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BIURO PIELGRZYMKOWE

Jak odpoczywa Papież?

ul. ks. Adama Abramowicza 1 (obok kościoła św. Rocha), Białystok
czynne: pn-pt 10.00-16.00
tel.: +48 85 674 59 24, +48 888 17 96 17, e-mail: bppax@tlen.pl, www.bppax.pl

LIPIEC
12-16.07 LITWA, ŁOTWA, ESTONIA, FINLANDIA – Helsinki (5 dni) – 1490 zł
18-26.07 LIBAN – Śladami św. Charbela (9 dni) – 1850 zł +850 USD
18-29.07 MEDJUGORJE, Chorwacja, Czarnogóra, Albania – Ludbreg, Mostar, Dubrownik, Sarajewo, Budva, Kotor, Tirana –
4 dni nad morzem, wypoczynek (12 dni) – 2790 zł
SIERPIEŃ
16-20.08 BIESZCZADY (5 dni) – 1190 zł
20-29.08 WŁOCHY Rzym, San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Cascia (św. Rita), Padwa, Wenecja, Monte Cassino,
Manfredonia – wypoczynek nad morzem (10 dni) – 2590 zł
WRZESIEŃ
12-18.09 MEDJUGORJE – czas modlitwy (7 dni) – 1690 zł
06-16.09 ZIEMIA ŚWIĘTA i JORDANIA (11 dni) – 5200 zł
PAŹDZIERNIK
12-19.10 CYPR – Śladami wczesnego chrześcijaństwa (8 dni) – 3950 zł
LISTOPAD
06-10.11 RZYM – Do grobu św. Jana Pawła II (5 dni, samolot) – 2650 zł

Znajdź nas na

Katolicki Magazyn

POD TWOJĄ OBRONĘ

Niedziela godz. 19.00
Powtórki w poniedziałek o godz. 8.00 i 19.30

TVP3 Białystok

W numerze

Pracowite lato czeka w tym roku
papieża Franciszka. Na lipiec zaplanował
długą i męczącą podróż do Kanady. Dla
86-latka, który przed rokiem przeszedł
poważną operację, a od niedawna zmuszony jest korzystać z wózka inwalidzkiego,
będzie to z pewnością ogromny wysiłek.
Kolejny wakacyjny miesiąc zapowiada się
równie ciekawie: 27 sierpnia Franciszek
wręczy nominacje 21 nowym kardynałom, w tym 16 elektorom, którzy będą
w przyszłości wybierać jego następcę.
Dzień później poleci do L’Aquili, włoskiego miasta zniszczonego w 2009 r. przez
trzęsienie ziemi.
Od lat Papież spędza swoje wakacje w zaciszu Domu św. Marty, nie wyjeżdżając, tak jak jego poprzednicy, do
Castel Gandolfo. Zasadniczo rytm jego
codziennego życia się nie zmienia: nadal
wstaje ok. 4.45, spożywa posiłki o tej samej
porze, udaje się na krótki popołudniowy
odpoczynek. Wieczorem między 22.15
a 22.45 kończy dzień długą modlitwą.
Jedynie w ciągu dnia wychodzi na dłuższy
spacer, często w towarzystwie swoich
gości. Znajduje czas na nieco mniej oficjalne spotkania ze swoimi najbliższymi
współpracownikami, ale także z osobami,
z którymi chce porozmawiać na konkretne, ważne i aktualne tematy. Zawsze na
okres wakacji rezerwuje czas na lekturę
książek, ale także na odpoczynek w czasie
słuchania ulubionej muzyki. Jednak na
pierwszym miejscu w każdej tzw. wolnej
chwili jest modlitwa.
Franciszek wielokrotnie podkreślał,
że czas odpoczynku ma dla niego swoją
własną logikę i sens, i bynajmniej nie jest
synonimem nicnierobienia ani marnowania czasu. Panuje powszechna opinia,
że papież Franciszek nie lubi wakacji, ale

w rzeczywistości tak nie jest. Lubi odpocząć, wskazując, że „praca jest ważna,
ale także należy odpocząć. Nauczmy się
szanować czas odpoczynku, zwłaszcza
niedzielę” (Tweet:@pontifex z dnia 10
października 2015 r.).
Warto przywołać jeszcze jedno jego
stwierdzenie. 2 kwietnia 2015 r. Papież
powiedział (co prawda do kapłanów, ale
każdy może to odnieść do siebie): „Zdarza
się również, że kiedy czujemy ciężar pracy
duszpasterskiej, może pojawić się pokusa,
by odpoczywać byle jak, jakby odpoczynek nie był Bożą rzeczą. Nie popadajmy
w tę pokusę. Nasze zmęczenie także jest
cenne w oczach Jezusa, dlatego je przyjmuje i daje nam czas, by odpocząć”.
Myślę, że przykład spędzania wakacji
przez Ojca Świętego może nam pomóc
nieco inaczej na nie spojrzeć. Niezależnie czy sami udajemy się w podróż, czy
wraz z rodziną i dziećmi zamierzamy
wyjechać w dalsze czy bliższe miejsca, czy
też wakacje spędzimy po prostu w domu,
najważniejsze jest to, by były one czasem
uspokojenia i choćby kilku przemyślanych
działań i aktywności, które dadzą nam
radość, poczucie dobrze wykorzystanego
czasu i pomogą odbudować nasze relacje
międzyludzkie i z Panem Bogiem.
Niech nasze wakacje będą pięknym
czasem, który przyniesie nam wiele dobra, którym później będziemy mogli
podzielić się z innymi. Zabierzmy także
na nasze wakacyjne szlaki „Drogi Miłosierdzia”. Może sięgniemy po nie w wolnej
chwili, a może podarujemy komuś, by
– jako alternatywa social mediów i plotkarskich portali – swoją treścią pomogły
zbliżyć się do Jezusa, dały wskazówki, do
czegoś zmotywowały.

od poniedziałku do piątku 9.00-18.00
soboty 9.00-14.00

Białystok, ul. Kościelna 1

tel. 85 665 24 44, 602 461 402

www.ksiegarnia-katolicka.pl
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Z Archidiecezji Białostockiej

Kościół w Polsce

fot. Teresa Margańska

PIELGRZYMKA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH DO SOKÓŁKI

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA W BIAŁYMSTOKU
16 czerwca mieszkańcy Białegostoku podczas uroczystej Eucharystii i procesji Bożego
Ciała oddali hołd Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. Po Mszy św., którą z Metropolitą Białostockim koncelebrowali abp senior Edward Ozorowski i bp Henryk Ciereszko, uroczysta procesja eucharystyczna wyruszyła tradycyjnie przez centrum miasta do
czterech ołtarzy. Przy nich diakoni odśpiewali fragmenty Ewangelii mówiące o Eucharystii,
a Arcybiskup wraz z wiernymi modlił się zawołaniami Suplikacji. Uroczystość zakończyło
wspólnie odśpiewanie hymnu Te Deum oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
miastu Białystok i całej Archidiecezji.

fot. Teresa Margańska

4 czerwca do Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce pielgrzymowały dzieci,
które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii św. Uczestniczący w pielgrzymce
abp Józef Guzdek, Metropolita Białostocki zachęcał dzieci do różnych form zaangażowania w życie Kościoła, rodzicom dziękował za świadectwo ich życia. Prosił również dzieci
o okazywanie wdzięczności rodzicom, którzy dają im przykład zaangażowania, przyprowadzając je na niedzielną Eucharystię, przekazując dar wiary i wychowując do wartości.
Po przyjęciu Komunii św. dzieci odczytały akt zawierzenia Jezusowi Chrystusowi i Matce
Bożej. Po Mszy św. tradycyjnie na stadionie OSIR-u w Sokółce miały miejsce wspólne gry
i zabawy oraz liczne atrakcje dla dzieci i rodzin.

fot. ks. Konrad Węcławski

USTANOWIENIE NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.

41. PIESZA PIELGRZYMKA RÓŻANOSTOCKA
26 czerwca ponad 1,5 tys. pątników dotarło w pieszej pielgrzymce z Białegostoku do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Różanymstoku. Do pielgrzymów, którzy
wyruszyli ze Świętej Wody dołączyli pątnicy z Zabłudowa, Moniek, Knyszyna, Dąbrowy
Białostockiej i Sokółki. Dwudniowa wędrówka była czasem dziękczynienia za zakończony
rok szkolny i akademicki. Jej uwieńczeniem była Eucharystia pod przewodnictwem abp.
Józefa Guzdka, Metropolity Białostockiego na placu przed sanktuarium. Pielgrzymka
Różanostocka jest najstarszą diecezjalną pielgrzymką i odbywa się corocznie od czasu
koronacji obrazu 28 czerwca 1981 r.

