. Na-
wet w rodzinie mijanie się jest 
nierzadkie. Każdy spieszy do 
swoich zajęć i swoich spraw,                                  
w przelocie rzucając informa-
cje czy polecenia. 

,, A Pan rozmawiał z Moj-
żeszem twarzą w twarz,  jak 
rozmawia się z przyjacielem’’( 
Wj 33,11). Spotkanie jest kon-
taktem twarzą w twarz, jest 
bezpośrednim kontaktem oso-
bowym z drugim człowiekiem. 
Najważniejszym warunkiem 
spotkania jest dostrzeżenie, 
skoncentrowanie się na dru-
giej osobie. Dopiero ono, a nie 
przelotne mijanie się, zbliża lu-
dzi między sobą, wyprowadza 
z samotności. 

 Potrzeba spotkania 

Pierwszym złem, które do-
tyka człowieka, nie jest cier-
pienie, grzech czy śmierć, lecz 
samotność (por. Rdz 2, 18). 
Człowiek jest bowiem osobą, 
a być osobą to być spotka-
niem: spotkaniem z samym 
sobą, z drugim człowiekiem 
i z Bogiem, który jest wspól-
notą osób. Spotykanie się 
z innymi osobami jest naszą 
podstawową potrzebą. Najła-
twiej zauważyć to w sytuacji 
małych dzieci, dla których nie-
ustanny kontakt z rodzicami 
to dosłownie kwestia życia lub 
śmierci. Dojrzałe spotykanie 

się z samym sobą i z innymi 
nie jest jednak sprawą spon-
taniczności. Tej niezwykłej 
umiejętności trzeba się uczyć.

Spotkanie twarzą w twarz

Prawdziwemu spotkaniu 
powinniśmy stworzyć odpo-
wiednie warunki. Nie może  
być to miejsce przypadkowe. 
Dom, we właściwym tego 
słowa znaczeniu to nasz azyl, 
to nasze miejsce, gdzie czu-
jemy się bezpieczni. To nie 
są ściany i piętra, to ludzie 
wśród których żyjemy i jeste-
śmy szczęśliwi. Może nie być 
w nim nowoczesnych mebli, 
ważne jest, żeby był czysty                   
i pełen kwiatów, bo one two-
rzą klimat miejsca. Najważ-
niejszym miejscem w domu 
jest stół, przy nim spotykamy 
się, spożywamy posiłki, na 
nim kładziemy chleb z my-
ślą, żeby nigdy go nie zabra-
kło. Przy stole czujemy się 
bezpiecznie i przy nim przyj-
mujemy gości. Niezrozumia-
łym byłby fakt, gdybyśmy za-
proszonego gościa posadzili 
w najwygodniejszym fotelu, 
wręczyli pilota od telewizora, 
a sami wrócili do obowiązków 
domowych. Szacunek wymaga 
poświęcenia czasu drugiemu 

człowiekowi, to również nasz 
obowiązek. Prawdziwemu 
spotkaniu powinna towarzy-
szyć cisza i właściwe miejsce. 
Kiedy spotykamy przyjaciół, 
zapraszamy ich do stołu, tak 
jak Pan Jezus zaprosił Apo-
stołów na Ostatnią Wieczerzę. 
Proponujemy herbatę, kawę 
czy cokolwiek innego. Nie 
jest to bez znaczenia. Przez 
ten wydawałoby się drobiazg 
wyrażamy własną postawą: 
ten czas potrzeby do spożycia 
przygotowanego napoju (nie 
lada wyzwaniem jest wypicie 
gorącej herbaty), chcę poświę-
cić tylko tobie, chcę ci spojrzeć 
w oczy, które są zwierciadłem 
duszy, chcę ciebie wysłuchać                            
i zrozumieć. Na czas spo-
tkania wyciszamy telefon, 
wyłączamy telewizor, jeśli 
nawet akurat trwa nasz ulu-
biony serial. To jest właściwa 
wersja spotkania. Czas na to, 
żeby usiąść i zwyczajnie z kimś 
pobyć. Żeby posłuchać po raz 
tysięczny tej samej historii i po 
raz tysięczny kogoś przytulić 
i powiedzieć, że da radę. Żeby 
pójść na spacer i wspólnie za-
dziwić się zielenią drzew i po-
być razem. Posłuchać siebie 
nawzajem, pouśmiechać się 
do siebie, pomilczeć. Po pro-
stu być.

Stolica Apostolska w roku 
1996 obdarzyła ks. Zygmunta 
Sędziaka godnością Kapelana 
Jego Świątobliwości, a 7 lutego 
2001 r. godnością Prałata Jego 
Świątobliwości Ojca Świętego 
Jana Pawła II. 

Do końca swoich dni ks. prał. 
Zygmunt Sędziak udzielał się 
duszpastersko, brał udział  
w uroczystościach Diecezjal-
nych i tworzył rodzinę Ku-
rialną.

Dnia 5 października 2020 
r., we wspomnienie liturgiczne 
św. s. Faustyny Kowalskiej, na 
skutek zarażenia koronawi-
rusem, ks. prał. Zygmunt Sę-
dziak odszedł do Wieczności 
w 90-tym roku życia i 64. roku 
posługi kapłańskiej.

Uroczystości pogrzebowe 
przy udziale licznie zgroma-
dzonych wiernych oraz ka-
płanów z diecezji ełckiej i łom-
żyńskiej, odbyły się w Katedrze 
pw. św. Wojciecha Biskupa 
i Męczennika w Ełku według 
następującego porządku: 

środa, 7 października:
- godz. 19:00 – Msza święta 

żałobna w Katedrze pw. św. 
Wojciecha Biskupa i Mę-
czennika w Ełku 
 
czwartek, 8 października:

- godz. 13:30 – modlitwa ró-
żańcowa w Katedrze Ełckiej 

- godz. 14:00 – Msza święta 
pogrzebowa pod przewod-
nictwem J. E. Ks. Biskupa 
Jerzego Mazura, Biskupa 
Ełckiego. 

Trumnę śp. ks. prał. Zyg-
munta Sędziaka złożono 
w Grobie Kapłańskim na 
Cmentarzu Komunalnym 
w Ełku. 

Requiescat in pace

ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii
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Nasz   GOŚĆ

Często, gdy świeccy zabie-
rają głos w sprawach Ko-
ścioła, pojawiają się natych-
miast głosy krytyki. Czy głos 
świeckich nie jest w Kościele 
lekceważony?

Urszula Furtak: Prze-
strzeni do zabierania głosu 
w Kościele jest bardzo dużo. 
Ważne jest, by był to głos 
oświetlony prawdą wiary. 
Nasza katolicka dojrzałość 
powinna się zasadzać na 
zgłębianiu nauki Kościoła, bo 
żeby kochać Kościół i w nim 
zabierać głos, trzeba Go naj-
pierw rozumieć. Gdy naszym 
wypowiedziom nie będą przy-
świecać rozchwiane emocje, 
ale siła ewangeliczna z naszej 
formacyjnej drogi, wtedy ma 
szanse na docenienie i dobre 
owoce.

W posynodalnej Adhortacji 
Apostolskiej „Christifideles 
laici” (O powołaniu i misji 
świeckich w Kościele i w świe-
cie), św. Jan Paweł II pisze 

O apostolstwie i roli świeckich w Kościele z Panią Ur-
szulą Furtak, Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej 
w Polsce, rozmawia Renata Różańska

m.in.: „W aktualnych warun-
kach świeccy mogą i powinni 
czynić bardzo wiele dla roz-
woju autentycznej, kościelnej 
jedności we własnych para-
fiach oraz dla rozbudzania 
misyjnego zapału w stosunku 
do niewierzących, jak i tych, 
którzy zachowując wiarę 
porzucają lub zaniedbują 
praktykę chrześcijańskiego 
życia”. Na czym to nasze 
zaangażowanie miałoby 
polegać?

Autentyczna jedność i mi-
syjny zapał, by siebie i innych 
doprowadzić do zbawienia to 
droga wytyczona w Adhortacji 
świeckim, także powołanym 
do Akcji Katolickiej. Jak przez 
nią przejdziemy, ile spraw na 
niej rozpoznamy do pracy 
i zaangażowania dla siebie, za-
leży od naszej chrześcijańskiej 
formacji i osobistej wrażliwo-
ści. Każdy z nas posiada inne 
talenty, ale jedno jest pewne, 
że świadectwo życia Bogiem 
powinno wypełniać całą zwy-
kłą codzienność naszej egzy-

stencji. Posiadając mandat 
Kościoła, zachęcajmy siebie 
nawzajem, byśmy nie szczę-
dzili czasu na czynienie dobra. 
Dobra w rodzinie, sąsiedztwie, 
pracy, w wspólnocie parafial-
nej i społecznej. Ono zawsze 
umacnia Kościół i buduje jed-
ność. Z doświadczenia wiem, 
że za każdym zrealizowanym 
dziełem przychodzi pomysł 
i siła, by realizować kolejne. 
Nam powołanym do Akcji 
Katolickiej trzeba to jasno 
widzieć, że zmarnowany czas 
nigdy nie wróci. 

W działanie Kościoła może 
się włączyć każdy, niezależ-
nie od wieku czy wykształ-
cenia. Może to być działa-
nie o zasięgu diecezjalnym, 
parafialnym czy lokalnym. 
Żyjemy w czasach ciągłego 
składania świadectwa z tego 
kim właściwie jesteśmy. Jakie 
działania w Kościele są dla 
świeckich?

Zachowujemy hierarchicz-
ność Kościoła i podmiotowość 
laikatu. Sprawy duszpaster-
stwa zostawiamy biskupom 
i kapłanom. Wszystkie inne 
przestrzenie na każdym pozio-
mie struktur Kościoła mogą 
zostać wypełnione i wsparte 
aktywnością świeckich. Tak 
jak Pani powiedziała każdy 
w nim może odnaleźć swoje 
miejsce i przestrzeń, w którą 
się zaangażuje. Dziś w wielkim 
zagrożeniu jest rodzina. Na-
sze świadectwo życia Bogiem 
niech rozpoczyna się właśnie 
w niej, darując go dzieciom 
i wnukom darujemy im nie-
mal uniwersytecki wykład. 
Wykład ważniejszy niż na-
uka języków i pozyskiwanie 
wiedzy. To też jest oczywiście 
ważne, ale bez skarbu wiary ła-
two jest pogubić się w życiu. 

W dzisiejszych czasach Ko-
ściół prowadzi ewangelizację 

nie tylko w świecie realnym, 
ale również tym wirtualnym, 
internetowym. Jak może wy-
glądać aktywność świeckich 
w ewangelizacji cyberprze-
strzeni?

Apostoł powinien być tam, 
gdzie są ludzie, a oni dziś 
w przeważającej mierze wy-
korzystują czas na korzysta-
nie z mediów społecznościo-
wych. Zatem i tam powinna 
objawiać się nasza aktywność. 
Ułatwiają to znacznie możli-
wości naszych telefonów. Pu-
blikujemy tam nasze katolickie 
sprawy. Zapraszamy na wyda-
rzenia i organizowane inicja-
tywy. Jest to przestrzeń bardzo 
wdzięczna, wystarczy czasem 
kilka słów i zdjęcie a od razu 
widzimy, jak wiele ludzi przy-
łącza się do naszej publikacji. 
Każdy powinien sobie zadać 
pytanie, czy umieścił w tych 
mediach choćby jedną ewan-
geliczną wiadomość, ile po-
lubionych wysłał dalej. Jest 
tam jeszcze inne trudniejsze 
zadanie. Dokładać katolicki 
głos w dyskusji innych i uka-
zywać prawdę zawartą w 10 
przykazaniach. Podejmują 
to, co odważniejsi członkowie. 
Bardzo za to dziękuję. Pozo-
staje jeszcze to, abyśmy sobie 
zadali pytanie, czy przynależę 
do Facebookowej społeczności 
Akcji Katolickiej, jeśli jestem 
jej członkiem. Nie przystoi 
nam zakrywanie się pod płasz-
czykiem źle rozumianej pry-
watności. Z odwagą twórzmy 
tam grupy naszych wspólnot 
parafialnych i diecezjalnych. 
Wiara jest nam dana i zadana, 
dzielenie się nią to obowiązek 
apostoła. Promujmy dobro, 
bądźmy przeciwwagą dla zale-
wających nas złych informacji.

Czy my znamy swoje miejsce 
w Kościele? 
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UF: Trudno mi wypowia-
dać się za wszystkich. Chyba 
już dotknęłam tego tematu. 
Aby odnaleźć swoje miejsce 
w Kościele, trzeba go poko-
chać, aby pokochać trzeba go 
poznać, a jak się go zgłębi, to 
się lepiej go zrozumie. Kiedy 
rozumiem jego potrzeby, z ła-
twością widzę siebie jako część 
jego ciała. 

Akcja Katolicka często kie-
ruje zaproszenia do konkret-
nych działań. Dlaczego dzi-
siaj tak trudno przyciągnąć 
ludzi do Kościoła?

Rozumiejąc swoją misję 
w Kościele, Akcja Katolicka 
gromadzi ludzi, którzy otrzy-
mali specjalne posłannictwo. 
Wielu z nas nie szczędzi czasu 
na czynienie dobra. To grupa 
siewców. Sieją a do uprawy, 
żniwa i uczty dożynkowej za-
praszają i poszukują innych. 
Grupa siewców musi pozostać 
otwarta. Każdy nowy żniwiarz 
musi od nich dostać konkret, 
zakres pracy i zaufanie. Trzeba 
działać tak, by innym było 
wstyd, że pozostają na bocz-
nym torze. 

Często płaszczyzną wspól-
nych działań jest dana pa-
rafia. Jak można poprawić 
relacje między świeckimi 
a duchowieństwem?

Nie mam recepty na 
wszystko (uśmiech). Relacje 
zmieniają się wraz z naszym 
wiekiem. Akcja Katolicka pa-
rafię nazywa swoją ojczyzną. 
Jej członkowie mają być świa-
dectwem dla świata, w rodzi-
nie, pracy, w przestrzeni spo-
łecznej i politycznej, a do tego 
podejmować różne inicjatywy 
w swoich diecezjach a szcze-
gólnie we własnej parafii. Nikt 
nie jest w stanie tego zrealizo-
wać, jeśli nie będzie systema-
tycznie podejmować formacji 
osobistej i wspólnotowej. Oby-
dwie są niezwykle ważne. Czas 

formacji rekolekcyjnej odna-
wia nasze relacje z Bogiem, 
bezwiednie buduje także 
mocne więzi między nami. 
Będąc do świata posłanym, 
ale też by zetrzeć się z nim 
w trudnościach, nie można 
być pustym wewnętrznie. Jako 
równorzędny priorytet uwa-
żam także formację kapłań-
ską. Jako oddani Kościołowi 
ludzie świeccy, potrzebujemy 
również wymagających i od-
danych kapłanów, którzy do-
brze nas przygotują i pokierują 
w apostolskich zadaniach. Oni 
także muszą umacniać swoje 
relacje z Bogiem, ale też roz-
palać swoje serca do Akcji 
Katolickiej. Relacje między 
świeckimi a duchowieństwem 
należy przeżywać i kształto-
wać między sobą podobnie 
jak w małżeństwie, wspólny 
dom, praca, ale też coś więcej.

Czy istnieje recepta na dobrą 
współpracę między świec-
kimi a duchownymi? 

W wielu miejscach Polski 
ta współpraca jest bardzo 

dobra. I to ukazujmy innym. 
Towarzyszy mi wielka troska, 
by w całej Polsce dokonało się 
to, czego jestem świadkiem 
w Diecezji Ełckiej. W ostat-
nim czasie to tu za przyczyną 
Pasterza diecezji powstaje 
najwięcej Parafialnych Od-
działów Akcji Katolickiej. Tu 
Akcja Katolicka znalazła zro-
zumienie i właściwy grunt do 
rozwoju i umocnienia struktur 
diecezjalnych. W niej Pasterz 
widzi pierwszą linię wspar-
cia w podjęciu konkretnych 
inicjatyw. Niech Wasze łamy 
będą pośrednikiem w po-
dziękowaniu za to zaufanie. 
Po stronie świeckich jest po-
dobnie. Pani Prezes pozostaje 
otwarta na wszelkie wska-
zówki i potrzeby Kościoła, po-
dejmując konkretne działania. 
Znajduje w tym czas na spore 
zaangażowanie w pracę na po-
ziomie struktur krajowych. To 
przykład dobrej relacji i owoc-
nej współpracy pomiędzy 
świeckimi a duchowieństwem.

Fundamentem Akcji Katolic-
kiej jest działanie na rzecz 

apostolstwa świeckich. Jak 
nie stracić chęci i zapału, do 
działania, kiedy wobec po-
magających, ludzie mają 
coraz większe wymagania 
i roszczenia, a coraz mniej 
wdzięczności? 

Wymagajcie od siebie, 
choćby inni od was nie wyma-
gali, to słowa i przyświecająca 
zachęta naszego patrona św. 
Jana Pawła II. By nie stracić 
chęci i zapału do kolejnych za-
dań, trzeba budować na trwa-
łym fundamencie. Wracamy 
znów do ważności formacji. 
W szkole Akcji Katolickiej 
odrabiamy tylko zadane za-
danie, by dojrzalej zrozumieć 
to, co otrzymaliśmy na chrzcie 
i czym powinniśmy dzielić 
się z innymi, nie oczekując 
zapłaty. 

Skąd czerpie Pani siłę do pro-
wadzenia Krajowego Insty-
tutu Akcji Katolickiej? 

Też nad tym się czasem za-
stanawiam. Dzieło jest Boże, 
więc w nim moja moc.

Dziękuję za rozmowę

Intencje modlitewne
Róż Żywego Różańca

na listopad 2020

- Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze 
pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

-  Módlmy się o pokój na świecie, niech kraje ogarnięte konfliktami zbrojnymi  zdołają 
poprzez braterskie porozumienie ugasić zarzewie wojny i nienawiści.

- Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń 
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

- Jezu- zbawienie nasze, polecamy Twemu Miłosierdziu dusze naszych bliskich zmar-
łych a także te, o których nikt nie pamięta.

- Módlmy się o uszanowanie życia ludzkiego od poczęcia ąż do  samej śmierci przez  
tych, którzy ustanawiają prawo w  naszej ojczyźnie i na świecie. 

- O łaskę nawrócenia obojętnych w wierze i grzeszników.
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MED ja i życie

Kościół i formacja osób świeckich
Mariusz Han SJ 

- duszpasterz w Australii, 
medioznawca, 
mariuszhan.pl

Wszelkie rodzaje 
kłamstwa, inge-
rowanie w pod-

świadomość człowieka, wyko-
rzystanie łatwowierności ludzi 
starszych, słabych, biednych, 
dzieci są nie do przyjęcia 
i godne pogardy. Naruszanie 
godności człowieka, odwoływa-
nie się do uprzedzeń rasowych, 
klasowych, narodowościowych, 
zbytnie eksponowanie i bazo-
wanie na erotyzmie, seksual-
ności człowieka, nie pomaga 
w jego wzroście, lecz wręcz 
odwrotnie: zniewala. Wszelkie 
media powinny raczej stawać 
się inspiracją dla nowych po-
mysłów kształtowania dobra 
na ziemi. Przez swoją różnorod-
ność i bogactwo form, powinny 
wprowadzać atmosferę inspiru-
jącego myślenia, wytwarzać siły 
do dalszej pracy, pomagać i uła-
twiać w przełamywaniu barier. 
Pomaga to ludziom zbliżać się 
do siebie, budować cywilizację 
życia, a nie śmierci. Media, same 
z natury obojętne, tylko właści-
wie użyte, mogą wspomagać 
każdego w budowaniu godnego 
życia, tu na ziemi. Ogromne za-
danie i odpowiedzialność ma 
do spełnienia w tym względzie 
Kościół. 

Roztropność wymaga świa-
domości

Formacja w dziedzinie 
środków społecznego ko-
munikowania jawi się jako 
jedno z zadań podstawowych. 
Ukształtowanie młodego 
człowieka, ukazanie mu war-
tości etycznych i moralnych, 
należy przede wszystkim do 
rodziny, jako najmniejszej 
komórki społecznej. Wycho-
wawcą może być i często jest 
nauczyciel, podwórko, szkoła, 
środowisko oraz środki spo-
łecznego komunikowania. Jest 

nią też umieszczana w nich re-
klama. To ona może kształto-
wać postawę otwartą na świat,  
na drugiego człowieka. 

Pozostaje jednak nadal po-
trzeba, by dobrze poznać spo-
sób przekazu poszczególnych 
mediów oraz ich funkcjono-
wania. Stąd wymóg i koniecz-
ność formacji. Nie chodzi tu 
o postawę Kościoła na zasa-
dzie wprowadzania kategorii 
nakazów i zakazów. Chodzi 
przede wszystkim o roz-
tropne czuwanie i wypowie-
dzi, w imię dobra człowieka 
i jego integralnego rozwoju 
przez zaspokojenie elementar-
nych potrzeb, również zdro-
wych relacji z innymi ludźmi. 
Człowiek zamknięty w swoim 
egoizmie, samozadowoleniu, 
konsumpcjonizmie i hedoni-
zmie, tą postawą izoluje się od 
innych ludzi. Żyje sam dla sie-
bie, by w końcu później stra-
cić nawet i ten sens. Do tego 
nie można dopuścić. Postawa 

być i mieć, muszą się ze sobą 
łączyć.

Nauczanie Kościoła skłania 
do działania 

Do głównych zatem zadań 
Kościoła oraz laikatu należy 
tworzenie kodeksów  deon-
tologicznych (etycznych) 
oraz wprowadzanie bieżących 
poprawek do już istniejących 
kodeksów. Zwłaszcza tam, 
gdzie zmieniająca się rzeczy-
wistość, nowe rozwiązania 
i czas wymagają wprowadze-
nia takich zmian. Nie jest to 
łatwe zwłaszcza tam, gdzie 
kryterium prawdy jest su-
biektywne. Dla jednego coś 
jest kłamstwem, dla drugiego 
tylko zatajeniem prawdy, por-
nografia dla kogoś może być 
uważana za sztukę, itp. Dla-
tego potrzebne jest wyczu-
lenie i obiektywna formacja 
w urobieniu wrażliwej opinii 
publicznej, pomocnej w jej 

tworzeniu. Potrzeba forma-
cji w dziedzinie tworzenia, 
jak i odbioru współczesnych 
form przekazywania myśli 
jawi się, jako sprawa priory-
tetowa. Jest to trudne zada-
nie, które Kościół powinien 
przyjąć, jako wyzwanie do 
znajdowania nowych form 
dotarcia do współczesnego 
człowieka. Przejawiać by się to 
miało przez formację sumień 
ludzkich. Przede wszystkim 
„sumienia samych pracow-
ników tego sektora: sumie-
nia świadome tego, że nie 
mogą kierować się wyłącznie 
wolą klientów zlecających 
i finansujących ich pracę, ale 
winny też szanować i chronić 
prawa i interesy odbiorców 
oraz współtworzyć dobro 
wspólne”. Okazuje się bowiem 
w wielu wypadkach, że osoby, 
które kierują się wzniosłymi 
zasadami etycznymi i z silnym 
poczuciem odpowiedzialności, 
niejednokrotnie poddawane 
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są zewnętrznym naciskom ze 
strony swoich pracodawców 
jak i konkurencji, do postę-
powania niezgodnie z ich za-
sadami etycznymi, a co daje 
bodziec do niewłaściwego 
działania.

Krytycznie wobec mediów

Potrzeba stworzenia we-
wnętrznych struktur i reguł 
postępowania jest głównym 
zadaniem. Temu służą m.in. 
kodeksy deontologiczne 
i prawa, które regulują me-
chanizmy oddziaływania na 
człowieka. W skład przed-
stawicielstw społecznych 
tworzących takie kodeksy 
powinny wejść osoby wy-
specjalizowane w dziedzinie 
etyki i duchowni, a także 
reprezentanci stowarzyszeń 
konsumentów. Zadaniem 
„kierujących środkami prze-
kazu [...] jest upowszechnianie 
i stosowanie opracowanych 
już kodeksów deontologii tak, 
aby można było przy pomocy 
opinii publicznej doskonalić 
je i sprawić, że będą prze-
strzegane w praktyce”. Cele 
edukacji i formacji w dzie-
dzinie środków społecznego 
komunikowania mają ważne 
znaczenie dla teraźniejszości 
jak i przyszłości. I nie chodzi 
tu tylko o cele społeczne czy 
kulturowe, ale także chrześci-
jańskie czy też duszpasterskie, 
dotyczące przecież wolności, 
a tym samym odpowiedzial-
ności. Dlatego „głównym za-
daniem wychowania do kry-
tycznego odbioru mediów jest 
tworzenie publiczności aktyw-
nej, zdolnej do reagowania, do 
krytycznego dystansu wobec 
treści proponowanych przez 
media oraz formowanie ludzi 
wolnych”. Formacja, aby była 
skuteczna, powinna obejmo-
wać i rozgrywać się na trzech 
poziomach.

Kunszt informacji 

Pierwszym jest poziom 
konsumenta, czyli zwykłego 
«szarego» człowieka zasiada-
jącego na co dzień do wchła-
niania pewnej ilości dziennej 
dawki informacji. Na tym po-
ziomie chodzi przede wszyst-
kim o nauczenie postawy kry-
tycznej względem oglądanych 
programów, czytanych gazet, 
słuchania radia, uczestnictwa 
w konferencji, spotkaniu. 
W zakres tej formacji wcho-
dzi przede wszystkim nauka 
języka, którym posługują się 
współczesne środki społecz-
nego komunikowania. Jest to 
język prosty, skonstruowany 
przez człowieka i dla człowieka, 
ale język o tyle niebezpieczny, 
że gdy się go nie pozna, może 
być użyty w każdej formie 
manipulacji. Tak więc wła-
ściwe zrozumienie i odczytanie 
przesłania, które dociera do nas 
to podstawowe zadanie oraz 
obowiązek w kształtowaniu 
i formacji człowieka – konsu-
menta. Formacja ta powinna 
być „dostępna dla wszystkich 
i przystosowana do poziomu 
odbiorców. Ludzie posiadający 
w tym zakresie dobre przygo-
towanie, powinni pomagać 
w tym nieustannym nauczaniu, 
organizując wykłady, spotka-
nia, dyskusje, kursy specjalne, 
sympozja, sesje naukowe”. 

Drugim poziomem jest 
użytkownik, gdzie zakres 
formacji jest o wiele większy. 
Zakres nauczana wskazuje, 
opisuje, uczy, przekazuje spo-
soby i metody umiejętnego 
użytkowania środkami prze-
kazu na wszystkich poziomach 
komunikacji i życia. Urabia on 
umiejętność wykorzystania 
tych środków w określonych 
celach, np. w czasie prowadze-
nia lekcji czy wykładu.

Trzeci poziom obejmuje 
ludzi zajmujących się współ-

czesnymi środkami komu-
nikowania w sposób profe-
sjonalny, zawodowy. W ich 
zakres wchodzą różnego ro-
dzaju specjaliści. Kunszt ope-
rowania tymi środkami obej-
muje znawstwo, perfekcję, 
fachowość oraz rutynę nabytą 
w czasie wieloletniej praktyki. 
Poziom formacji polegałby 
tu na uświadamianiu im, jak 
ważną rolę i siłę mają środki 
społecznego komunikowania 
oraz przedstawieniu obowiąz-
ków względem ludzi, którzy 
będą odbierać ukształtowaną 
przez nich informację. Ma to 
być raczej postawa służby, niż 
wyniosłości. Ludzie zajmujący 
się profesjonalnie tworzeniem 
programów, w tym również 
reklamy już z samego tytułu 
wykonywanego zawodu „mają 
obowiązek przy rozpowszech-
nianiu informacji służyć praw-
dzie i nie obrażać miłości. Po-
winni starać się, by szanować 
z równą troską istotę faktów 
i granice krytycznego osądu 
wobec osób. Nie powinny 
uciekać się do oszczerstw”. 

Aby nie być bier-
nym odbiorcą

Kościół głosząc «dobrą 
nowinę», powinien „włączyć 
samo orędzie w tę «nową 
kulturę», stworzoną przez 
nowoczesne środki przekazu 
[...], [z jej] nowymi językami, 
nowymi technikami, nowymi 
postawami psychologicz-
nymi”. Uwzględniając zatem 
wiedzę teoretyczną, należy 
wprowadzać praktykę naucza-
nia na temat roli, jaką reklama 
spełnia we współczesnym 
świecie. Powinno to obejmo-
wać część „programów dusz-
pasterskich i wychowawczych 
realizowanych przez Kościół, 
w tym także przez szkoły ka-
tolickie. Formacja ta winna 
obejmować nauczanie na 

temat roli mediów w świecie 
współczesnym oraz jej znacze-
nia dla działalności Kościoła. 
Celem tego nauczania winno 
być przygotowanie ludzi 
do obcowania ze środkami 
społecznego komunikownia 
w sposób świadomy i czujny”. 
Jak słusznie zwraca uwagę Ka-
techizm Kościoła Katolickiego 
„środki społecznego przekazu 
[...] mogą doprowadzić do 
pewnej bierności u odbiorców, 
czyniąc z nich konsumentów 
niezbyt czujnych na to, co sły-
szą i widzą. Odbiorcy powinni 
narzucić sobie umiar i dyscy-
plinę w stosunku do mass 
mediów”.

Formacja a nie manipulacja

Podobnie formacja duszpa-
sterska i kapłańska zobowią-
zana jest zakładać formację 
w dziedzinie środków spo-
łecznego komunikowania. 
Kościół powinien „opracować 
i realizować programy dusz-
pasterskie, uwzględniające 
szczególne warunki pracy 
i wyzwania etyczne, wobec 
których stają osoby pracu-
jące w środkach przekazu”. 
Osoby będące w służbie Ko-
ścioła muszą posiadać zatem 
„przynajmniej praktyczną 
wiedzę o wpływie, jaki nowe 
techniki informacji i prze-
kazu wywierają na jednostki 
i na społeczeństwo. Muszą też 
umieć służyć zarówno «boga-
tym w informację», jak i tym, 
którzy są pod tym względem 
«ubodzy». Winny posiadać 
umiejętność podejmowania 
dialogu z innymi, unikając 
przy tym takiego stylu prze-
kazu, który kojarzy się z chę-
cią dominacji, manipulacji czy 
z dążeniem do osobistej korzy-
ści”. Przez to osoby formujące 
i formowane, będą mogły jesz-
cze pełniej uczestniczyć w ży-
ciu Kościoła.

MED ja i życie
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SERCA śpiew

ks. Grzegorz Kunko
–  katecheta, wikariusz
Parafii pw.św. Jana Ap.  

w Ełku

Zaduszki Żeglarskie 2007 

Na stronie interneto-
wej polskaniezwykla.
pl jest następująca 

wiadomość: 21 sierpnia 2007 
roku około godz. 15:00 nad je-
ziorami mazurskimi gwałtownie 
załamała się pogoda. W ciągu 
kilkunastu minut wiatr uzyskał 
siłę 12 stopni w skali Beauforta 
i wiał z prędkością 130 km/h, po-
wodując fale do trzech metrów 
wysokości. Było to tak nagłe zja-
wisko, że większość jachtów, ża-
glówek, łodzi i kajaków nie zdą-
żyła wpłynąć do bezpiecznych 
miejsc. W niektórych rejonach 
wystąpiło zjawisko „białego 
szkwału”, tzn. że burza przy-
chodzi nagle z jasnego nieba. 
W wyniku tej tragedii śmierć 
poniosło dwanaście osób. 

Ratunek

Po przejściu gwałtownej 
nawałnicy władze regionu 
i służby ratunkowe natych-
miast przystąpiły do akcji na 
lądzie i wodzie, aby udzielić 
pomocy poszkodowanym. 
Działania podjęli także dusz-
pasterze i wierni parafii die-
cezji ełckiej, niosąc pomoc 
duchową poprzez modlitwę 
w intencji ofiar katastrofy.

Modlitwa

W listopadzie 2007 roku 
– kilka miesięcy po tragicz-
nym „białym szkwale” – w  
kościele Matki Bożej Różań-
cowej w Mikołajkach odbyły 
się Zaduszki Żeglarskie. Wy-
darzenie to miało formę mo-
dlitwy z udziałem księdza bi-
skupa Jerzego Mazura, księdza 
Jerzego Szorca – ówczesnego 

proboszcza parafii Matki Bo-
żej Różańcowej, rodzin i zna-
jomych ofiar szkwału, służb 
ratunkowych, władz regionu 
oraz duszpasterzy i mieszkań-
ców miasta. Uczestnicy uro-
czystości pokazali, że wierzą 
w siłę modlitwy o pokój i na-
dzieję w sercu po śmierci bli-
skiej osoby. Potwierdzili wiarę 
w dobroć i miłosierdzie Boga, 
który wysłuchuje modlitw za 
zmarłych, wprowadzając ich 
do „wiecznego portu”.