Więcej informacji, zdjęcia i materiały filmowe w serwisie internetowym ArchiBial.pl oraz na Twitterze @BialArchi

Śp. ks. kan. kmdr por. MARIAN WYDRA

13 czerwca 2022 r., w wieku 76 lat, zmarł ks. kan. kmdr por. Marian Wydra.
Ksiądz Marian Wydra urodził się w Jamnie (diecezja płocka). Święcenia kapłańskie przyjął w Białymstoku
6 czerwca 1971 r. z rąk bp. Henryka Gulbinowicza. Był wikariuszem w parafii w Supraślu (1971-1975). W latach
1975-1981 odbył studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1982-1996 był
wykładowcą homiletyki i socjologii w białostockim seminarium duchownym, a w latach 1984-1987 duszpasterzem akademickim i wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku.
Od 1991 do 1996 r. pełnił obowiązki proboszcza Garnizonu Białystok. W latach 1996-2004 był wikariuszem
parafii wojskowej pw. św. Jerzego w Sopocie. Od 2019 r. mieszkał w Domu Księży Emerytów w Białymstoku.
Msza św. pogrzebowa została odprawiona 17 czerwca 2022 r. w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza
w Białymstoku. Ciało zmarłego Kapłana spoczęło na cmentarzu w Słubicach (diecezja łowicka).

4

DROGI MIŁOSIERDZIA 7-8(143-144) lipiec-sierpień 2022

fot. ks. Konrad Węcławski

18 czerwca podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze białostockiej abp Józef Guzdek,
Metropolita Białostocki ustanowił 34 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Zaapelował
do nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., aby „z wielką wiarą i pobożnością wspierali
księży w rozdawaniu Ciała Pańskiego, zwłaszcza w tych parafiach, gdzie jest taka potrzeba”, zanosząc ją zwłaszcza ludziom przykutym do łoża choroby i boleści. Nadzwyczajny
szafarz Komunii św. to osoba świecka, którą biskup wyznaczył do pomocy kapłanowi
w rozdzielaniu Eucharystii podczas Mszy św. (tylko w specjalnych przypadkach), bądź
do zanoszenia jej chorym.

217 nowych księży diecezjalnych zostało wyświęconych w tym roku w Polsce. To prawie dwa
razy mniej niż niespełna dekadę temu. Liczba nowych
wyświęconych księży diecezjalnych w Kościele w Polsce systematycznie spada. W 2013 r. przybyło ich 401,
w 2014 r. wyświęcono 355, w 2015 – 329. W tym roku
najwięcej księży wyświęcono w diecezji tarnowskiej (17),
archidiecezji warszawskiej (13), diecezji rzeszowskiej (11)
i archidiecezji łódzkiej (10). W diecezjach sandomierskiej
i bielsko-żywieckiej przybyło 9 nowych kapłanów, w archidiecezjach katowickiej, krakowskiej i wrocławskiej
oraz diecezji opolskiej – po 8. W niektórych diecezjach
mowa jest jedynie o jednym nowym kapłanie. To przypadek diecezji bydgoskiej i archidiecezji częstochowskiej.
W archidiecezji warmińskiej nie został wyświęcony ani
jeden diakon.
„Oboje błogosławieni pozostawili nam program
życia nie tylko na lata spokojne, ale nade wszystko na trudne czasy” – mówił bp Jan Kopiec w homilii
podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w Świątyni
Opatrzności Bożej w XV Dniu Dziękczynienia, obchodzonym jako ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację
bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Elżbiety Róży Czackiej. Eucharystii z udziałem wielu polskich biskupów,
m.in. abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski i kard.
Stanisława Dziwisza przewodniczył kard. Kazimierz
Nycz. Biskup Kopiec zaznaczył, że bł. Prymas Wyszyński
otoczony był wieloma wspaniałymi postaciami a jedną
z nich była beatyfikowana razem z nim bł. Matka Elżbieta
Róża Czacka, którą również Bóg prowadził do świętości
zawiłymi drogami. „Obie te święte postacie dobrze się
rozumiały, ubogacały się duchowymi skarbami – dlatego
tyle dobra wyrosło z ich żarliwej wiary. Z tej obfitości
czerpiemy wszyscy” – powiedział kaznodzieja.
Aktem wyboru Chrystusa i przejściem pod Bramą-Rybą zakończyło się XXVI Spotkanie Młodych Lednica 2000. Uczestniczyło w nim ponad 20 tys.
młodych z całej Polski. Hasło tegorocznego spotkania
brzmiało „Na krańce świata”. W związku z trwającym
dziękczynieniem za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego podczas wydarzenia obecne były jego relikwie.
Symbolem tegorocznego Spotkania Młodych był różaniec
z lednickim krzyżem i rybką. Pierwsze spotkanie lednickie odbyło się 2 czerwca 1997 r. Pomysłodawcą spotkań
na Polach Lednickich był zmarły w grudniu 2015 r. dominikanin o. Jan Góra.
Katecheza, synod o synodalności, kończący się
Rok Rodziny Amoris laetitia oraz 25. rocznica wizyty
św. Jana Pawła II w Zakopanem – były głównymi tematami
392. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski,
które odbyło się w dniach 6-7 czerwca br. w Zakopanem.
Głównym tematem obrad Zebrania Plenarnego była
katecheza. Biskupi podkreślili konieczność ożywienia
katechezy parafialnej i ewangelizacyjnej, która daje
możliwość doświadczenia wiary, modlitwy i wspólnoty
Kościoła. „Apel o katechezę parafialną nie oznacza jednak
rezygnacji z lekcji religii w szkole. Katecheza w parafii
i lekcje religii stanowią bowiem dwie rzeczywistości
wzajemnie się uzupełniające” – napisali biskupi. „Dzięki obecności religii w szkołach Kościół ma możliwość
dotarcia z orędziem Ewangelii do szerszej grupy dzieci
i młodzieży” – podkreślili biskupi w komunikacie.

Stolica Apostolska
Praedicate Evangelium – taki tytuł nosi konstytucja apostolska papieża Franciszka o Kurii
Rzymskiej i jej posłudze Kościołowi w świecie. Ogłoszony
19 marca dokument wchodzi w życie dzisiaj, 5 czerwca.
Jest on owocem ponad ośmiu lat pracy Rady Kardynałów, powołanej w 2013 r. jako organ doradczy Papieża
w przeprowadzeniu reformy Kurii Rzymskiej i rządzeniu
Kościołem. Nowa konstytucja całkowicie uchyla i zastępuje dotychczas obowiązującą konstytucję apostolską
Pastor Bonus, wydaną w 1988 r. przez św. Jana Pawła II.
Sankcjonuje ona zmiany w Kurii Rzymskiej wprowadzone
za pontyfikatu Franciszka. Wnosi także kilka nowości:
zastąpienie dotychczasowych kongregacji i papieskich
rad – dykasteriami i połączenie kilku urzędów kurialnych, umożliwienie kierowania dykasteriami ludziom
świeckim, a także pierwszeństwo ewangelizacji w pracy
Kurii Rzymskiej.
W niedzielę 5 czerwca po odmówieniu modlitwy
Regina Caeli w Watykanie i udzieleniu apostolskiego
błogosławieństwa papież Franciszek nawiązał do trwającego pond stu dni konfliktu na Ukrainie i zaapelował
o stanowcze dążenie do pokoju. „Niech zostanie usłyszany rozpaczliwy krzyk cierpiących ludzi – widzimy
to codziennie w mediach – niech zostanie poszanowane
ludzkie życie i powstrzymane makabryczne niszczenie
miast i wsi na wschodzie Ukrainy. Proszę, nie ustawajmy
w modlitwie i niestrudzonym dążeniu do pokoju” – zaapelował Ojciec Święty. „Niech zostaną podjęte prawdziwe
negocjacje, prawdziwe negocjacje w sprawie zawieszenia
broni i trwałego rozwiązania” – powiedział Franciszek.
Z opublikowanego przez Watykański Sekretariat ds. Ekonomii sprawozdania wynika, że zbiórki
na posługę i działalność charytatywną Papieża na całym
świecie przyniosły ok. 47 mln euro. Wsparcie oferowane na potrzeby w 67 krajach wyniosło z kolei 65,3 mln
euro. Świętopietrze zbierane jest tradycyjnie w ostatnią
niedzielę czerwca. Środki uzyskane z hojności poszczególnych wiernych, diecezji i organizacji charytatywnych
przeznaczane są na wsparcie działalności charytatywnej
papieża, jak i na struktury towarzyszące jego misji apostolskiej. Na sumę zebraną w 2021 r. złożyły się, oprócz
zbiórki przeprowadzonej w uroczystość Świętych Piotra
i Pawła we wszystkich diecezjach świata, ofiary otrzymane za pośrednictwem przelewów bankowych, darowizny,
spadki oraz wpłaty dokonane na stronie internetowej.
W środę 29 czerwca w uroczystość Świętych
Apostołów Piotra i Pawła, w Bazylice św. Piotra
Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił paliusze,
przeznaczone dla nowych arcybiskupów metropolitów,
i przewodniczył celebracji eucharystycznej. W gronie
tym był nowy Arcybiskup Metropolita Białostocki Józef
Guzdek. Zgodnie z obowiązującymi obecnie procedurami
nowi arcybiskupi metropolici otrzymują paliusz z rąk
Ojca Świętego w Rzymie, a następnie w ich archidiecezji
z udziałem nuncjusza apostolskiego odbywa się uroczystość nałożenia paliusza.
www.dm.archibial.pl
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Rozważania na niedziele i święta

14 niedziela zwykła
3 lipca 2022 – Ewangelia: Łk 10,1-12.17-20

JEZUS WYZNACZYŁ JESZCZE INNYCH SIEDEMDZIESIĘCIU DWU
UCZNIÓW I WYSŁAŁ ICH PO DWÓCH PRZED SOBĄ DO KAŻDEGO
MIASTA I MIEJSCOWOŚCI, DOKĄD SAM PRZYJŚĆ ZAMIERZAŁ
Misja Jezusa jest ogromna. Ma dokonać dzieła Odkupienia.
Wyzwolić człowieka z sideł grzechu. Takie zadanie wymaga dobrej strategii. Dlatego Jezus działa pod kątem celu. Oczywiście
sam dokona dzieła Zbawienia człowieka, ale owoce tego aktu
chce rozdzielać przy czynnym współudziale ludzi.
Chrystus najpierw powołał Apostołów. To oni mają szczególną misję, aby być przy Jezusie oraz w Jego imię nauczać
i sprawować sakramenty. Jednak praca w Bożej winnicy
wymaga większego nakładu sił. Stąd decyzja, aby powołać
siedemdziesięciu dwóch uczniów.
Kościół naśladuje Jezusa i również dzieli się odpowiedzialnością za powierzone Mu dzieło. Fenomenalną posługę
czynią biskupi, kapłani oraz diakoni. Niemniej potrzeba mądrej
współpracy z osobami świeckimi. To właśnie ludzie żyjący
w świecie są niezbędnym ogniwem wspomagającym owocne
duszpasterzowanie.
Do grona owych ewangelicznych siedemdziesięciu dwóch
można zaliczyć: lektorów, akolitów, ministrantów, animatorów
rozmaitych zrzeszeń religijnych. To właśnie tacy ludzie wspierają działania współczesnych apostołów. To dzięki Nim owoce
Królestwa Bożego mogą być bardziej harmonijnie rozdzielane.
Czy angażuję się w czynną posługę w swojej parafii? A może
jest tak, że jestem biernym odbiorcą? Wymagam, ale nic nie chcę
dać od siebie?

15 niedziela zwykła
10 lipca 2022 – Ewangelia: Łk 10,25-37

A KTO JEST MOIM BLIŹNIM?
Dzisiejsza przypowieść ma w sobie słodycz, jest jednak
także ostra jak miecz. Ta perykopa powinna głęboko poruszać
nasze sumienia. Któż z nas bowiem nie był w sytuacji, w której
zignorował człowieka potrzebującego pomocy? Jakże często
zdarzyło się nam zachować jak ów lewita, który pomimo
przynależności do stanu kapłańskiego, bagatelizuje konkretną
potrzebę człowieka.
To nie szata zdobi człowieka. Najważniejsze jest wnętrze
i to jak jest kształtowane. Można deklarować wiele wzniosłych
idei, ale jeśli nie podeprze się ich konkretnymi czynami, to nic
z tego nie będzie.
W lipcu wspominamy św. Kamila de Lellis. Był to człowiek
z bogatym życiorysem. Za młodych lat żył rozrzutnie. Niewłaściwie korzystał z daru życia. Dopiero jego choroba oraz
spotkania z innym chorymi doprowadziły go do głębokiego
nawrócenia. Zrozumiał, że może służyć Bogu posługując wśród
chorych i cierpiących. Mawiał, że jakby na świecie zabrakło chorych, to trzeba by było ich niejako wykopać z ziemi. Bo tylko w ten
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sposób można ulżyć samemu Chrystusowie w Jego cierpieniach.
Wszak co uczyniliśmy jednemu z tych najmniejszych, uczyniliśmy samemu Bogu.
Rozejrzyj się wokół. Nieraz w najbliższym otoczeniu są ludzie
potrzebujący Twojej pomocy. Pamiętaj, że nawet drobny gest dobroci
może być niezwykle kojący.

16 niedziela zwykła
17 lipca 2022 – Ewangelia: Łk 10,38-42

MARTO, MARTO, TROSZCZYSZ SIĘ I NIEPOKOISZ
O WIELE, A POTRZEBA MAŁO ALBO TYLKO JEDNEGO
Aktywne życie, czy kontemplacja i modlitwa? Nieraz na tak
postawione pytanie może paść niewłaściwa odpowiedź. Jedni
powiedzą: Oczywiście aktywność, bo nic samo się nie zrobi! Drudzy
z kolei stwierdzą: Modlitwa jest najważniejsza! Bez niej ani rusz.
A może jest trzecia droga? Jaka? Połączenie obydwu postaw.
Jezus w swojej publicznej działalności nie próżnował. Był
niezwykle aktywny, ale miał też czas na osobistą modlitwę.
Dbał o jedno i o drugie. Niczego nie pomijał. Stąd wydaje się,
że dzisiejsza Ewangelia nie gloryfikuje żadnej z postaw. Słowo
Boże wzywa nas do zdrowej równowagi. Mamy dbać o rozwój
życia duchowego, ale nie możemy zapomnieć o codziennej aktywność. Normą powinien być harmonijny miks Marty i Marii.
Stań w prawdzie. Zajrzyj do swojego serca. Zobacz, czy masz czas
dla Boga? Czy nie uciekasz od modlitwy w przesadną aktywność.
A może jest na odwrót. Gros czasu poświęcasz modlitwie, a zapominasz o obowiązkach stanu?

17 niedziela zwykła
24 lipca 2022 – Ewangelia: Łk 11,1-13

PANIE, NAUCZ NAS SIĘ MODLIĆ
Uczniowie zwracają się do Jezusa z prośbą. Pragną, aby
Mistrz nauczył ich modlitwy. To niezwykle ważne przesłanie,
które wyłania się z dzisiejszej Ewangelii. Modlitwy można się
uczyć. Ba, nawet trzeba. Ponadto nigdy nie nastąpi taki etap
życia, w którym moglibyśmy powiedzieć: Już pojąłem sekret
modlitwy. Niczego więcej nie potrzebuje w życiu duchowym. Jeśli
ktoś tak stwierdzi, to niestety, będzie to przejaw pychy.
Warto naśladować uczniów. Oni zdają sobie sprawę ze
swoich ograniczeń. Chcą się rozwijać. Pragną doskonalić się
w swoim życiu duchowym. Dlatego dostają konkretną odpowiedź od Jezusa. On poucza, że po pierwsze, trzeba stawać
w przekonaniu, że Bóg jest Ojcem, który troszczy się o człowieka. Po drugie, Chrystus zachęca do nieustępliwości w modlitwie. Nie należy zrażać się niepowodzeniami. Wytrwała
modlitwa hartuje nasze wnętrze. Sprawia, że odkrywamy co
tak naprawdę jest wolą Boga.
Czy podczas wakacji mam czas dla Boga? Odpoczynek jest
niezwykle ważny, ale nie można zapominać o modlitwie. Wszak
ona jest niczym pępowina, która łączy nas ze Stwórcą.

18 niedziela zwykła
31 lipca 2022 – Ewangelia: Łk 12,13-21

GŁUPCZE, JESZCZE TEJ NOCY ZAŻĄDAJĄ TWOJEJ DUSZY OD
CIEBIE; KOMU WIĘC PRZYPADNIE TO, COŚ PRZYGOTOWAŁ?
Mówią, że trumna nie ma kieszeni. To prawda, że biedny
po śmierci nic nie zostawi, zaś bogaty niczego ze sobą nie
zabierze. Stąd dzisiejsza Ewangelia wzywa do harmonii. Dbaj
o życie doczesne i mądrze z niego korzystaj, ale pamiętaj, że
jest wieczność.
Słowa tej perykopy mogą zaskakiwać szczególnie teraz.
Jesteśmy w samym centrum wakacji. Wielu z nas korzysta
z uroków urlopu. Wypoczywamy w przepięknych sceneriach.
To ważne, aby dbać o swój odpoczynek, ale Bóg nawet w tych
okolicznościach delikatnie przypomina o tym, co najważniejsze.
Pamiętaj, że ta Ewangelia wynika z troski, jaką Bóg Cię darzy.
On nie chce zakłócać Twojego wypoczynku. Te na pozór szorstkie słowa mają przypomnieć Ci, że świat jest ulotny. Każdy kto
pokłada całą swą ufność w bogactwach, ten prędzej czy później
bardzo się rozczaruje.
Pomyśl dzisiaj o swoich „bogactwach”. Zastanów się, czy nie
przysłaniają Ci Boga i drugiego człowieka?