Pomnik

Przy kościele Matki Bożej 
Różańcowej w Mikołajkach 
postawiono pomnik dedy-
kowany ofiarom „białego 
szkwału” na jeziorach mazur-
skich. Na tablicy pamiątkowej 
znajduje się tekst modlitwy 
rybaków bretońskich: „Strzeż 
mnie, Panie Boże, moja łódź 
jest taka mała, a morze takie 
wielkie” oraz napis: „Pamięci 
tych, którzy 21 sierpnia 2007 
po przejściu białego szkwału 
nie wrócili do portu”. Obok 
pomnika postawiono krzyż 
zbudowany z elementów po-
łamanego masztu.

Śpiew

Autorzy pieśni żeglarskich 
opowiadają w swoich utwo-
rach o sztormach i śmierci 
wśród fal. Oto kilka frag-
mentów ballad szantowych, 
których twórcy zwrócili uwagę 
na wielkie znaczenie wiary 
w Boga.

Poniższy utwór przed-
stawia zmagania żeglarzy 
z potęgą sztormu. Ostatnia 

zwrotka tworzy formę mo-
dlitwy za ludzi morza.

Płyną prądy, wieje wiatr - za-
wsze było tak.
Tylko głupiec chce z nimi się 
mierzyć.
Boże, pomóż tym, co w morzu 
dziś są
I chroń tych, co nie mogą prze-
żyć.
(Zabierz nas na ląd, Cztery 
Refy)

Przejście „na drugi brzeg”, 
czyli godzinę śmierci, można 
przedstawić w stylu poetyc-
kim:
Siedzi w niebie siwy anioł,
ostry ma scyzoryk
I tak sobie w ciszy struga,
struga łódki z kory.
I sam nie pamięta
ile to już lat
wystrugane z kory łódki
puszcza anioł w świat.
W łódce miejsca nie za wiele,
ot, dla jednej duszy,
co ją z ziemi do anioła
łódka przewieźć musi.
Lecz gdy miłość wielka
trudno rozstać się,
w jednej łódce hen do nieba
płyną dusze dwie.

(Łódki, Andrzej Korycki)

Podczas rejsu zdarzało się, 
że statek wpływał na skały 
ukryte pod powierzchnią 
wody, co powodowało jego 
zatopienie. Autor wskazuje 
na modlitwę w intencji zagi-
nionych na morzu.
Czarne skały w morzu tkwią
Jak drapieżne szpony,
Zimną je obmywa łzą
Ocean niezmierzony
Wielu dzielnych chłopców już
Znalazło śmierć w odmętach

Pamiętamy o nich my
I dobry Bóg pamięta
(Gniew morza, North Cape)

Do brzegu

Przy odsłonięciu pomnika 
ofiar „białego szkwału” w li-
stopadzie 2007 roku ksiądz bi-
skup Jerzy Mazur wskazał na 
obowiązek przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa na wo-
dzie oraz modlitwę w czasie 
wakacyjnego wypoczynku. 
W związku z tym organi-
zowane są latem w Giżycku 
i Mikołajkach wydarzenia re-
ligijno-kulturalne adresowane 
do przebywających w Krainie 
Wielkich Jezior Mazurskich 
np. „Lato z Chrystusem na 
Mazurach” i „Z Maryją na 
jeziorach”. Ponadto, wierni 
śpiewają w kościołach znaną 
pieśń:
Czy toń spokojna, 
czy huczą fale
Gdy Ty Twe dzieci 
w Swej opiece masz
Wznosimy modły dziś 
ku Twej chwale
Boś Ty nam tarczą, 
Boże Ojcze nasz. 

(Pod Twą obronę, W. Tro-
schel)
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ZAGROŻENIA duchowe

Nieczułość serca
Joanna Kalisty

–  psycholog, 
socjoterapeutka, teolog

e-mail: j.kalisty@gmail.com

„Kiedy mnie ktoś skrzyw-
dzi, albo zrani - 

To tak jakby wrzucał mi do 
serca kamyk;

I kiedy tych kamyków na-
zbiera się więcej -

To od nich kamienne robi 
mi się serce”.

Rany serc złamanych

Jezus odnosi do Siebie 
słowa proroka: „Duch Pana 
Boga nade mną, bo Pan 
mnie namaścił. Posłał mnie, 
by głosić dobrą nowinę ubo-
gim, by opatrywać rany serc 
złamanych” (zob. Iz 61,1-3). 
Z tych słów wynika, że Bóg 
zauważa rany naszych serc; 
a jako wszechwiedzący zna 
zapewne przyczynę ich zła-
mania. Ponadto, Zbawiciel 
nie pozostaje obojętny wo-
bec naszego cierpienia, chce 
je opatrzyć; widzi w tym swoją 
zleconą Mu przez Ojca misję. 
Lecz żeby jakakolwiek rana 
mogła być opatrzona, muszą 
być spełnione pewne warunki. 
Po pierwsze, powinna być ona 
wyjawiona, odkryta, ukazana, 
zidentyfikowana. Następnie, 
musi się znaleźć ktoś, kto chce 
i umie ją oczyścić, zabezpie-
czyć, opracować. Ważne jest 
również mieć odpowiednią 
ilość czasu, potrzebne środki, 
lekarstwa i narzędzia. Ana-
logicznie jest z naszymi ser-
cami - trzeba pozwolić Bogu 
na działanie, przyjść do Niego 
z raną, zgodzić się na Jego spo-
sób działania w niej - zarówno 
w formie jak i w czasie. Efekt 

przerośnie nasze najśmielsze 
oczekiwania: „I dam wam 
serce nowe i ducha nowego 
tchnę do waszego wnętrza, 
odbiorę wam serce kamienne, 
a dam wam serce z ciała” (Ez 
36, 26). 

Co z tym Halloween?

W ostatnie dni paździer-
nika i pierwsze dni listopada 
chcąc nie chcąc natykamy 
się na tematykę związaną 
z pogańską tradycją. Od 
wielu lat wystawy i asortyment 
w sklepach, filmy i programy 
w mediach, a także organi-
zowane w wielu placówkach 
„zabawy” nawiązują, jeśli nie 
wprost inicjują, do Halloween. 
Może w czasach pandemii nie 
dzieje się to z tak wielkim roz-
machem jak zazwyczaj, jednak 
wciąż się dzieje - i o zgrozo 
- w katolickich domach się 
dzieje. Z czegoś to wynika, 
z jakiejś rany serca zapewne. 
Może jednak brakować w te-
macie wiedzy bądź świadomo-

ści - więc choćby temu warto 
zapobiec. 

Jakiś czas temu wpłynęła do 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 
„Petycja w sprawie podjęcia 
inicjatywy ustawodawczej dot. 
święta Halloween”. (Można się 
z nią zapoznać, jak również 
prześledzić jej drogę legisla-
cyjną na stronie internetowej: 
sejm.gov.pl). Jej autor opisuje 
historię powstania tego oby-
czaju, jak również podaje sze-
reg rzeczowych argumentów 
apologetycznych, wartych 
przemyślenia. By lepiej ukazać 
kontekst kulturowy, porów-
nuje obchody Halloween do 
Dziadów (opisywanych przez 
Mickiewicza), z wyplenieniem 
których Kościół zmagał się 
przez wieki wśród wiernych 
w Polsce.   

„Różaniec do granic nieba”

Akcja pod takim tytułem 
przewidziana jest na dni od 1 
do 8 listopada 2020 r. Organi-
zatorzy zapraszają nas w tym 

czasie do szczególnej modlitwy 
za zmarłe w naszych rodzinach 
(rodach, pokoleniach) dzieci. 
Pamięcią i wsparciem ducho-
wym mamy objąć zarówno 
te, którym z jakichkolwiek 
przyczyn (choroby, wypadki, 
komplikacje ciążowe i poro-
dowe, wojny, aborcje itp.) nie 
było dane doczekać dorosło-
ści. Informacje o szczegółach 
przedsięwzięcia znajdziemy na 
stronie www.rozaniecdogra-
nic.pl. Przy tej okazji warto 
zrobić generalny rachunek 
sumienia i odbyć spowiedź, 
w ramach której oprócz bie-
żących grzechów, oddamy 
te „zaległe”, może wcześniej 
nieuświadomione, a kładące 
się cieniem na naszym ducho-
wym życiu. Chodzi o grzechy 
związane z brakiem otwartości 
na życie, stosowaniem środ-
ków antykoncepcyjnych oraz 
poronnych (farmakologicz-
nych lub mechanicznych, np. 
wkładki wewnątrzmaciczne). 
Mogło to niekiedy wynikać 
z warunków życiowych, trud-
ności relacyjnych czy ekono-
micznych, ale także z czasów 
w jakich przyszło żyć (w Polsce 
Ludowej społeczeństwo nie 
miało takiej wiedzy i dostępu 
do niej, jak mamy teraz; nie 
mówiąc już o manipulacji, 
jakiej było poddawane). Co 
się stało, to się nie odstanie, 
trudno. Ale na uznanie swojej 
winy, skruchę i żal za grzechy 
nigdy nie jest za późno. Upo-
rządkowanie z Panem Bogiem 
naszej przeszłości pozwoli cie-
szyć się pełnią życia obecnego 
i odblokować przepływ łaski 
dla całej rodziny.   
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By sztuka inspirowała 
do pytania o Boga

XXI Diecezjalne SPOTKANIA Środowisk Twórczych
Monika Rogińska

„Niech wasza twórczość 
skłania innych do refleksji 
nad swoim życiem, niech bę-
dzie inspiracją do zadawania 
pytań o wiarę, o Boga” – ży-
czył artystom bp Jerzy Ma-
zur, podczas XXI Diecezjal-
nego Spotkania Środowisk 
Twórczych. 

Nie tylko duch kamedułów

W sobotę, 10 października 
2020 r. w wigierskiej para-
fii spotkały się środowiska 
twórcze, dziennikarze i osoby 
związane z kulturą i sztuką. 
W tym dniu zakończył się 
również Wernisaż Pleneru 
Malarskiego „Erem 4”, który 
od tego roku nosi imię An-
drzeja Strumiłły. W plenerze 
wzięli udział malarze z Polski, 
Białorusi, Litwy oraz znad Baj-
kału. Przez dziesięć dni, korzy-
stając z gościnności rodziny 
prof. Strumiłły oraz klimatu 
kamedulskich eremów two-
rzyli prace, czerpiąc inspira-
cje z twórczości suwalskiego 
artysty. Jak sami malarze przy-
znają ich udział w plenerze jest 
nie tylko uczczeniem pamięci 
prof. Strumiłły, ale też możli-
wością doświadczenia twór-
czej atmosfery kamedulskich 
eremów. 

Sztuka narzędziem ewange-
lizacyjnym

Mszy św. inaugurującej to 
wyjątkowe spotkanie prze-
wodniczył bp Jerzy Mazur. 
W homilii biskup zwrócił 
uwagę na potrzebę ewange-
lizacji sztuki, a także ewan-

gelizacji poprzez sztukę. 
Mówił: „Jeżeli twórczość nie 
jest ewangelizująca, jeżeli nie 
jest misją, to wtedy trzeba się 
zastanowić, po co taka twór-
czość.” Zauważył też, że arty-
ści są genialnymi twórcami 
piękna. „Artyści pozwalają 
nam zrozumieć, czym jest 
piękno, bez którego nie można 
zrozumieć Ewangelii” – wy-
jaśniał bp Mazur. Do takiej 
twórczości trzeba dzisiaj wiel-
kiej odwagi. Bp Jerzy Mazur 
życzył artystom, aby mieli 
odwagę być błogosławionymi. 
„Malarze poprzez obraz, rzeź-
biarze poprzez rzeźby, twórcy 
poprzez swoje dzieła, miejcie 
odwagę być błogosławionymi. 
Dzisiejszy świat potrzebuje 
świadków wiary. Takimi 
świadkami Chrystusa mamy 
być każdego dnia, w każdej 
chwili i w każdym miejscu” – 
zachęcał biskup.

 
Pogranicze łączy dzieje

Oprawę muzyczną przy-
gotował zespół „Pogranicze” 
z Szypliszek. Artyści w pie-
śniach oddali cześć Matce Naj-
świętszej, która jest patronką 
wigierskiej parafii i św. Janowi 
Pawłowi II, któremu śpiewali 
również podczas jego odpo-
czynku w kamedulskim klasz-
torze, w 1999 r. Zespół tworzą 
rodziny wielopokoleniowe. 
Wśród członków zespołu 
nadal żywe jest wspomnienie 
sprzed ponad dwudziestu lat, 
gdy śpiewali Ojcu Świętemu. 
Wówczas zaśpiewali dziesięć 
pieśni ludowych z pogranicza 
polsko-litewskiego. Każdy 

z muzyków otrzymał od pa-
pieża pamiątkowy różaniec. 
Takie wydarzenia odciskają 
wyraźne ślady na życiu i twór-
czości. 

Prymas Tysiąclecia jako pi-
sarz

Ks. dr hab. Jerzy Sikora, 
diecezjalny Duszpasterz Śro-
dowisk Twórczych zwrócił 
uwagę na  pisarstwo Pry-
masa Tysiąclecia. Jak kapłan 
zauważył, Sługa Boży kard. 
Stefan Wyszyński był zna-
komitym znawcą literatury, 
czytał po francusku pisarzy 
egzystencjalistów, chociaż 
sam był ich przeciwnikiem. 
„Wyszyński był zwolenni-
kiem literatury, która pod-
nosi na duchu, daje nadzieję. 
Wodzem literackim narodu, 
Kardynał nazywał Sienkie-
wicza. Prelegent przedstawił 
Prymasa Tysiąclecia jako li-
terata, który pięknie malował 
słowem. W czasie uwięzienia 
modlił się, aby to Bóg i ludzie, 
których miał w pamięci byli 
jego biblioteką. Ciekawość 
słuchaczy będzie mogła już 
niebawem być zaspokojona, 
ponieważ wspomniane tek-
sty Prymasa Tysiąclecia, 
będziemy mogli poznać już 

niebawem w książce pt. „Pi-
sarstwo Prymasa Tysiąclecia”.

Muzyką malowane

W Galerii uczestnicy wy-
słuchali recitalu Wojciecha 
Popielarza, który grając na 
gitarze, stworzył atmosferę 
„Dnia listopadowego”, wyra-
ził też zachwyt życia na Ma-
zurach. Gitarzysta zaprezen-
tował również utwór, który 
powstał podczas pielgrzymo-
wania szlakiem św. Jakuba. 
Wyjątkową kompozycją za-
prezentowaną artystom było 
Ave Maria, którego nuty były 
przekazane prof. Andrzejowi 
w ostatnich tygodniach jego 
życia. Niespodzianką recitalu 
gitarowego, było wykonanie 
m.in. mazurka Chopina na 
ponad 200-letnim instrumen-
cie przypominającym gitarę. 
Artysta zauważył, że dzisiaj 
już niewiele jest dostępnych 
wiekowych instrumentów, 
na których jeszcze można grać.  

Nad organizacją spotkania 
czuwali: Duszpasterstwo Śro-
dowisk Twórczych, parafia 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Wigrach, Fundacja Wigry 
Pro. Pomocą wsparły suwalskie 
placówki kultury oraz suwalskie 
władze samorządowe. 
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NASZ  Święty
ks. dr Marcin Maczan

Świadek Bożej dobroci 
ks. Kazimierz Hamerszmit

Kiedy poznajemy 
postać Sługi Bo-
żego ks. Kazimie-

rza Hamerszmita, to zauwa-
żamy fakt, że autentycznie 
wypełniały się w nim słowa 
papieża Pawła VI, przypo-
minane wielokrotnie przez 
św. Jana Pawła II: „…dzi-
siejszy świat potrzebuje bar-
dziej świadków, niż nauczy-
cieli, a nauczycieli – jeśli są 
świadkami”. Prezentujemy 
cykl wybranych świadectw 
spisanych po śmierci ks. 
Kazimierza Hamerszmita. 
Są to wspomnienia ludzi, 
którzy znali tego wielkiego 
kapłana, korzystali z jego 

posługi i którzy doświad-
czyli jego wiary i dobroci, 
zakorzenionej w miłości 
i dobroci Boga. Zachęcam 
do tej szczególnej lektury, 
a jeśli ktoś chciałby podzie-
lić się swoim osobistym 
świadectwem na temat ży-
cia i posługi ks. Kazimie-
rza Hamerszmita, proszę 
o kontakt z Kurią Biskupią 
w Ełku.

Świadectwo 27

Pragnę dać świadectwo 
o świetlanej postaci śp. prze-
wielebnego księdza prałata 
Kazimierza Hamerszmita. Był 

to człowiek niezwykle dobry. 
Jego dobroci doświadczyłam 
wiele razy. Doświadczył jej też 
mój ojciec staruszek.

Po raz pierwszy miałam 
tę możliwość wówczas, gdy 
poprosiłam księdza prałata 
o przybycie z Przenajświęt-
szym Sakramentem do mo-
jego nieuleczalnie chorego 
męża. Ksiądz proboszcz po-
spieszył natychmiast, nie py-
tając o środek lokomocji, a był 
to mroźny luty 1969 roku. 
Wówczas ksiądz Hamersz-
mit przyjechał także z wodą 
z Lourdes. Modlił się długo, 
pocieszał, umacniał swoją do-
brocią i Bożą nadzieją. 

Modlitwa  
o beatyfikację 

Ks. Kazimierza Hamerszmita

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, Ty 
w osobie Jezusa Chrystusa dałeś wszystkim 
ludziom na ziemi najwspanialszy wzór ży-
cia w miłości. Twój sługa ksiądz Kazimierz 
Hamerszmit żył miłością i ukazał swoim 
życiem, że komunia z Tobą objawia się 
poprzez trwanie w łasce uświęcającej, speł-
nianie w cichości dobrych uczynków i zga-
dzanie się z Twoją wolą, nawet w chwilach 
upokorzenia i cierpienia. Dla większej chwały 
Twojego majestatu i dla mojego duchowego 
pożytku, za jego wstawiennictwem udziel mi 
łaski, o którą Cię pokornie proszę. Spraw, aby 
dostąpił on chwały ołtarzy. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen.

(Imprimatur – biskup ełcki, bp Jerzy Ma-
zur; Nr 27/2017)

Wiadomości o otrzymanych 
łaskach prosimy zgłaszać do-

:Ełcka Kuria Diecezjalna, 
19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1

Przez 10 lat opiekowałam 
się moim chorym ojcem 
i wtedy właśnie miałam spo-
sobność poznać księdza pro-
boszcza bardzo dobrze. Ojciec 
mój był stolarzem i chociaż 
był już starszy, to jeszcze do 
kościoła wykonywał różne 
drobne rzeczy-naprawy. 
Wówczas ksiądz proboszcz 
odbierając wykonaną pracę, 
zawsze uważał, że wartość tej 
pracy powinna być wyżej oce-
niona, niż oceniał mój ojciec. 

Znany mi jest także taki 
fakt, o którym opowiadał mi 
nieżyjący już krawiec, że pew-
nej jesieni szył ów krawiec je-
sionkę księdzu proboszczowi. 
Nie upłynął rok i znowu 
trzeba było szyć jesionkę księ-
dzu, więc krawiec zapytał, co 
z tamtą jesionką – na to ksiądz 
proboszcz  - „ano oddałem 
bardziej potrzebującemu ode 
mnie”. Nieraz chodząc po kolę-
dzie obdarowywany był ksiądz 
proboszcz przez kochających 
i życzliwych parafian podarun-
kami. Oczywiście, oddawał je 
„po drodze” w czasie „kolędo-
wania” innym, którzy według 
Niego po prostu potrzebowali 
pomocy, mniej zamożnym.

Są to niektóre z licznych 
wspomnień o naszym kocha-
nym księdzu proboszczu. Jego 
dobroć, życzliwość, pokora, 
a nade wszystko bezintere-
sowność, pozostały w naszych 
sercach – jako znak obecności 
Boga wśród nas – poprzez tak 
świątobliwego Jego Kapłana – 
Księdza Kazimierza Hamersz-
mita.

Czesława, Suwałki 1998
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ks. mgr lic. Przemysław 
 Zamojski

– dziennikarz, proboszcz parafii 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 

w Judzikach 

Świętość w CODZIENNOŚCI

O czym mówi nam czyściec?

Od kilku miesięcy świat 
przestawił się na 
tryb przypuszcza-

jący. Bardzo często używamy 
spójnika „jeśli”, „o ile”. Mamy 
nadzieję, że wrócimy do nor-
malnego życia, o ile zostanie 
zatrzymana pandemia. A co 
jeśli powrotu nie ma? A jeśli 
wchodzimy w nową rzeczy-
wistość (niekoniecznie porzą-
dek Nowego Świata jak chcą 
niektórzy)? Z całą pewnością 
czas, w którym przyszło nam 
żyć, jest tym kawałkiem drogi, 
którą mamy przejść, by stać się 
Nowym Człowiekiem. Czego 
nie pozwolimy Bogu zrobić 
już teraz – On sam dokończy 
w czyśćcu.

Pokonałeś mnie Panie

Celowo użyłem strony bier-
nej. Bo czyściec jest… pod-
daniem się Bogu. Kapitulacją 
zbawienną, która oczyszcza. 
Jednym z tekstów Pisma Świę-
tego, który uzasadnia wiarę 
w czyściec są zdania zawarte 
w liście św. Pawła do Koryn-
tian: „Według danej mi łaski 
Bożej, jako roztropny budow-
niczy, położyłem fundament, 
ktoś inny zaś wznosi budynek. 
Niech każdy jednak baczy na 
to, jak buduje. Fundamentu 
bowiem nikt nie może poło-
żyć innego, jak ten, który jest 
położony, a którym jest Jezus 
Chrystus. I tak jak ktoś na tym 
fundamencie buduje: ze złota, 
ze srebra, z drogich kamieni, 
z drzewa, z trawy lub ze słomy, 
tak też jawne się stanie dzieło 
każdego: odsłoni je dzień 
[Pański]; okaże się bowiem 

w ogniu, który je wypróbuje, 
jakie jest. Ten, którego dzieło 
wzniesione na fundamencie 
przetrwa, otrzyma zapłatę; 
ten zaś, którego dzieło spło-
nie, poniesie szkodę: sam 
wprawdzie ocaleje, lecz tak 
jakby przez ogień.” (1 Kor 
3, 10 – 15) W Opera Omnia 
w tomie „Zmartwychwstanie 
i życie wieczne” Joseph Ratzin-
ger tak przybliża rzeczywistość 
ostatecznego oczyszczenia: 
„Nie jest on rodzajem obozu 
koncentracyjnego na drugim 
świecie (jak u Tertuliana), 
w którym człowiek musi od-
być kary, wymierzone mu 
w niej lub bardziej pozytywi-
styczny sposób. Jest to raczej 
podyktowany wewnętrzną ko-
niecznością proces przemiany 
człowieka, w którym staje się 
on otwarty na Chrystusa, na 
Boga, a przez to zdolny do 
jedności z całą communio 
sanctorum. Kto spogląda 
na człowieka choć trochę 
realistycznie, ten zrozumie 
konieczność takiego właśnie 
wydarzenia, w którym to nie 
łaska zostaje zastąpiona na 
przykład uczynkami, ale do-
chodzi do swojego całkowi-
tego zwycięstwa jako łaska. 
Ratuje fundamentalne „tak” 
wiary, jednak ta podstawowa 
decyzja wiary u zdecydowanej 
większości spośród nas zasła-
nia właśnie naprawdę wiele 
siana, drewna i słomy; tylko 
z trudem ukazuje się ona zza 
tego okratowania egoizmu, 
którego człowiek nie zdołał 
odrzucić. Obdarzany jest on 
miłosierdziem, ale musi siebie 

jeszcze przemienić. Spotkanie 
z Panem jest ta przemianą, 
ogniem, jaki przepala czło-
wieka do owej czystej postaci, 
która może stać się naczyniem 
wiecznej radości”. 

Co to jest communio sancto-
rum? Czy możemy pomóc?

W przytoczonej wyżej de-
finicji przyszłego Benedykta 
XVI ze względu na precyzyjny, 
teologiczny język możemy 

mieć trudność ze zrozumie-
niem, w jaki sposób nasza mo-
dlitwa może pomóc pokutu-
jącym po śmierci? Sam autor 
stawia takie pytanie: „Czy cała 
pobożność dusz czyśćcowych 
nie opiera się na tym, że cier-
pienie tych dusz traktuje się na 
sposób „mieć”, podczas gdy 
(…) chodziłoby o ich „być”, 
o to, czego nie da się zastą-
pić?” Otóż – nasz los jest ściśle 
związany z całą wspólnotą Ko-
ścioła. Jezus jest krzewem win-
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Owoce przyjmowania 
Komunii świętej

Msza św. jest Ofiarą 
Chrystusa uobec-
n i a j ą c ą  s i ę  n a 

sposób bezkrwawy podczas 
Przeistoczenia na słowa ka-
płana. Jak mawiał św. Tomasz 
z Akwinu: „Wartość jednej 
Mszy św. jest taka, jak śmierć 
Chrystusa na Krzyżu”. Jezus 
udziela nam łask i swoich za-
sług poprzez Ofiarę Mszy św. 
Przyjmowanie Komunii św. rodzi 
konkretne owoce.

Pogłębia nasze zjednoczenie 
z Chrystusem

Pierwszym owocem przyj-
mowania Eucharystii w Komu-
nii jest głębokie zjednoczenie 
z Chrystusem Jezusem, który 
powiedział: „Kto spożywa moje 
Ciało i Krew moją pije, trwa 
we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). 
W Dzienniczku św. Faustyny 
czytamy, że gdyby aniołowie 
mogli zazdrościć, to zazdro-
ściliby nam dwóch rzeczy: 
cierpienia i Komunii św.

Pogłębia i odnawia życie 
łaski otrzymanej na chrzcie

Komunia święta w prze-
dziwny sposób dokonuje 
w naszym życiu duchowym 
tego, czego pokarm mate-
rialny w życiu cielesnym. 
Znane są też osoby, które 
przez długi czas żyły, nie 
przyjmując pożywienia, a ich 
jedynym pokarmem była 
Komunia św. Jedną z pierw-
szych była wiejska francuska 
dziewczyna Alpais, żyjąca 
w VIII wieku. Podobnie św. 
Mikołaj z Flue w Szwajcarii 
w XV wieku jako pustelnik 
przeżył 20 lat, nie jedząc ni-

czego. Przyjmował jedynie raz 
na miesiąc Komunię św. Fran-
cuska mistyczka Marta Robin, 
żyjąca w XX wieku przez 50 
lat żywiła się jedynie Komu-
nią św. Teresa Neumann, nie-
miecka stygmatyczka, przez 36 
lat przyjmowała tylko Komu-
nię św.

Komunia chroni nas przed 
grzechem

Św. Faustyna pisze: „Wi-
dzę się tak słaba, że gdyby nie 
Komunia święta, upadała-
bym ustawicznie; jedno mnie 
tylko trzyma, to jest Komu-
nia święta, z niej czerpię siłę, 
w niej moja moc. Lękam się 
życia, [jeśli] w którym dniu nie 
mam Komunii świętej. Sama 
siebie się lękam. Jezus uta-
jony w Hostii jest mi wszyst-
kim. Z tabernakulum czerpię 
siłę, moc, odwagę, światło; tu 
w chwilach udręki szukam 
ukojenia. Nie umiałabym 
oddać chwały Bogu, gdybym 
nie miała w sercu Eucharystii”.

Umacnia miłość

Jak pokarm cielesny służy 
do przywracania utraconych 
sił, tak Eucharystia umacnia 
miłość, która słabnie w życiu 
codziennym, a ożywiona mi-
łość gładzi grzechy powsze-
dnie. Chrystus, dając nam 
siebie, ożywia naszą miłość 
i uzdalnia nas do uwolnienia 
się od nieuporządkowanych 
przywiązań do stworzeń; spra-
wia także, że zakorzeniamy się 
w Nim. Bł. Honorat Koźmiń-
ski, wielki czciciel Eucharystii 

pisze: „Chcesz wiedzieć, jaki 
jest skutek tego zjednoczenia? 
Jest nim powolne przemienia-
nie się w Jezusa Chrystusa, 
bo jeżeli kropla wody drąży 
kamień, czegóż nie uczyni 
Pan Jezus w Komunii św., 
choćby serce przyjmującego 
było kamienne, często łącząc 
się z nim”.

Zachowuje nas od przy-
szłych grzechów śmiertel-
nych

Eucharystia przez miłość, 
którą w nas rozpala, zacho-
wuje nas od przyszłych grze-
chów śmiertelnych. Im bar-
dziej uczestniczymy w życiu 
Chrystusa i pogłębiamy przy-
jaźń z Nim, tym trudniej jest 
nam zerwać więź z Nim przez 
grzech śmiertelny. Celem Eu-
charystii nie jest jednak od-
puszczenie grzechów śmier-
telnych. Jest ono właściwe 
dla sakramentu pojednania. 
Eucharystia jest natomiast 
sakramentem tych, którzy 
pozostają w pełnej komunii 
z Kościołem.

Św. Jan Vianney mówił: 
„Nie ma nic tak wielkiego 
jak Eucharystia! Połóżcie 
wszystkie dobre czyny świata 
naprzeciw dobrze przyjętej 
Komunii św.: będą one jak 
ziarnko piasku wobec góry”.

nym, a my jesteśmy w Niego 
wszczepieni. Nie jest zatem 
obojętne dla każdego z nas  
„czy ci drudzy go przeklinają 
albo błogosławią, przebaczają 
mu i jego winę przekształcają 
w miłość”. Kiedy komuś bra-
kuje miłości (jeszcze tu na 
ziemi) możemy go ocalić je-
dynie przez naszą miłość. To 
jest miłość zastępcza, „dla któ-
rej nie istnieje bariera śmierci. 
„To jest właśnie communio 
sanctorum – komunia świę-
tych, obcowanie świętych. Ks. 
Jan Twardowski w jednym ze 
swoich utworów stwierdził: 

„Ten, którego kochają, zo-
stanie zbawiony

Ile razy błądziłeś, ale ktoś 
cię kochał”.

Co w nas się dzieje?

Trwa pandemia, dla nie-
których „plandemia” - to 
nieistotne, czy wierzymy 
w koronawirusa, czy też jeste-
śmy sceptyczni. Istotne jest to 
wszystko, co w nas się dzieje 
w związku z tym. Można tą 
i każdą inną sytuację przy-
jąć jako „podyktowany we-
wnętrzną koniecznością proces 
przemiany człowieka, w któ-
rym staje się on otwarty na 
Chrystusa, na Boga, a przez to 
zdolny do jedności z całą com-
munio sanctorum”. Jeśli żar tej 
„wewnętrznej konieczności” 
będzie dostatecznie gorący – to 
czyściec może okazać się nie-
potrzebny. Sam fakt cierpienia 
nie sprawia, że ktoś po śmierci 
zostaje świętym (jak myślą nie-
którzy). Cierpienie otwiera 
nam niebo - jeśli otwieramy 
się w nim na Boga. Kilka dni 
temu został ogłoszony błogo-
sławionym piętnastoletni Carlo 
Acutis, który na krótko przed 
śmiercią, nie wiedząc jeszcze, 
jak poważnie jest chory, po-
wiedział do mamy: „ofiaruję 
to cierpienie za papieża, za 
Kościół, żeby nie iść do czyśćca, 
tylko od razu do nieba”. To nie 
cierpienie ocala, ale miłość. 

22MARTYRIA 11/2020



23 MARTYRIA 11/2020

Pokaż  JĘZYK

ks. Jerzy Sikora
– literaturoznawca, profesor 

Uniwersytetu Kardynała 
Stefana  Wyszyńskiego  

w Warszawie
e-mail: js26@wp.pl

Słowo literackie według 
Prymasa Tysiąclecia

Zdaniem kard. Stefana 
Wyszyńskiego słowo 
literackie ma poma-

gać w zgłębianiu tajemnicy 
istnienia. Prymas Tysiąclecia 
literaturę pojmuje jako świad-
czenie o czymś egzystencjalnie 
ważnym, a nie jedynie zanu-
rzenie w fikcji i fantazjowaniu. 
Dostrzega w niej zbliżony do 
religii kierunek dążeń, uważa 
ją za „młodszą siostrę religii”. 

Pisarz jako pies 
liżący rany

Kardynał Stefan Wyszyński 
uprawiał „teologię moralną” 
słowa literackiego. W kazaniu 
do pisarzy nauczał obrazowo 
w oparciu o ewangeliczną 
przypowieść o Łazarzu: „Język 
leczący rany nędzarza. […] 
Macie być psami, może jedy-
nymi, którym została jeszcze 
odrobina miłości do człowieka 
pokaleczonego i poranionego! 
Wasz język musi wam służyć 
[…] To jest zadanie literatury, 
twórczości słowa: rany leczyć, 
a nie rozgrzebywać!”.