19 niedziela zwykła
7 sierpnia 2022 – Ewangelia: Łk 12,32-48

WY TEŻ BĄDŹCIE GOTOWI, GDYŻ O GODZINIE, KTÓREJ
SIĘ NIE DOMYŚLACIE, SYN CZŁOWIECZY PRZYJDZIE
Czujność to cecha, która powinna być wpisana w duchowe
DNA każdego ucznia Jezusa. To właśnie ona pozwala trwać
w permanentnym stanie oczekiwania na przyjście Tego, który
spełni wszelkie nasze pragnienia. Śmierć jest nieunikniona i to
właśnie na nią powinniśmy się nieustannie przygotowywać.
Jak? Po pierwsze, uświadomić sobie jej nieuniknioność. Po
drugie, oswajać się z prawdą, że po tej śmierci jest nadzieja
na lepsze życie. Po trzecie, korzystać z życia najlepiej jak to
możliwe.
Niemniej nie możemy odnosić dzisiejszej perykopy
ewangelijnej tylko do przyjścia Jezusa na końcu czasów. On
przychodzi nieustannie. Jest obecny w każdym dniu naszego
życia. Czasami jesteśmy nazbyt poważni i zadufani w sobie, aby
dostrzec Jego obecność. Tymczasem On jest bliżej niż myślisz.
Warto udać się dzisiaj na spacer i porozglądać się wokół. Może
dzięki temu dostrzeżesz, że w bardzo prozaicznych okolicznościach jest obecne dobro. A tam, gdzie jest dobro tam jest Ten,
który stworzył wszelkie dobro.
Bądź czujny! Postaraj się dostrzegać okruchy dobra. One
będą prowadziły Cię do DOBREGO.

20 niedziela zwykła
14 sierpnia 2022 – Ewangelia: Łk 12,49-53

PRZYSZEDŁEM RZUCIĆ OGIEŃ NA ZIEMIĘ
Wydaje się, że dzisiejsza Ewangelia potwierdza opinię tych,
którzy uważają, że chrześcijaństwo nawołuje do przemocy
wśród ludzi i może stawać się źródłem konfliktów. Jednak

przesłanie Jezusa jest nieco inne. On ogłasza nadejście Królestwa Bożego. To napotka na opór sił tego świata. Pierwszą
ofiarą tego konfliktu będzie On sam. Chrystus nie przystaje
na to, co zastał na Ziemi. Jezus przynosi rewolucję miłości. Jej
głównym przesłaniem jest wyrwanie ze szponów egoizmu oraz
otwarcie na drugiego człowieka.
Czytając Dobrą Nowinę zauważamy jak Jezus spala się,
aby inni mogli żyć w obfitości. W ten sposób zachęca każdego
z nas, abyśmy brali czynny współudział w tym, co On uczynił
na krzyżu. Jego Serce jest otwarte i wciąż pała niegasnącą miłością, która inspiruje nas, także do ofiary z siebie.
Bycie przy Bogu może zrodzić nawet wśród najbliższych
zazdrość i odrzucenie. Jednak nie można wtedy tracić entuzjazmu wiary. Trzeba trwać przy Krzyżu pomimo wszystko.
Wierność niedzielnemu uczestnictwu we Mszy św. może nas
przeobrazić w ludzi o mocnej wierze. Nie sztuką jest trwać
w wierze, gdy życie przepełnione jest pasmem sukcesów.
Istotą życia jest być przy Bogu nawet wówczas gdy dotykają
nas porażki i odrzucenie.
Czy pamiętasz ,by ładować swoje duchowe baterie przez uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii? Wakacje są do odpoczynku, ale
nie ma wakacji od Boga.

Uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
15 sierpnia 2022 – Ewangelia: Łk 1,39-56

MARYJA WYBRAŁA SIĘ I POSZŁA Z POŚPIECHEM
W GÓRY DO PEWNEGO MIASTA W ZIEMI JUDY
Góry w ziemi Judy są położone ok. 130 km od Nazaretu.
Zgodnie z tradycją dom Zachariasza znajdował się w dzisiejszym Ain-Karim, ok. 8 km na zachód od Jerozolimy. To właśnie
tam porusza się z radości Jan w łonie swojej matki.
Maryja wyśpiewuje Magnificat. Ten hymn w całości utkany
jest z nici Słowa Bożego. W ten sposób ukazuje, że w Słowie
Bożym czuje się jak u siebie w domu. Może swobodnie do Niego
wchodzić i z Niego wychodzić.
To, co najpełniej wybrzmiewa w hymnie Magnificat to fakt,
że Stwórca jest Bogiem, który stoi po stronie ubogich i pokornych. Co to oznacza? Mianowicie to, że najlepiej działanie
Boga ukazuje Jego MIŁOSIERDZIE. To największy przymiot
Stwórcy. Gdyby Bóg był jedynie sprawiedliwy to nigdy nie dokonałby dzieła Wcielenia. Zapłatą za grzech jest śmierć. A więc
po grzechu pierworodnym człowiekowi przynależała słuszna
kara – śmierć wieczna. Tymczasem logika Boga jest inna. On się
ujmuje za nami. Posyła swego Syna, aby nas odkupić i wyzwolić
z konsekwencji grzechu.
Ten wspaniały plan Zbawienia dokonał się przy czynnym
współudziale Niewiasty. Maryja poprzez swoje TAK, stała się
Służebnicą Pańską. Zaufała Bogu do końca. Całe swoje życie
oparła na Nim. Nigdy nie zwątpiła w Jego dobroć. Nieustannie
towarzyszyła tym, których On wybrał na Apostołów. Wspierała
oraz mobilizowała, aby ufać Jezusowi pomimo wszystko.
Konsekwencja takiego życia i takiej postawy jest fenomenalna. Ta, która sprowadzała niebo na Ziemię, sama został
wzięta do Nieba. Tam również nie założyła rąk i nie przeszła
na zasłużoną emeryturę. Ona z wysokości nieba nadal służy.
Czy zdajesz sobie sprawę, jak wielką pomoc mam w Maryi? Czy
rozumiesz, że Jej królowanie polega na służbie? Ona chce jednego,
abyś w swoim życiu czynił to, co powie Ci Jezus. Wchodzisz w to?
www.dm.archibial.pl
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Rozważania na niedziele i święta

Śladami Świętych

21 niedziela zwykła

22 niedziela zwykła

21 sierpnia 2022 – Ewangelia: Łk 13,22-30

28 sierpnia 2022 – Ewangelia: Łk 14,1.7-14

TAK OTO SĄ OSTATNI, KTÓRZY BĘDĄ PIERWSZYMI,
I SĄ PIERWSI, KTÓRZY BĘDĄ OSTATNIMI

KTO SIĘ WYWYŻSZA, BĘDZIE PONIŻONY,
A KTO SIĘ PONIŻA, BĘDZIE WYWYŻSZONY

By dobrze zrozumieć przesłanie z dzisiejszej Ewangelii
posłużymy się przykładem z życia sportowców. Każdy wie, że
w sporcie liczy się efekt końcowy. Można zapowiadać się na
wspaniałego piłkarza lub lekkoatletę. Niemniej sam talent
i dobry początek to za mało. Do panteonu najsłynniejszych
sportowców zaliczeni będą tylko ci, którzy wytrwają i osiągną
wysokie wyniki.
Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Nikt nie jest
przez Niego pominięty. Niemniej Stwórca nikogo nie wepchnie
na siłę do Królestwa Niebieskiego. Startem naszej drogi do
świętości jest sakrament chrztu, a metą życie przepełnione
miłością. Jeśli nie wydoskonalisz się w tej cnocie, to zapewne
nie otrzymasz lauru zwycięstwa.
Tylko Ci, którzy nieustannie trwają w procesie dojrzewania
do miłości mają realną szansę na ostateczne zwycięstwo. Owszem będą zdarzały się potknięcia, jednak Bóg zawsze będzie
wspierał. Jeśli skutecznie będziesz korzystał z Jego pomocy, to
z pewnością osiągniesz Zbawienie.
Czy w harmonogramie moich priorytetów jest świętość? Jeśli
nie, to może warto to zweryfikować. Pamiętaj, święci rodzą się przy
konfesjonale…

Dzisiejsza Ewangelia poucza nas o pokorze. To bardzo
pożądana cecha wśród uczniów Jezusa. Wiele mówił o niej
św. Paweł. W Liście do Rzymian poucza: Nie zabiegajcie o to, co
wyniosłe. W ten sposób zachęca do zdrowego zapominania
o sobie. Dlaczego? Odpowiedź wydaje się prosta. Jeśli nie postawię Boga i drugiego człowieka w centrum swojego życia, to
je zmarnuję. Wówczas pycha będzie mi podpowiadać, że to ja
jestem pępkiem świata. Brak autentycznej pokory doprowadzi
mnie do przekonania, że jestem najważniejszą osobą na świecie i wszystko ma być podporządkowane tylko mnie.
Święta Teresa określała pokorę jako kroczenie w prawdzie.
Bycie pokornym to bycie prawdziwym. Co to oznacza? Po
pierwsze, to, że Bóg jest Miłością i przyszedł na świat, aby mnie
wyzwolić ze zła. Po drugie, mam tendencję do wynoszenia siebie,
a poniżania innych. Po trzecie, bardziej ufam sobie niż Bogu.
Jeśli będę odkrywał prawdę o sobie i Bogu to dojdę do przekonania, że pokora to najprostsza droga do NIEBA.
Zrób rachunek sumienia. Zobacz w sobie wielkie pokłady
dobra i podziękuj za nie. Spójrz także na te przestrzenie, gdzie
króluje Twoje JA. Może czas na detronizację?

rozważania przygotował ks. KAMIL DĄBROWSKI

MICHAŁY
2022

W tym roku po raz szósty przyznane zostaną nagrody im. bł. ks. Michała Sopoćki „Michały”.
Zapraszamy Czytelników „Dróg Miłosierdzia”, parafie, organizacje, wspólnoty i stowarzyszenia do zgłaszania kandydatów. Nagroda zostanie przyznana w wybranych z sześciu kategorii
przewidzianych w regulaminie: świadek miłosierdzia Bożego w Polsce, świadek miłosierdzia
Bożego w świecie, twórca kultury miłosierdzia, wychowawca miłosierdzia, pełniący dzieła
miłosierdzia, propagator tradycji i kultury polskiej na Kresach.
Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem prosimy kierować do Redakcji „Dróg Miłosierdzia”.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 28 września, w święto bł. ks. Michała Sopoćki,
Patrona Miasta Białegostoku.

Warto przeczytać

SŁUŻYĆ BOGU I POLSCE
Gawędy o podlaskich harcerzach
27 czerwca br. w białostockim
Ratuszu odbyła się promocja niezwykłej publikacji, która jest opowieścią
o harcerzach, działających na terenie
województwa i archidiecezji w duchu harcerskich ideałów. Na całość
składa się 18 biogramów wybitnych
postaci. Jest m.in. opowieść o Stanisławie Moniuszko, legendarnym
komendancie, który życie obozowe
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łączył z adoracją i modlitwą w zaciszu
harcerskiego namiotu. Są też gawędy
o innych legendarnych skautach: ks.
Pawle Grzybowskim, Aleksandrze
Sandomierskiej, Bolesławie Klepackim, ks. Kazimierzu Kułakowskim,
Janie Jędrachowiczu czy Prymasie
Wyszyńskim.
Jak napisano we wstępie: „Podlasie ma wszelkie dane, by być matecz-
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nikiem harcerzy bez względu na kolor
chust i przynależność organizacyjną.
Pięknie, że są tu ofiarni instruktorzy,
trwają drużyny przy szkołach, nie
tracą ducha weterani”. I przede
wszystkim do nich skierowane są
opowieści zawarte w publikacji.
Wydanie zostało wsparte przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a autorami są
harcerscy instruktorzy: prof. Adam
Czesław Dobroński, hm. Andrzej
Bajkowski, ks. phm. Józef Łupiński
i ks. hm. Aleksander Dobroński.
ISBN 978-83-65893-70-3

Wydawnictwo powstało dzięki wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

SŁUŻYĆ BOGU I POLSCE
Gawędy o podlaskich Harcerzach

Nadążyć za współczesnością
ks. TOBIASZ STASIŃSKI
Często słyszymy, że trudno nadążyć za
współczesnością. Zmiany techniczne,
społeczne czy ekonomiczne wydają
się być niezrozumiałe. Postępowanie
według ciągle zmieniających się zasad
budzi wewnętrzny sprzeciw.
Część ludzi, kończąc okres młodości i rozpoczynając bardziej dojrzały
etap życia, zauważa swoje stopniowe
niedostosowanie. Najstarsi członkowie
społeczeństwa, urodzeni tuż po wojnie
bywają oskarżani o totalne niezrozumienie warunków, z jakimi zmaga się
najmłodsze pokolenie. Nie jest jednak
tak, że zmiany nabrały pędu od drugiej
połowy XX w. i postępują wykładniczo
od XXI w.
Wydaje się że problem nie leży
w czasach, ale w samym człowieku.
Nieprzychylność wobec zmian, brak
chęci uczenia się czy zwykłe wyparcie to
cechy ludzkiego charakteru, które mogą
decydować o tym, czy rzeczywistość nas
przytłoczy.
Pozornie wydaje się, że święci byli
tymi, którzy nie nadążali. Jednym z ideałów chrześcijańskich jest oderwanie
się od świata i życie nie według jego
reguł. Brak przylgnięcia sercem do
świata, nie oznacza jednak, że nie rozumie się zasad nim rządzących. Najlepszym świadectwem umiejętności życia
w świecie są młodzi ludzie. Nawet starzy
i chorzy mający opinię świętych, bywają
autorytetami dla osób młodszych o kilkadziesiąt lat.
Święty ATANAZY z GÓRY ATHOS
(5 lipca) żył w X w. na terenie dzisiejszej
Turcji. Jego wychowanie mogło sugerować, że będzie niedostosowany do
życia w społeczeństwie. Stracił rodziców
i opiekę nad nim sprawowała mniszka.

Później sam również wstąpił na ścieżkę
życia ascetycznego.
Chcąc rzeczywiście osiągnąć wyżyny
świętości obrał za swojego mistrza innego mnicha, który posiadał opinię wybitnego kierownika duchowego. Atanazy
wykazywał się więc postawą aktywną.
Szukał rozwiązań najlepszych, a nie najłatwiejszych, najbardziej domyślnych.
Jego otwarte nastawienie do zmian
spotkało się z oporem innych mnichów
na Górze Athos. Gdy otrzymał od cesarza pieniądze na wybudowanie klasztoru, współbracia wypędzili go stamtąd
dwukrotnie. Kiedy znów objął pozycję
lidera mnichów, po raz kolejny wykazał
się chęcią ustawicznego rozwoju i stworzył nowe reguły życia wspólnotowego.
Zginął w wypadku podczas budowy
kościoła. To jeszcze bardziej podkreśla
jego otwartość na zmiany. Mimo podeszłego wieku i ugruntowanej wysokiej
pozycji społecznej, pozostawał w ciągłym ruchu, niejako na pierwszej linii
frontu.
Atanazy posiadał swojego mistrza
duchowego. Otaczanie się wartościowymi ludźmi to kolejna umiejętność pozwalająca nadążyć za współczesnością.
Niezwykle wyraźnie widać ją w życiu
bł. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ
(6 lipca). Była żyjącą na przełomie XIX
i XX w. założycielką Zgromadzenia
Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera.
Jej siostrą była św. Urszula Ledóchowska, druga siostra Ernestyna
również została zakonnicą. Dalszym
krewnym był Prymas Polski kard. Mieczysław Ledóchowski. Brat Włodzimierz
został generałem jezuitów, a drugi brat
Ignacy nomen omen również generał,
podobnie jak ojciec i dziadek poświęcił
się służbie Ojczyźnie w wojsku.

Maria bez wątpienia miała szczęście
wzrastać w świątobliwej atmosferze
domowej. Jej najbliższe otoczenie było
nie tylko „szlachetnie urodzone”, ale
rzeczywiście kierowało się w życiu zasadami moralnymi. Wyniesioną z domu
bezinteresowność Teresa przelała na
swoją działalność.
Za namową znajomych misjonarek zaangażowała się w pracę na rzecz
Afryki, zwłaszcza w niezwykle aktualny wówczas problem niewolnictwa.
Do dziś wydawane jest założone przez
nią, jeszcze w XIX w., czasopismo „Echo
z Afryki”.
Niezwykle ważną umiejętnością
w próbie nadążenia za współczesnością
jest gotowość ciągłego uczenia się. Czasami nauka ta może przybierać formę
szkolną. Zawsze objawia się jednak
w gotowości mierzenia się z nowymi
wyzwaniami.
Święty OTTON z BAMBERGU (1 lipca) był niemieckim biskupem żyjącym
na przełomie X i XI w. W swoim życiu
zajmował się edukacją, pracą na dworze
królewskim, w administracji, dyplomacją i zarządzaniem diecezją. Znał języki
i działał na arenie międzynarodowej.
Mając ustabilizowaną sytuację życiową, będąc biskupem w wieku ponad
sześćdziesięciu lat, zdecydował się na
osobiste podjęcie się działalności misyjnej na Pomorzu. Chrystianizacja
tego regionu stanowiła pilne wyzwanie, z którym nie każdy umiał sobie
poradzić.
Dzięki zaangażowaniu oraz otwartemu umysłowi na świat i ludzi współczesność przestaje być przerażająca. Staje
się wówczas polem do wyrażenia swojej
kreatywności i zaradności.
www.dm.archibial.pl
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Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy,
mocno z czymś związany), to najwyższa po
papieżu godność w Kościele. Wszyscy kardynałowie razem tworzą Kolegium Kardynałów.
Kardynałów mianuje papież, wybierając ich
spośród mężczyzn, którzy mają przynajmniej
święcenia prezbiteratu. Papież dokonuje
promocji mianowanych kardynałów na konsystorzu.