Mówiąc o pisarzu, najczę-
ściej powinnościowo  – kim 
ma być – Prymas miał na my-
śli przede wszystkim pisarza 
z określnikiem „katolicki”. 
Podkreślał, że bycie takim 
pisarzem jest nie profesją, ale 
posłannictwem: „Dziś bodajże 
raczej mówić trzeba o posłan-
nictwie, o powołaniu pisarza 
katolickiego niż o zawodzie 
pisarskim. Zapewne nie jest 
to posłannictwo hierarchiczne, 
ale jest ono wyrazem odczu-
wanej potrzeby społeczeństwa 

katolickiego, które pozostaje 
nadal pod czarem prawdy: 
«Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo» (J 1,1)”.

Słowo przewodni-
kiem do prawdy

Pisarz katolicki poprzez 
słowo służy społeczeństwu 
i narodowi: „Skoro istnieje tak 
niepokojące pokrewieństwo 
między Słowem a Bogiem, 
czyż nie jest to wiążące dla każ-
dego, kto zbliża się do słowa? 
Ileż trzeba mieć szacunku dla 
słowa? Ileż troski należy wło-
żyć w to, by w dobranym sta-
rannie słowie pomieścić całą 
wewnętrzną prawdę, która ma 
być przekazana pod postacią 
właśnie tego, a nie innego 
słowa! Czyż słowo nie jest 
tym najlepszym – tradycją 
wielowiekowej posługi uświę-
conym – przewodnikiem do 
prawdy? Czyż nie uderza nas, 
ludzi oswojonych ze słowem, 
oczywistość odpowiednika 
słowa – zawartej w nim tre-
ści, zawartej prawdy? Czyż nie 
gnębi rozbieżność między źle 
użytym słowem a prawdą? 
Czyż ludzkość cała nie do-
maga się rehabilitacji słowa? 
Służba słowu jest więc posłan-
nictwem społecznym! Ktokol-
wiek bowiem posługuje się 
słowem, musi w nie wkładać 
tę treść, którą społeczeństwo 
przywykło w nim odnajdywać. 
A cóż rzec trzeba o służbie 
słowu, które brzemienne jest 

prawdą Bożą? Pisarz katolicki 
bowiem ostatecznie takiemu 
służy słowu!”.

Czy pokazywać zło?

Literatura chrześcijańska 
nie ma bezwzględnego obo-
wiązku tworzenia bohaterów 
jedynie pozytywnych. Warto 
w tym miejscu przywołać 
biblijno-teologiczną opinię 
Hansa Ursa von Balthasara. 
Otóż ten szwajcarski teolog, 
w oparciu o tzw. zasadę pau-
lińską rozważa zależności mię-
dzy pisarzem, i szerzej –  ar-
tystą, tworzonym przez niego 
dziełem, a grzechem i zbawie-
niem. Przyznaje twórcom 
prawo do pokazywania zła, 
„do tworzenia literatury nie-
-budującej” (w powszechnym, 
pejoratywnym i zbanalizowa-
nym znaczeniu tego terminu). 
Chodzi o przyznawanie lite-
raturze prawa do pokazy-
wania zła. Obecny w dziele 
literackim element chrześci-
jańskiego sacrum nie musi być 
wyłącznie „pisany światłami”. 
Wyjaśnijmy, na czym polega 
zasada paulińska. Otóż chodzi 

o odniesienie do św. Pawła 
Apostoła, który w Liście do 
Efezjan pisze: […] wszystkie 
te rzeczy [czyny ciemności – 
JS] piętnowane stają się jawne 
dzięki światłu, bo wszystko, co 
staje się jawne, jest światłem” 
(Ef 5, 13).

W świetle wspomnianej 
zasady paulińskiej poglądy 
na literaturę  głoszone przez 
Prymasa Tysiąclecia raczej 
umieszczają, wręcz spychają, 
„chrześcijańskość” w litera-
turze na pozycjach skrajnie 
„budujących”. Wyszyński 
wyraźnie przeciwstawia lite-
raturę dobrą, pisaną samymi 
„światłami”, literaturze złej, 
czyli takiej która „tworzy 
zło”, „zostawia brud w książ-
kach”, „znieważa i poniewiera 
człowieka”, „obraża zmysł 
estetyczny” (U stóp Matki 
Słowa Wcielonego; Piszcie 
samymi światłami i inne wy-
powiedzi Prymasa). Takich 
poglądów Prymasa Tysiącle-
cia nie można interpretować 
ani oceniać w oderwaniu od 
specyfiki polskiej sytuacji hi-
storyczno-politycznej, w jakiej 
były głoszone. 
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Witajcie Drodzy Przyjaciele!

Magdalena Wierciszewska
mwierciszewska4@gmail.com

„Wakacyjny czas” w na-
szej wspólnocie “Dom Serca” 
w Rumunii był bardzo ak-
tywny i nawet nie wiadomo, 
kiedy minęło ponad 10 mie-
sięcy mojej obecności na mi-
sjach w Devie.

W lipcu, po raz pierwszy 
w naszej placówce odbyła się 
formacja wolontariuszy. Były 
z nami cztery osoby przygo-
towujące się do wyjazdu oraz 
wielu Przyjaciół, którzy to-
warzyszyli nam w tym czasie. 
Ich obecność podczas formacji 
zmieniła atmosferę w naszym 
Domu Serca. Było nas więcej, 
Dom tętnił życiem, był prze-
pełniony radością i osobistym 
pięknem każdej osoby. Nieza-
pomnianym doświadczeniem 
było wspólne wychodzenie na 
apostolat. 

Najcenniejszy dar – czas i ję-
zyk serca 

W wakacje pożegnliśmy 
Hermine i Mollie, które za-
kończyły swoje misje w Devie. 
Są to dla mnie bardzo ważne 
osoby, bo to one wprowa-
dziły mnie w misyjne życie, 
były moimi przewodnikami. 
Dziewczyny spędziły w Devie 
1,5 i 2 lata. Pożegnałyśmy się 
z nimi z ogromnym zaufaniem 
Panu Bogu. Zastanawiałyśmy 
się, jak we dwie poradzimy so-
bie z obowiązkami, do czasu 
przyjazdu nowych wolon-
tariuszek. Nie wyobrażały-
smy sobie, jak uda nam się 
odwiedzić wszystkich ocze-
kujących na nas przyjaciół... 
Również i te zmartwienia były 
zbędne. Przychodzą mi teraz 
na myśl słowa Jezusa: „ Marto, 

Marto, martwisz się i niepo-
koisz o wiele, a jedno jest po-
trzebne. Maria wybrała do-
brą część, która nie będzie jej 
odebrana”. Bóg nas zaskakuje. 
Do pomocy przysłał na nasza 
placówkę w Devie na sierpień 
Melanie. Ten czas z Melanie 
był dla nas i dla naszych przy-
jaciół ogromnym darem. Nie 
miało znaczenia to, że Mela-
nie nie mówiła po rumuńsku. 
Melanie pochodzi z Francji, 
a wśród naszych przyjaciół 
tylko nieliczni znają język 
francuski. Jednak w znacznej 
mierze podczas wizyt przewa-
żał język serca. Wspólny czas 
upłynął bardzo szybko, bo już 
pod koniec sierpnia Melanie 
opuściła nasz Dom Serca. 

Służba sercem i talentami

Już we wrześniu powita-
liśmy nową wolontariuszkę, 
Pie z Niemiec, dziewiętna-
stoletnią, muzycznie uzdol-
nioną dziewczynę. Tuż po 
ukończeniu liceum podjęła 
decyzję o wyjeździe na mi-
sje. Tak jak mnie i Anię ktoś 
wprowadzał w misje, tak teraz 
jesteśmy tymi, które są z Pią 
w tym początkowym czasie. 
Niebawem również dołączą 
do nas kolejne dwie wolonta-
riuszki z Francji

Poznajemy miejsca, tradycje 
i kulturę

Wiele dzieci z naszej ulicy 
korzystało z urlopowego 
czasu. Również nas odwiedziła 
grupa byłych wolontariuszy 
z Francji, z którą odbyłyśmy 
ciekawą, pięciodniową piel-
grzymkę po terenie Mara-

muresz. Maramuresz to zu-
pełnie inne oblicze Rumunii, 
to górski teren, po którym są 
rozsiane niewielkie wioski. 
Tutaj ludzie żyją bardzo pro-
sto. Ich tradycyjne stroje są 
bardzo barwne. Widzielismy 
też przepięknie malowane, 
stare, drewniane kościoły. 
Nasza pielgrzymka zakończyła 
się w Sighet Mszą św. Odwie-
dziłyśmy też Miejsce Pamięci 
Ofiar Komunizmu i Ruchu 
Oporu Sighet. Muzeum po-
wstało na terenie dawnego 
więzienia w Sighet, zbudowa-
nego w 1897 r. przez admini-
strację austro - węgierską. Było 
to miejsce odosobnienia dla 
studentów, miejscowych chło-
pów. W 1950 r. umieszczono 
tam ponad sto osób z całego 
kraju - byłych ministrów, 
naukowców, ekonomistów, 
historyków, dziennikarzy, po-
lityków i osób duchownych. 
W tym miejscu wraz z innymi 
biskupami grekokatolickimi 
był więziony kard. Iuliu 
Hossu, ponieważ odmówił 
podpisania deklaracji przejścia 
na prawosławie, został aresz-
towany 29 października 1948 
r. Ciężko chory zmarł 28 maja 
1970 r. w szpitalu Colentina 

w Bukareszcie w wieku 85 lat. 
Pochowany został na cmenta-
rzu katolickim Bellu w Buka-
reszcie. Wspominam o nim, 
ponieważ w 2019 r. papież 
Franciszek beatyfikował go. 
Jedna z naszych przyjaciółek 
z Kościoła grekokatolickiego - 
Tanti Constanca opowiadała 
nam o tamtych czasach. Był to 
czas ogromnej walki o wiarę 
w kościele greckokatolickim.

Abyśmy byli jedno...

Ostatnio spędziłyśmy 
weekend wraz z Pia, Wspól-
notą Domów Serca z Cluj 
i Przyjaciółmi, w górach, 
w Parku Narodowym Retezat. 
Był to czas ogromnie jedno-
czący nasze dwie wspólnoty. 
Wspólna wędrówka, dzielenie 
pięknych chwil, rozwiązywa-
nie problemów... Kolejny raz 
zaskoczyło mnie piękno ludzi 
w Rumunii. Urzekła mnie 
ich troska o każdego nowego 
członka wyprawy: jest mi 
zimno, nie mam bluzy - zo-
bacz ja mam dwie, proszę weź. 
Takie proste gesty ze strony 
dopiero co poznanych osób 
ujmują za serce.

dokończenie str. 26
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Karmienie piersią 
najlepszą inwestycją Katarzyna Mitkow

– absolwentka nauk o rodzi-
nie, nauczyciel Naturalnego 

Planowania Rodziny

Odpowiedzialne RODZICIELSTWO

Na samym wstępie 
zaznaczam, że nie 
oceniam karmienia 

dzieci mlekiem modyfikowa-
nym. Moim celem artykułów 
dotyczących karmienia piersią 
jest promocja tego sposobu 
żywienia, jak i pokazanie jego 
piękna i bogactwa. 

Z punktu widzenia biolo-
gii najbardziej naturalnym 
pokarmem dla dziecka jest 
mleko matki. Każde dziecko 
rodzi się z instynktem ssania, 
a kobieta zaczyna produkować 
pokarm już w ciąży (na prze-
łomie 4 – 5 miesiąca ciąży). 
Zatem natura już na starcie 
wyposaża w „instrumenty” 
niezbędne do karmienia. 
Reszta jest kwestią wiedzy 
i wsparcia, co jeśli Bóg po-
zwoli, rozwinę w kolejnych 
artykułach. 

Wpływ mleka na 
zdrowie dziecka

Mleko kobiece zawiera 
wszystko, czego dziecko po-
trzebuje, zawsze ma też odpo-
wiednią temperaturę. Są też 
badania, które wskazują, że 
sposób karmienia wpływa nie 
tylko na okres niemowlęctwa 
czy dzieciństwa, ale na całe do-
rosłe życie. Więcej! To jak od-
żywiamy się my i nasze dzieci 
wpływa na zdrowie naszych 
potomków aż do 5 pokolenia! 
Wiąże się to z przekazywa-
niem informacji genetycznej 
zakodowanej w cząsteczkach 
mikro-RNA. Zatem pierwszy 
sposób odżywiania dziecka nie 

jest błahostką, a ma swoje da-
lekosiężne konsekwencje. 

Dowiedzione jest także, 
że dzieci karmione piersią 
rzadziej zapadają na nieżyt 
żołądka i jelit (wymioty, bie-
gunka), martwicze zapalenie 
jelit, infekcje dróg oddecho-
wych, uszu  i układu moczo-
wego, białaczkę oraz zespół 
nagłej śmierci łóżeczkowej 
(SIDS). W dorosłym życiu 
osoby karmione piersią mają 
zmniejszone ryzyko otyło-
ści, nadciśnienia, wysokiego 
poziomu cholesterolu oraz 
cukrzycy. 

Mleko mamy chroni 
dziecko przede wszystkim za 
sprawą przeciwciał zawartych 
w mleku (w dużym skrócie 
przeciwciała to broń organi-
zmu do walki z chorobami), 
ale także pomaga niedojrza-
łym narządom szybciej doj-
rzeć, a tym samym sprawniej 
działać i zwiększać ich odpor-
ność na choroby. Inną sprawą 
jest fakt, że mleko dostosowuje 
się idealnie do aktualnych po-
trzeb dziecka. To jest emulsja, 
która nigdy nie ma stałego 
składu i proporcji składników. 
Skład tworzy się na bieżąco, 
dzięki czemu dana porcja 
posiłku jest perfekcyjnie zbi-
lansowana. Dzieje się tak za 
sprawą mechanizmu (z ang.) 
backwash. Polega to na tym, 
że dziecko przystawione do 
piersi „wpluwa” swoją ślinę 
do kanalików mlecznych (na 
brodawce są ich zakończenia), 
receptory w piersi szybciutko 

dokonują analizy informacji 
zawartej w ślinie i na postawie 
tego dostosowują pokarm do 
aktualnej potrzeby dziecka. 
Przykład: organizm kobiety 
odczytał, że dziecko jest spra-
gnione. Wtedy w pokarmie 
zwiększy się proporcja wody 
w stosunku do reszty skład-
ników mleka, tak by dziecko 
mogło zaspokoić pragnienie. 
Inny przykład, który jest roz-
wiązaniem zagadki, dlaczego 
dzieci budzą się w nocy. 
W nocy najintensywniej roz-
wija się mózg, potrzebuje do 
tego tłuszczu. Wtedy w pokar-
mie będzie mniej wody, za to 
więcej tłuszczu, bo właśnie 
aktualnie to jego dziecko po-
trzebuje. Pokarm dostosowuje 
się do danej chwili, jest to też 
uwarunkowane porą dnia, 
nocy, porą roku (jak w przy-
kładach – latem łatwiej być 
spragnionym niż zimą, a nocą 
z kolei dziecko zamawia więcej 
tłuszczu), aktualnym stanem 
zdrowia matki i dziecka (chora 
mama tym bardziej powinna 
karmić, bo wówczas w jej po-

karmie zwiększa się ilość prze-
ciwciał, które chronią dziecko 
przed złapaniem choroby od 
mamy) i wiele innych czynni-
ków wpływa na kształtowanie 
się jakościowe pokarmu. To 
wszystko sprawia, że pokarm 
jest zawsze wartościowy i skro-
jony na miarę potrzeb dziecka. 

Wpływ mleka na 
zdrowie mamy

Nie tylko dziecko odnosi 
korzyści z karmienia pier-
sią, mama także doświadcza 
zalet z tym związanych. Ko-
biety karmiące mają mniej-
sze szanse zachorowania na 
nowotwory piersi i jajników. 
Karmienie reguluje meta-
bolizm po ciąży (stąd bierze 
się teoria, że karmiąc, łatwiej 
zrzucić kilogramy). Ta regu-
lacja metabolizmu skutkuje 
wyższym poziomem wapnia 
(mniejsze ryzyko wystąpienia 
późniejszej osteoporozy czy 
złamań bioder) oraz efek-
tywną produkcją insuliny 
(zmniejsza prawdopodo-
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Matka Boża uwielbiona 

W święto Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny na-
sza trzyosobowa wspólnota 
pojechała do Sanktuarium 
Maryjnego w Radna, gdzie 
powierzałyśmy was wszyst-
kich, nasze misje, naszych 
wszystkich Przyjaciół Matce 
Najświętszej. Uroczysta Msza 
św. była odprawiana w 3 języ-
kach: rumuńskim, węgierskim 
i niemieckim. Był to dla nas 
ogromny czas łaski, modli-
twy, sakramentu spowiedzi, 
wyciszenia przed tym, co nas 
dalej czeka.

Cenne spotkania

Nasza fundacja jest miej-
scem dla dzieci, które nie mają 
rodziców, mają trudną sytu-
ację w domu, trudne warunki. 
Obecnie, fundacja składa się 
z dwóch bloków mieszkalnych 
i kilku domków jednorodzin-
nych, w których dzieci miesz-
kają pod opieką pedagoga. 
Są też dzieci, które spędzają 
tam tylko dni szkolne, a na 
weekendy i wakacje wracają 
do swoich domów. Jednak 
sporo jest dzieci, które są tu aż 
do ukończenia 18 roku życia. 
Historia każdego z nich roz-
patrywana jest indywidualnie. 
Dzieci z fundacji nie pytamy 
o ich przeszłość, bo bardzo 
często jest to drażliwy temat. 
Trzynastoletnią Kristinę, po-
znałam u jednej z naszych 
przyjaciółek - Tanti Marii, 
mieszkającej niedaleko Domu 
Serca. Tanti Maria mieszka 
z mężem i już od dłuższego 
czasu pomaga fundacji. Kri-
stina trafiła do nich na czas 
wakacji. Dziewczynka jest 
narodowości węgierskiej, ale 
mówi po rumuńsku. Zauwa-
żyłam, że jest bardzo wrażliwą, 
o pięknej duszy nastolatką. 
Odwiedziła nasz Dom Serca 

kilka razy podczas pobytu 
u Tanti Marii. Jednego dnia 
Kristina poszła z nami na 
apostolat w ubogiej dziel-
nicy. Jej opiekunowie chcieli, 
aby dziewczyna poznała takie 
miejsca. Kristina była bardzo 
optymistycznie nastawiona, 
a ja miałam trochę obaw. Nie 
byłam pewna, czy to będzie 
dobre dla niej. Z początku, 
gdy poznawała ludzi, była bar-
dzo nieśmiała, powoli jednak, 
otwierała się. Dzieci z Bejan 
też bardzo ją polubiły. Gdy 
wracałyśmy do domu Kristina 
powiedziała nam, że wyrosła 
w podobnych warunkach. 
Chodząc na apostolat, jestem 
niezmiernie poruszona tym, 
jak dzieci troszczą się o siebie 
nawzajem. Dzieci trafiając 
do fundacji, nie wiedzą, kto 
będzie ich opiekunem, z kim 
będą mieszkały, jednak jak 
już trafiają na siebie, budują 
miedzy sobą więź - stają się 
dla siebie braćmi i siostrami. 

Urodziny u rodziny

Pojechałam z dziewczy-
nami na Mintii - jest to uboga 
dzielnica cygańska, którą od-
wiedzamy od wielu lat, tym 
razem trafiłyśmy na urodziny 
Karola - jednego z naszych 
podopiecznych. Przy okazji 
tego wydarzenia poznałyśmy 

jego rodzinę - tatę i dwie sio-
stry. Najmłodszą, tata trzymał 
na rękach. Beatka urodziła się 
w szóstym miesiącu. Ważyła 
niespełna kilogram. Cudem 
przeżyła, jednak z paraliżem 
od brzuszka po stopy. Lekarz 
powiedział, że nigdy nie będzie 
chodzić. Ból przeszył serca ro-
dziców. Oni jednak nie tracą 
nadziei. Jeżdżą z Beatką na 
rehabilitację, pełni zaufania. 
Tata Beatki miał ciepłe, prze-
pełnione miłością do dziecka 
oczy. Jednocześnie na jego twa-
rzy malowało się tak ogromne 
cierpienie, tak bardzo chciałby, 
aby jego córeczka była zdrowa, 
tak pragnie jej dobra. Pytał 
nas, z jakich krajów jesteśmy, 
a gdy dowiedział się, że Pia 
jest z Niemiec, z ogromnym 
poruszeniem pytał, czy tam są 
dobrzy lekarze. Cały czas ma 
nadzieję, szuka pomocy dla có-
reczki. To cierpiące dziecko i jej 
pełna miłości rodzina, sposób, 
w jaki dbają o siebie, przenika 
duszę. Modlimy się za Beatkę, 
za całą rodzinę i Was bardzo 
proszę o modlitwę.

Serdecznie Was wszystkich 
pozdrawiam z Naszego Domu 
Serca z Devy. Jestem też Wam 
bardzo wdzięczna za duchowe 
towarzystwo. Polecam Was 
i Wasze sprawy Panu Bogu 
w moich modlitwach.

Pokochać   MISJE

bieństwo cukrzycy). Karmie-
nie pomaga macicy szybciej 
dojść do jej rozmiarów sprzed 
ciąży, łatwiej obkurcza się po 
porodzie . 

Należy podkreślić, że kar-
mienie nie gwarantuje do-
brego zdrowia, a je upraw-
dopodabnia. Im dłuższe 
karmienie, tym korzyści 
zdrowotne dla obojga – 
matki i dziecka znacząco się 
zwiększają. Aktualna wiedza 
o fizjologii układu pokarmo-
wego dziecka oraz laktacji 
wskazuje na wyłączne kar-
mienie piersią przez pierw-
sze pół roku życia dziecka 
(wyłączne, czyli również bez 
dopajania, przepajania dziecka 
wodą, sokami, koperkami czy 
glukozą!), a następnie roz-
szerzanie diety i kontynu-
ację karmienia piersią. Przez 
pierwszy rok życia dziecka 
mleko stanowi podstawę jego 
odżywiania, pokarmy stałe są 
tylko dodatkiem. Rok to jest 
absolutne minimum, a zdecy-
dowanie warto karmić dłużej. 
Antropologicznie jesteśmy 
stworzeni, by pobierać po-
karm mamy do 7 roku życia. 
Niestety, kulturowo karmie-
nie piersią zostało spaczone 
i widok karmionego dwu-
latka wywołuje reakcje szoku 
i zdziwienia, a nie powinno.

Karmienie piersią daje 
też korzyść w płodności ko-
biety. Nie ma zasady, co do 
czasu powrotu płodności po 
porodzie, ale z reguły kar-
miąc piersią, stosując się do 
zasad prawidłowego roz-
szerzania diety dziecka oraz 
brak smoczka zdecydowanie 
zwiększa szanse na późniejszy 
powrót płodności po poro-
dzie. Jest w tym mądrość na-
tury, by wydłużyć czas, gdy 
możliwe będzie ponowne 
zajście w ciążę. Karmienie daje 
wówczas w naturalny sposób 
odpoczynek organizmowi 
mamy i zregenerowanie się 
po porodzie. 
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Maciej Sparzak 
– szczęśliwy mąż i ojciec,

radny Rady Miejskiej w Piszu

Być  DAREM

Głowa do góry

Kto z nas nie miał ta-
kiej sytuacji w życiu, 
kiedy to zwyczajnie 

wszystko wydawało się nie mieć 
sensu? Czy obce jest nam uczu-
cie braku wsparcia od wszyst-
kich, którzy są najbliżej? Sa-
motność i mnożące się kłopoty, 
problemy, w których wydaje się 
nie ma dobrego rozwiązania? 
W życiu człowieka wierzącego 
takie sytuacje nie powinny mieć 
miejsca. Dlaczego?

Rozglądam się po ulicy 
i widzę smutne twarze wielu 
ludzi, którzy przytłoczeni są 
codziennością. Praca, obo-
wiązki, choroby, zmartwie-
nia i kłopoty. Konieczność 
wiązania końca z końcem. 
Słynne „oby wystarczyło do 
dziesiątego”. To widać. Mało 
kto potrafi bezinteresownie 
wysilić się na skurcz policz-
kowych mięśni, który ozna-
czałby podzielenie się uśmie-
chem i życzliwością z drugim 
człowiekiem. Myślę sobie, że 
w dużej mierze jest to zasługa 
naszej samowystarczalności. 
Wydaje się, że musimy sobie 
ze wszystkim poradzić w po-
jedynkę. Nikt nas nie wspiera, 
a przecież nie będziemy też za-
wracać innym głowy – każdy 
ma swoje. A jednak jest ktoś, 
kto zapewnia nas, że możemy 
na nią liczyć, że nie zostawia 
nas samych z naszymi tro-
skami, nie pozwala, aby pro-
blemy niszczyły nasze życie. 
Bóg, bo o nim mowa stawia 
się w gotowości, ale by odczuć 
jego obecność i skorzystać 
z jego pomocy  powtarza, te 
same warunki i okoliczności 
które należy wypełnić – zaufaj, 
zawierz, bądź wytrwały. 

Stary Testament

Na kartach Pisma Świętego 
Bóg zapewnia nas, że jest dla 
nas wsparciem w naszych 
codziennych zmaganiach. 
Podkreśla, że jeśli człowiek 
zaufa i zawierzy, otrzyma 
nadzwyczajną łaskę, dzięki 
której zyska siły do mierze-
nia się z troskami i zmartwie-
niami - „(...) lecz ci, którzy 
ufają Panu, odzyskają siłę, tak 
jak orłom odrastają utracone 
pióra. Biegną lecz się nie mę-
czą, idą ale nie słabną” (Iz 40, 
31). W Księdze Jozuego z kolei 
czytamy: „Czyż ci nie nakaza-
łem: Bądź mężny i wytrwały? 
Nie bój się więc i nie przerażaj, 
gdyż dokądkolwiek pójdziesz, 
będzie z tobą Pan, twój Bóg” 
(Joz 1, 9). W tym miejscu, sło-
wem „dokądkolwiek” otrzy-
mujemy zapewnienie, że nie 
ma takiej sytuacji w naszym 
życiu, w której nie byłoby 
Boga. On sam nakazuje nam 
odwagę i męskość w naszym 
postępowaniu, gwarantując, że 
w nim otrzymujemy wsparcie. 
Podobnie możemy odnosić 
słowa Mojżesza wypowie-
dziane do Izraelitów - „Bądź-
cie silni i odważni, nie bójcie 
się i nie drżyjcie przed nimi, 
ponieważ sam Pan, wasz Bóg, 
pójdzie z wami. On Was nie 
opuści ani nie porzuci” (Pwt 
31, 6).  To ponowna gwarancja 
obecności Boga, należy tylko 
porzucić strach i zwątpienia. 

Nowy Testament

Nowy Testament daje nam 
słowa w tych samych tonach. 
W tej części Biblii również 

możemy znaleźć gwarancje 
o boskiej opiece, jego wspar-
ciu i zabezpieczeniu. Święty 
Paweł dodatkowo zaznacza 
wagę modlitwy, wskazując ją 
jako miejsce kontaktu, gdzie 
możemy tę pomoc Boga od-
czuć i uzyskać - „O nic się nie 
martwcie, lecz we wszystkim 
przedstawiajcie wasze prośby 
Bogu, modląc się i błagając 
z dziękczynieniem. A pokój 
Boży, który przewyższa wszel-
kie poznanie, będzie strzegł 
waszych serc i myśli w Chry-
stusie Jezusie” (Flp 4, 6-7). 
O wsparciu głosi też ewan-
gelista Mateusz - „Przyjdźcie 
do Mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obciążeni jesteście. Ja 
dam wam wytchnienie” (Mt 
11, 28). Ponowny warunek do 
spełnienia – przyjdźcie.

Jest takie opowiadanie 
o spacerze człowieka i Boga 
po piaszczystej plaży, która 
w tym przypadku jest meta-
forą życia. Człowiek skarży się 
Panu Bogu, jest oburzony, mó-
wiąc, że wtedy kiedy w życiu 
wszystko dobrze się układało, 
byli razem - zostawiali cztery 
ślady stóp, ale w momentach 
kiedy miał  problemy i było mu 
ciężko, szedł sam, bo na piasku 
były ślady tylko dwóch stóp. 
Na to Pan Bóg ze spojrzeniem 
pełnym miłości odpowiedział 
człowiekowi, że jest w błędzie, 
bo wtedy kiedy człowiek do-
świadczał tych problemów, był 
trzymany na rękach, a ślady na 
piasku to odbicie stóp Boga. 
Nie jesteśmy sami. Zaufaj, za-
wierz, bądź wytrwały - głowa 
do góry.
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W szkole Jezusa - BIERZMOWANIE

W szkole Jezusa

Magda Frąckiewicz

W dzisiejszej szkole 
Jezusa zapraszam 
do wsłuchania się 

w przypowieść o dziesięciu 
pannach. 

Ostatnim razem pozna-
waliśmy Boga działającego 
i zachęcającego do działania 
w przypowieści o talentach. 
Dziś dalej o działaniu, ale 
przygotowującym, zapobie-
gawczym. 

Przypowieść o pannach roz-
tropnych i nierozsądnych:

Wtedy podobne będzie 
królestwo niebieskie do dzie-
sięciu panien, które wzięły 
swoje lampy i wyszły na spo-
tkanie pana młodego. Pięć 
z nich było nierozsądnych, 
a pięć roztropnych. Nieroz-
sądne wzięły lampy, ale nie 
wzięły z sobą oliwy. Roztropne 
zaś razem z lampami zabrały 
również oliwę w naczyniach. 
Gdy się pan młody opóźniał, 
zmorzone snem wszystkie za-
snęły. Lecz o północy rozległo 
się wołanie: „Pan młody idzie, 
wyjdźcie mu na spotkanie!”. 
Wtedy powstały wszystkie owe 
panny i opatrzyły swe lampy. 
A nierozsądne rzekły do roz-
tropnych: „Użyczcie nam swej 
oliwy, bo nasze lampy gasną”. 
Odpowiedziały roztropne: 
„Mogłoby i nam, i wam nie 
wystarczyć. Idźcie raczej do 
sprzedających i kupcie sobie!”. 
Gdy one szły kupić, nadszedł 
pan młody. Te, które były go-
towe, weszły z nim na ucztę 
weselną, i drzwi zamknięto. 
W końcu nadchodzą i pozo-
stałe panny, prosząc: „Panie, 
panie, otwórz nam!”. Lecz on 
odpowiedział: „Zaprawdę, po-

wiadam wam, nie znam was”. 
Czuwajcie więc, bo nie znacie 
dnia ani godziny.

Może wyjaśnijmy fakt, 
że panny czekały na orszak 
weselny na ulicy. W Izraelu 
zawarcie związku małżeń-
skiego przebiegało po zacho-
dzie słońca w dwóch etapach. 
Pierwszym były zaręczyny, 
a następnym zaślubiny, czyli 
uroczyste przeprowadzenie 
oblubienicy do domu oblu-
bieńca. W drugim etapie brał 
udział orszak weselny składa-
jący się z gości, którego naj-
ważniejszą postacią był pan 
młody. Orszak zabierał cze-
kających na trasie gości. Po-
śród nich były również panny 
z przypowieści. 

Przypowieść dzieli 10 pa-
nien na rozsądne i nieroz-
sądne. Co zrobiły te drugie, że 
zasłużyły na takie określenie? 
Można by powiedzieć, że nic 
takiego. Po prostu nie pomy-
ślały, że mogą potrzebować 
więcej oliwy do lamp, a orszak 
weselny się opóźniał. To w za-
sadzie nawet nie do końca ich 
wina, że oliwy zabrakło. Jed-
nak Jezus bardzo stanowczo 
zaznaczył w przypowieści, że 
te panny, które się spóźniły 
z powodu paliwa do lamp, 
uczta weselna ominęła. 

Co oznacza uczta weselna? 

Zatrzymajmy się na chwilę 
właśnie nad tym, że nieprzy-
gotowane panny ominęło 
to, na co czekały. Próbowały 
naprawić, uzupełnić swoje 
nieprzygotowanie, ale kiedy 
udało im się to zrobić, okazało 
się, że nie ma już na co czekać. 
Pan młody z orszakiem przy-

był niespodziewanie właśnie 
wtedy. Czy nie jest tak, że wy-
daje nam się, że ciągle mamy 
w życiu czas? Nie patrzymy 
w przyszłość, nie spieszymy 
się, by przepraszać, naprawiać 
popsute więzi, przebaczać. Nie 
inwestujemy w spędzanie 
czasu z rodziną. Takie podej-
ście widać też w osobistym po-
dejściu do naszej wiary. Często 
za mało dbamy o swoją rela-
cję z Bogiem, poznawanie Go 
i przyjmowanie miłości, którą 
chce nam okazywać. Modli-
twa i Msza Święta wydają się 
niektórym nudnymi atrak-
cjami dla nudnych ludzi. Czas 
przygotowania do sakramentu 
bierzmowania też może nam 
umknąć, przepłynąć przez 
palce, jeśli nie spojrzymy na 
to jako na inwestycję w przy-
szłość. Dlatego, skorzystajcie 
z tego, że opiekunowie Wa-
szego przygotowania o Was 
dbają, że zależy im na Was, 
Waszej wierze oraz na tym, 
abyście jak najbardziej świa-

domie przyjęli dary Ducha 
Świętego. 