Tradycyjnie wyróżnia się trzy
stopnie kardynałów: kardynałowie
biskupi – którym przydzielono diecezję podrzymską – suburbikalną.
Diecezje suburbikalne to: Ostia, Sabina-Poggio Mirteto, Porto-Santa
Rufina, Velletri-Segni, Frascati, Albano i Palestrina. W czasach starożytnych diecezje te okalały diecezję
rzymską. Kardynałowie prezbiterzy
– mają przydzielony kościół tytularny w Rzymie. Godność tę otrzymują
najczęściej kardynałowie, którzy
są ordynariuszami jakiejś diecezji
na świecie. Kardynałowie diakoni –
mają przydzielony kościół stanowią-

cy diakonię. Godność tę otrzymują
zazwyczaj kardynałowie kierujący
dykasteriami Kurii Rzymskiej.
Papież może mianować także kardynała in pectore (łac. w sercu), nie
ogłaszając jego nazwiska z ważnych
powodów. Takiemu kardynałowi
prawa i obowiązki przysługują jednakże dopiero z chwilą ogłoszenia
jego nazwiska.
Każdy nowo mianowany kardynał
podczas konsystorza otrzymuje od
papieża pierścień oznaczający związek ze Stolicą Apostolską oraz czerwony biret, który jest symbolem oddania
się kardynała na służbę Kościoła
powszechnego aż do złożenia ofiary
z życia (dokładniej usque ad sanguinis
effusionem – aż do przelania krwi).
Od 1059 r. kardynałowie, zebrani
na Kolegium Kardynałów, dokonują
wyboru nowego papieża podczas
konklawe. Czynne prawo wyborcze
w konklawe przysługuje kardynałom, którzy w dniu zaistnienia wakatu Stolicy Apostolskiej nie ukończyli

80 lat. Inną funkcją Kolegium Kardynalskiego jest doradzanie papieżowi
w ważnych sprawach Kościoła.
Kardynałowie w Kościele mają
szereg uprawnień, m.in: wybierają
papieża w czasie konklawe (jeśli mają
mniej niż 80 lat); spowiadają na całym świecie bez zgody ordynariusza
miejscowego; używają pastorału (o ile
są biskupami) w czasie Mszy św. bez
zgody ordynariusza miejscowego;
używają mitry w czasie czynności
liturgicznych (nawet gdy nie są biskupami); mogą pełnić funkcję diakonów
honorowych w czasie Mszy św. sprawowanej przez papieża (asystujący
papieżowi kardynałowie-diakoni
nie zakładają ornatu, lecz dalmatykę,
używając jednak mitry); idą w procesji, w której niesie się Sanctissimum
zawsze za baldachimem, chyba że
przewodniczy jej papież; otrzymują
obywatelstwo Państwa Watykańskiego na czas pobytu w Rzymie.

ks. ANDRZEJ DĘBSKI

Święci – znaki czasu

Uzależniony Święty

10

7 lipca wspominany jest św. MAREK
JI TIANXIANG, męczennik.
Urodził się w 1834 r. w Chinach
w prowincji Hebei nad Morzem
Wschodniochińskim. Pochodził
z bogatej rodziny chrześcijańskiej.
Założył rodzinę i bardzo się o nią
troszczył. Był lekarzem. Stosował
metody tradycyjne znane w tamtej
kulturze, m.in. akupunkturę. Ubogich leczył bezpłatnie. Był bardzo
ceniony i szanowany. Powierzono mu
troskę o dobra materialne tamtejszej
parafii. W wieku ok. 30 lat zaczął
cierpieć na dolegliwości żołądkowe.
Jedynym skutecznym lekarstwem
było opium. Uśmierzało ból, ale Marek uzależnił się, popadł w nałóg.
Początkowo kapłan udzielał mu rozgrzeszenia, ale gdy widział, że trwa
w nałogu wykluczył go ze wspólnoty
eucharystycznej. Marek cierpiał
z tego powodu, uczestniczył we Mszy
św., modlił się o łaskę wytrwania
w wierze i o to, by mógł pobożnie
zakończyć ziemskie życie, ale nie
mógł przystępować do Komunii św.
– tak trwał ok. 30 lat. Wówczas używanie narkotyków było skandalem,
równało się z wykluczeniem społecznym. Przyjmował to upokorzenie,
wytrwał w wierze, nie odwrócił się
od Kościoła. Zawsze wierzył w Boże
DROGI MIŁOSIERDZIA 7-8(143-144) lipiec-sierpień 2022

miłosierdzie. Ponieważ nie mógł
uwolnić się od narkotyku, wiedział,
że tylko męczeństwo otworzy mu
drogę do nieba (dzisiaj w Kościele
uzależnienie rozumiane jest jako
choroba ciała i duszy a osoba uzależniona może otrzymać rozgrzeszenie,
nie jest wykluczana z Kościoła).
Gdy w 1900 r. wybuchło Powstanie Bokserów razem z 13 członkami
swojej rodziny schronił się na cmentarzu. Zdradzono ich i pojmano.
Przyjaciele i ci, których leczył błagali
go, by ratował siebie i najbliższych.
Jedyną możliwością ratunku było
zaparcie się wiary – jawna apostazja.
Nie zgodził się na to. Odmówił, nie
oddał nawet medalika i szkaplerza,
który miał przy sobie. Publicznie złożył wyznanie wiary i zaczął śpiewać
Litanię do Matki Bożej.
Gdy ich przewożono na miejsce
kaźni, jego ośmioletni wnuk Franciszek zapytał go gdzie jadą. Odpowiedział: „Wracamy do domu, moje
dziecko”. Na miejscu najbliższych
z rodziny zapewnił: „Dzieci, nie
bójcie się. Otwarty raj jest blisko”.
Oprawców prosił, by ścięli go jako
ostatniego, chciał towarzyszyć najbliższym, chciał też być pewnym
tego, że wszyscy wytrwali w wierze
do końca. Życie za wiarę w Pana Boga

oddał 7 lipca 1900 r. w wieku 66 lat.
Był narkomanem, nie uwolnił się
od nałogu, ale Pan Bóg udzielił mu
łaski męczeństwa, które jest najpewniejszym środkiem do zbawienia.
Kościół potwierdził to beatyfikując
go 17 kwietnia 1955 r. i kanonizując
1 października 2000 r. wraz ze 120
Męczennikami z Chin.
Jest patronem osób cierpiących
z powodu uzależnienia.

REGINA PRZYŁUCKA

Eksternistyczna Akademia Modlitwy

Zrozumieć słowo

K ARDYNAŁ

Z JEDNOCZENIE
ks. RADOSŁAW KIMSZA
Zjednoczenie z Bogiem to pojęcie,
któremu odpowiada teologiczna zasada „już i jeszcze nie”; to doświadczenie
i nadzieja modlącego się; to życie
płynące z wiary i kres doczesności –
wieczność w Bogu. Wielu mistyków
opisało jednoczenie się z Bogiem.
Wśród nich poczesne miejsce zajmuje
św. Teresa de Cepeda y Ahumada – od
Jezusa (1515-1582), pierwsza doktor
Kościoła, która podjęła się reformy
nie Kościoła, ale siebie przygotowując
się w ten sposób do przemiany Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel w męski i żeński Karmel tzw.
„bosych”.
Klucz do przemiany własnego
życia i zjednoczenia go z Chrystusem
odnalazła w otwarciu się na Boga, na
Jego działanie w duszy ludzkiej. Swoją
drogę do zjednoczenia z Nim opisała w Zamku wewnętrznym – dziele
mistycznym, które zachwyca swoją
realnością, „trzeźwą duchowością”
całe pokolenia poszukiwaczy Bożych
dróg, będąc swoistym podręcznikiem
modlitwy.
Dzieło powstało w niezwykle szybkim tempie dwóch miesięcy (maj-czerwiec) 1577 r., w klasztorze w Toledo.
Jego tytuł został bez wątpienia zaczerpnięty z doświadczenia miejsca.
Zarówno miasto urodzenia Teresy
i jej macierzystego klasztoru – Avila,
jak i Toledo były pełne warownych
zamków. Pozwoliło to Świętej w symbolu tym odnieść się do potrzeby walki
duchowej, nieodzownej w pogłębianiu
życia modlitwy, a także do miejsca
zamieszkania Króla i zaproszenia do
zamieszkania z Nim (w Nim) poprzez
kontemplację.
Walka i kontemplacja wyznaczają
dwa rodzaje doświadczenia modlitwy
św. Teresy: ascetycznej i mistycznej.
Odpowiadają im poszczególne komnaty zamku, poprzez które dusza dąży do
oblubieńczego zjednoczenia z Bogiem.
Pierwsza komnata zamku, w rozumieniu Teresy, to początek życia
modlitwy. Związany on jest ze spotkaniem człowieka z Bogiem i wejściem
z Nim w relację przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Zakłada to
trud poznania siebie, historii swojego
chrześcijańskiego powołania i ukierunkowanie sfery uczuć na obecność
Boga.
Człowiek podejmujący życie modlitwy nie przestaje być w zainte-

resowaniu demona. Stąd w drugiej
komnacie toczy się walka o wytrwanie
na modlitwie. Co jest jej przedmiotem?
Klasyczne szatańskie pokusy: bezsens
modlitwy i tysiąc różnych przeszkód
przed podjęciem jej (pisałem o tym
przy okazji modlitwy Słowem Bożym).
Demonowi zależy, by nie dopuścić
człowieka do spotkania z Bogiem!
Trzecia komnata, w rozumieniu
Teresy, wciąż związana z wysiłkiem
ascetycznym człowieka, jest doświadczeniem pewnej równowagi pomiędzy
życiem i modlitwą. Człowiek zauważa, że modlitwa i życie odnajdują
wspólnotę istnienia. Nie znaczy to,
że podążający drogą ku zjednoczeniu
z Bogiem jest całkowicie wolny od
pychy duchowej. Przejawem tego jest
rodzące się przekonanie o swojej dobroci i pragnienie uznania przez Boga
i ludzi – „zobaczcie jaki jestem pobożny i dobry”. Pomimo tego wytrwanie
w prawdzie na modlitwie wprowadzi
modlącego się do czwartej komnaty –
już mistycznej, modlitwy skupienia
zmierzającej do modlitwy uciszenia.
Doskonałej? Żadną miarą. Przeszkadza w niej wyobraźnia, zbytnie zaufanie sobie, traktowanie modlitwy
jako obdarowywanie, a nie bycie obdarowywanym. Cierpliwości! Przede
nami piąta komnata. Wprowadza do
niej wytrwała modlitwa. A w niej staje
się zawierzenie Bogu, który ofiarowuje odrodzenie się w Chrystusie.
Teresa posługuje się tu klasycznym
przykładem symbolu jedwabnika
wykluwającego się z kokonu. Znaczy
to widzieć w perspektywie inne życie:
zjednoczenie z Jezusem. Mogą zapowiadać je uczucia, ale także ich brak.
Wówczas to rozum podpowiada: jesteś
blisko Boga.
Takie przeświadczenie wprowadza modlącego się do szóstej komnaty – „narzeczeństwa duchowego”
z Jezusem Chrystusem – ostatnie
przygotowania do zaślubin. I jak w narzeczeństwie kobiety i mężczyzny następuje intensywny czas ostatecznego
wzajemnego poznawania, tak w duchowym narzeczeństwie odsłania się
prawda o Bóstwie i Człowieczeństwie
Jezusa, która przyzywa potrzebę ostatecznego oczyszczenia przed miłosnym zjednoczeniem.
W ostatniej, siódmej komnacie
dokonują się zaślubiny mistyczne –
duchowe małżeństwo. Jezus jednoczy

się z człowiekiem i wprowadza w wewnętrzne życie Trójcy Świętej. Dokonuje tego w całej prawdzie o sobie. Nie
jest to więc tylko Jezus przeniknięty
światłem Góry Tabor, ale też Ukrzyżowany. Zjednoczenie z Jezusem niemożliwe jest bez głębszego zjednoczenia
z Kościołem. To, co stało się w chrzcie
św. staje się w siódmej komnacie odnowione, pełniejsze, bardziej żywe,
objawiające się życiem Kościołem.
Edyta Stein – żydowska karmelitanka, święty doktor Kościoła tak
miała opisać drogę człowieka przez
Zamek modlitwy: „W pierwszym pokoju dusza jest głucha i niema, jest niewolnicą doczesności, z wolna stawia
pierwsze kroki na drodze poznania
własnego wnętrza; w drugim pokoju
dusza walczy z pokusami świata, świata który przemija; w trzecim pokoju
dusza oczyszcza się przez medytację,
szykuje się do cierpienia i odrzuca
pokusy doczesności, lecz nie jest jeszcze dość silna; w czwartym pokoju
dominuje wyobraźnia. Świadomość,
inteligencja i pamięć są ciężarem, by
iść dalej trzeba to wszystko odrzucić;
w piątym pokoju świat doczesny nie
ma już wpływu na duszę, która jest
teraz wolna od wszelkiego przymusu;
szósty pokój to pokój cierpienia, lecz
dusza odrzuciła już wszystkie pokusy
świata zewnętrznego i czeka...”. Siódmego pokoju Edyta nie opisuje. Jest
on przed nią zakryty. Márta Mészáros
– węgierska reżyser i scenarzystka
filmu Siódmy pokój ostatnią komnatą
Zamku wewnętrznego czyni krematorium Brzezinki – ostateczne zaślubiny oblubienicy z Oblubieńcem – na
wieczność.
Przed kilku laty spotkałem mojego
byłego studenta, który porzuciwszy karierę architekta przywdział
karmelitański habit. Prowokująco
zapytałem, do której doszedł komnaty. Miło się uśmiechnął i tajemniczo
odpowiedział, że był kilkakrotnie we
wszystkich. Piszę o tym wydarzeniu,
bo jednym z pierwszych pytań zagłębiających się w duchowość karmelitańską jest pytanie „w której komnacie
jestem?”. Przestrzegam przed jednoznaczną odpowiedzią. W „Twierdzy
wewnętrznej” jest ruch dwukierunkowy, a zjednoczenie, w swej istocie jest
pojęciem eschatologicznym – wypełni
się w wieczności. Wtedy w Bogu rozpoznamy siebie.
www.dm.archibial.pl
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Pójdźcie i wypocznijcie nieco...

WAKACJE Z JEZUSEM
TERESA MARGAŃSKA

Jak co roku z długo wyczekiwanym latem
przychodzi równie upragniony czas wakacji.
Te z kolei kojarzą się nam z czasem odpoczynku. Ksiądz Jan Bosko mówił: „Odpoczywając nie próżnuj”, i wyjaśniał, że prawdziwy
odpoczynek jest czymś, co nas „wewnętrznie
naładuje”, a nie tym, co sprawi, że wrócimy
jeszcze bardziej zmęczeni. Mawiał też,
że nikt tak jak Jezus nie nauczy nas, jak
naprawdę odpoczywać.

strzegane jest jako moralnie negatywne.
Jednak odpoczynek ma fundamentalną
wartość nie tylko z ludzkiego, ale przede
wszystkim z Bożego punktu widzenia.
Biblia opisuje, że sam Bóg odpoczął
siódmego dnia stworzenia, a dla Żydów
szabatowy odpoczynek od wszelkiego
rodzaju codziennej aktywności stał się
prawem moralnym i regułą życia.
Szabat to cotygodniowe żydowskie
święto, w trakcie którego Żydzi powstrzymują się od wykonywania czynności określanych jako „praca”. Nie
mogą również bezpośrednio lub pośrednio poprosić innej osoby o wykonanie
takich czynności, nawet jeśli ona nie
byłaby wyznawcą judaizmu. Tego dnia
pobożni Żydzi udają się do synagogi na
modlitwy, a w dalszej części dnia zasiadają do uroczystego posiłku w gronie

Co zalicza się do czynności zakazanych w trakcie Szabatu? Przywołam
je jako ciekawostkę. Są to codzienne
obowiązki nie będące niezbędne do
przeżycia, wszelka praca zarobkowa,
sprzątanie, gotowanie, podróżowanie
na większe odległości, a w dzisiejszych
czasach zakaz korzystania z prądu, zakaz korzystania z komunikacji publicznej, banków itp., zakaz telefonowania,
robienia zakupów, krojenia owoców,
używania kosmetyków, pisania, zapaBardzo dobrze pamiętam, jak ksiądz
lania światła, zapalniczki czy zapałki.
katecheta z podstawówki zawsze podDokładna ich ilość jest ściśle zdefinioczas ostatniego spotkania na zakończewana i obejmuje 39 czynności. Wśród
nie roku szkolnego przestrzegał nas,
nich znajdują się również te powiązane
abyśmy w czasie wakacji nie zapominali
z opieką pielęgniarską. Stanem zwalniao codziennej modlitwie i niedzielnej
jącym z przestrzegania praw Szabatu
Mszy św. „Jezus nie wyjeżdża na wajest jedynie zagrożenie życia. Czy ktoś
kacje. Pamiętajcie o Nim, a wtedy i On
dzisiaj może sobie wyobrazić taki spobędzie o was pamiętał” – mówił. Te prosób odpoczywania i świętowania?
ste i konkretne wskazówki na zaJezus często łamał odpowsze pozostały w mojej pamięci,
czynek szabatowy, choćby
Jezus,
chociaż
cieszy
się,
widząc
swoich
uczniów
a hasło „Jezus nie wyjeżdża na
uzdrawiając chorych czy
wakacje” wciąż skłania mnie do szczęśliwych z powodu cudów przepowiadania, pozwalając swoim uczniom
refleksji, jak również motywuje nie skupia się na komplementach i pytaniach, na zdobywanie pożywienia,
do niezaniedbywania życia du- ale jest zaniepokojony ich znużeniem fizycznym gdy byli głodni. Powodem
chowego, także gdy jestem poza
i wewnętrznym. A dlaczego to czyni? Ponieważ chce nieprzestrzegania Szabatu
domem.
ich przestrzec przed niebezpieczeństwem, które nie był jednak negatywny
stosunek do niego, ale pokaPochodzę z rodziny, w której
odpoczynek, wakacje, oderwanie zawsze czyha także na nas: niebezpieczeństwem zanie, że szabatowe nakazy
od pracy nie były i nie są po- wciągnięcia się w gorączkowość działania, popadania mogą stać się regułami przestrzegane jako negatywne same w pułapkę aktywizmu, w którym najważniejsze są ciwko samemu człowiekowi,
w sobie, ale jako coś, z czym nigdy wyniki, jakie osiągniemy i poczucie, że jesteśmy że religijne zasady i zwyczaje
nie mogą wykluczać dobra
nie należy przesadzać, a już na
absolutnie głównymi postaciami.
człowieka.
pewno jako czas, który trzeba
Papież
Franciszek
dobrze wykorzystać. Dla wielu
Widząc swoich uczniów
jednak, zwłaszcza osób starszego
zmęczonych, Jezus zaprasza
pokolenia, odpoczynek, czas wolny od najbliższych (rodziny, przyjaciół, spo- ich do odpoczynku, ponieważ zależy
pracy, chwilowe zwolnienie się z odpo- łeczności). Oprócz odpoczynku, w Sza- Mu na ich dobru. Ale jest również gotów
wiedzialności za przyjęte obowiązki, bat jest miejsce na zadumę, refleksję, zmienić swoje plany, jeśli w grę wchodzi
dobro bliźniego, który prosi o pomoc.
jest oznaką lenistwa, a może nawet po- zastanowienie.