Panny roztropne przygo-
towały się wcześniej, zabrały 
zapas oliwy w razie nieprze-
widzianej sytuacji, a kiedy 
ona nastąpiła, mogły pójść 
radować się na uczcie. Nie-
przygotowane panny spotkało 
odrzucenie i ostre słowa. Jezus 
opowiedział tę przypowieść 
z miłości do ludzi, jako prze-
strogę i jednocześnie zachętę 
do nawrócenia, do otrzą-
śnięcia się z postawy „mam 
jeszcze czas”, do podjęcia 
konkretnych działań, by przy-
gotować się na to, co jeszcze 
przed nami. 

Dziś też zachęcam do pracy 
domowej. Zajmij się w tym ty-
godniu jedną ważną sprawą, 
którą odkładasz na później. 
Z pewnością są takie, które 
ciągle czekają na realizację. 
Odwiedź babcię, weź do ręki 
różaniec, przeproś osobę, wobec 
której zawiniłeś. Zbliży cię to do 
postawy panien roztropnych.
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Wspomnienia z MISJI - KAZACHSTAN

Uroczystość Wszystkich Świętych 
w Kazachstanie

Karolina Wodzyńska 
– wolontariuszka misyjna

W Polsce początek 
listopada to czas, 
kiedy wracamy my-

ślami i wspomnieniami do ludzi, 
których z nami już nie ma. Dla 
mnie wspomnienie Wszystkich 
Świętych jest czasem, kiedy 
wracało się do domu ze studiów, 
porządkowało się groby najbliż-
szych na cmentarzu i przygo-
towywało rodzinny obiad i całe 
zaplecze ciast dla rodziny, która 
zawsze do nas przyjeżdżała. To 
czas modlitwy, zadumy, roz-
mów z bliskimi, wspomnień, cza-
sami tylko przelotnych spotkań 
w uliczkach pomiędzy grobami 
najbliższych.

Dzień, jak każdy inny …

Jak wyglądał 1 listopada 
w Kazachstanie, gdzie jako 
wolontariuszka misyjna prze-
bywałam na przełomie 2016 
i 2017 r. ? Normalnie… Po-
śród wszystkich swoich obo-
wiązków, ludzie nie zatrzymali 
się, aby pomyśleć, że życie 
jest ulotne. W Kazachstanie 
jest to dzień, jak każdy inny, 
nie jest dniem wolnym, ani 
w szkole, ani w pracy. W roku, 
w którym tam byłam, akurat  
przypadły tygodniowe waka-
cje, więc dzieci nie chodziły 
do szkoły. W naszej para-

fii odbyły się rekolekcje dla 
dziewcząt. Ich tematem było 
Boże Miłosierdzie. Rekolekcje 
te podsumowywały zakoń-
czony Rok Miłosierdzia. Ale 
czy Boże Miłosierdzie może 
się skończyć? Na rekolekcje 
przyjechało 19 dziewcząt, 7 
z naszego domu dziecka i pa-
rafii, zaś reszta z innych pa-
rafii. Najdalsza oddalona jest 
o ok. 200 km. Plan był bogaty 
w treści i napięty, jednak zna-
lazło się miejsce na wszystko, 
czyli modlitwę, rozmowy 
i naukę, często przez zabawę 
i prace artystyczne. Mogłam 
pomagać przy rekolekcjach, 
każdą wolną chwilę starałam 
się spędzić z dziewczętami. 
W tym czasie dzieliłam swoje 
obowiązki w domu dziecka 
z rekolekcjami. Mogę powie-
dzieć, że dziewczyny ubogaciły 
mnie swoją postawą, rozmo-
wami i tym, jak one rozumieją 
Boże Miłosierdzie.

W niebie mamy wieczne 
mieszkanie…

1 listopada wieczorem 
parafianie, nasze dzieciaki, 
my i uczestniczki rekolekcji 

pojechaliśmy na Mszę Świętą 
na cmentarzu. Tam są po-
chowani wyznawcy różnych 
religii: najwięcej jest mogił 
muzułmańskich, można je 
poznać po księżycu i specjalnej 
konstrukcji. Liczne są mogiły 
wyznawców prawosławia. 
Cechuje je charakterystyczny 
prawosławny krzyż. Mogił wy-
znawców Kościoła Rzymsko-
-Katolickiego jest niewiele, ale 
są … Tu w Kapchagay, cmen-
tarze nie są często odwiedzane, 
jeśli jednak ktoś przychodzi 
odwiedzić mogiłę, to przy-
nosi i pozostawia na grobie coś 
słodkiego, np. cukierki. Zda-
rza się też, że ludzie przynoszą 
alkohol i zostawiają kieliszek 
(oczywiście nie pusty) na gro-
bie dla zmarłego. Nagrobki 
muzułmańskie przypominają 
wyglądem grobowce. Często 
są one ogrodzone, a na ogro-
dzeniu widnieje księżyc, sym-
bol islamu. Nagrobki chrześci-
jańskie to przeważnie krzyż 
i drewniana lub wykonana 

z jakiegoś tworzywa rama ota-
czająca mogiłę. Na nagrobku 
jest też zdjęcie zmarłego.

My wraz z naszymi dziecia-
kami, siostrami i księżmi przez 
ponad tydzień jeździliśmy mo-
dlić się za naszych zmarłych 
na pobliski cmentarz. Dzie-
ciaki w ten sposób uczyły się 
tego, że życie człowieka tutaj 
na ziemi przemija, ale dzięki 
wierze, wiemy, że w niebie 
przygotowane jest dla nas 
wieczne mieszkanie.

Po zakończonych reko-
lekcjach, w czasie trwają-
cych jeszcze ferii, starałyśmy 
się przebywać z dziećmi jak 
najwięcej na świeżym powie-
trzu. Wraz z siostrą Emilią, 
która pełni w parafii funkcję 
katechetki, zorganizowałyśmy 
prace porządkowe przy do-
mach, uporządkowaliśmy bo-
isko do grania w piłkę nożną. 
Był też wyjazd do Almaty, do 
parku i kina. Odpoczęliśmy 
nieco przed powrotem do 
szkoły.
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Marcin Kawko
- lektor, doktorant SGH - filozofia 

ekonomii i etyka w biznesie, 
działacz społeczny, suwalczanin

Otwórz OCZY, zacznij MYŚLEĆ

Wolontariat 
– Stworzeni do działania

Człowiek poświęca na 
pracę trzecią część 
swego życia. Jeśli 

praca staje się dla niego wy-
łącznie obciążeniem, trudno 
w tym trudzie znaleźć głębszy 
sens. Jeszcze trudniej uświęce-
nie. Powołani zaś jesteśmy do 
świętości i to właśnie nią winni-
śmy się kierować, podejmując 
codzienne decyzje. Dlatego 
tak ważne jest wykształcenie 
odpowiednich postaw już od 
najmłodszych lat.

Trud pracy

„W pocie więc oblicza 
twego będziesz musiał zdoby-
wać pożywienie, póki nie wró-
cisz do ziemi, z której zostałeś 
wzięty”. W takich ponurych 
barwach pracę postrzegali He-
brajczycy. Była ona w tamtych 
czasach czynnością gwarantu-
jącą przeżycie. Jedynie ułamek 
dobrze urodzonych obywateli 
mógł sobie pozwolić na poszu-
kiwanie w pracy sensu. Tak 
było również z greckim ide-
ałem filozofa poświęcającego 
się kontemplacji, utrzymywa-
nego z owoców pracy pozo-
stałych członków społeczności 
oraz niewolników. 

Logos, czyli Sens

Te wizje, uznane jedynie 
za mrzonki, przekształciły się 
w karykaturę swych pierwot-
nych założeń – przez wieki 
na dobrobyt wąskiej grupy 
szlachty, magnaterii i ary-
stokracji pracowały rzesze 
niewolników. Dopiero dzięki 
rewolucji przemysłowej oka-

zało się, że człowiek nie musi 
wykonywać wszystkich skraj-
nie powtarzalnych, wręcz de-
humanizujących, czynności. 
Współczesny rozwój techno-
logiczny jeszcze przyspiesza 
tę transformację – pracy dla 
człowieka jest coraz mniej.

O tym, jak ważna jest w ży-
ciu człowieka praca, pisało jed-
nak wielu myślicieli. Odwołać 
się można choćby do encykliki 
„Laborem Exercens”, w której 
Jan Paweł II określa pracę mia-
nem czynności, przez którą 
człowiek może realizować 
swe człowieczeństwo. Praca 
w ostatnich wiekach – szcze-
gólnie w ostatnich dekadach 
– straciła niemal bezpowrotnie 
swoje pierwotne znaczenie – 
trud i znój. Dzięki robotyzacji 
przemysłu człowiek skupić 
się może na edukacji, dzięki 
której lepiej będzie rozumiał 
świat. To z kolei znacznie 
ułatwi mu odkrycie swego 
powołania.

Działalność dla innych

Aby zacząć dostrzegać 
głębszy wymiar pracy, na-
leży dostrzec w niej drugiego 
człowieka. Nie można po-
przestawać na zwykłej reali-
zacji obowiązków, zapisanych 
w umowie. Takie postrzeganie 
pracy prowadzi bowiem do jej 
materializacji, co jest okrop-
nym zjawiskiem, obserwo-
wanym szczególnie wśród 
starszych pokoleń. Polega 
ono na oderwaniu pracy od 
życia – jedynym celem pracy 
staje się zarabianie pieniędzy, 
które można wydać w czasie 
wolnym (nomen omen – wol-
nym od pracy). W ten sposób 

sami siebie czynimy maszy-
nami ślepo realizującymi po-
wierzone zadania.

W tym szablonie nigdy 
jednak nie zbudujemy świado-
mego i aktywnego społeczeń-
stwa obywatelskiego. Rozu-
mieć to zaczyna już większość 
osób wkraczających na rynek 
pracy. Znacznie mniej popu-
larne są stabilne posady w kor-
poracjach, w których człowiek 
przez lata jest wyłącznie śle-
pym trybikiem wielkiej ma-
chiny. Coraz więcej młodych 
osób komunikuje potrzebę 
robienia w życiu czegoś sen-
sownego. Jak jednak połączyć 
to z zarabianiem pieniędzy, 
niezbędnych do utrzymania 
rodziny?

Aktywność zamiast bierności

Zmiana dotychczasowej 
mentalności, która kazała 
pracę traktować jak zło ko-
nieczne, zacząć się może 
tylko dzięki aktywizacji. To 
z kolei musi być dla młodych 
czymś naturalnym, by nie 
odrzucili oni działania jako 
czegoś narzuconego z góry. 
Działalność w organizacjach 
charytatywnych, wolontariat 
w domach pomocy społecznej 
czy angażowanie się w pro-
jekty kulturalne i edukacyjne 
musi być czymś atrakcyjnym 
ze społecznego punktu widze-
nia. To natomiast możliwe jest 
dopiero po zrozumieniu rów-
nież przez starszych członków 
naszego społeczeństwa, że nie 
każda aktywność musi wiązać 
się z zarabianiem pieniędzy. 

Więcej – te najważniej-
sze i najbardziej zaszczytne 
aktywności często wiążą się 

z bardzo niskimi zarobkami. 
Wystarczy wymienić tu pielę-
gniarki, nauczycieli, strażaków 
czy ratowników medycznych. 
Musimy jednak zrozumieć, że 
jesteśmy istotami wyróżnio-
nymi przez Boga, w związku 
z czym nie możemy sprowa-
dzać się do poziomu mecha-
nicznej realizacji potrzeb bio-
logicznych. Każda działalność 
wykraczająca poza kontrakt 
płacowy jest na wagę złota. 
Tym bardziej, gdy może na 
niej skorzystać ktoś faktycznie 
potrzebujący pomocy.

Każdy może być bohaterem

Zauważmy więc wreszcie, 
że są aktywności społecznie 
i po ludzku ważniejsze niż 
zwykła praca – działalność 
charytatywna, naukowa, kul-
turalna. I na koniec najważ-
niejsze – aktywności te nie są 
absolutnie ograniczone do 
wąskiego grona pracowni-
ków konkretnych organizacji. 
Każdy z nas może codziennie 
włączać się w rozwój naszego 
wspólnego dobra, jakim jest 
tworzone przez wszystkich 
obywateli państwo. Działajmy 
więc, dla Dobra i dla dobra nas 
wszystkich!
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Wrocławskiej, 
teolog i kanonista

Sprawować Mszę Świętą 
poza Mszą Świętą

Św. Pius X powszech-
nie zwany papieżem 
Eucharystii, przede 

wszystkim z tego powodu, że 
zezwolił na wczesną Komunię 
dzieci, jest autorem bardzo 
ciekawej maksymy. Brzmi ona 
mniej więcej tak: Macie sprawo-
wać Mszę Świętą, także poza 
Mszą Świętą. Jaki jest sens tego 
wyrażenia? Co papież przełomu 
XIX-XX wieku chciał przez to 
powiedzieć? Oryginalna myśl 
św. Piusa X wydaje się być jasna 
i czytelna. Każda Eucharystia 
jest przecież ofiarą i ucztą miło-
ści. Doświadczamy podczas niej 
ogromnej dobroci Boga, który 
dla zbawienia człowieka pod-
jął mękę i śmierć krzyżową oraz 
zmartwychwstał. Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich (J 15, 13). A taki właśnie 
jest Chrystus, który podczas 
każdej Eucharystii uczy nas, jak 
pięknie żyć po ludzku i chrześci-
jańsku. Dlatego też Msza Święta 
kończy się słowami rozesłania 
Idźcie w pokoju Chrystusa. Są 
one konkretnym zaproszeniem, 
aby treści przeżywane podczas 
liturgii przenieść na codzienne 
życie.

Wiara potrzebuje liturgii

Jeśli liturgia ma być szkołą 
bliskości i naśladowania Boga, 
musi opierać się na zdrowej 
wierze, będącej wyrazem za-
ufania Bogu. Św. Piotr pisał 
do swoich adresatów: Najmilsi. 
Wy choć nie widzieliście Jezusa 
Chrystusa, miłujecie Go; teraz 
wierzycie w Niego, chociaż nie 
widzicie (1 P 1, 8). Tym samym 
przez przytoczone tutaj słowa 
próbował oddać istotę feno-
menu wiary. Ona według 
Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego jest osobowym przy-

lgnięciem człowieka do Boga 
oraz dobrowolnym uznaniem 
całej prawdy, którą On obja-
wił ludziom (KKK 176). Wiara 
zaś bez uczynków martwa jest 
sama w sobie (Jk 2, 17) – do 
czego przekonywał św. Jakub 
– dlatego też katolicy powinni 
starać się żywą wiarę w Boga 
przekładać na codzienne życie.

Pomocą w budowaniu 
dojrzałej wiary, ale też uła-
twiającą przekładanie jej na 
praktykę życia jest na pierw-
szym miejscu liturgia. Zmarły 
nie tak dawno o. Robert Taft 
w książce Ponad wschodem 
i zachodem, zainspirowany 
freskiem Stworzenie Adama 
z Kaplicy Sykstyńskiej au-
torstwa Michała Anioła, za-
uważył, że pomiędzy wycią-
gniętym w stronę człowieka 
palcem Boga, a wzniesioną 
ręką Adama jest pewna prze-
strzeń. Jest to niejako prze-
strzeń oczekiwania na zetknię-
cie się dwóch rzeczywistości. 
Według o. Roberta Tafta 

właśnie tym, co wypełnia prze-
strzeń między palcem Bożym 
i ręką człowieka jest właśnie 
liturgia. Dlatego Msza Święta 
tak bardzo mocno wpisuje 
się w życie człowieka wierzą-
cego, gdyż nie tylko pozwala 
na uwielbienie Boga, ale także 
otwiera dla niego przestrzeń 
do okazywania miłości lu-
dziom poza kościołem.

Czym jest liturgia?

Termin liturgia jest połą-
czeniem dwóch greckich słów: 
leitos – ludowy, należący do 
ludu oraz ergon – czyn pu-
bliczny. Liturgia jest po pro-
stu – co stanowi jednocześnie 
jej zasadniczy rys – działaniem 
o charakterze publicznym, 
wspólnotowym. W Starożyt-
nej Grecji tym pojęciem okre-
ślano wszelkie zgromadzenia 
ludzi, czy to polityczne, czy 
społeczne, ale zawsze takie, 
które miały za cel służyć in-
nym, przynosić im korzyść.

W Starym Testamencie 
posługiwano się terminem 
liturgia, gdy opisywano kult 
oddawany Bogu przez ka-
płanów i lewitów w świątyni. 
W Nowym Testamencie mia-
nem liturgii określano akty 
kultu wspólnoty chrześcijań-
skiej, która gromadziła się na 
słuchanie słowa Bożego oraz 
łamanie chleba. Obecnie – jak 
wynika z konstytucji soboro-
wej Sacrosanctum Concilium 
– za liturgię uważa się wypeł-
nianie kapłańskiej funkcji 
Jezusa Chrystusa. W niej po-
przez znaki dostrzegalne wy-
raża się i w sposób właściwy 
dla poszczególnych znaków 
dokonuje uświęcenia czło-
wieka, a Mistyczne Ciało Je-
zusa Chrystusa, czyli Kościół 
sprawuje pełny kult publiczny 
(KL 7).

Do czynności liturgicz-
nych zaliczamy na pierwszym 
miejscu Eucharystię. To wła-
śnie przede wszystkim dzięki 
niej żyje wspólnota Kościoła. 
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Jest źródłem i szczytem życia 
chrześcijańskiego. W Eucha-
rystii – na co zwrócił uwagę 
św. Jan Paweł II w encyklice 
„Ecclesia de Eucharistia” – za-
wiera się całe dobro duchowe 
Kościoła, to znaczy Chrystus, 
nasza Pascha i Chleb żywy, 
który daje życie ludziom 
(nr 1). Obok Eucharystii do 
czynności o charakterze litur-
gicznym zaliczamy celebrację 
liturgii godzin. Stanowi ona 
kontynuacją używanego przed 
Soborem Watykańskim II bre-
wiarza i jest określana mianem 
codziennej modlitwy ludu Bo-
żego. Dzieli się na tak zwane 
godziny kanoniczne: jutrznię, 
godzinę czytań, modlitwę 
w ciągu dnia, nieszpory i kom-
pletę. Jest to modlitwa bardzo 
bogato wyposażona w teksty 
biblijne, a przede wszystkim 
oparta na psalmach. Są osoby 
w Kościele, które zostały zobli-
gowane do modlitwy liturgią 
godzin. Do nich należą dia-
koni, prezbiterzy i biskupi, 
a także – zgodnie z przepisami 
prawa zakonnego – osoby ży-
cia konsekrowanego. Jednak 
nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby tę modlitwę podejmowali 
również pozostali wierni. Ce-
lebracją o charakterze litur-
gicznym jest ponadto liturgia 
słowa, składająca się z czytań 
biblijnych, homilii oraz mo-
dlitwy powszechnej. Także 
liturgią są obrzędy chrześci-
jańskiego pogrzebu. Każda 
z tych celebracji jest czynno-
ścią w najwyższym stopniu 
świętą, której tak wielkiej sku-
teczności nie posiada żadna 
inna czynność Kościoła (KL 
7). Dlatego można nazwać ją 
szkołą życia chrześcijańskiego 
i zachęcać, aby treści przeży-
wane podczas liturgii przeno-
sić także poza nią.

Eucharystia szkołą życia

Mimo, że nie brakuje dzi-
siaj takich, dla których obec-

ność na Mszy Świętej wydaje 
się być nużąca, to jednak wielu 
chrześcijan nie wyobraża so-
bie bez niej życia. Niektóry są 
tak z nią oswojeni, że faktycz-
nie jest dla nich szkołą życia. 
Uczestniczą w Eucharystii 
nie tylko w każdą niedzielę, 
ale nawet w dni powszednie. 
Bo zdają sobie sprawę, że jest 
doświadczeniem niezwykle 
aktualnym. Msza Święta to 
nie tyle pamiątką wydarzeń 
zbawczych, ile uobecnianie 
ich. Pamiątka to słowo sto-
sunkowo płytkie. Może nią 
być pocztówka z wakacji, czy 
zdjęcie z ważnej uroczystości 
rodzinnej. Tymczasem Eucha-
rystia niczego nie przypomina, 
ale uobecnia, czyli czyni aktu-
alnym w konkretnym miej-
scu i czasie tajemnicę męki, 
śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. W jaki zatem spo-
sób Msza Święta ma przeło-
żenie na codzienne życie? Ks. 
Roman Rogowski wskazał 
kiedyś na kilka elementów 
tego procesu.

Uświęcanie świata

Benedykt XVI w adhorta-
cji apostolskiej „Sacramentum 
Caritatis” określił Euchary-
stię mianem tajemnicy życia 
i wskazał, że uświęca ona świat 
(nr 70). Natomiast duński fi-
lozof Soren Kierkegaard pisał 
w XIX wieku o trudnościach 
związanych ze stawaniem się 
dojrzałym chrześcijaninem. 
Potrzeba zatem współcze-
snemu człowiekowi mocy 
płynącej od Boga z Euchary-
stii, aby wychodząc z kościoła, 
miał on siłę dokonywania con-
secratio mundi, czyli uświęca-
nia otoczenia, które z profa-
num ma jednak stawać się 
przestrzenią sacrum.

Słowo Boże przemienia na-
sze życie

Pomocą do realizacji po-
staw chrześcijańskich w co-

dziennym życiu jest słowo 
Boże, przyjęte podczas mszal-
nej liturgii słowa. Kiedy w ko-
ściele czyta się Pismo Święte 
albo rozważa usłyszane słowo 
Boże, wówczas przemawia 
sam Bóg (KL 7). Każde słowo, 
jakie w taki sposób dociera do 
nas, jest słowem samego Chry-
stusa, który wzywa do życia 
zgodnego z Jego nauką oraz 
zobowiązuje do niesienia tej 
nauki innym.

Życie chrześcijanina jako 
ofiara

 Podczas Mszy Świętej 
Chrystus ofiaruje się za nas, 
tym samym wzywając wszyst-
kich chrześcijan do postawy 
ofiarniczej. Wyrazem tego 
ofiarowania z Chrystusem 
i w Chrystusie są przecież 
dary chleba i wina, jako owoce 
ziemi, winnego krzewu oraz 
pracy rąk ludzkich. Nie wolno 
zapominać, że ten sam chleb, 
który przynosimy do spra-
wowania Eucharystii, mamy 
również ofiarować w co-
dziennym życiu wszystkim 
potrzebującym, zwłaszcza 
głodnym. Wino zaś, które – 
prócz daru na ofiarę – rozwe-
sela serce człowieka, powinno 
być dodatkiem na przykład do 
wspólnego świętowania pod-
czas uroczystości rodzinnych. 
Te podstawowe produkty: 
chleb i wino użyte do Eucha-
rystii podkreślają jedynie, że 
Bóg chce być blisko człowieka 
i jego codziennych spraw.

Uczta eucharystyczna prze-
kładana na życie

Eucharystia obok ofiary 
jest również ucztą. Błogosła-
wieni, którzy zostali wezwani 
na ucztę Baranka (Ap 19, 9) 
– podkreśla św. Jan Apostoł 
w swojej Apokalipsie. Chry-
stus daje nam siebie jako po-
karm i zapewnia, że kto spo-
żywa moje ciało i pije moją 
Krew, ma życie wieczne, a Ja 

go wskrzeszę w dniu ostatecz-
nym (J 6, 54). Uczta Chrystusa 
jest również wskazówką dla 
chrześcijan. W codziennym 
życiu jesteśmy bowiem we-
zwani do wspólnoty i gościn-
ności, które z kolei są wyra-
zem miłości, radości, dobroci 
i braterstwa.

Zdobywanie przestrzeni dla 
Ducha Świętego

 Szczególną rolę w Eucha-
rystii odgrywa Duch Święty. 
Przed przeistoczeniem doko-
nuje się epikleza, czyli przywo-
łanie obecności Ducha Świę-
tego. Wierni wówczas klękają, 
a kapłan wyciąga ręce nad da-
rami i prosi, aby Duch Święty 
uświęcił złożone dary, które 
mają stać się Ciałem i Krwią 
Chrystusa. Chrześcijanin jest 
wypełniony Duchem Świętym 
od chwili chrztu świętego. Nie 
może Jego obecności zatrzy-
mać tylko dla siebie. Po wyj-
ściu z kościoła każdy wierzący 
powinien dokonywać swoistej 
epiklezy nad światem – przy-
woływać Ducha Świętego, aby 
zstępował na ziemię i odna-
wiał jej oblicze.

Eucharystia kształtuje po-
stawy życiowe

Każda przecież Msza Święta 
jest źródłem nauki i łaski. 
Z niej rodzą się w człowieku 
wierzącym konkretne po-
stawy życiowe: przebaczenie 
i pojednanie, nadzieja, prak-
tyczna miłość, radość i krzyż, 
autentyczna świętość, piękno 
i sztuka. W końcu też rodzi się 
postawa, która skutkuje prze-
konaniem o wszechobecności 
Eucharystii, która – jak pro-
rokował Malachiasz – spra-
wowana będzie na wieki od 
wschodu aż do zachodu słońca 
jako ofiara czysta (Ml 1, 11). 
I ona nie tylko odpowiada na 
ludzką potrzebę oddawania 
czci Bogu, ale również uświęca 
świat.
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Przeżywanie żałoby

Na ludzkie DYLEMATY

W ciągu całego na-
szego życia mu-
simy radzić sobie 

z doświadczeniem wielu strat. 
Do tej najtrudniejszej straty 
należy śmierć bliskiej osoby. 
Z jednej strony, przez swoją 
powszechność wydaje się oswo-
jona i doskonale zrozumiana, 
z drugiej zaś, osoby przeżywa-
jące żałobę wciąż nie zawsze 
czują się odpowiednio wsparte, 
potraktowane czy zrozumiane. 
Czym w takim razie jest żałoba? 
Jak ją przeżyć? Czy życie po 
śmierci bliskiej osoby może 
wrócić do swoich normalnych 
trybów?

Czym jest żałoba?

Żałobę można określić 
jako normalny stan będący 
reakcją po śmierci bliskiej 
osoby. Każdy przeżywa ją, 
żałobę w sposób właściwy 
sobie, w sposób bardzo indy-
widualny. Na sposoby prze-
żywania żałoby nakładają 
się cechy temperamentalne 
i osobowościowe, okoliczności 
śmierci osoby bliskiej, wcze-
śniejsze trudne doświadczenia 
oraz aspekt kulturowy danej 
społeczności. Choć literatura 
i kryteria diagnostyczne po-
dają różne ramy czasowe dla 
domknięcia okresu żałoby, 
najbezpieczniej jest przyjąć, 
że najważniejszym kryte-
rium nie jest czas, a rodzaj 
i nasilenie objawów. Norma 
dla przeżywania żałoby jest 
naprawdę szeroka – część 
osób całkowicie upora się ze 
stratą w ciągu kilku miesięcy, 
inne będą potrzebowały na to 
kilku lat.  

Czego nie mówić

Co robić, kiedy albo sami 
przeżywamy śmierć kogoś 
bliskiego, bądź chcemy to-
warzyszyć osobie borykającej 
się z takim doświadczeniem, 
a które to jest bardzo świeże. 
Jest parę zwrotów, które 
mamy skłonność wypowiadać 
wręcz machinalnie: wszystko 
będzie dobrze, podnieś się, nie 
płacz, wszystko się poukłada, 
natomiast one jeszcze bardziej 
mogą skrzywdzić, ponieważ 
świat dla takiej osoby się za-
trzymał i stał się niemającym 
sensu bólem. 

Fazy przeżywania 
żałoby

W pierwszej fazie przeży-
wania żałoby lepiej być, niż 
udzielać rad, lepiej towarzy-
szyć, niż próbować naprawiać 
rzeczywistość, w której osoba 
się znajduje. W tym momen-
cie jest miejsce na wyrażanie 
bólu, łez, trudnych emocji, za-
dawania pytań typu dlaczego. 
Nie mogą nas dziwić ani próby 
niedowierzania, ujawniania 
gniewu, gdyż jest to naturalny 
mechanizm konfrontowania 
się ze stratą, a szczególnie jeżeli 
jest to strata po kimś bliskim. 
Błędem jest, kiedy ktoś chce 
od tego uciec i tego świadomie 
unika. Po kilku tygodniach 
osoba przeżywająca żałobę 
stara się wycofać z aktywno-
ści bądź jakiekolwiek grupy, 
do której nieformalnie była 
przypisana. Temu okresowi 
towarzyszy znaczny spadek 
życiowej energii, stany de-
presyjne, próby sięgania po 

alkohol. Ten etap przerwać 
może ktoś, kto pomoże osobie 
uświadomić bądź poznać filo-
zofię życiową opartą na wierze 
w Boga. Stronienie od zadawa-
nia pytań na temat sensu ist-
nienia, życia po śmierci, brak 
refleksji nad tematami escha-
tologicznymi w jakiejś grupie 
wsparcia (grupie religijnej) 
bądź z przyjacielem, którym 
może być członek rodziny, 
może znacznie wydłużyć ten 
etap przeżywania żałoby. 

Powolny powrót 
do normalności 

W kolejnym etapie rany 
związane ze stratą zaczynają 
się zabliźniać. Słabnie żal, 
osoba przeżywająca żałobę 
powoli zapomina o cierpieniu, 
zaczyna snuć plany dotyczące 
przyszłości. Osoba towarzy-
sząca żałobnikowi w tym sta-
dium, winna podpowiedzieć, 
że to jest dobry czas, aby wró-

cić do próby kontrolowania 
swojego życia, powrócić do 
dawnych aktywności, które 
wraz ze śmiercią bliskiej osoby 
zostały zaniedbane. W ostat-
nim stadium przeżywania 
żałoby pojawia się radość 
życia. Żałobnik uczy się żyć 
po stracie bliskiej osoby, pla-
nuje swoje życie bez tej osoby, 
uczy się żyć bez zmarłego. To 
stadium kończy proces prze-
żywania żałoby. Dlaczego tak 
ważne jest, aby mniej więcej 
w takich ramach przeżywać 
stratę po bliskiej osobie? 
W psychologii określa się to 
mianem postraumatycznego 
wzrostu, czyli doświadczając 
silnie traumatycznych, stre-
sujących wydarzeń możemy 
spodziewać się wystąpienia 
nie tylko negatywnych kon-
sekwencji, ale także pozytyw-
nych zmian psychologicznych, 
stajemy się bardziej dojrzalsi, 
lepiej radzimy sobie z stre-
sującymi wymaganiami co-
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dzienności. Przyjęło się, że 
żałoba trwa około roku, ale 
niektórzy mogą zatrzymać 
się na pewnym jej etapie i siłą 
rzeczy potrzebować pomocy 
psychologicznej. Życie po 
śmierci bliskiej osoby już ni-
gdy nie będzie takie samo, ale 
inne, też piękne.

Kiedy sytuacja 
jest groźna?

Pojawienie się objawów 
charakterystycznych dla de-
presji, myśli i zamiarów auto-
agresywnych, samobójczych 
powinno być czymś wielce 
niepokojącym. Niepokojące 
jest również obwinianie się 
o śmierć bliskiej osoby. Sy-
tuacją alarmującą o niewła-
ściwym przeżyciu żałoby 
jest bardzo lękowe unikanie 
miejsc, osób, przedmiotów, 
które przypominają o osobie 
zmarłej. W pierwszym eta-
pie po śmierci bliskiej osoby 
naturalne może być np. uni-
kanie miejsca wypadku czy 
niechęć do przeglądania jej 
prywatnych rzeczy, jednak 
paniczny lęk utrzymujący 
się przez długi czas i utrud-
niający zwyczajne funkcjo-
nowanie powinien budzić 
niepokój.  Paradoksalnie, 
ale bardzo groźnym sympto-
mem jest brak przeżywania 
żałoby. Długotrwałe i upo-
rczywe zaprzeczanie stracie 
np. poprzez takie lub po-
dobne słowa „nic takiego się 
nie stało, normalna rzecz”, 
może być niepokojące czy 
sugerować, że zablokowana 
żałoba zostanie odroczona 
w czasie i przeżyta później. 
Przeżywanie żałoby „później” 
jest o wiele trudniejsze, gdyż 
czas ten jest wielce nienatu-
ralny, brakuje prawidłowego 
kontekstu oraz atmosfery 
związanej ze śmiercią, a na 
dodatek nie można wtedy li-
czyć na adekwatne wsparcie 
innych.  

W kręgu SZKOLNICTWA

O  pracy 
nauczyciela

Wśród nauczycieli 
i dyrektorów szkół 
panuje przekona-

nie, że nie mogą realizować 
swoich twórczych pomysłów, 
bo ogranicza ich prawo oświa-
towe. Jednak już pobieżna lek-
tura ustawy Karta Nauczyciela 
wskazuje na coś zgoła innego. 
Przytoczona ustawa gwarantuje 
polskim nauczycielom szereg 
swobód i wolności zawodowych.

To nauczyciel zgodnie z za-
pisami KN decyduje o wybo-
rze programu nauczania – 
może też napisać i realizować 
własny. Nauczyciel wskazuje 
podręcznik (podręczniki mogą 
być, ale nie muszą), decyduje 
o metodach i formach pracy 
na lekcjach, ma w tym za-
kresie całkowitą autonomię. 
Może pracować z uczniami 
warsztatowo, projektowo, do-
świadczeniem czy w zupełnie 
inny sposób. Nauczyciel ustala 
szczegółowe wymagania edu-
kacyjne na poszczególne stop-
nie. Zeszyty przedmiotowe 
oraz prace domowe też nie są 
wymagane prawem. Oceny 
muszą być wystawione na ko-
niec każdego roku szkolnego, 
ale nie ma obowiązku wysta-
wiania ocen cząstkowych. To 
szkoły autonomiczną decyzją 
określają w statutach zasady 
oceniania w danej placówce.

Ograniczenia, o których 
przekonani są pedagodzy, 
w ogóle nie istnieją. Jedy-
nym prawnym nakazem jest 
obowiązek realizowania pod-
stawy programowej, której nie 
wolno zmienić ani modyfiko-
wać.  

Biurokracja w szkole

Biurokracja, na którą 
wszyscy się skarżą, też nie 
ma podstaw prawnych. Nie-
stety, bardzo często w bieżą-
cej pracy nauczyciele stają się 
zakładnikami różnorodnych 
poradników i w konsekwencji 
wytwarzają zupełnie zbędne 
dokumenty. Znakomita ich 
większość nie wynika z prze-
pisów prawa oświatowego, 
tylko z przyjętej i siłą inercji 
utrwalonej praktyki szkolnej.

Warto dodać, że obecnie 
w placówkach oświatowych 
są realizowane programy 
i projekty unijne. Oznacza 
to dodatkową pracę dla na-
uczycieli, którzy na potrzeby 
projektów zobowiązani są do 
szczegółowego dokumento-
wania własnych działań i fak-
tycznie wówczas  biurokracji 
przybywa.

Zbieranie szczegółowych 
dowodów na to, że nauczyciel 
robi to, co robi, tak naprawdę 
wynika z niewłaściwej inter-
pretacji prawa i oczekiwań 
dyrektora. A potrzebne jest 

zaufanie - wzajemne zaufa-
nie nauczycieli, dyrektora, 
uczniów i rodziców. Tego 
w szkołach dzisiaj szczegól-
nie brakuje. Brakuje również 
wiary nauczycieli, że mogą 
swobodnie kreować rzeczywi-
stość szkolną i autonomicznie 
decydować o własnym warsz-
tacie pracy.

Zmiany w prawie 
oświatowym

W Ministerstwie Edukacji 
Narodowej trwają obecnie 
prace nad dalszym uproszcze-
niem zapisów prawa oświato-
wego. Dokumentacja szkolna 
ma być ograniczona do mini-
mum. Między innymi zostanie 
zniesiony obowiązek przygo-
towywania przez szkołę doku-
mentów na potrzeby ewaluacji 
zewnętrznej oraz obowiązek 
rozliczania się z godzinowej 
realizacji podstawy programo-
wej. Zaproponowane zmiany 
mają zwiększyć efektywny czas 
pracy nauczyciela z uczniem 
bez potrzeby  dokumentowa-
nie podejmowanych działań.

Wojciech Cybulski 
– Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
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Warto  POMAGAĆ

WTZ - pomocą osobom 
z niepołnosprawnościami

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Ełku 
powstały w 1996 

r. Działają przy organizacji po-
żytku publicznego - Katolickim 
Stowarzyszeniu Niepełnospraw-
nych Diecezji Ełckiej. Wpłacając 
1% na nasz KRS 0000 219 284 
wspomagacie Państwo terapię 
osób niepełnosprawnych.

Obecnie prowadzimy re-
habilitację społeczną i zawo-
dową dla 51 uczestników. 
W związku z dużą liczbą 
chętnych, pragniemy posze-
rzyć warsztaty do 60 uczest-
ników. Posiadamy doskonałe 
warunki lokalowe, zaplecze 
rzeczowe, organizacyjne 
i kadrowe, umożliwiające 
przyjęcie zwiększonej liczby 
uczestników.

 Prowadzimy 11 pracowni 
terapeutycznych, w tym dużą 
pracownię rehabilitacji ru-
chowej, w pełni wyposażoną 
w sprzęt i pomoce rehabilita-
cyjne. Oprócz tego pracownię 
artystyczną, psychologiczną, 
terapeutyczną, stolarsko-re-
montową, aktywizacji zawo-
dowej, higieniczno-ekono-

miczną, życia codziennego 
i zieleni, techniczno-gospodar-
czą, muzyczno-teatralną oraz 
ceramiki i florystyki. W każdej 
pracowni  nasi podopieczni 
osiągają sukcesy na miarę 
swoich możliwości, pod kie-
runkiem instruktorów terapii 
oraz  dzięki ich ogromnemu 
zaangażowaniu.

Planujemy otworzyć 12-
tą pracownię – komunikacji 
alternatywnej z elementami 
doświadczania świata. Służyć 
będzie ona podopiecznym 
niemówiącym oraz mającym 
trudności w komunikacji wer-
balnej.

Uczestnicy prowadzą ak-
tywną terapię na rozległym 
terenie zielonym, który po-
siadamy wokół budynku 
warsztatów. Dbają o trawniki, 
prowadzą ogród oraz w nie-
dalekiej przyszłości sad  oraz 
szklarnię.

W naszych warsztatach 
z powodzeniem działa zespół 
taneczny Happy Dance Ełk 
oraz grupa teatralna ZgiEłk. 
Osiągają one liczne sukcesy na 

poziomie regionalnym, woje-
wódzkim i ogólnokrajowym 
podczas przeglądów twórczo-
ści osób niepełnosprawnych.

Realizujemy też ok. 1000 
godzin rocznie praktyk i staży 
zawodowych u lokalnych 
przedsiębiorców. 

Nasi podopieczni biorą 
udział w projekcie organizo-
wanym przez Caritas Diece-
zji Ełckiej - „Wsparcie osób 
z niepełnosprawnościami 
ZIT Ełk”. Podczas którego 
spędzają aktywnie każdą 
sobotę. Korzystają z  zajęć 
sportowych, tanecznych,  spo-
łeczno - kulturalnych (wyjścia 
do kina, spotkania z „cieka-
wymi ludźmi”), warsztatów 
komputerowych oraz wyjaz-
dów integracyjnych.  Jeste-
śmy wdzięczni Dyrektorowi 
Caritas Diecezji Ełckiej ks. 
Dariuszowi Kruczyńskiemu 
za wsparcie i zrozumienie 
naszych potrzeb.

Serdecznie dziękujemy 
też firmie, która wykonała 

profesjonalny remont drogi 
dojazdowej do naszych 
warsztatów. Są wśród nas, na 
szczęście, ludzie o otwartym 
sercu, empatii wobec osób nie-
pełnosprawnych. Takich ludzi 
poszukujemy do współpracy. 
Wszystkim darczyńcom ser-
decznie dziękujemy.

Razem z firmą Perfect En-
glish  realizujemy  Projekt 
RPWM.02.03.01-28-0045/18 
„Perfekcyjna inwestycja 
w kwalifikacje językowe”. 
Uczestnicy zdobywają kom-
petencje z języka niemieckiego 
oraz angielskiego. Projekt za-
kończy się egzaminem i zdo-
byciem certyfikatów.

Pod profesjonalnym okiem 
znakomitego rzeźbiarza pana 
Stanisława Rudnika w pra-
cowni ESTIAN tworzymy nie-
powtarzalne dzieła. Bierzemy 
udział w projekcie: „Mój ma-
giczny świat pędzlem i dłutem 
znaczony”.

Grupa teatralna „ZgiEŁK” 
kolejny raz wystąpiła na 

Małgorzata Charubin
- kierownik Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Ełku
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„Z braku rodzi się lepsze...Wywiad strumyk”
Piotr Pawlukiewicz
w rozmowie z Renatą Czerwicką

„Ludzie, Pan Bóg jest tak inny, tak fantastycznie przerastający nasze pojmowanie, że… nie 
ma o czym gadać”. Co tu gadać…? Nie możemy ogarnąć rozumem komórek nowotworowych, 
a Boga chcemy zrozumieć?!” ks. Piotr Pawlukiewicz (Fragment książki)

Jedyna autobiografia ks. Piotra Pawlukiewicza! “Wywiad strumyk”, którego ks. Piotr udzielił 
Renacie Czerwickiej, tuż przed swoim nieoczekiwanym odejściem…

W wywiadzie - autobiografii m.in: Jak to się stało, że papież Jan Paweł II wygłosił przemówie-
nie autorstwa Piotra Pawlukiewicza?; “Pawlukiewicz od kuchni” – o tym jak został księdzem, 
jak powstawały jego kazania i skąd ks. Piotr czerpał wiedzę do nagrania “Seks – poezja czy 
rzemiosło?”; Co miał wspólnego z o. Szustakiem? W czym był lepszy od Grechuty? Kim był 
dla niego Skrzek? Co myślał o innych księżach, biskupach i siostrach zakonnych? Historia jego dotkliwego pobicia oraz 
najtrudniejsze kazanie, jakie miał do wygłoszenia w całym swoim kapłańskim życiu…

To wszystko i wiele więcej… znajdziesz w jedynej autobiografii ks. Piotra Pawlukiewicza.
Rozmowa – która miała mieć swój dalszy ciąg… – została przeprowadzona w Gródku nad Dunajcem w styczniu 2020 

r. Dwa miesiące później ks. Piotr odszedł…
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz dzieli się w książce swoimi wspomnieniami o ludziach i wydarzeniach z jego życia, opo-

wieścią o czasach młodości oraz o latach współczesnych, ale przede wszystkim dzieli się z czytelnikami Tym, którego 
najbardziej pokochał – Panem Bogiem.

W książce znajduje się kilkadziesiąt kolorowych fotografii, wraz z osobistym komentarzem ks. Piotra oraz nieznane 
szerszemu gronu odbiorców jego teksty piosenek.

Wydawnictwo RTCK, ul. Zielona 27, Nowy Sącz. Książkę można nabyć na stronie wydawnictwa: https://www.
rtck.pl/sklep/ oraz w księgarni św. Jerzego w Ełku: Pl. Katedralny 1 lub ul. 3 Maja 10. cena: 34,90 zł

Ogólnopolskim Festiwalu 
Twórczości Teatralno - Mu-
zycznej „Albertiana” na de-
skach Teatru „Baj Pomorski” 
w Toruniu z przedstawieniem 
„Na zawsze”. Wzięła też udział 
w  Przeglądzie Twórczości 
Artystycznej Osób Niepeł-
nosprawnych „TAN 2020” w  
Kętrzynie.

Nasz Zespół taneczny 
„Happy Dance Ełk” wziął 
udział w ,,II  Przeglądzie Pieśni 
Żeglarskich Osób Niepełno-
sprawnych w Rynie”. Nasze 
szanty cieszyły się  ogromnym 
powodzeniem.

Uczestniczymy w konkur-
sie plastycznym  zorganizo-
wanym przez PFRON, pt. 
„Sztuka Osób Niepełnospraw-
nych”, który odbywa się w tym 
roku pod hasłem: „Tajemnica 
mojej wyobraźni”.

Wraz z zaproszonymi go-
śćmi i przyjaciółmi z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Ełku pożegnaliśmy lato 
piknikiem sportowo-tanecz-
nym.

W ramach współpracy ze 
Stowarzyszeniem Adelfi zakła-
damy na naszej posesji ogród 
społeczny.

Warto PRZECZYTAĆ

Udział w VI Paraolimpia-
dzie Osób Niepełnosprawnych 
w Kętrzynie przyniósł naszym 
uczestnikom dużo sukcesów, 
wrażeń i radości. 

Utworzona w październiku 
2017 r. Galeria Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych obecnie 
mieści się w budynku naszych 
warsztatów przy ul. Kolejo-
wej 31. Można tu obejrzeć 
i zakupić prace wykonane 
własnoręcznie przez osoby 
niepełnosprawne podczas 
zajęć terapeutycznych, m.in.: 
obrazy malowane na szkle 
oraz płótnie, ceramikę, rzeźby, 

karty okolicznościowe, ozdoby 
i biżuterię

Galeria wpisuje się w na-
szą misję aktywizacji i rein-
tegracji zawodowej uczestni-
ków Warsztatów. To miejsce, 
gdzie osoby niepełnosprawne 
mogą zaprezentować swoją 
sztukę, a jednocześnie spo-
tkać się z klientami. Pod 
okiem doradcy zawodo-
wego nauczyć się rozmowy 
handlowej, negocjowania, 
a także odpowiedzialności 
i dyscypliny pracy. Wyko-
nujemy też prace na indy-
widualne zamówienia.
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Waldemar Brenda 
– historyk, doktor nauk 

humanistycznych,
mieszka w Piszu

Z HISTORYCZNEJ teki

Koniec „krwawego Feliksa”

MARTYRIA 10/2020

Decyzja zapadła. 16 
listopada 1989 r. na 
placu Dzierżyńskiego 

w Warszawie pojawił się ciężki 
sprzęt i pracownicy Wojewódz-
kiej Dyrekcji Dróg Miejskich. Nie 
byli sami. Od kilku dni po stolicy 
rozchodziły się wieści, że „będą 
zdejmować Dzierżyńskiego”, to-
też wokół pomnika Feliksa Ed-
mundowicza na placu, wówczas 
jeszcze noszącym jego imię, 
zebrał się spory tłum osób cie-
kawskich ale i entuzjastycznie 
nastawionych do idei pozbycia 
się z centrum Warszawy kontro-
wersyjnego postumentu.

Między patriotyzmem a in-
ternacjonalizmem

Feliks Dzierżyński urodził 
się w 1877 r w Oziembłowie, 
w polsko – litewskiej rodzi-
nie szlacheckiej o bogatych 
tradycjach. W czasach nauki 
szkolnej szczególnie łatwo 
przychodziło mu przyswa-
janie przedmiotów ścisłych, 
ku czemu zdolności odzie-
dziczył po ojcu Edmundzie. 
Najgorzej szło z językiem 
rosyjskim, a przecież w cza-
sach zaborów przedmiot ten 
wydawał się kluczowy w car-
skim planie wynaradawiania 
Polaków. Feliks udzielał się 
za to w konspiracyjnych kół-
kach samokształceniowych, 
narodowo – katolickiej or-
ganizacji niepodległościowej 
oraz…  rodzącej się właśnie 
Socjaldemokracji Królestwa 
Polskiego. To właśnie ten 
kierunek przyciągał młodego 
Dzierżyńskiego najsilniej. 
Wielokrotnie aresztowany 
przez władze carskie, stał się 

zawodowym rewolucjonistą, 
ideowo coraz bliżej dogma-
tycznych haseł bolszewizmu 
i… coraz dalej od rozumienia 
potrzeby walki o niepodległość 
Polski.

W bolszewickiej Rosji

Czas rewolucji rosyjskiej 
1917 r. to czas narodzin 
„krwawego Feliksa” odpo-
wiedzialnego za stworzenie 
aparatu masowych represji 
wobec wszystkich, których 
bolszewiccy totalitaryści uznali 
za „wrogów ludu”. W 1920 r. 
wszedł w skład Tymczasowego 
Komitetu Rewolucyjnego Pol-
ski, który po zajęciu Warszawy 
przez Armię Czerwoną miał 
stać się „polskim” sowieckim 
rządem.  Bliski współpracow-
nik Lenina i Stalina, Dzierżyń-
ski stanął na czele okrytej złą 
sławą Czeki, której kolejne 
wcielenia – GPU - OGPU – 
NKWD – KGB widziały w Fe-
liksie Edmundowiczu swego 
zwierzchnika i patrona, na-
wet po jego śmierci w 1926 r. 
Symbolem tej czci oddawanej 
przez bolszewików „czerwo-
nemu katowi” były jego po-
mniki, rosnące jak grzyby po 
deszczu w sowieckim impe-
rium, często przed lokalnymi 
strukturami policji politycznej.

W komunistycznej Polsce

Włączenie Polski do so-
wieckiej strefy wpływów w la-
tach 1944 - 1945 i narzucenie 
komunistycznego systemu 
rządów miało też swoje zna-
czenie dla wymuszonego kultu 
Dzierżyńskiego nad Wisłą. Do 

krwawego patrona odwoły-
wały się szkoły milicyjne, jego 
imię przyjmowały zakłady 
przemysłowe, nadawano je 
centralnym ulicom w polskich 
miastach. W ten sposób 21 
lipca 1951 r. przemianowano 
warszawski pl. Bankowy na pl. 
Dzierżyńskiego i tego samego 
dnia dokonano tam uroczy-
stego odsłonięcia pomnika, 
autorstwa Zbigniewa Duna-
jewskiego. Na uroczystość 
przybyli komunistyczni do-
stojnicy: sowieccy przywódcy 
Mołotow i Żukow, przedsta-
wiciele „zaprzyjaźnionych” 
państw i partii oraz polscy na-
miestnicy rządzący w imieniu 
Kremla. Przy pomniku powie-
wały czerwone sztandary, pod 
wysokim cokołem znalazły się 
dziesiątki wieńców, a wokół 
rozciągał się ogromny plac 
budowy, jakim w owym czasie 
wciąż była zniszczona przez 
Niemców Warszawa. 

Niechciana „duma”

Na cokole – na którym sta-
nął „krwawy Feliks” – umiesz-
czono napis: „Feliks Dzierżyń-
ski to duma polskiego ruchu 
robotniczego”. W ramach pol-
skiej mutacji kultu jednostki 
jako autora tej głębokiej „re-
fleksji” wskazano Bolesławo 
Bieruta. Nie wszyscy jednak 
w Polsce zgadzali się z takim 
stwierdzeniem. Ponoć już 
wkrótce po odsłonięciu na re-
kach „krwawego Feliksa” poja-
wiła się czerwona farbą. Próby 
uszkodzenia monumentu zda-
rzały się także i później, choć 
był on niezwykle skrupulatnie 
strzeżony przez władze. 

Śmierć Emila Barchańskiego

Szczególnie głośna była hi-
storia Emila Barchanskiego, 
który wraz z kolegami ob-
lał pomnik farbą i podpalił 
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w lutym 1982 r. Reżim stanu 
wojennego był skuteczny 
w tropieniu „przestępców”. 
Wprawdzie aresztowany szes-
nastolatek został po przesłu-
chaniu i pobiciu wkrótce wy-
puszczony, ale kilka miesięcy 
później „nieznani sprawcy” 
przyczynili się do utopienia 
młodego chłopaka. W owym 
czasie raczej nikt nie miał wąt-
pliwości, że śmierć Emila była 
skutkiem zemsty „czekistów”.

Koniec
 „krwawego Feliksa”?

Los pomnika był już jednak 
przesądzony. Żadne jawne 
i ukryte zbrodnie komunistów 
nie mogły zatrzymać wolno-
ściowego kierunku zmian 
w Polsce. Reżim gen. Jaru-
zelskiego odnotowywał re-
kordowe spadki społecznego 
zaufania. Szukał możliwości 
porozumienia z częścią opozy-
cji. To wtedy doszło do „okrą-
głego stołu” i czerwcowych 
wyborów w 1989 r. Droga do 
upadku komunistycznego sys-
temu była otwarta. 

Symbolem tych zmian 
była decyzja władz War-
szawy o demontażu pomnika 
Dzierżyńskiego. Gdy pamięt-
nego listopadowego poranka 
sprowadzony dźwig – ktoś na 
wysięgniku napisał „Feluś, tak 
musi być” – pociągnął za opa-
saną linami statuę, ta nieocze-
kiwanie rozpadła się na kilka 
części. I wtedy zgromadzeni 
warszawiacy postanowili 
katowi wymierzyć sprawie-
dliwość. Rzucili się z przy-
gotowanymi młotkami do 
rozrzuconych kawałków roz-
bijając część z nich na jeszcze 
mniejsze odłamki. Usuwanie 
pozostałości pomnika trwało 
jeszcze do 17 listopada 1989 r. 

Ale dopiero w 2017 r. zmie-
niono ostatnią w Polsce nazwę 
ulicy jego imienia.

BYĆ  jak święci

Nie zostawiaj 
pustego miejsca w niebie

ks.  dr Ryszard Sawicki
– wicedyrektor 

Caritas Diecezji Ełckiej

Czy każdy z nas może 
dostać się do nieba? 
W jaki sposób to uczy-

nić? I czy to jeszcze możliwe we 
współczesnym świecie? Czy jest 
jakaś recepta na to, jak dostać 
się do chwały zbawionych? 
Gdzie kupić bilet do nieba?

Taki duży, taki mały...

Podejmując refleksję nad 
powołaniem do święto-
ści, warto przywołać myśl  
św. Matki Teresy z Kalkuty, 
która stwierdziła, że „Świętość 
nie jest luksusem zarezerwo-
wanym dla nielicznych; jest 
zwykłym obowiązkiem dla 
mnie i dla ciebie”. Święci nie 
stanowią nielicznej kasty wy-
branych. Jest ich niezliczona 
rzesza, a Kościół zachęca nas, 
byśmy przyzywali ich orędow-
nictwa. Chwałą nieba cieszą 
się nie tylko oficjalnie uznani 
święci, ale także ochrzczeni ży-
jący w różnych epokach i róż-
nych zakątkach ziemi, którzy 
byli przyjaciółmi Boga, z miło-
ścią starali się wypełniać Jego 
wolę. Nie znamy ich wszyst-
kich personaliów. Na drogę 
świętości został zaproszony 
każdy z nas, a bilet do nieba 
otrzymał przy sakramentach 
chrztu i bierzmowania. Pięk-
nie wyśpiewuje to Arka No-
wego: „Taki duży, taki mały 
może świętym być...”.

Rozbudzić w sobie pragnie-
nie świętości

„Czemu służy nasze odda-
wanie chwały świętym, nasza 
danina chwały?” - pytał św. 
Bernard z Clairvaux. Według 

niego, „Święci nie potrzebują 
naszych honorów, a nasz kult 
niczego im nie przydaje. (...) 
Kiedy myślę o świętych, roz-
palają się we mnie wielkie pra-
gnienia”. Patrząc na świetlany 
przykład świętych, mamy 
rozbudzić w sobie wielkie 
pragnienie, by być jak święci 
- szczęśliwi, że żyjemy blisko 
Boga, w Jego świetle, w wiel-
kiej rodzinie przyjaciół Boga. 
Do tego jesteśmy wszyscy 
powołani, co na nowo przy-
pomniał nam Ojciec Święty 
Franciszek w swojej adhortacji 
apostolskiej „Gaudete et exsul-
tate: O powołaniu do świętości 
w świecie współczesnym”.

Bóg źródłem świętości

Św. Jan Paweł II pytał: „Czy 
dziś można być świętym?” - 
zaznaczając jednocześnie, 
że - „Gdybyśmy mieli liczyć 
wyłącznie na ludzkie siły, cel 
ten rzeczywiście zdawałby się 
nieosiągalny”. To zachęta do 
współpracy z łaską Bożą, ko-
rzystania z sakramentów świę-
tych, lektury Pisma Świętego, 
żywotów świętych i uczenia 
się od Chrystusa miłości, 
która zdolna jest czynić ten 
świat cywilizacją miłości. Pa-
pież Franciszek mówi, że nie 
jest możliwe myślenie o nasze 
misji na ziemi, nie pojmując 
jej jednocześnie jako naszej 
drogi do świętości. Świętość 
to nic innego, jak życie peł-
nią miłości. Benedykt XVI 
przypominał nam, że „Miarą 
świętości jest to, jak wiele jest 
w naszym życiu z Chrystusa, 

oraz na ile, mocą Ducha Świę-
tego, kształtujemy nasze życie 
na podobieństwo Jego życia”.

Moja walka o świętość

Współczesny hedonizm 
i konsumpcjonizm utrudniają 
nam pielgrzymowanie dro-
gami świętości. Nieprzyjaciel 
czyha, aby sprowadzić nas na 
manowce. Warto przywołać 
ponadczasowe słowa Hioba: 
„Czyż nie do bojowania po-
dobny byt człowieka?” (Hi 
7,1). Postawmy sobie pyta-
nie, jak wygląda nasza walka 
o świętość? Czy w tej kwestii 
jestem bohaterem, czy być 
może dezerterem, który przed 
ogromem grzechów, własnych 
i cudzych słabości, wywiesił 
białą flagę i skapitulował? 
Sługa Boży kard. Stefan Wy-
szyński, przypomina nam, że 
„w każdych warunkach można 
osiągnąć świętość”. Zapewnia, 
że „W niebie czeka na nas 
miejsce. Chociażbyśmy bardzo 
późno tam przyszli, nawet po 
stu latach ziemskiego życia 
– nikt go nie zajmie, bo ono 
jest tylko dla nas. Gdyby ktoś 
zatrzymał się w czyśćcu, miej-
sce to będzie czekać, a gdyby 
całkiem pobłądził – pozosta-
nie puste”.
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Stawać w PRAWDZIE

Rusz GŁOWĄ
ks. Krzysztof Zubrzycki

– redaktor naczelny
Martyrii

Słowo rozeznawanie 
wielu ludziom kojarzy 
się głównie ze żmudnym 

i długim procesem, związanym 
głownie z tematem powołania. 
To jednak nie jedyny aspekt 
rozeznawania. Ma ono również 
zasadnicze znaczenie dla ludzi 
świeckich, którzy starają się żyć 
zgodnie z wolą Bożą. I co wię-
cej, nie dotyczy ono wyłącznie 
poważnych decyzji (np. małżeń-
stwo, wybór zawodu), ale także 
tych podejmowanych na co 
dzień. Rozeznawanie sprowa-
dza się w zasadzie do korzysta-
nia ze zdrowego rozsądku, przy 
jednoczesnym zaangażowaniu 
i braniu pod uwagę Pana Boga.

Bóg dał szare komórki

Posiadamy rozum, żeby 
podejmować logiczne decy-
zje. Tak długo jak nie zachodzi 
sprzeczność między naszymi 
wnioskami a którąkolwiek 
z treści nauczanych przez 
Pana, On oczekuje, żebyśmy 
korzystali z naszych zdolności 
umysłowych. 

W dobrze znanej przypo-
wieści o dziesięciu pannach 
(Mt 25,1-4) Jezus zwraca 
uwagę na konieczność ko-
rzystania z rozumu w podej-
mowaniu decyzji, przypomina 
nam prawdę, że nasz czas 
na ziemi jest ograniczony. 
Nie wiemy, kiedy dobiegnie 
końca i będziemy musieli 
stanąć przed Jego obliczem. 
Nawołuje nas do naśladowa-
nia rozsądnych panien, które 
przygotowały się na długi czas 
oczekiwania i wzięły ze sobą 
zapas oliwy. Z kolei, głupie 
panny były nieprzygoto-
wane i nie mogły dołączyć 

do orszaku weselnego pana 
młodego i wejść na ucztę, 
ponieważ zabrakło im oliwy. 
Nie przemyślały sprawy do 
końca. Zabrakło im zdrowego 
rozsądku w rozpoznawaniu 
woli Bożej. 

Za pomocą intelektu i pod 
przewodnictwem Pana Boga 
oraz Jego Kościoła w wielu 
przypadkach można stosun-
kowo łatwo i szybko dokonać 
prawidłowych wyborów, od 
razu wykluczając inne moż-
liwości, bo są bezsensowne. 

Jaki jest twój styl?

Ważne jest, abyśmy rozpo-
znali swój styl podejmowania 
decyzji. Niektórzy ludzie są 
impulsywni i często podej-
mują decyzję, polegając na 
uczuciach. Wiele osób, próbu-
jąc podjąć decyzję, postępuje 
jednak z nadmierną ostroż-
nością. Zanim zabiorą się do 
działania, dokonują wielu 
analiz. Korzystanie z Bożego 
daru, jakim jest rozum, często 
pomoże nam postąpić właści-
wie, bez konieczności długiego 
podejmowania decyzji. Ten 
proces nie przerasta naszych 
możliwości, pod warunkiem, 
że jesteśmy gotowi włożyć 

w to nieco wysiłku i zrobić 
kilka podstawowych kroków. 

A co na to Matka Kościół?

Za każdym razem, gdy 
podejmujemy ważne decy-
zje, możemy znaleźć otuchę 
w słowach, które padły z ust 
samego Jezusa. Są skierowane 
do każdego z nas i zawierają 
pocieszające zapewnienie:  
„(…) Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w moim imie-
niu, pouczy was o wszystkim 
oraz przypomni wszystko, co 
powiedziałem” (J14,25-26). 
Jezus jest przy nas i pomoże 
nam podejmować decyzje, 
z których będzie zadowo-
lony. Jednym z najbardziej 
podstawowych sposobów, 
w jaki On tego dokonuje, jest 
nauczanie Jego Kościoła, który 
jest prowadzony przez Ducha 
Świętego. Skoro wypełniając 
obietnicę Jezusa, Duch Święty 
prowadzi Kościół i chroni go 
przed nauczaniem fałszy-
wych doktryn, to możemy 
szukać w nim pomocy, gdy 
staramy się rozpoznać wolę 
Bożą. W Kościele nie tylko 
możemy szukać pomocy, ale 
traktować jego nauczanie jako 
pochodzące bezpośrednio od 

Jezusa. Powinno nas to uspo-
kajać. 

Duch Święty w akcji

Pośród wszystkich darów 
nadanych przez Boga, nie ma 
większego nad ten, jakim jest 
obecność Ducha Świętego. 
Duch Święty ma wiele zadań, 
ról i działań. Po pierwsze, 
wykonuje pracę w sercach 
wszystkich ludzi wierzących 
na całym świecie. Jezus powie-
dział swoim uczniom, że pośle 
Ducha na świat, aby „przeko-
nać świat o grzechu i o spra-
wiedliwości, i o sądzie” (Ew. 
Jana 16.7-11). Każdy z nas 
posiada „świadomość istnie-
nia Boga”, bez względu na to 
czy ją uznamy czy nie. Duch 
zaszczepia prawdy o Bogu 
w umysłach ludzkich, aby 
przekonać ich prawdziwymi 
i odpowiednimi argumentami 
o tym, że są grzesznikami. 
Uświadomienie sobie tej 
prawdy przynosi człowiekowi 
zbawienie.

On – Duch Św. mieszka 
w każdym  w nas, ale w szcze-
gólny sposób działa w Ko-
ściele. Pomaga nam przede 
wszystkim przestrzegać Bo-
żych przykazań za pośred-
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nictwem Urzędu Nauczy-
cielskiego Kościoła. Kiedy 
przemawia Kościół, jego 
głosem jest sam Jezus. Osoba 
chcąca żyć zgodnie z wolą 
Bożą może podejmować 
właściwe decyzje w oparciu 
o nauczanie Kościoła.

Świadomość, że Duch 
Święty zamieszkał w na-
szym życiu, że dokonuje tych 
wszystkich niesamowitych 
działań, że zapieczętowuje nas 
na zawsze, i to że nigdy nas nie 
opuści i nie porzuci, sprawia 
ogromną radość i pocieszenie. 
Dziękujmy Bogu za ten dro-
gocenny dar - Ducha Świętego 
i Jego pracę w naszym życiu!

Sumienie

Może być ono efektywnym 
narzędziem w dokonywaniu 
właściwych wyborów, nie 
jest ono nieomylne. Wielu 
ludzi słuchało głosu swego 
sumienia, podążając drogą, 
na której dopuszczali się jed-
nego zła za drugim. Sumienie 
nie zastępuje moralnego au-
torytetu nauczania Kościoła. 
Pomimo naszych dobrych 
intencji sumienie może pod-
powiedzieć nam, byśmy do-
konali złego wyboru. Możemy 
podjąć działanie, które nie bę-
dzie podobać się Panu Bogu. 
Bóg oczekuje od nas, żebyśmy 
nieustannie formowali swoje 
sumienie. Powstaje pytanie: 
jak? Poprzez zapoznanie 
się z nauczaniem Kościoła! 
Wielu z wierzących nie widzi 
związku Jezusa z Kościołem. 
Nie postrzegają Kościoła jako 
Bożej instytucji założonej 
przez Chrystusa po to, aby 
nam pomagać dojść do nieba, 
lecz jako biurokratyczny 
stwór, który ma się nijak do 
rzeczywistości. Postrzeganie 
Kościoła w ten sposób pro-
wadzi do cynizmu, który ma 
być usprawiedliwieniem da 
ignorowania jego nauczania. 
Warto to przemyśleć. 

CZYTELNICY  piszą

Wszystkich Świętych

W uroczystym Dniu 
Wszystkich Świętych
Niebo śle światła lśniące   
Wśród aniołów szu-
kamy bliskich 
Do siebie dusze lgnące 

Na płycie grobo-
wej w kamieniu  
Jest zapisane imię  
A krzyż otwiera 
grób w dążeniu 
Na byt w wiecznej krainie   

Dziś dotyka nas przemijanie  
W kwiatach „krzew gorejący”
Migoce świętym obcowaniem   
Przynosząc zew gojący  

Ciągły śpiew

Dla  kogo trwa tych świe-
żych kwiatów śpiew  
 „Przypatrzcie się liliom 
na polu… (Mt 6,28-29)   
Jak pięknie ubrane 
w boski posiew   
Zachwycając treścią symbolu   

W promieniach krzyży, 
grobów i zniczy  
Jakże za murami po-
blakł świat  
Napis z nagrobka 
błyśnięcia liczy 
Wśród nas żył 
tyle…,  a  tyle lat  

A teraz im wiecz-
ność ukojeniem  
Jakże bliższy jest liliowy strój  
W uśmiechu ślą ode-
zwę z przesłaniem 
Na ten ziemski, cią-
gły ludzki bój 

W  stałej służbie przez 
ten świat patrolu  
Skończy się wszystko .. 
Trwać będzie śpiew 
A  przypatrzcie się liliom 
na polu… (Mt 6,28-29)   

Pięknie ubrane w 
boski posiew  

Nad grobem

Kiedy nad grobem krzyż 
rozciąga ramiona   
Dlaczego nie przyznać, 
że w nich jest miłość  
Zdolna nieuchronną 
śmierć ludzką pokonać   
I zabrać w strefę nie-
biańskiej wieczności  

Skoro człowiek nad gro-
bem ma wątpliwości  
I uważa, że wszystko 
w nim ma koniec  
To nawet prochy i 
wybielałe kości  
Żywią nadzieję w wszech-

moc Opatrzności  

Zesłana nowina 
otwartego grobu  
Światłem żywota roz-
biła ciemności  
Nikomu nie szczędzi 
jasnego sposobu  
Jak nie zatracić drogi 
do wieczności   

Jeżeli życie ma źró-
dło – to powraca  
I odpływa z docze-
sności jak w arce  
Gdy pięknie się żyje, 
to  dobro ozłaca  
Choć ze złem nieustan-
nie ma się starcie  

Józef Suchocki
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Nasze życie jest pełne obecnosci Boga

Nasze życie wypełnione 
jest Bogiem. Jest pełne Jego 
miłości, Jego słów, Jego na-
dziei, Jego chwały. Często 
nie widzimy działania Boga, 
tego, że On rzeczywiście jest. 
Prawda jest taka, że On pra-
gnie być z nami. Pragnie na-
szej uwagi skupionej na Nim, 
na obfitości Jego darów, któ-
rymi codziennie nas obdarza. 
Najprostszym przykładem, 
który fenomenalnie opisuje 
obecność Boga w naszym 
życiu, jest to, że codziennie 
rano wstajemy z łóżka. Otwie-
ramy oczy, budzimy się i ży-
jemy pełnią życia. To są dary 
od Boga, które dostajemy co 
dzień. Są to takie małe cuda, 
które dzieją się podczas ru-
tyny, przez nie Dobry Ojciec 
pokazuje, że zależy Mu na 
byciu z nami. Nierzadko jest 
tak, że szukamy Boga. W Pi-
śmie Świętym napisane jest: 
„Proście, a będzie wam dane, 
szukajcie, a znajdziecie, pu-
kajcie, a zostanie wam otwo-
rzone” (Mt 7,7). W ten sposób 
opisana jest żywa rozmowa 
z Bogiem. „Żywo”, „życie” 
(łac.) „vivus” znaczy „obecny”, 
„obecność”. Z tego wynika, że 
modlitwa do Boga, czyli roz-
mowa z Nim jest byciem z Pa-
nem. Jest to świadectwo, że my 
chcemy więcej Boga, więcej 
Jego Miłości. Święta Teresa 
od Jezusa powiedziała kie-
dyś: „W kuchni także wśród 
garnków i rondli Pan jest 
z wami”. Ta wielka święta była 
mistyczką. Pan objawiał się 
jej podczas Eucharystii - czyli 
najpiękniejszego spotkania 
z żywym Bogiem. Tutaj, chcę 
jednak zwrócić uwagę na to, 
że Pan jest zawsze. On nie jest 
tylko w Kościele na Mszy świę-

tej lub adoracji. Nie jest tylko 
przy duchownych lub przy 
wyróżnionych przez Niego 
osobach. Jest przy każdym 
z nas. Nie ma wyjątków. Wiesz 
dlaczego? Bo Bóg ukochał nas 
od początku do końca. To dla 
nas Bóg zesłał swojego Syna, 
aby każdy kto w Niego wierzy, 
miał życie wieczne (J 3.16). 
Chciejmy więc uświadomić 
sobie, że wśród naszych ron-
dli i garnków Pan jest z nami. 
Wśród tych problemów, cier-
pień, bólu, frasunków on po 
prostu żyje wśród tego wszyst-
kiego. Często też są sytuacje, 
w których nie odczuwamy, 
po prostu nie widzimy Boga 
między nami. Mówimy wtedy: 
„Boże, skoro tu jesteś, to udo-
wodnij mi to”. Ale jest jeden 
haczyk. Pan Bóg nie musi nic 
udowadniać. Osobiście uwa-
żam, że dowodem na obec-
ność Boga w moim życiu jest 
to, że ja po prostu jestem, że 
mogę żyć. Przytoczę tutaj sy-
tuację, która zdarzyła mi się 
ostatnimi czasy. Wróciłam do 
domu po dwóch miesiącach 
pracy. Mój kręgosłup był prze-
ciążony. Nie mogłam wstawać 
z łóżka, dźwigać plecaka do 
szkoły, a nawet zdarzały mi się 
problemy z chodzeniem. My-
ślałam, że to już jest koniec, że 
kontuzja zostanie na całe życie. 
Przecież minął wtedy ponad 
miesiąc od powrotu, a mnie 
nadal bolało. Pewnego dnia 
po prostu usiadłam i prosiłam 
o uzdrowienie, modliłam się 
wtedy słowami: „Panie, jeżeli 
taka jest Twoja wola, zabierz 
ode mnie ten ból”. Wiesz, co 
się stało? Następnego dnia nie 
czułam tego promieniującego 
bólu. Mogłam normalnie 
wstać z łóżka, przeciągnąć się 

i wziąć plecak na plecy. Cud? 
Tak, to jest potwierdzenie 
tego, że Bóg jest niezmien-
nie. Kolejnym aspektem, 
który chciałabym poruszyć, 
jest temat przypadków. Kie-
dyś usłyszałam, że przypadki 
nie istnieją. To wszystko jest 
działaniem Boga. Spotkałeś na 
ulicy znajomą z dzieciństwa? 
Zapomniałeś z domu piórnika, 
telefonu, czy innej ważnej rze-
czy? Te wszystkie sytuacje nie 
są przypadkami. Pan, poprzez 
dobroć ludzi chce pokazać, że 
jest dla nas. To, że budzisz się 
codziennie rano, jest wolą 
Pana Boga. Warto też przy-
pomnieć chyba najbardziej 
oczywistą prawdę o Nim. 
Chce dla nas tylko i wyłącz-
nie dobra. W Księdze Izajasza 
czytamy: „Nie lękaj się, bo cię 
wykupiłem, wezwałem cię po 
imieniu, tyś Moim!” (Iz 43.1). 
Tutaj jest fragment mówiący 

o należeniu do Niego. Później 
widzimy: „Ponieważ drogi je-
steś w moich oczach, nabra-
łeś wartości i Ja cię miłuję”(Iz 
43.4). Jeżeli się kogoś kocha, 
pragnie się z nim być cały czas. 
Przeżywać z nim wszystkie 
smutki, ale też dzielić się ra-
dościami. Bóg jest jak przyja-
ciel. Oczywistą rzeczą dla nas 
jest to, że przyjaciel jest dla 
nas zawsze, nawet gdy go nie 
widzimy, nawet gdy go nie sły-
szymy i gdy nie rozmawiamy 
z nim. Możemy liczyć na niego 
w każdym momencie. Bóg jest 
właśnie takim przyjacielem. 
Posiada wszystkie jego cechy. 
Pan chce pokazać swoją obec-
nością, że ukochał. Starajmy 
się więc zauważać obecność 
Boga w sobie, w bliźnim 
i w każdej sytuacji. Powierzmy 
się Mu i miejmy wspaniałe ży-
cie w obfitości Jego łask.

Aniela Darmofał 
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O nawykach

Nie mając kompletnie 
pomysłu na temat 
tego artykułu, uzna-

łam, że sprawdzę w kalendarzu 
jakie NIETYPOWE ŚWIĘTA (nie 
wymyślałam sama tej nazwy, 
nagłówek autentycznie z kalen-
darza) mamy w listopadzie. I ta-
kim sposobem wiem, że 19-go 
listopada jest Światowy Dzień 
Rzucania Palenia Tytoniu i może 
ma to związek z nawykami, 
a może nie. W każdym razie 
wtedy mnie olśniło i uznałam, 
że podejmę wyzwanie rzucone 
samej sobie i napiszę o nawy-
kach. Przyznam szczerze, że te-
mat jest ekstremalnie ciekawy, 
jednak wydaje mi się, że przez 
ostatnie lata został całkowicie 
spłycony przez wielu trenerów 
motywacyjnych, którzy nawo-
łują - ZAMIAST WINDY WYBIERZ 
SCHODY, CHODUJ DOBRE NA-
WYKI.

Część pierwsza

Po tak mało konkretnym 
wstępie zasypię was infor-
macjami. Dla pewności, że 
rzucając termin nawyki, my-
ślimy o tym samym, przyto-
czę definicję. W terminologii 
psychologii jest to zautoma-
tyzowana czynność, którą na-
bywa się w wyniku ćwiczenia, 
głównie przez powtarzanie. 
Dzielą się one na cztery ro-
dzaje. Czuciowo - ruchowe, 
jak sama nazwa podpowiada, 
związane są z ruchem. Przy 
ponownym wykonywaniu 
tej samej czynności (np. unik 
w judo) następuje stopniowe 
wyłączenie z pola świadomo-
ści oddzielnych składników 
działania. Podczas walki karate 
nie ma czasu na analizowanie, 
w grę wchodzi jedynie szybka 
kalkulacja, która jest spowol-
niona przez stres. Na szczęście 
w sytuacjach dynamicznych 

nie pozostajemy z niczym, 
ponieważ na pomoc przy-
chodzą wcześniej wyuczone 
zachowania, które jakby nie 
patrzeć, nasze ciało wykonuje 
bez zgody umysłu. Pewnie za-
pomnieliście już, że w ogóle 
są cztery rodzaje nawyków, 
jeden mamy już za sobą, dwa 
kolejne to myślowe i poznaw-
cze, a skupię się na omówieniu 
czwartego rodzaju, jakim jest 
nawyk językowy.  Są to zwroty 
i słowa, których używamy 
najczęściej. Określają nasz 
sposób komunikacji, a także 
podejście, nastawienie, sposób 
myślenia i sposób bycia oraz 
stosunki z innymi ludźmi. 
W moim przypadku jest to 
powiedzenie „O WOW”. Po-
nadto, takie nawyki językowe 
determinują i wzmacniają 
jeszcze bardziej nasz sposób 
myślenia. Mam nadzieję, że 
dalej żyjecie, bo było sporo 
wszystkiego o niczym. W ko-
lejnej części dowiemy się, jak 
to wszystko działa, jednak naj-
pierw podsumuję to co do tej 
pory zostało napisane, w jed-
nym zdaniu. Człowiek jest 
w stanie w sposób świadomy 
wprowadzić do swojego życia 
nawyki, które chce wykony-
wać podświadomie. 

Część druga

Pętla nawyku to schemat 
każdego działania, jakie po-
dejmujemy, opracowany przez 
Charlesa Duhigga w książce 
„Siła nawyku”. Na samym  
początku zaznacza, że jeśli 
chcemy zmienić jakiś swój 
nawyk, musimy być świadomi 
procesu jego powstawania. 

Wyżej wspomniana pętla 
składa się z trzech elementów: 
wskazówka (czyli konkretne 
okoliczności, które muszą 
zaistnieć, by nastąpiło okre-
ślone działanie np. powrót 
z pracy), zwyczaj (działanie, 
które spowodowane jest za-
istniałą wskazówką np. otwo-
rzenie szafki ze słodyczami), 
nagroda (indywidualny zysk, 
jaki daje nam działanie na 
skutek wskazówki np. odstre-
sowująca chwila po pracy ze 
słodyczem).  Trzy te pojęcia 
są zintegrowane w naszym 
mózgu, tak, że zawsze gdy 
tylko pojawi się wskazówka, 
pragniemy od razu nagrody, 
co wyzwala zwyczaj.  Nagra-
dzanie swoich wskazówek 
może stworzyć pragnienie, 
i  to właśnie sprawia, że na-
wyki są tak silne. Naukowcy 
wiedzą, że specjalne neurony 
w mózgu mogą wystrzelić 
i dać nam chemiczną na-
grodę. Ale dziwne jest to, że 
gdy nagroda i nawyk zostaną 
powiązane, w naszym mózgu 
neurony nagrody zaczynają 
się odpalać zanim jeszcze 
podejmiesz decyzję. Przy-
kładem może być chociażby 
pobudzenie ślinianek na samą 
myśl o ciastku. Aby skutecznie 
zmienić nawyk, należy pozo-
stawić wskazówkę i nagrodę 
takie same. Możemy przy-
kładowo zastąpić zjedzenie 
ciastka jakąś zdrową przeką-

ską albo nawet zupełnie czymś 
innym – gazetą, książką lub 
spacerem. Nagroda pozostaje 
niezmienna, dalej zyskujemy 
przyjemną chwilę po pracy. 
Wskazówka też jest ta sama, 
tylko wyzwala już inne zacho-
wanie – np. pokrojenie owo-
ców albo otworzenie książki. 
Na sam koniec chciałabym zo-
stawić was z rozważaniem św. 
Augustyna z V w. dotyczącym 
właśnie nawyków. 

W jaki sposób mogę prze-
móc zły nawyk mówienia 
kłamstw? Św. Augustyn

Tak długo, jak śnieg jest 
śniegiem, nie może stać się 
ciepły. Lecz gdy roztapia go 
słońce, wtedy faktycznie staje 
się ciepły. Być może jakaś 
osoba dobrowolnie zaczyna 
doświadczać przyjemności 
z mówienia kłamstw, a nawyk 
ten mocno utkwi w jej umy-
śle, powodując, że językowi 
mówienie prawdy sprawia 
trudność. Jeśli ta osoba zdecy-
duje się na prawdomówność, 
niższa część przyrodzonych jej 
władz umysłowych występuje 
przeciw duszy i skrępowany 
nawykiem człowiek kłamie. 
Jednakże, jeśli dusza zostanie 
oświecona przez Boga, wy-
zwoli się spod władzy owej 
niższej części władz umysło-
wych, lecz poddaje się Jego 
prawu i kształtuje w sobie do-
bry nawyk prawdomówności.

Julita Gajek 
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SZKOŁA  ANIMATORÓW
I EWANGELIZACJI

„LUDZIE SPOD DAMASZKU”

Już 7 lata jesteśmy w służbie ewangelizacji

CEL:
•	 DOPROWADZENIE	DO	DOJRZAŁOŚCI	CHRZE-

ŚCIJAŃSKIEJ
•	 PRZYGOTOWANIE:
-  LIDERÓW WSPÓLNOT
-  ŚWIECKICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW KAPŁANÓW
-		WSPÓLNOT	EWANGELIZACYJNYCH
•	 ZDOBYCIE	PRZEZ	UCZESTNIKÓW	UMIEJĘTNO-

ŚCI:
- ORGANIZACJI I PROWADZENIA SPOTKAŃ MO-

DLITEWNYCH
-	EWANGELIZACJI	INDYWIDUALNEJ	ORAZ	PO-

PRZEZ REKOLEKCJE
-	PROWADZENIA	GRUP	FORMACYJNYCH
-	WSPÓŁPRACY		PODCZAS	REKOLEKCJI	EWAN-

GELIZACYJNYCH
-	ORGANIZACJI	I	PROWADZENIA	ZAJĘĆ	KULTU-

RALNO-REKREACYJNYCH,
ZESPOŁÓW	TEATRALNYCH,	FESTIWALI
•	 ODKRYCIE	NOWEGO	ZAPAŁU	I	ŻARLIWOŚCI

 

PROGRAM ZAJĘĆ:
•	 WARSZTATY	Z	ZAKRESU	METOD	EWANGELIZACJI
•	 WYKŁADY	Z	TEOLOGII,	PSYCHOLOGII	I	HISTORII	

KOŚCIOŁA	(ZE	SZCZEGÓLNYM	UWZGLĘDNIENIEM	
ZNAKÓW CZASU I DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA)

•	 WARSZTATY	MUZYCZNE,	MEDIALNE	I	TEATRALNE

WYMAGANE:
•	 CHĘĆ	WŁĄCZENIA	SIĘ	W	EWANGELIZACJĘ
•	 OTWARTOŚĆ	NA	POTRZEBY	INNYCH
•	 ZAINTERESOWANIE	PRAKTYCZNYM	WYMIAREM	

CHRZEŚCIJAŃSTWA
•	 PRAGNIENIE	OŻYWIENIA	ŻYCIA	PARAFIALNEGO

NIE WYMAGANE:
•	 WCZEŚNIEJSZE	ZAANGAŻOWANIE	W	ŻYCIE	PARAFII
•	 PRZYNALEŻNOŚĆ	DO	WSPÓLNOT	PARAFIALNYCH

WARUNKI PRZYJĘCIA:
•	 PODANIE
•	 UKOŃCZONE	17	LAT
•	 SKIEROWANIE	OD	KSIĘDZA	PROBOSZCZA

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO  21.11.2020r.

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W FORMIE JEDNODNIOWYCH ZJAZDÓW
W TRZECIE SOBOTY PAŹDZIERNIKA, LISTOPADA,STYCZNIA, LUTEGO, MARCA, KWIETNIA I MAJA 

W GODZ. 10.00 - 17.00

SERDECZNIE ZAPRASZAM!
Augustów, Dom Księży Emerytów ,ul. Skorupki 6, TEL. KOM. 693 556 657

anielasalawa.suwalki.pl, e-mail: szymonbetania@gmail.com

„Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów” (Mt 28, 19)
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Wymagajcie od siebie - Martyria MŁODYM

Szczęście i spełnienie

Zapewne nieraz zda-
rzyło Ci się natknąć 
w swoim życiu na 

hasło “Piramida potrzeb Abra-
hama Maslowa”. Psycholog ten 
założył, że aby osiągnąć szczę-
ście, człowiek powinien spełniać 
kolejne wymagania, od najbar-
dziej podstawowych potrzeb fi-
zjologicznych, po zapewnienie 
komfortu psychicznego. Kolejne 
szczeble piramidy to potrzeby: 
fizjologiczne, bezpieczeństwa, 
przynależności, szacunku, samo-
realizacji. Każdą z tych potrzeb 
w drodze ku szczęściu jest w sta-
nie zapewnić nam życie z Bo-
giem! Jak możemy to osiągać? 

Na początek- defi-
nicja szczęścia. 

Aby zrozumieć dokładniej, 
czym jest radość i szczęście, 
należy najpierw pochylić się 
nad ogólnym znaczeniem 
tychże słów. Naukowe definicje 
głoszą, iż szczęście to reakcja 
chemiczna, zachodząca w or-
ganizmie człowieka, za którą 
odpowiedzialne są hormony 
takie jak dopamina, odpowia-
dająca za naszą energię, seroto-
nina, dzięki której odczuwamy 
przyjemność związaną na przy-
kład z jedzeniem słodyczy, en-
dorfina - tłumiąca fizyczny ból 
i oksytocyna powodująca wza-
jemne przyciąganie się ludzi. 
Jednak odczuwając szczęście, 
nie myślimy przecież o tym, 
jakie hormony aktualnie pra-
cują w naszych układach ner-
wowych! Dobrze, że nie jest 
to jedyne wyjaśnienie! Swój 
pogląd na odczuwanie szczę-
ścia mają również filozofowie, 
na przykład Arystoteles, który 
twierdził, że szczęście osiągnąć 
można poprzez życie zgodne 
z naturą lub Epikur zakłada-
jący, że dokonać tego można 

poprzez doznawanie przyjem-
ności doczesnych, cielesnych. 
Dla nas, katolików, szczęście 
zapewnić może kontakt z Bo-
giem - chrześcijański filozof 
Boecjusz pisał, że Bóg jest 
Szczęściem, a ludzie mogą być 
szczęśliwi dzięki uczestnictwu 
w szczęściu Boga. Pojęcie to 
więc rozwarstwia się na wiele 
odmiennych definicji, z któ-
rych każda zawiera w sobie 
elementy uniwersalne. 

Podstawowe potrzeby 
i bezpieczeństwo

W ciągłym biegu walczymy 
o lepsze jutro, o zapewnienie 
sobie i swoim bliskim jak naj-
korzystniejszych warunków 
do życia, wygód i przyjem-
ności. W dramatycznej po-
goni za szczęściem, łatwo jest 
zgubić prawdziwy jego sens. 
Nie musimy na to pozwalać! 
W Ewangelii według świętego 
Mateusza (6, 25-34) dostajemy 
zapewnienie, że Bóg zatroszczy 
się o nas, więc nie musimy sami 
zamartwiać się jutrem. Czy 
oznacza to, że możemy prze-
stać pracować, uczyć się, starać 
o zapewnienie dobrego bytu? 
Odpowiedź jest oczywista - 
nie! Nie dostaliśmy prawa do 
rozleniwienia się i porzucenia 
obowiązków, z myślą, że Pan 
Bóg zajmie się nimi za nas. Do-
staliśmy zawołanie do zmiany 
podejścia, przewartościowania 
i uporządkowania swoich prio-
rytetów i nabrania dystansu - 
nasz Dobry Ojciec nie postawi 
przed nami wyzwań, którym 
nie będziemy w stanie stawić 
czoła, nie musimy więc tra-
cić nerwów na zamartwianie 
się nimi. “Chociażbym cho-

dził ciemną doliną, zła się nie 
ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”! 

Przynależność 

Człowiek jest istotą spo-
łeczną, potrzebującą przy-
należności i kontaktu. Swoje 
miejsce wśród społeczeństwa 
na pewno odnajdzie się w Ko-
ściele. W dzisiejszych czasach 
nietrudno jest odszukać w swo-
jej okolicy wspólnotę młodzie-
żową, chór lub scholę, czy koło 
różańcowe, polem działania 
może być nawet parafia. Wśród 
sióstr i braci w wierze zawsze 
znajdzie się kogoś, z kim 
można porozmawiać, zwierzyć 
się z problemów i zaprzyjaźnić, 
jednak największym przyjacie-
lem i oparciem jest sam Jezus! 
On zawsze znajdzie dla Ciebie 
czas, z radością wysłucha tego, 
co masz mu do powiedzenia, 
nigdy nie odwróci się od Ciebie 
i nawet jeśli zbłądzisz, będzie 
czekał na Twój powrót z otwar-
tymi ramionami. 

Szacunek i docenienie

Każdy z nas lubi być doce-
niany, szanowany i chwalony. 
Lubimy słyszeć komplementy, 
czuć się ważni i potrzebni. Ła-
two jest jednak zniknąć w tłu-
mie, zaginąć między kilkudzie-
sięcioma uczniami w klasie 
oraz stracić swoją unikalność 
w grupie znajomych. W chwi-
lach zwątpienia we własną 
wartość, warto przypomnieć 
sobie, że potrzebę docenienia 
i zauważenia w naszych ser-
cach pragnie zaspokoić sam 
Bóg! Tylko On patrzy na każ-
dego z nas z tak wielką miłością 
i czułością. Dla Niego zawsze 
jesteś ukochanym i najważniej-
szym dzieckiem, to On cieszy 
się najbardziej z Twoich sukce-
sów, nawet tych najmniejszych 
i niepozornych. Pan Bóg widzi 
w Tobie więcej pozytywnych 

cech i dobra, niż nieraz sam 
potrafisz zauważyć! 

Rozwój i samorealizacja

“Czy człowiek może na-
prawdę zrealizować się bez 
Boga albo wręcz przeciw 
Bogu?” Jako rozwinięcie te-
matu rozwoju i samorealizacji 
zapraszam do zapoznania się 
z treścią rozważania świętego 
Jana Pawła II, przed modlitwą 
“Anioł Pański” z 19 września 
1999 roku. Ojciec Święty na-
kreśla jasno, że podstawą roz-
woju jest wiara, a celem - Bóg. 
“Wiara winna być podstawą 
życia człowieka i wszelkiej 
odnowy społecznej[...]. Jeżeli 
chcecie zbudować społeczeń-
stwo, które będzie gościnnym 
domem dla wszystkich, korzy-
stajcie z wielkiego daru wiary!”. 
Nauka i praca, zwłaszcza ta nad 
sobą samym, są ważnymi ele-
mentami dążenia do spełnie-
nia, ale to przede wszystkim 
wzrastanie w wierze zbliża nas 
do prawdziwego szczęścia przy 
Chrystusie! 

Wydawać się może, że na 
poczucie szczęścia i spełnie-
nia w życiu człowieka składa 
się wiele elementów. Duża 
część z nich to złudne, zgubne 
ścieżki, które z prawdziwym 
szczęściem nie mają nic 
wspólnego - pokusy obiecu-
jące chwilową ułudę życia ni-
czym z bajki czekają na każdym 
kroku, przyciągają, zapewniając 
o natychmiastowym efekcie 
zadowolenia, łudząc nas nie-
prawdziwym obrazem szczę-
ścia - pieniędzmi, nałogami, 
nieczystością. Uważajmy więc 
na to, aby nie dać lichemu pło-
mykowi fałszywego szczęścia 
odciągnąć nas od tego praw-
dziwego, wielkiego płomienia 
radości, spełnienia i bezpie-
czeństwa, który jest przecież 
tak blisko nas!

Maria Świdzińska  
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W kręgu  ROLNICTWA

mgr inż. Maria Szuszko
– Kierownik Działu Roz-

woju Obszarów Wiejskich 
WMODR

Pakiet reform Wspólnej 
Polityki Rolnej (WPR) 
po 2020 roku dotyczy 

głównie: zielonej architektury; 
łagodzenia skutków klimatu; 
ochrony różnorodności biolo-
gicznej i krajobrazu. 

Dwie kluczowe strategie: 
„na rzecz bioróżnorodności” 
oraz „od pola do stołu” (do-
kumenty Europejskiego Zie-
lonego Ładu), określają lepszą 
równowagę między przyrodą, 
systemami żywnościowymi 
i bioróżnorodnością. Celem 
głównym takiego podejścia 
jest ochrona zdrowia i dobro-
stanu obywateli oraz zwiększe-
nie konkurencyjności UE.

Jedną z nowych dobrowol-
nych propozycji dla rolników 
będą tzw. ekoschematy, a no-
wym kluczowym dokumen-
tem dla każdego kraju UE: 
Plan Strategiczny WPR na 
lata 2021-2027.

I. EKOSCHEMATY - to 
nowy dobrowolny rodzaj 
płatności dla rolników, za re-
alizację praktyk korzystnych 
dla środowiska i klimatu 
w ramach I filara WPR na 
lata 2021-27.  Zobowiązania 
wynikające z ekoschematów, 
to dodatkowe, różne od in-
nych wymogów (np. rolno-
-środowiskowo-klimatycz-
nych) z drugiego filara WPR. 
Rolnicy będą mogli przystę-
pować do nich na zasadzie 
dobrowolności, a  państwo 
członkowskie musi określić 
konkretne praktyki oraz wa-
runki ich realizacji. Trwają 
jeszcze dyskusje i ustalenia 

Nowe instrumenty i dokumenty 
wspólnej polityki rolnej 2021-2027

dotyczące wyboru ekosche-
matów dla polskich rolników, 
z wymienionych poniżej:
•	 Aplikacja	doglebowa	nawo-

zów na bazie mocznika
•	 Mikrosiedliska	ptaków	

w uprawach zbożowych – 
luki skowronkowe

•	 Rozlewanie	gnojowicy	in-
nymi metodami niż rozbry-
zgowo

•	 Zimowe	pożytki	dla	ptaków
•	 Wsiewki	śródplonowe
•	 Produkcja	integrowana
•	 Ekstensywny	wypas	na	

TUZ z obsadą zwierząt
•	 Strefy	buforowe	na	grun-

tach ornych wzdłuż wód 
powierzchniowych

•	 Korzystna	struktura	upraw
•	 Obszary	z	roślinami	mio-

dodajnymi
•	 Uproszczone	 systemy	

upraw
•	 Przyorywanie	obornika	

w ciągu 12 godzin od apli-
kacji na glebę

•	 Zmianowanie
•	 Międzyplony	ozime
•	 Opracowanie	i	przestrzega-

nie planu nawożenia
•	 Wapnowanie.

II. Kluczowe obszary 
wsparcia Planu Strategicz-
nego WPR 2021-27 dla Pol-
ski

1. Dochodowe rolnictwo
•	 Konkurencyjność	-innowa-

cyjność,  przetwórstwo, ja-
kość produktów, skracanie 
łańcucha, wzrost efektyw-
ności czynników produkcji; 
wymiana pokoleniowa, do-
stęp do ziemi.

•	 Wsparcie	dochodów	rolni-

czych - wysokość wsparcia 
bezpośredniego i dla obsza-
rów ONW, rozwój działal-
ności okołorolniczej.

•	 Kooperacja	-	współpraca	
między rolnikami, powią-
zania z innymi uczestni-
kami łańcucha żywnościo-
wego.

•	 Zarządzanie	 ryzykiem	
- udoskonalenie i upo-
wszechnienie instrumen-
tów zarządzania ryzykiem 
w gospodarstwach rolnych, 
głównie ubezpieczenia do-
chodów rolniczych.

2. Środowisko i klimat 

•	 Reagowanie	na	zmiany	kli-
matu-poprawa dostępności 
wody (różne formy retencji, 
nawodnienia, dostosowania 
organizacyjne i technolo-
giczne) oraz zmniejszenie 
emisji GHG i amoniaku 
(w zakresie efektywności 
energetycznej, OZE, pro-
dukcji zwierzęcej, nawo-
żenia, agrotechniki, inne).

•	 Ochrona	 zasobów	na-
turalnych - wody, gleby, 
powietrza i bioróżnorod-
ności, poprzez stosowanie 
korzystnych dla środowiska 
praktyk i inwestycji.

3. Bezpieczna żywność - 
zdrowy konsument

•	 Zrównoważone	stosowanie	
antybiotyków, nawozów 
i pestycydów - promocja 
oraz wsparcie integrowanej 
ochrony roślin, podwyższo-
nych standardów produk-
cji w zakresie stosowania 

środków ochrony roślin, 
antybiotyków, nawozów 
i dobrostanu zwierząt.

•	 Krajowe	pasze	-	krajowe	
zasoby genetyczne roślin; 
technologie produkcji pasz 
i rozwój rynku. 

•	 Budowanie	świadomości	
konsumentów - promocja 
rolnictwa ekologicznego 
i innych systemów jakości 
żywności i narzędzi infor-
mowania o produktach 
oraz skracanie łańcucha 
dostaw.

4. Żywotne obszary wiej-
skie 
•	 Rozwój	usług	dla	ludności	

wiejskiej - zapewnienie od-
powiedniej infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej, zie-
lonej energii, cyfryzacji.

•	 Aktywizacja	 społeczna	
i ekonomiczna mieszkań-
ców - pomoc w aktywizacji 
osób z grup defaworyzowa-
nych, zmarginalizowanych, 
wykluczonych społecznie.

•	 Inteligentne	wsie.	
•	 Rozwój	usług	pozarolni-

czych - rolnictwo społeczne 
,turystyka wiejska, zagrody 
edukacyjne, gospodarstwa 
opiekuńcze.

1-4 .Wymiana wiedzy i in-
nowacji-dotyczy wszystkich 
ww. obszarów wsparcia

•	 Poprawa	systemu	wymiany	
wiedzy i innowacji.

•	 Podniesienie	poziomu	wie-
dzy i umiejętności rolników 
i innych mieszkanców. 

•	 Kompleksowe	wsparcie	
doradcze rolników.
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Z SANKTUARIUM Bożego Miłosierdzia w Suwałkach
Bożenna Szynkowska

Czas ma to do siebie, że 
mija... a ja przesuwam w tym 
ciągłym przemijaniu „zdro-
waśkowe” paciorki różańca 
i wmyślam się w treści prze-
modlonej Ewangelii, którą 
mogę dotykać rękami...

Uczę się siebie i innych 
z tych przedziwnych „stron” 
mądrości Jezusowego Życia. 
Jest ono rejestrowane ma-
cierzyńską obecnością we 
wszystkich chwilach i ma 
w sobie niepojętą moc twór-
czych pragnień...
I ta moja codzien-
ność rozbiegana...,        
i te myśli stale na wyrost...,                                                                                                              
i to zatroskanie prze-
ważnie za duże...,                                                                                                      
i ta doskonałość wciąż 
niedoskonała...,                                                                                      
i to wszystko tak bardzo ku 
Górze skierowane, a tak 
wziemięwstąpione...
Poprzez Radosne przyj-
ście Twoje 6w ubóstwie...                                                                                                                       
Poprzez Światła Two-
jego czystego życia...                                                                                                                                         
Poprzez Mękę Twoją 
z posłuszeństwa przyjętą...                                                               
Poprzez  Chwalebne Zmar-
twychwstanie Twoje…
W tym szczególnym cza-
sie niepokoju - z naszego 
parafialnego „zagłębia 
różańcowego” modlę się            
w tegorocznym październi-
kowym czasie pandemii… 
o potrzebne Dary dla każ-
dego z nas... i świata całego…   

W atmosferze jesiennych 
zamyśleń ogarniamy wszyst-
kie nasze dzienne sprawy, 
które dokonują się w naszym 
Sanktuarium, przywołując na 
pamięć w szczególności te, co 
to wpisują się głęboko w naszą 
chrześcijańską duszę... 

Wspólnota Litewska - 
w każdą pierwszą i trzecią 
niedzielę miesiąca uczestni-
czy we Mszy świętej, która 

poprzedzona jest modlitwą 
Koronki do Bożego Miłosier-
dzia. Stało się już tradycją, że 
Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego - jest jednocześnie 
pamiątką sprowadzenia do 
Suwalskiego Sanktuarium 
Relikwii bł. ks. bp Teofila 
Matulionisa. W czasie uro-
czystej Mszy Świętej udział 
biorą wspólnoty i Litwinów 
i Polaków. Przepiękna oprawa 
liturgiczna - poruszający śpiew 
w czasie Eucharystii, a w tym 
wymowna homilia ks. Jaremy 
Sykulskiego - Kustosza Sank-
tuarium - są po prostu ukaza-
niem, jak ważna jest jedność 
Kościoła Chrystusowego, 
w którym „nie ma względu 
na osobę”, bowiem wszyscy 
przez Boga jesteśmy tak samo 
umiłowani.

To bardzo ważne, aby pie-
lęgnowane były, szczególnie 
w takich miejscach jak Sank-
tuarium, tradycje chrześcijań-
skie, które łączą, a nie dzielą. 
Obecność Relikwii bł. ks. bp 
Teofila są pośród innych Re-
likwii w naszym Sanktuarium 
jednoznacznym potwierdze-
niem i spełnieniem Jezuso-
wego pragnienia: „Aby byli 
jedno”.

Bł. S. Kanizja Mackiewicz 
- Nazaretanka, Męczenniczka 
z Nowogródka - Patronka Na-
uczycieli, „szykowana” na Pa-
tronkę Parafialnej Podstawo-
wej Szkoły Polsko - Romskiej 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Suwałkach - jest również 
obecna w Sanktuarium nie 
tylko w ołtarzu poświęco-
nym polskim Męczennikom, 
ale też w specjalnej Tablicy 
Pamiątkowej pośród tablic 
śp. suwalskich zasłużonych 
nauczycieli. To wymowne 
miejsce w kruchcie kościoła 
przyciąga wzrok przybywają-
cym do świątyni, co stwarza 
możliwość szerzenia kultu - 

tej mało jednak znanej - su-
walczanki Męczenniczki. To 
właśnie w Suwalskim Sanktu-
arium rozpoczęły się Czuwa-
nia Nauczycieli z Miasta Su-
wałk i tu podtrzymywana jest 
tradycja spotkań nauczycieli                                   
i wychowawców. Jakkolwiek 
obecne trudne uwarunkowa-
nia w jakiejś mierze ograni-
czają możliwości spotkań, to 
jednak ważne jest pragnienie 
kontynuacji rozpoczętego 
wcześniej dzieła.

Dzień Dziecka Utraco-
nego - spotkanie na Euchary-
stii rodziców, bliskich, przy-
jaciół oraz całej wspólnoty 
modlących się w Sanktuarium 
- na dorocznym przeżywa-
niu jedności z tymi, którzy 
utracili z różnych powodów 
swoje dzieci, jest udziałem 
w pełni uzasadnionym, bo-
wiem na tym polega nasze 
chrześcijańskie świadectwo 
wiary, aby „płakać z tymi, 
którzy płaczą”. Wzruszająca 
oprawa liturgiczna, a także 
zakończenie nabożeństwa wy-
puszczeniem w niebo białych 
balonów - z wypisanymi przez 
rodziców - imionami utraco-
nych dzieci jednoczą obecnych 

w nadziei spotkania kiedyś 
w wieczności ze wszystkimi, 
których kochamy.

 
Droga Krzyżowa Uzdro-

wienia - w każdy drugi piątek 
miesiąca gromadzi suwalczan, 
którzy wytrwale podejmują 
trud wewnętrznego i ze-
wnętrznego przeżywania wiel-
kiej Tajemnicy Zbawienia, aby 
w ten sposób pogłębiać swoje 
doświadczenie wiary i wspól-
noty z Chrystusem w tym naj-
ważniejszym dla nas, katoli-
ków Misterium Zbawczym. 
Po Mszy Świętej w Sanktu-
arium - o godz. 18.00 - na-
stępuje Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej alejami Parku 
Miejskiego, a po rozważaniach 
14 Stacji - Adoracja Krzyża 
Monstrancji w świątyni - do 
godz. 22.00. Możliwość przy-
tulenia się do Krzyża, jak też 
zanurzenia się w Tajemnicy 
Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania Chrystusa - to wielkie, 
comiesięczne rekolekcje, które 
są umocnieniem, zwłaszcza na 
ten niełatwy czas koronawi-
rusowych niemocy, lęków, 
a nawet przerażenia. „Gdy 
grom się zbliża, pospiesz do 
Krzyża, on cię uchroni, ocali”.
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Z wizytą  w KAMERUNIE

Życie na misjach

Nazywam się S. Dariusza 
Dąbrowska ze Zgromadzenia 
Sióstr Opatrzności Bożej. 

Pochodzę z miejscowości 
Wesoła na Podkarpaciu ( 
diecezja przemyska ). 

Jestem misjonarką od 2003 
roku. Posługuję na misjach 
w Kamerunie – miasteczku 
Ayos..

Posiadamy w Kamerunie 
dwie placówki misyjne: w mie-
ście Ayos oraz w głębokim bu-
szu – wioska Esseingbot.

Na co dzień pełnimy z sio-
strami różnego rodzaju obo-
wiązki: szkoła, ośrodek zdro-
wia, szycie oraz wyszywanie, 
katecheza dzieci. Obecnie, 
jesteśmy w trakcie budowy 
sierocińca dla dzieci. 

Życie na misjach jest bar-
dzo bogate w różnego rodzaju 
radosne i trudne doświadcze-
nia. 

Tutejsi mieszkańcy żyją 
z dnia na dzień. Na co dzień 
zajmują się zazwyczaj pracą 

w polu, zdobywaniem jedzenia 
dla licznej rodziny. Niestety, 
liczne choroby zbierają spore 
plony: AIDS, malarie, choroby 
skórne itd. 

Dzieci opiekują się dziećmi, 
gdyż rodziny są wielodzietne, 
aczkolwiek niejednokrotnie 
oddawane z rąk do rąk. Nie-
rzadko zaniedbane i głodne. 
Stąd budowa naszego sie-
rocińca, w którym chcemy 
stworzyć domowe, ciepłe wa-
runki. Misja, to jedyne miej-
sce, w którym tutejsi miesz-
kańcy otrzymują stałą pracę 
wraz z wynagrodzeniem, co 
jest tutaj rzadkością. Kobiety 
pracujące w szwalni, za każdy 
wyszyty wzór otrzymują za-
płatę, za którą mogą utrzymać 
rodzinę. 

Ogromnym wsparciem dla 
najuboższych rodzin jest pro-
wadzona przez nas duchowa 
adopcja serca. Dzięki niej, 
dzieci mają pieniądze na je-
dzenie, szkołę, ubrania, leki itd. 

Ośrodek zdrowia nie przy-
pomina naszego polskiego 
ośrodka. Przypomina raczej 
wielospecjalistyczny szpital, 
w którym niejednokrotnie 
ratuje się ludzkie życie. Miesz-
kańcy mają do nas ogromne 
zaufanie, pomimo tego, iż 
znajduje się tutaj duży woje-
wódzki szpital, w którym nie 
ma nawet bieżącej wody, nie 
mówiąc już o środkach czy-
stości i higieny. 

Praca z dziećmi przynosi 
wiele radości. Są one bardzo 
otwarte, radosne pomimo 
trudów i biedy, chętne do po-
mocy. Dużym problemem jest 
jednak zaniedbanie ze strony 
rodziców, jeśli oczywiście żyją. 
Często same muszą walczyć 
o swoje. Jedzą raz dziennie, 
podczas wieczornego wspól-
nego posiłku. Większość 
dzieci zaczyna dzień bez śnia-
dania. Dystans do szkoły jest 
niejednokrotnie długi, a brak 
punktualności jest zawsze ka-
rany. Takie są realia tutejszych 
dzieci. 

Starsi już od wczesnego 
rana, od godziny 6:00 wyru-
szają w pole, by do godziny 
10:00 – 11:00 wrócić do domu. 
Na pracę w późniejszych go-
dzinach nie pozwala bardzo 
wysoka temperatura. 

Zajmują się uprawą roli: 
maniok, makabo, planteny, 
banany, orzeszki ziemne, ku-
kurydza, kakao, proso, kawa, 
herbata. 

Trudnym dla nas tematem 
jest wojna na zachodzie kraju. 
Są tam pozamykane szkoły, 
brak pracy, przemoc. Bardzo 
wielu Kameruńczyków z czę-
ści angielskiej emigruje do czę-
ści francuskiej, szukając domu, 
pracy, spokoju. 

Ufamy, że wojna niedługo 
się skończy i znowu zapanuje 
pokój. 

Powierzamy siebie oraz na-
szych podopiecznych waszej 
modlitwie. 

Z darem modlitwy:
s. Dariusza Dąbrowska 

 misjonarka z Kamerunu 



48 MARTYRIA 11/2020

Utrata

Pełna ŁASKI - Czysta TAJEMNICA

Paulina Żelewska
– fotograf, dziennikarka, 

blogerka zakochana w Słowie
 i podróżach, absolwentka 
Uniwersytetu Gdańskiego

Zawsze, kiedy myślę 
o Maryi w kontekście 
utraty czegoś lub ko-

goś, automatycznie w głowie 
pojawia mi się bunt. Być może 
wynika to z tego, że sama boję 
się utraty tego, co jest mi drogie 
i nie jestem w stanie pogodzić 
się z tym, że strata jest wpisana 
w naszą rzeczywistość. Maryja 
była zwykłą – niezwykłą ko-
bietą. Nic więc dziwnego, że 
poznała smak wszystkich do-
świadczeń, także tych niechcia-
nych, trudnych i bolesnych. Tak 
jak Jezus.

A jednak gdzieś w środku 
czuję, że to nie w porządku. 
Być może dalekim echem 
odzywa się we mnie przeko-
nanie, że błogosławiony ozna-
cza szczęśliwy, tak po ludzku, 
wolny od trosk, niepokojów, 
problemów i straty. A tu oka-
zuje się, że „błogosławiona 
między niewiastami” wcale nie 
miała łatwego życia. Chyba nie 
przesadzę, mówiąc, że

Pan Bóg „Jej nie oszczędził”

Najpierw niewytłuma-
czalna sytuacja z zapowie-
dzią, że urodzi Mesjasza. 
Żadnych wyjaśnień, pomocy 
(ba, to Maryja poszła poma-
gać Elżbiecie!), ewentualnego 
oświecenia Józefa. Następnie, 
daleka podróż ze względu na 
spis ludności, brak możliwości 
normalnego noclegu w domu, 
narodziny Jezusa w jakimś 
miejscu, przeznaczonym 
dla zwierząt. Kiedy Maryja 
wraz  z mężem chciała „po-
stąpić uczciwie” wobec Boga 

i zaniosła małego Jezusa do 
świątyni, spotkała starca Sy-
meona, który zapowiedział 
Jej: „A Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły 
zamysły serc wielu” (Łk 2,35). 
Sympatycznie, nie ma co...

Trudne doświadczenia Matki

Nie wiemy zbyt wiele, jedy-
nie, że jak Jezus miał 12 lat, 
to rodzice zgubili Go w dro-
dze do domu i znaleźli Go 
dopiero po 3 dniach. Myślę, 
że mamy kochające swoje 
dzieci, nie są w stanie nawet 
wyobrazić sobie, że nie mają 
pojęcia, co dzieje się z ich 
dzieckiem przez 72 godziny, 
ponieważ zaginęło. A Maryja 
to przeżyła. W międzyczasie 
prawdopodobnie umarł Józef, 
Maryja została sama z Jezu-
sem, który w wieku około 30 
lat stwierdził, że przyszedł Jego 
czas i zajął się podróżowaniem 
po okolicy i nauczaniem. Jest 

nawet fragment w Ewangelii, 
z którego dowiadujemy się, 
że przyszła Ona spotkać się 
z Jezusem mimo wielkiego 
tłumu i poprosiła, by Jezusa 
zawołać. On jednak odpowie-
dział: „spoglądając na siedzą-
cych dokoła Niego, rzekł: «Oto 
moja matka i moi bracia. Bo 
kto pełni wolę Bożą, ten Mi 
jest bratem, siostrą i matką»” 
(Mk 2, 31-35).

Na koniec jeszcze była 
świadkiem tego, jak skatowali 
i ośmieszyli Jej Syna, który zo-
stał sam, bez tych wszystkich 
tłumów, przyjaciół i uczniów, 
którzy tydzień wcześniej krzy-
czeli: hosanna! I nic nie mogła 
zrobić.

Pytania bez odpowiedzi

Czy kiedy pochowali Jezusa 
w grobie, a Ona poniosła naj-
większą stratę, czy myślała, że 
Zmartwychwstanie? Czy się 
tego spodziewała? Czy szu-

kała analogii do tego, że gdy 
odnalazł się w świątyni, minęły 
trzy dni? Może matczynym, 
obolałym i zdesperowanym, 
ale wciąż ufającym sercem 
liczyła na cud? Podobno Bóg 
nie daje nam więcej, niż jeste-
śmy w stanie unieść. Jeśli tak 
jest, Maryja była wyjątkowo 
silną kobietą. Czasem stajemy 
przed pytaniami, na które nie 
ma odpowiedzi, albo jeszcze 
nie jesteśmy gotowi na to, by ją 
poznać. Liczę, że pewne rzeczy 
zrozumiemy, kiedy sami spo-
tkamy się z Bogiem. A może 
wtedy nie będzie miało to dla 
nas znaczenia? Wiem jedno: na 
stratę nie można się przygoto-
wać i strach oraz ból istnieją na 
świecie, nie ominęły też Syna 
Bożego i Jego Matki. Mimo 
wszystko życzę nam, byśmy na 
swoich drogach spotykali je jak 
najrzadziej, a jeśli się przydarzą 
– mieli kogoś, kto pomoże nam 
przez nie przejść i nie pozwoli 
stanąć w miejscu.
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Warte PRZEMYŚLENIA

Cichy zabójca
Justyna Narewska

- rodowita ełczanka od 12 lat 
mieszkająca w Londynie. 

Dziennikarka z wykształcenia
 i z zamiłowania 

Mimo,  że kolejny 
miesiąc minął nam 
z mrugnięciem oka 

i kalendarz wskazuje nam listo-
pad, to chcę trochę wrócić do 
ważnego, myślę, tygodnia, który 
swój symboliczny dzień miał 
dziesiątego października. Był 
to tydzień obchodów zdrowia 
psychicznego. 

Jestem przekonana, że ten 
tydzień wspaniale wpisuje się 
w tematykę listopada. Coś 
o śmierci, coś o życiu. Nie-
stety, wciąż zbyt stygmatyzo-
wana. Depresja. 

Ja nie zmyślam. Jestem chory

Przychodzi niespodziewa-
nie, do każdego, w różnym 
wieku, w innej sytuacji ży-
ciowej i nie zna się na statu-
sach społecznych. Depresja. 
Choroba jak każda inna. Nie 
wymyślanie, nie lenistwo, nie 
muchy w nosie. Tylko cho-
roba. Na którą są leki, są spe-
cjaliści, są oddziały szpitalne 
i jest leczenie. 

Świadomość o tej choro-
bie jest potrzebna, bo inaczej 
osoby, które chorują, wciąż 
będą słyszeć, żeby wziąć się 
w garść. A może „pobiegaj 
sobie, pouprawiaj jakiś sport 
- to ci przejdzie”, „zajmij się 
nareszcie czymś pożytecznym, 
a nie się nad sobą użalasz”. 
Osobie niepełnosprawnej, nie 
powiemy, żeby wstała z wózka, 
bo się wywróci. Osobie z ra-
kiem nie powiemy, żeby sobie 
wyszła z domu, to jej się po-
prawi. Tak samo nie można 
osobie z depresją mówić, 

żeby przestała wymyślać. Bo 
jest chora. Chory bardzo by 
chciał żyć, cieszyć się z życia. 
Ale przede wszystkim bardzo 
by chciał, żeby była choć jedna 
osoba w jego otoczeniu, która 
nie będzie oceniać. Która po 
prostu będzie. 

Historie z życia wzięte

Jolka jest osobą wierzącą. 
Bardzo. Ma pracę, rodzinę 
i najlepszego przyjaciela - psa. 
Ale często chodzi smutna. 
Uśmiecha się do innych, rano 
próbuje nakładać maski, żeby 
inni nie widzieli. Czasami 
udaje jej się przykryć to, że 
jest nieszczęśliwa, że ma do-
syć życia. Ale są dni, kiedy 
nie umie. Nie ma siły już dłu-
żej walczyć. Rany na rękach 
można zamaskować chociażby 
apaszką. Ot, taki dodatek do 
ubioru. Niestety, oczy mó-
wią wszystko. Po kilku latach 
walki wewnętrznej, oddawania 
wszystkiego Bogu, decyduje 
się na terapię. Dostaje leki, co 
tydzień chodzi na rozmowy. 
Dziś, rok po rozpoczęciu le-
czenia, ma się lepiej. Jest sil-
niejsza. I mimo tego, że kiedyś 
jedynym rozwiązaniem dla 
niej było zakończenie życia, 
dzisiaj wie, że to jest choroba, 
która była silniejsza od niej. 
Jednak Jolka dzisiaj nad nią 
panuje. I Bogu dziękuje, że 
ma prawdziwych przyjaciół. 

Agnieszka ma narzeczo-
nego, dobrą pracę i właśnie 
kończy studia. Nikt by nigdy 
nie powiedział, że ona ma 
jakieś problemy. Wiecznie 
tryska energią, uśmiecha się. 
A jak zacznie się śmiać, to 
wszyscy naokoło też. Ale tylko 
Agnieszka wie, jak się czuje, 

kiedy gasną światła. No, może 
jej narzeczony też. Resztkami 
jeszcze tego, czego nie zabrała 
jej choroba, wie, że musi wal-
czyć. Zapisuje się na terapię. 
Zaczyna brać leki. Po roku 
traci znów sens wszystkiego. 
Nocami wykrzykuje do Boga 
„ile jeszcze?!” Wciąż zostaje 
bez odpowiedzi… W końcu 
trafia na spowiednika, który 
za pokutę każe jej wracać na 
terapię. Mija już trzeci rok. Ta-
bletki zaczynają współdziałać 
z leczeniem. Powoli, krok po 
kroku, z wielkim wysiłkiem 
po kolejnej bitwie z depresją, 
Agnieszka zaczyna wychodzić 
na prostą. Ale czy znowu za 
chwilę nie zobaczy zakrętu? 
Albo górki? Tego nie wie. Wie 
natomiast, że jest już silniejsza 
i ma sojuszników do walki. 

Baśka ma rodzinę, męża, 
pracę. Do pełni szczęścia 
brakuje tylko dziecka. Wal-
czy o nie jak lwica, można 
by powiedzieć, kiedy lekarz 
jej mówi, że są małe szanse. 
W końcu, wydarza się cud 
i Baśka zachodzi w ciążę. 
Szargają ją hormony, ale prze-
cież każda tak ma, prawda? 
W końcu nadchodzi ten dzień, 
kiedy dziecko przychodzi na 
świat. Jednak nie tak miało 
być. Jak wytłumaczy już py-
tającym kobietom z otoczenia, 
że syn przyszedł na świat przez 
cesarskie cięcie. Że jej ciało ją 
zawiodło. Mija kilka tygodni, 
a huśtawka nastrojów nie 
ustaje. Jest coraz gorzej. Mija 
rok, a ona czuje się tak samo 
źle jak wcześniej. Zaczyna 
cierpieć jej małżeństwo. Baśka 
idzie do lekarza, bo postana-
wia coś z tym zrobić. Dostaje 
leki i skierowanie na terapię. 
Ma nadzieję, na lepsze jutro. 

Świadomość

Takich historii, jak te opi-
sane wyżej, jest całe mnóstwo. 
Są u dzieci, młodzieży, doro-
słych i staruszków. Każdy, 
absolutnie każdy, może za-
chorować na depresję. Tylko 
żebyśmy jej nie pomylili 
z krótkim epizodem gorszego 
humoru. Bo to nie jest tak, 
że depresja jest i za moment 
sama znika. Noga inwalidzie 
też cudownie nie odrośnie. 
Depresja trwa miesiące, a na-
wet lata. I zazwyczaj ci, któ-
rzy wiecznie się uśmiechają, 
są chorzy. 

N I E  B Ó J  S I Ę  P R O -
SIĆ O POMOC. JESTEŚ 
WAŻNY/ WAŻNA. I PA-
MIĘTAJ, ŻE TO JEST OK. 
MASZ PRAWO DO TEGO 
C O  C Z U J E S Z .  M A S Z 
PRAWO SZUKAĆ PO-
MOCY. 

Uwaga: jeśli masz osobę 
chorą na depresję w swoim 
otoczeniu - bądź. I szukaj 
pomocy. Dla niej i dla siebie. 
Chociażby online na https://
wyleczdepresje.pl/ lub pod 
różnymi numerami telefonów, 
np. 22 654 40 41; 800 70 2222.
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ks. Dariusz Kruczyński, ks. Ryszard Sawicki

Cegiełka na rozbudowę Centrum Senioralnego „Misericordia”

Ełcka Caritas przygotowała 
„Kalendarz Miłosierdzia” na 
rok 2021. Stanowi on cegiełkę 
na jedno z najnowszych na-
szych dzieł – Centrum Senio-
ralne „Misericordia”, które 
rozbudowujemy, uwzględ-
niając aktualne potrzeby sta-
rzejącego się społeczeństwa. 
Powstaje nowy, 4-piętrowy 
gmach, gdzie znajdzie się 
docelowo 90 nowych miejsc 
dla osób w podeszłym wieku 
i przewlekle somatycznie cho-
rych, wymagających opieki. 
Znajdzie się w nim: kaplica, 
stołówka, centrum rehabilita-
cyjne, gabinet terapii zajęcio-

wej, gabinet lekarski i pielę-
gniarki, pokoje 1 i 2-osobowe. 
Włącz się w to dzieło, nabywa-
jąc kalendarz i składając ofiarę 
15 zł jako swoją cegiełkę na 
rozbudowę Centrum Senio-
ralnego „Misericordia” lub 
wpłacając dobrowolną ofiarę 
na nasze konto z dopiskiem 
„DPS Misericordia” (PKO 
BP S.A. o/Ełk  29 1020 4724 
0000 3302 0027 2369). Z ka-
lendarza dowiesz się o dziełach 
i akcjach charytatywnych ełc-
kiej Caritas. Zawiera on prze-
pisy kuchni mazurskiej i nie 
tylko... Znajdziesz w nim także 
porady przydatne w codzien-

nym życiu. Za pomoc w two-
rzeniu kalendarza serdecznie 
dziękujemy ks. Krzysztofowi 
Zubrzyckiemu - redaktorowi 
naczelnemu „Martyrii”. Od 

października 2020 r. „Kalen-
darz Miłosierdzia” można 
nabyć w parafiach diecezji 
ełckiej, siedzibie Caritas i Księ-
garni św. Jerzego.

17 października obchodzi-
liśmy Międzynarodowy Dzień 
Walki z Ubóstwem. Tego dnia 
szczególnie zwracamy uwagę 
na problem biedy i wyklu-
czenia społecznego oraz pa-
miętamy o osobach, którym 
wiedzie się gorzej w życiu. Co 
roku Caritas Diecezji Ełckiej 
włącza się w obchody tego 
dnia poprzez wydawanie zupy 
i herbaty w ełckim Parku So-
lidarności. Przeciwdziałanie 
zjawisku głodu jest bowiem 
ważnym obszarem pracy Ca-
ritas, która prowadzi ponad 
1000 punktów wydawania 
żywności w Polsce. Kuchnie 
i jadłodajnie to jedna z naj-
bardziej charakterystycznych 
form naszej działalności.

Dzień Walki z Ubóstwem 
rozpoczyna jesienno-zimową 
akcję ełckiej Caritas „Najlepsza 

Najlepsza zupa w mieście
zupa w mieście”. Od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 12.00-13.00 w Domu 
Dziennego Pobytu przy ul. 
Kościuszki 17 w Ełku wyda-
jemy ciepłą zupę. Po posiłek 
zgłaszają się osoby bezdomne 
oraz wiele osób ubogich z mia-
sta Ełku. Osoby te znajdują się 
w trudnej sytuacji materialnej, 
są bezrobotne, samotne, czę-
sto mają problem z alkoholem. 
Możliwość otrzymania takiej 
pomocy ma szczególne zna-
czenie dla bezdomnych, dla 
których gorąca zupa i chleb 
przy niskich temperaturach 
decydują wręcz o przeżyciu. 
Zupa rozchodzi się zazwyczaj 
w pół godziny, ale jest jej tyle, 
aby wystarczyło dla wszyst-
kich, którzy tego dnia przyszli. 

Poprzez akcję walczymy z 
ubóstwem oraz zjawiskiem 

marnotrawienia żywności. 
Najlepsza zupa jest gotowana 
przede wszystkim z tego, co 
uda się nam pozyskać. Współ-
pracujemy ze sklepami oraz 
lokalami gastronomicznymi, 
aby produkty spożywcze z 
krótkim terminem, a nada-
jące się jeszcze do konsumpcji 
były przekazywane za naszym 
pośrednictwem do jadłodajni 
i najuboższych mieszkańców 
diecezji ełckiej. 

Jeśli ktoś chce bowiem po-
znać przepis na najlepszą zupę, 
musi sięgnąć do historii  przy-
gotowywania posiłku podczas 
srogiej zimy przez zwierzęta w 
lesie (książka dla dzieci „Naj-
lepsza zupa na świecie”). Do 
domu żółwia podczas zamieci 
śnieżnej trafiają różne zwie-
rzęta, aby się ogrzać. Każdy 
zostaje serdecznie przyjęty 

przez gospodarza, który aku-
rat gotuje zupę. Gościnny żółw 
wszystkich zaprasza na zupę, 
a każdy dodaje do posiłku coś 
od siebie. Zwierzęta wspólnie 
kroją składniki i nakrywają do 
stołu. Gdy zupa jest gotowa, 
okazuje się, że to najlepsza 
zupa na świecie, bo została 
ugotowana z wielu składni-
ków, z dobroci i chęci współ-
działania

Renata Stańczyk
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„Samodzielni i zaradni” 
- program wsparcia osób niepełnosprawnych

14 osób niepełnosprawnych 
z powiatu ełckiego i piskiego 
bierze udział w projekcie „Sa-
modzielni i zaradni”. W pro-
gramie zaplanowano jedno-
dniowe spotkania w Ełku, 
podczas których uczestnicy 
układali sztuczną trawę oraz 

sadzili krzewy i kwiaty. Ko-
lejne zajęcia to trzydniowe 
warsztaty w Orzyszu, na 
których niepełnosprawni 
przejdą treningi umiejętności 
społecznych i zawodowych, 
porywalizują na spotkaniach 
sportowo-ruchowych. Będą 

również wyjścia do kina, cu-
kierni i restauracji. Zadanie re-
alizowane jest od 01.09.2020 r. 
do 31.12.2020 przy wsparciu 
finansowym Samorządu Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego ze środków PFRON.

Ewelina Flak, ks. Ryszard Sawicki

Wyjazd wolontariuszy do Ostrówka i Warszawy

3 października 2020 r. 
wolontariusze działający 
przy Zespole Szkół Spor-
towych w Ełku, a zarazem 
laureaci konkursu: „Szkolne 
Koło Caritas Roku 2019” 
wzięli udział w wyjeździe do 
Ostrówka i Warszawy. Nad 
przebiegiem wyjazdu i dobrą 
atmosferą czuwali: p. Ewelina 
Flak - opiekun SKC, s. Felicyta 
ze Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia i ks. Ry-
szard Sawicki - wicedyrektor 
ełckiej Caritas.

Wcześnie rano wyru-
szyliśmy autokarem z Ełku 
w stronę stolicy. Pierwszym 
celem naszego wyjazdu był 
Ostrówek k. Warszawy, 
gdzie znajduje się Dom św. 
Faustyny. Helena Kowalska 
przebywała w nim w latach 
1924-1925 jako pomoc do-
mowa w rodzinie Aldony 
i Samuela Lipszyców. Pod-
jęła tę pracę, aby uzbierać na 
potrzebny posag. W tamtych 
czasach klasztory wymagały 
wyprawki, by zabezpieczyć 
się przed przyjmowaniem 

osób bez powołania, ucieka-
jących przed biedą. Mogliśmy 
zwiedzić cały dom, w którym 
posługiwała Helenka Kowal-
ska, jak również przypomnieć 
sobie jej historię. Nie mogło 
zabraknąć wspólnego posiłku 
na świeżym powietrzu.

Następnie udaliśmy się do 
Warszawy, gdzie zwiedziliśmy 
PGE Narodowy trasą „Poczuj 
się jak VIP”. Obejmuje ona 
ekskluzywne miejsca prze-
znaczone dla najważniejszych 
gości. Podziwialiśmy: trybunę 
dolną, strefę zawodniczą, 
szatnię polskiej reprezenta-
cji, pomieszczenie odnowy 
biologicznej, biznes klub, 
salę kinową, gdzie odbywają 
się konferencje prasowe, cen-
trum prasowe, czyli miejsca 
pracy dziennikarzy, sektora V, 
czyli sektora VIP dla najważ-
niejszych osób, bez których 
nie mógłby odbyć się mecz, 
dwie najbardziej prestiżowe 
loże VIP (Lożę Platynową 
i Kryształową), płytę boiska 
oraz kaplicę wielowyzna-
niową. Na koniec panoramę 

Warszawy i cały stadion mo-
gliśmy zobaczyć z najwyższego 
punktu widokowego po pra-
wej stronie Wisły, z sektora 
górnej trybuny (G19).

Kolejnym miejscem na-
szego zwiedzania było Stare 
Miasto w Warszawie. Spacer 
rozpoczęliśmy oczywiście od 
Zamku Królewskiego i Ko-
lumny Zygmunta. Podziwia-
liśmy m. in. Archikatedrę 
św. Jana, kościół św. Krzyża, 
Pałac Prezydencki, najważ-
niejsze warszawskie pomniki 
i rzeźbę warszawskiej Syrenki. 
Zachwycaliśmy się malowni-
czymi uliczkami i miejskimi 
murami. Po krótkim cza-

sie wolnym wyruszyliśmy 
w stronę Ełku, gdzie po drodze 
zatrzymaliśmy się w restau-
racji McDonald’s, aby posilić 
nasze ciała.

Niestety, wszystko co do-
bre, szybko się kończy. Ok. 
godz. 21.30 powróciliśmy do 
Ełku. Jednak wspomnienia 
na długo pozostaną w naszej 
pamięci. Bardzo dziękujemy 
za zorganizowanie wyjazdu 
Caritas Diecezji Ełckiej. Skła-
damy również serdeczne po-
dziękowania s. Felicycie za 
jej pogodę ducha, wspólną 
modlitwę i śpiew oraz obda-
rowanie prezentami, m.in. 
„Dzienniczkami” s. Faustyny.
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Spotkania Parafialnych Zespołów Caritas

W dniach 2-3 października 
2020 r. w Ełku, Orzyszu i Au-
gustowie odbyły się spotkania 
wolontariuszy Parafialnych 
Zespołów Caritas. Na co dzień 
działają oni przy swoich para-
fiach w całej Diecezji Ełckiej. 
Spotkaniu przewodniczył ks. 
Dariusz Kruczyński, dyrek-
tor Caritas Diecezji Ełckiej. 

Podczas szkolenia omó-
wiono kwestię Ogólnopol-
skiej Zbiórki Żywności „TAK. 
POMAGAM!”, która odbyła 
się w dniach 25-26 września 
br. na terenie diecezji ełckiej, 
a także przygotowania do 
Bożonarodzeniowej Zbiórki 
„TAK. POMAGAM!” zapla-
nowanej na 4-5 grudnia br. 

Kolejnym etapem spotkania 
było sprawozdanie z zakoń-
czenia Podprogramu 2019, 
Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014 -2020 oraz 
omówienie rozpoczęcia Pod-
programu 2020. Zaprezento-
wana została także nowa sieć 
komórkowa Caritas Łączy. 1/3 
zysku operatora tej telefonii 

komórkowej przeznaczona 
jest na cele charytatywne. Na 
koniec omówiono bieżące 
sprawy dotyczące działalności 
wolontariuszy i realizowanych 
przez nich przedsięwzięć ma-
jących na celu pomoc osobom 
potrzebującym.

21 września 2020 r. Warsz-
taty Terapii Zajęciowej w Goł-
dapi obchodziły XX-lecie swo-
jego powstania. Uroczystości 
jubileuszowe rozpoczęły się 
Mszą św. sprawowaną w ko-
ściele konkatedralnym pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła w Gołdapi. Eucharystii 
przewodniczył i homilię wygło-
sił ks. Dariusz Kruczyński – dy-

rektor Caritas Diecezji Ełckiej. 
Wzięli w niej udział uczestnicy 
WTZ w Gołdapi, ich rodzice 
oraz pracownicy. Towarzyszył 
im ks. Janusz Niedźwiecki, który 
zajął się m.in. oprawą muzyczną 
naszej dziękczynnej modlitwy 
w kościele.

Dyrektor ełckiej Caritas 
skierował swoje słowa uznania 
do p. Jerzego Sobisza – dłu-

goletniego kierownika WTZ 
i jego współpracowników. Od-
czytano także list p. Marzanny 
Marianny Wardziejewskiej – 
starosty gołdapskiego z po-
dziękowaniami, gratulacjami 
i życzeniami dalszej owocnej 

pracy na rzecz aktywizacji 
osób z niepełnosprawnością. 
Nie mogło zabraknąć jubile-
uszowego tortu. Przekazane 
wyrazy uznania podkreśliły 
znaczącą rolę WTZ w Gołdapi 
w życiu lokalnej społeczności.

Anna Falińska, ks. Ryszard Sawicki

XX-lecie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Gołdapi

ks. Ryszard Sawicki

Słodkie zakończenie lata

Ełcka Caritas we wrześniu 
i październiku 2020 r. rozda-
wała darmowe lody na słodkie 
zakończenie lata. Można było 
nas spotkać przy specjalnie 
oznakowanych chłodniach 
„Zero marnowania”. Każdy, 
kto miał ochotę, mógł za 
darmo odebrać loda. To nasz 
prezent dla wszystkich z okazji 
końca lata. Do rozdania mieli-

śmy ok. 365 tys. lodów, które 
w kilku partiach otrzymaliśmy 
od firmy E.Wedel - kultowej, 
czekoladowej marki w Polsce. 
Trafiły one przede wszystkim 
do dzieci i młodzieży w pla-
cówkach oświatowych, do 
parafii, domów opieki spo-
łecznej i innych instytucji oraz 
organizacji pozarządowych na 
terenie całej diecezji ełckiej.
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Ogrzewalnia dla osób bezdomnych

Osoby bezdomne mogą 
korzystać od 1 października 
w godzinach wieczornych 
i w nocy z  Ogrzewalni im. 
św. Ojca Pio w Ełku. Placówka 
w tym roku funkcjonuje przy 
ul. Kościuszki 18 i jest czynna 
codziennie w godz. od 18.00 
do 8.00.

Podobnie jak w latach ubie-
głych ełcka Caritas uruchomiła 
ogrzewalnię, w której ciepłe 
miejsce do spania znajdą osoby 
bezdomne. Wszystkie miej-
sca są siedzące, gdyż zgodnie 
z rozporządzeniem Minister-

stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ogrzewalni nie 
ma łóżek. Jest za to miejsce do 
zaparzenia herbaty, wydania je-
dzenia oraz łazienka i magazyn, 
z którego opiekunowie w razie 
potrzeby wydają odzież. Przez 
całą noc w placówce pełni dy-
żur opiekun, który prowadzi 
ewidencję osób chcących się 
ogrzać. Informuje również 
o innych formach pomocy 
w mieście Ełku, skierowanych 
do osób bezdomnych.

Aby móc przebywać 
w schronisku dla bezdom-

nych, trzeba być zupełnie 
trzeźwym, co dla wielu osób 
bezdomnych jest niestety wy-
mogiem nie do pokonania. 
Natomiast do ogrzewalni są 
przyjmowane także osoby po 
spożyciu alkoholu. Trzeba jed-
nak pamiętać, że ogrzewalnia 
nie zastępuje izby wytrzeź-
wień. Osoby pijane są kiero-
wane do izby wytrzeźwień. 
Obowiązuje również całkowity 
zakaz wnoszenia oraz spoży-
wania alkoholu. Wchodzący 
muszą zostawić swoje rzeczy 
w przechowalni.

Jeśli zauważycie podczas 
niskich temperatur w okre-
sie jesienno-zimowym osobę 
bezdomną, powiadomcie straż 
miejską albo policję. Służby 
mundurowe posiadają in-
formację o funkcjonowaniu 
ogrzewalni i wskażą lub po-
mogą w dotarciu do miejsca 
pomocy. Ogrzewalnia im. św. 
Ojca Pio jest finansowana ze 
środków Gminy Miasta Ełku.

ks. Ryszard Sawicki

Poświęcenie figur Matki Bożej

7 października 2020 r., we 
wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej, 
na terenie kompleksu Ca-
ritas Diecezji Ełckiej miało 
miejsce poświęcenie figur 
Matki Bożej, które od kilku 
tygodni stoją przed Domem 
Pomocy Społecznej „Miseri-
cordia” i Domem Samotnej 
Matki im. bł. Marianny Bier-
nackiej w Ełku. Akt ten został 
poprzedzony Eucharystią. 
W homilii kapłan zachęcał do 
modlitwy różańcowej. Przy-
wołał cud dokonany podczas 

bitwy morskiej pod Lepanto 
w 1571 r., kiedy to nieliczne 
wojsko chrześcijańskie od-
parło atak muzułmańskiej 
armii. Św. Pius V, świadom, 
komu zawdzięcza cudowne 
ocalenie Europy, uczynił 
dzień 7 października świę-
tem Matki Bożej Różańcowej. 
Papież spełnił swoją misję – 
ocalił Europę przez swe posty 
i modlitwy, przez wezwanie 
chrześcijan do wielkiej mo-
dlitwy różańcowej. 

Postumenty Matki Bożej 
będą miejscem Jej czci. Tego 

dnia dokonaliśmy zawierzenia 
mieszkańców i pracowników 
Najświętszej Maryi Pannie, 

prosząc o potrzebne łaski oraz 
o ochronę przed pandemią ko-
ronawirusa.
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Budować  WSPÓLNOTĘ

Czas ucieka 
wieczność czeka!dr Danuta Święcka

- teolog
e-mail: d1a2@poczta.onet.pl

Przemijanie nabiera 
dramatyczności wów-
czas, kiedy główną 

uwagę skupimy na obecnym 
kształcie naszego życia. Kiedy 
zapatrzymy się w siebie i swoje 
życie, nasz wzrok zostanie 
przysłonięty problemami, 
a myśli zasłoni góra ciemności, 
wtedy popadamy w lęk. Razem 
z Hiobem możemy płakać nad 
sobą, powtarzając ,,Człowiek 
zrodzony z niewiasty ma krót-
kie i bolesne życie. Wyrasta 
i więdnie jak kwiat, przemija 
jak cień chwilowy” (Hi 14,1n). 
,,Doprawdy życie wszystkich 
ludzi jest marnością. Człowiek 
jak cień przemija, na próżno 
tyle się niepokoi” (Ps 39,6n). 
Niestety, ten bezsensowny styl 
przemijania bywa również wy-
bierany przez nas. Może stać 
się dla nas prawdziwym nie-
szczęściem. Jest jednak droga 
do wiecznej radości do nieba do 
Boga – jak tam dojść?

Żwirek, piasek czy woda?

Kard. R. Sarah w jednej ze 
swoich książek opowiedział 
taką pouczającą historyjkę, 
która daje wiele do myślenia. 
Otóż, pewien profesor, prze-
prowadził dla studentów do-
świadczenie. Wyjął spod stołu 
ogromny słój i postawił go na 
środku, następnie włożył do 
niego kilkanaście kamieni 
wielkości piłki tenisowej, wy-
pełniając go po brzegi. Spytał 
swoich studentów, ,,Czy słój 
jest pełen?” Wszyscy odpo-
wiedzieli: ,,Tak”. ,,Naprawdę?” 
Zapytał. Odczekał klika se-
kund i wyjął spod stołu po-
jemnik ze żwirem i starannie 
wysypał go lekko potrząsając 

słojem. I tym razem zadał 
pytanie: ,,Czy słój jest pełen?” 
Jeden ze słuchaczy rozumiejąc 
jego podstęp, odpowiedział: 
,,Prawdopodobnie nie”, ,,Do-
brze!” - odparł stary profesor. 
Znowu schylił się i wydobył 
spod stołu piasek i wsypał go 
do słoja. Jak wiadomo piasek 
wypełnił przestrzeń między 
żwirem a kamieniami. Po raz 
kolejny zapytał, ,,Czy słój jest 
pełen?”. Tym razem studenci 
bez wahania odpowiedzieli: 
,,Nie!”. ,,Dobrze!”, odparł pro-
fesor i wziął do ręki dzbanek 
z wodą i wypełnił nią słój po 
brzegi. Następnie zapytał ze-
branych: ,,Jaką wielką prawdę 
udowadnia nam to doświad-
czenie?”. Z sali padały różne 
odpowiedzi, zaś ostateczny 
wniosek należał do profesora: 
,, Jeśli w pierwszej kolejności 
nie włożymy do słoja dużych 
kamieni, to potem nigdy nam 
się nie uda ich włożyć”. Jeżeli 
w naszym życiu dajemy pierw-
szeństwo żwirowi, piaskowi to 
będzie ono wypełnione drob-
nostkami, czyli bez większego 
znaczenia i wartości i zapewne 
nie starczy nam już czasu na 
sprawy wieczne i nieprzemi-
jające. 

Zatem, co w naszym życiu 
jest dużymi kamieniami? Ro-
dzina, zdrowie, kariera, marze-
nia, przyjaciele? Co z tego ma 
wartość wieczną? Po śmierci, 
spotkamy się z Bogiem. Zatem 
zdrowy rozsądek podpowiada 
nam, że teraz w czasie ziem-
skiego życia jest odpowiedni 
czas, aby Boga poznać, rozma-
wiać i zaprzyjaźnić się z Nim. 
W jaki sposób? 

Kamień podsta-
wowy to modlitwa

Dużym kamieniem, który 
powinien wypełnić nasze ży-
cie, odwołując się do doświad-
czenia ze słojem, powinna być 
modlitwa. To pozorne nic nie-
robienie, to bycie z Bogiem, 
jest czasem najcenniejszym. 
Wtedy działa w nas Bóg, który 
wszystko tworzy, odnawia, 
abyśmy stali się podobni do 
Niego. 

Jak się modlić? Tak jak po-
trafimy, ale nie może być to 
czas, kiedy będziemy realizo-
wali siebie i swoje pomysły! 
W modlitwie nie chodzi o dłu-
gość, jej rodzaj, ale o nawiąza-
nie osobistej relacji z Jezusem. 
Tak wiele robimy, tak wiele 
myślimy, tak wiele mówimy, 
z wielkim hałasem zajmujemy 
cały teren naszego wnętrza, 
gdzie jest zatem miejsce dla 
Boga? On żyje w nas, ale czy 
ma swobodę, by żył, działał 
i wyrażał się?  Dlatego najlep-

szy rodzaj modlitwy to milcze-
nie i słuchanie! Pozwól, by to 
Duch Święty modlił się w tobie 
i prowadził cię do spotkania 
z Jezusem. Patrz z ufnością jak 
dziecko na Ojca, nawet pośród 
najtrudniejszych doświadczeń 
życia. Kiedy będziesz jak Jezus 
niesłusznie oskarżany, wzgar-
dzony, w Ogrójcu i na Krzyżu. 

Każda przyjaźń wymaga 
czasu, dlatego wchodząc w oso-
bistą relację z Jezusem trzeba 
dać Mu nieco swobody, czekać 
na Niego, a może nawet prze-
prawić się przez pustynię lub iść 
jak pielgrzym, szukając światła. 
On pierwszy cię umiłował, dla-
tego modlić się to pozwolić się 
kochać i samemu kochać. To 
patrzeć na Boga i pozwolić, by 
On patrzył na ciebie. 

Modlić się to dbać o ciszę 
swojego serca, bo milczenie 
jest drogą do osobistego i we-
wnętrznego spotkania z mil-
czącą i żywą obecnością Boga, 
którego poznawać i wielbić 
będziemy całą wieczność. 
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RODZINA  tu zaczyna się życie

Monika i Michał Czekałowie 
– małżonkowie, doktoranci 

UKSW, specjaliści 
poradnictwa rodzinnego

Świętość na co dzień 
a karmienie piersią

W listopadzie szcze-
g ó l n i e  c z ę s t o 
myślimy o życiu 

wiecznym, świętości. Zasta-
nawiamy się, co to znaczy 
być świętym. Życie rodzinne 
niewątpliwie daje wiele szans 
na rozwój osobisty i duchowy. 
Opieka nad dziećmi wiąże się 
z nieustanną szkołą cierpliwości. 
A skoro o dzieciach mowa, to 
nierozłącznie z nimi wiąże się 
temat karmienia piersią. 

Duchowy wymiar karmienia 
piersią

Wizja matki karmiącej 
piersią znajduje swoją obec-
ność już w Starym Testa-
mencie: „Radujcie się wraz 
z Jerozolimą, weselcie się 
w niej wszyscy, co ją miłuje-
cie! Cieszcie się z nią bardzo 
wy wszyscy, którzyście się 
nad nią smucili, ażebyście 
ssać mogli aż do nasycenia 
z piersi jej pociech; ażebyście 
ciągnęli mleko z rozkoszą 
z pełnej piersi jej chwały”. (Iz 
66, 10 – 11). Na kartach No-
wego Testamentu w liście do 
Koryntian wspomniał o tym 
także św. Paweł: „A ja nie 
mogłem, bracia, przemawiać 
do was jako do ludzi ducho-
wych, lecz jako do cielesnych, 
jak do niemowląt w Chrystu-
sie. Mleko wam dałem, a nie 
pokarm stały, boście byli nie-
mocni; zresztą i nadal nie je-
steście mocni. Ciągle przecież 
jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli 
bowiem jest między wami 
zawiść i niezgoda, to czyż nie 
jesteście cieleśni i nie postępu-
jecie tylko po ludzku?”(1 Kor 
3,1-3). Również papież Fran-
ciszek wielokrotnie w swoich 

wypowiedziach namawia 
matki do karmienia swoich 
dzieci piersią, porównując to 
do pewnego rodzaju daru, jaki 
mogą im ofiarować: „Dzieci 
mają swój własny dialekt. 
Kiedy jedno zaczyna płakać 
dołączają do niego kolejne, jak 
w orkiestrze. Kiedy zaczynają 
dawać ‘koncert’ to dlatego, że 
nie czują się komfortowo. 
Albo jest im za gorąco albo 
jest im niewygodnie, albo są 
głodne. Jeśli są głodne, bez 
jakichkolwiek obaw karmcie 
je piersią, bo właśnie to jest 
język miłości”.

Maryja Matka Karmiąca

Na Soborze w Efezie (431 r.) 
został ustanowiony dogmat 
o boskim macierzyństwie 
Maryi, który głosił, że jest 
ona matką zarówno Chrystusa 
Człowieka jak i Chrystusa 
Boga. Żeby rozpowszechnić 
tę ideę zaczęto przedstawiać 
ją w tej najbardziej macie-
rzyńskiej czynności, ponieważ 
tak można zinterpretować gest 
karmienia dziecka. Znane są 
dzieła sztuki zawierające tego 
typu przedstawienia z V i VI 
wieku, czyli mniej więcej 100 
lat po Soborze Efeskim. Ich 
sens teologiczny przeplata 
się z pewną tradycją ikono-
graficzną, która znacznie 
wyprzedza chrześcijaństwo. 
Wizerunek bogini karmiącej 
boskie dziecko znaleźć można 
np. w Egipcie w przedstawie-
niu Izydy karmiącej Horusa. 
Dość często chrześcijaństwo 
adaptowało schematy iko-
nograficzne z tradycji sztuki 
pogańskiej.

Motyw Matki Bożej Kar-
miącej jest znany w sztuce od 
czasów średniowiecza. Łaciń-
ska nazwa tego typu przed-
stawień to „Maria Lactans”. 
W internecie znaleźć można 
dziesiątki pięknych i orygi-
nalnych przedstawień Maryi 
Karmiącej, zarówno w sztuce 
wschodniej jak i zachodniej. 
Ciekawy jest fakt, że do naj-
oryginalniejszych należą te 
z końca średniowiecza, gdzie 
pokazanie karmiącej Matki 
Bożej z odsłoniętą piersią było 
normalne i naturalne. 

Poza wizerunkiem Maryi 
Karmiącej znaleźć można 
także inny schemat ikono-
graficzny zdobywający wielką 
popularność, czyli uosobienie 
Caritas – miłości ofiarnej. Ko-
bieta karmiąca dziecko pier-
sią staje się jej odzwierciedle-
niem. Takie przedstawienia 
pojawiają się na nagrobkach 
jako wyraz cnót zmarłych. 
W Bazylice watykańskiej jest 
kilka przedstawień kobiet 
karmiących dzieci na na-
grobkach papieży. Tego typu 
przedstawienia wywodzą się 
z ugruntowanej w teologii 
przynajmniej już od V wieku 
wierze, że Maryja jest nie tylko 
matką Chrystusa, ale także 
wszystkich ludzi. Matka Bo-
ska okazuje miłość, karmiąc 
swoim mlekiem. Istnieje 
również motyw tzw. „laktacji 
świętych” - święci, którzy mo-
dlą się przed Matką Boską, są 
przez nią karmieni mlekiem, 
tryskającym z jej piersi. Jest 
to np. laktacja św. Bernarda 
z Clairvaux, który modląc się 
przed Matką Boską, miał do 
niej powiedzieć: „Pokaż, że je-

steś matką” i wówczas figura 
miała go napoić swoim mle-
kiem. Chyba najbardziej niesa-
mowite przedstawienia, jeżeli 
chodzi o pierś Matki Boskiej, 
pojawiają się w sztuce nider-
landzkiej XVI i XVII wieku. Są 
to przedstawienia Maryi, która 
wstawiając się za ludzkością na 
Sądzie Ostatecznym, rozsuwa 
szaty i pokazuje Jezusowi Sę-
dziemu swoją pierś jako Ta, 
która może o więcej prosić, 
ponieważ jest Jego Matką. 
Tego typu obrazy malował 
Rubens. Bardzo wymowny 
jest obraz, Michele da Valona 
z 1505 roku, gdzie Matka Boska 
poi mlekiem dusze w czyśćcu. 
Podobnie anonimowy obraz 
marchijski, na którym Maryja 
karmi dusze stojące w czyśćcu 
błotnym, zraszając je mlekiem 
tryskającym z piersi.

Karmienie i modlitwa

Może warto zastanowić się, 
co przepełnia myśli i serca ko-
biece podczas karmienia pier-
sią. Czy chodzi jedynie o to, 
by dzieci były zdrowe i naje-
dzone? Każdej kropli pożywie-
nia, które jest cudem od Pana 
Boga, jaki matka daje dziecku, 
może towarzyszyć modlitwa 
– różaniec, psalm recytowany 
w myślach, modlitwa dzięk-
czynna i modlitwa uwiel-
bienia. Podziękowanie Panu 
Bogu za dar życia dziecka, 
które właśnie matka karmi, 
za wszelkie dobro, jakiego się 
doświadcza. Można uwielbiać 
Pana Boga we wszystkim. To 
wpłynie nie tylko na mleko, 
ale i na karmiącą matkę, na 
jej pokój serca i radosną twarz.
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Z życia  PARAFII

Relikwie św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach

W sobotę, 3 paździer-
nika 2020 r. pod 
przewodnictwem 

bp. Adriana Galbasa SAC, bi-
skupa pomocniczego diecezji 
ełckiej odbyła się uroczystość 
wprowadzenia i instalacji reli-
kwii św. Andrzeja Boboli w ko-
ściele, któremu patronuje święty 
w Dubeninkach. Przygotowania 
i modlitwy o to parafia zanosiła 
już od dziesięciu lat. W tym dniu 
młodzież przystąpiła do sakra-
mentu bierzmowania. 

Szczególna obecność

Inicjatorem sprowadzenia 
do naszej parafii relikwii św. 
Andrzeja był bp Jerzy Ma-
zur. Wraz z parafianami mo-
dliliśmy się o ten szczególny, 
widoczny znak obecności 
naszego patrona, który jest 
też patronem Polski. Relikwie 
otrzymaliśmy z warszawskiego 
Sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli, od ojców Jezuitów. 
W ostatnim czasie, podczas 
wizyty duszpasterskiej rozma-
wiałem z parafianami o moż-
liwościach sprowadzenia 
do kościoła relikwii naszego 
patrona. Teren naszej parafii 
jest szczególny, bo styka się 
z działalnością i męczeństwem  
św. Andrzeja Boboli. Mogę 
śmiało powiedzieć, że moje 
życie jest naznaczone obec-
nością św. Andrzeja Boboli. 
Zostałem ochrzczony w ko-
ściele pod tym wezwaniem, 
w Świętajnie pod Szczytnem, 
a później wybrałem jego na 
swojego patrona od bierz-
mowania. Członkowie Rady 
Duszpasterskiej przystąpili 
do realizacji sprowadzenia 
relikwii. Naszemu działa-
niu towarzyszyła modlitwa. 
W marcu br., przywiozłem 
relikwie z Warszawy. W para-
fii rozpoczęliśmy prace zwią-

zane z zamontowaniem reli-
kwiarium i przygotowaniem 
relikwiarza. Zaangażowanie 
parafian, pomoc ks. kan. Mie-
czysława Banka oraz wsparcie 
życzliwych osób zaowocowało 
piękną uroczystością, którą 
przeżywaliśmy w naszej pa-
rafii.

Ku czci św. Andrzeja 

Nasza Ojczyzna, nasza Pa-
rafia, nasza Rodzina potrze-
buje odnowienia ewangeliza-
cyjnego w Duchu Świętym. 
Potrzebny powrót do Ko-
ścioła Domowego, modlitwy 
wspólnotowej a szczególnie 
rodzinnej i osobistej, do sza-
cunku dla wartości katolickich 
i polskich. Takim wzorem na-
śladowania był i nadal jest św. 
Andrzej Bobola. Nie ugiął się 
przed nienawiścią do Kościoła 
katolickiego i Polski, za co po-
niósł okrutną śmierć. Naszym 
parafianom towarzyszy modli-
twa za wstawiennictwem św. 
Andrzeja Boboli. Po każdej 
Mszy św. wspólnie modlimy 
się o Jego orędownictwo, po-
lecając parafię, rodziny i ład 
w Ojczyźnie. Jeśli Pan Bóg po-
zwoli, chcielibyśmy rozpocząć 
ruch pielgrzymkowy do na-
szej świątyni. Pragniemy, aby 
w przyszłości powstało u nas 
Sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli. Byłoby ono pierwsze 
w diecezji ełckiej ku czci św. 
Boboli. 

Bierzmowanie i relikwie

Uroczystości instalacji reli-
kwii przewodniczył bp Adrian 
Galbas, SAC. Podczas Mszy 
św. nasza młodzież oraz grupa 
z par. św. Michała Archanioła 

z Żytkiejm przystąpiła do sa-
kramentu bierzmowania. Eu-
charystie koncelebrowało 14. 
kapłanów. W homilii bp Ad-
rian Galbas szczególną uwagę 
zwrócił na słowa, w których 
młodzież wypowiada swoją 
prośbę o udzielenie im sa-
kramentu bierzmowania. Już 
ona zawiera całą istotę, tego 
niepowtarzalnego momentu 
ich życia. Mówił: „Jak się coś 
wydarza tylko jeden raz w ży-
ciu i jest to tak ważne, to temu 
trzeba się szczególnie przyglą-
dać i okazywać specjalny sza-
cunek. Nie wiem, ile ważnych 
rzeczy mieliście dotychczas je-
den raz w życiu. Dożyjecie być 
może późnego wieku i już ni-
gdy nie będzie przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania. A istota 
tego sakramentu zawarta jest 
w tym zdaniu: „pragniemy – 
chcę tego, aby Duch Święty 
umocnił mnie do mężnego 
wyznawania wiary i do po-
stępowania według jej zasad”. 
Właściwie, to nie można męż-
nie wyznać wiary inaczej niż 
postępując według jej zasad. 
Każdy inny sposób wyznawa-
nia wiary jest nieskuteczny, 
krótkotrwały”. Biskup zauwa-
żył, że dzisiaj młodzi ludzie nie 
mają łatwo. „Świat, w któ-
rym żyjemy, nam nie ułatwia 
mężnego wyznawania wiary, 
przeciwnie – nam to bardzo 
utrudnia. Przez siebie samych, 
przez nałogi, przez swój cha-
rakterek, przez swoją grzesz-
ność, często przez niedobry 
przykład innych, przez nasze 
lenistwo, jesteśmy osłabiani. 
Mamy coraz mniej siły do 
mężnego wyznawania wiary. 
Dlatego, potrzebujemy Kogoś, 
kto nas umocni i tym Kimś 
jest Duch Święty. Pamiętajmy, 

że „milion zgasłych świeczek 
nie zapali jednej, ale jak jest 
jedna, która się pali, to można 
od niej odpalić inne”. Potrze-
bujemy Ducha Świętego, żeby 
powiedzieć, że wiara to nie jest 
wstyd, to jest coś, z czego je-
stem dumny, także dlatego, że 
się ona ode mnie nie zaczyna” 
– wyjaśniał hierarcha. Biskup 
podkreślił również, że poprzez 
instalacje świętych relikwii, 
wszyscy jak tutaj jesteśmy, cała 
parafia dostajemy jakiś nowy 
sposób jego obecności. Życzył 
również: „niech nam w jakiś 
sposób pomaga w mężnym 
wyznawaniu wiary od naj-
młodszego po najstarszego. 
Ale także, żeby te jego relikwie 
– ten widoczny kawałek jego 
ciała był dla nas wyrzutem su-
mienia. Kiedy tu przyjdziemy, 
aby spojrzenie na te relikwie 
były dla mnie rachunkiem 
sumienia, jakimś świętym za-
wstydzeniem”- mówił biskup.

Kościół w Dubeninkach 
sięga 1620 r., a obecna świą-
tynia została wybudowana 
w 1903 r. przez wspólnotę 
protestancką. Po II wojnie 
światowej na te tereny przybyli 
katolicy, którym utworzono 
w Dubeninkach parafię pod 
wezwaniem św. Andrzeja Bo-
boli oraz św. Apostołów Piotra 
i Pawła. 

Monika Rogińska
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POZIOMO:
  1)   dzieli  pola uprawne;
  4)   miejski pojazd szy-

nowy;
  8)   baśniowy stwór zabija-

jący wzrokiem;
  9)   sygnał na trwogę;
10)   podział ról w filmie;
12)   dawna forma walki na 

morzu;
14)   odkręcany w hydran-

cie;
15)   choroba zakaźna jak 

tytuł powieści Camusa;
16)   przodek w linii męskiej;
18)   duży dźwig portowy;
20)   polewa na garnku;
22)   władca nowo obrany 

przed koronacją;
23)   bohater powieści 

„Faraon”;
24)   przepływa przez 

Weronę;
26)   dżin;
27)   koń samiec;
28)   wygodny mebel;

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą 
rozwiązanie krzyżówki. Rozwiązanie prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych do dnia 20 listopada 2020 r. Prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: BŁOGOSŁAWIENI PO-
KÓJ CZYNIĄCY Nagrody otrzymują: Halina Dzierma (Ełk), Jadwi-
ga Borkowska (Mazurowo), Henryk Milewski (Olecko)

PIONOWO:
  1)   służy do przewozu mebli;
  2)   istnienie, życie;
  3)   siostra Balladyny;
  4)   zwierzęta w chlewni;
  5)   związek chemiczny np. 

atropina;
  6)   znak zodiaku;
  7)   datek dla potrzebującego;
11)   otoczenie króla;
13)   drobna moneta w portmo-

netce;
16)   od a  do z ;
17)   Kazimierz Przerwa - ...., 

polski piewca Tatr;
18)   styl pływacki;
19)   europejska stolica;
21)   naczynko z lekiem do 

injekcji;
23)   Joanna, polska piosenkar-

ka ( „Po co nam to było „);
25)   legendarny człowiek 

śniegu.
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Gotowanie  z  MARTYRIĄ Margarita Sviridova

Żeberka w sosie pomidorowym

Pyszne żeberka w sosie po-
midorowym są idealne na je-
sienny obiad oraz jako danie 
dla gości. Można serwować 
je z ziemniakami, ryżem lub 
kaszą greczaną. 

Przy okazji podaję przepis 
na domowy sos pomidorowy. 

Składniki: 1 kg ładnych 
wieprzowych żeberek, 2-3 
ząbki czosnku, 1 papryka, 2 
pomidory, 3-4 marchewki, 1 
szklanka sosu pomidorowego, 
3-4 ziarenka ziela angielskiego, 
0,5 łyżeczki kolendry, gałązka 
świeżej bazylii, sól do smaku

Przygotowanie: Żeberka 
dokładnie umyć, pokroić na 
porcje, zalać sosem pomidoro-
wym, wymieszać, żeby żeberka 
zostały dokładnie oblepione 
sosem, odstawić na 30 min. 
Dodać pokrojone na nie duże 
kawałki marchewki, paprykę, 
grubo posiekany czosnek, ziele 
angielskie i kolendrę. Wymie-
szać. Włożyć do żaroodpornej 
formy, na wierzchu poukładać 

pokrojone pomidory i gałązkę 
bazylii, posolić, biorąc pod 
uwagę, że sos jest słony, wlać 
około 0,5 szklanki wody, za-
mknąć pokrywkę i wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 180 
stopni na około 1,5 godziny. 

Można użyć gotowego 
sosu pomidorowego, ale naj-
lepiej smakuje domowy: 2 kg 
pomidorów, 3 czerwone słod-
kie papryki i 3 duże kwaśne 
jabłka, pokroić na kawałki, 
usuwając tylko nasiona, do-
dać kilka groszków ziela an-
gielskiego i kilka goździków, 2 
liście laurowe. Dusić wszystko, 
aż warzywa będą miękkie, do-
dając około 30 minut przed 
końcem 5-6 ząbków czosnku. 

Ostudzić, zblendować, prze-
trzeć przez sito, aby usunąć 
skórkę, dodać do powsta-
łej masy 2 łyżki soli, 1 łyżkę 
cukru, zagotować, wlać do 
czystych słoików. Odwrócić 
słoiki do góry nogami, przy-
kryć ręcznikiem i pozostawić 
do ostygnięcia. Smacznego! 



Martyria DZIECIOMDZIECI oprac. Renata Różańska

Hasło krzyżówki prosimy przesłać do 20 listopada 2020 r.
Hasło z nr 9 brzmi: TAJEMNICA. Nagrody otrzymują: Monika Mielniczek (Sztabin), Asia Smokowska (Bakałarzewo), 

Sebastian Andryszczyk (Filipów)

Krzyżówka1
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Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, ile sakramen-
tów dał Pan Jezus Kościołowi.

1. Jedna z oznak choroby
2. Miejsce, gdzie trafiają złodzieje
3. Twardy i okrągły
4. Jest słodki, produkują go pszczoły
5. Strój nie dla chłopca
6. Oznaka radości na twarzy dziecka

Pokoloruj rysunek:Pierwsze dni listopada koja-
rzą się z melancholią, smutkiem i 
wspomnieniem tych wszystkich, 
których kochamy, a których 
nie ma pośród nas. Uroczysta 
Msza św., symboliczny płomyk 
lampki na grobie, czasami deszcz 
i chłód…

1 listopada obchodzimy uro-
czystość Wszystkich Świętych, a 
więc wszystkich patronów, któ-
rzy się nami opiekują. Każdy z 
nas ma swojego patrona. Imię 
patrona otrzymujemy na chrzcie 
świętym. Kiedy więc przychodzi 
dzień naszych imienin, świętuje 
razem z nami również nasz pa-
tron. Czasami jest tak, że nasze 
imię nie ma nic wspólnego z 
żadnym świętym, wtedy można 
wybrać jeszcze jedno. 

Drogie dzieci, a czy wy zna-
cie imię swojego patrona? Czy 
mogłybyście coś o nim powie-
dzieć? Odszukajcie wiadomości 
o swoim patronie i zaprzyjaźnij-
cie się z nim. 