12

DROGI MIŁOSIERDZIA 7-8(143-144) lipiec-sierpień 2022

Jezus jest niestrudzony w swoim dziele nych gości, którzy przyjeżdżali tam stworzenia i piękno stworzone przez
– wyprawia swoich uczniów w miejsce szczególnie licznie w okresie letnim. ludzi. W poznanych ludziach widzieć
pustynne, aby mogli odzyskać siły, a sam Najwięcej pracy było w soboty i nie- osoby, jak my, poszukujące dobra i piękna, które przecież pochodzą od
zaczyna nauczać. W Ewangelii według św. Marka czytamy: Jakże często zdarza się to także w Kościele: jesteśmy Boga. Znaleźć nie tylko czas,
ale przede wszystkim chęci
„Wtedy Apostołowie zebrali
zajęci, spieszymy się, myślimy, że wszystko zależy na modlitwę, gdy odwiedzamy
się u Jezusa i opowiedzieli Mu
wszystko, co zdziałali i czego od nas i w końcu grozi nam, że pominiemy Jezusa kościoły. I wreszcie nie zanienauczali. A On rzekł do nich: i powrócimy do stawiania siebie stale w centrum. dbać niedzielnej Eucharystii,
«Pójdźcie wy sami osobno na Dlatego zaprasza On swoich uczniów, aby odpoczęli może po długim czasie przemiejsce pustynne i wypocznijcie nieco na pustkowiu, wraz z Nim. Nie jest to tylko żytej przez całą rodzinę, która
wspólnie udaje się do kościoła
nieco!». Tak wielu bowiem przyodpoczynek fizyczny, ale jest to także odpoczynek w nowym miejscu, a może
chodziło i odchodziło, że nawet
na posiłek nie mieli czasu. Od- serca. Bo nie wystarczy „wyciągnąć wtyczkę”, trzeba i w innym kraju. Bogactwo
sposobów szukania obecności
płynęli więc łodzią na miejsce naprawdę odpocząć.
Boga w naszym życiu, również
pustynne, osobno. Lecz widziaPapież Franciszek
w czasie, gdy jesteśmy poza
no ich odpływających. Wielu
domem, przerodzi się stopniozauważyło to i zbiegli się tam
dziele. Myślałam sobie czasami: jak na wo w poczucie wewnętrznej pewności,
pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich
ironię, w dni, w które większość ludzi że to nasz Pan prowadzi nas przez życie,
uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał
odpoczywa, ja pracuję, i to dużo więcej niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i co
wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli
niż w ciągu tygodnia... Ale starałam się robimy.
bowiem jak owce niemające pasterza.
zrozumieć potrzeby tych, dla których
I zaczął ich nauczać” (Mk 6,30-33).
Są też szczególne formy umacniania
pracowałam nawet w świąteczne dni,
relacji
z Bogiem praktykowane zwłaszPatrząc na zabieganych dziś ludzi, widząc, że przeważnie wiedzą, jak domożna z jeszcze większym przekona- brze odpoczywać i jak wykorzystać swój cza w czasie wakacji. Można np. skorzystać z oferty rekolekcji, warsztatów czy
niem powiedzieć, że dobro człowieka
czas we właściwy sposób, odrywając się różnego rodzaju pielgrzymek. Bogata
musi powrócić do centrum naszych
choćby na kilka dni od pogoni za pracą oferta duszpasterska pozwala także na
wyborów zarówno w życiu rodzinnym,
i środkami do życia, by zatroszczyć się rodzinne rekolekcje, podczas których,
religijnym, jak i społecznym. Odpoo siebie, rodzinę, bliskich, czy spotkać pomimo nieraz dość napiętego grafiku
czynek to nie tylko czas na przerwę
przyjaciół.
aktywności, można spędzić naprawdę
w codziennej życiowej gonitwie, czy
dużo czasu razem. Co więcej,
w zawodowych „wyścigach”, ale
przede wszystkim okazja, aby A jak się to czyni? Żeby to uczynić, musimy powrócić jest to czas bardzo wartościowy i jednoczący: na wspólnej
zadbać o siebie i o osoby mam
do sedna rzeczy: zatrzymać się, zamilknąć, pomodlić modlitwie, wycieczce czy ronajbliższe. Może to być czas na
bycie z bliskimi, inne niż to na się, aby nie przechodzić z wyścigu pracy do pośpiechu dzinnej zabawie, czas na spoco dzień, gdy wszyscy mijają się wakacji. Jezus nie uchylał się od potrzeb rzesz, ale kojny dialog małżeński, który
w pośpiechu, prawie ze sobą nie każdego dnia, przed wszystkim innym, skupiał się pomoże odświeżyć i umocnić
rozmawiając. To sposób na od- na modlitwie, w milczeniu, w zażyłości z Ojcem. wzajemną miłość czy odbudować relacje, by wrócić do
zyskanie wewnętrznej harmonii
Jego czuła zachęta – wypocznijcie nieco – powinna domu z nowym zapałem, ufpoprzez refleksję i modlitwę
oraz uporządkowanie relacji nam towarzyszyć: wystrzegajmy się, bracia i siostry nością, nadzieją.
A gdy mowa o rodzinie:
z Bogiem. Jest to też czas na krót- pogoni za wydajnością, powstrzymajmy szaleńczą
ki wyjazd, aby nie tylko oderwać gonitwę, która dyktuje nam nasze plany dnia. Uczmy wakacje to także swoisty test
się od miejsca zamieszkania, ale się zatrzymywać, wyłączać telefony komórkowe, dojrzałości dla rodziców, któpoznać nowe, ciekawe miejsca, kontemplować przyrodę, regenerować się w dialogu rzy wysyłając swoje dzieci na
rozmaite wyjazdy powinni
czy wreszcie dostrzec i zaurozadbać o to, aby ich pociechy
czyć się pięknem przyrody. Kie- z Bogiem.
Papież Franciszek
miały możliwość nie tylko
dy odpoczynek pozwala nam
przestrzegania wpojonych im
znaleźć właściwą równowagę
zasad, ale także zapewnione
z samym sobą i z drugim człowiekiem,
Skoro „Jezus nie wyjeżdża na waprawo
do
modlitwy
czy uczestnictwa we
to prowadzi nas również do Boga, dla kacje”, to wciąż nas uczy, jak dobrze
Mszy
św.
w
niedzielę.
którego człowiek jest najcenniejszym żyć i jak odpoczywać. Warto więc nie
z wszystkich Jego dzieł.
tylko o Nim pamiętać – jak mówił mój
W latach studenckich pracowałam katecheta – ale „zabrać Go ze sobą” takPozostaje sobie życzyć, by tegoroczw czasie wakacji za granicą w komplek- że na nasze wakacyjne wyjazdy. Przed ny okres wakacyjnego odpoczynku był
sie turystycznym. Praca polegała na podróżą zaprosić Go naszą modlitwą czasem dobrym, czasem fizycznego i duzapewnieniu wszystkiego, co niezbędne do bycia przy nas. W miejscach, które chowego odrodzenia, zdrowej i radosnej
dla odpoczynku włoskich i zagranicz- odwiedzamy dziękować Mu za dzieło aktywności.
www.dm.archibial.pl
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Czas na budowanie relacji
ks. KAROL GODLEWSKI

Wakacje to czas – nie tylko dla dzieci i młodzieży – na nawiązywanie nowych relacji, ale i podtrzymywanie
starych przyjaźni przez wspólne spędzanie wolnego czasu i odwiedziny tych, których dawno nie widzieliśmy.
W tym wakacyjnym numerze wróćmy do czterech genialnych porad, które w adhortacji Evangelii gaudium
podaje nam papież Franciszek, i przyjrzyjmy się, jak się one mają do kwestii naszego istnienia w relacjach
do innych ludzi.
RZECZYWISTOŚĆ TO WIĘCEJ NIŻ IDEE
Pierwsza zasada jest bardzo prosta:
żeby budować relacje, trzeba zacząć,
spróbować. Nigdy teoretyczne przygotowanie do bycia w relacjach nie zastąpi
faktycznego wzięcia odpowiedzialności
za drugiego człowieka, próby wspólnego „kroczenia drogą” – wtedy dopiero
uczymy się najwięcej. Może mi w tym
momencie towarzyszyć obawa, że wchodząc w relację, zostanę w jakiś sposób
zraniony – tak, to możliwe, jednak większym niebezpieczeństwem jest pozostać
„zamrożonym” na relacje. Papież mówi,
że lepiej jest wyjść w drogę i się ubrudzić, niż pozostać czystym tylko dlatego,
że się nie wyszło. To normalne – mówi
Franciszek – że kto idzie drogą, ubrudzi
sobie stopy. Ten zaś, kto wybiera drogę
sterylności, powinien pamiętać, że łacińskie sterilis oznacza nie tylko „doskonale
czysty”, ale także „wysterylizowany”,
a więc ubezpłodniony.
Warto też przypomnieć w tym miejscu, że człowiek to istota, która składa się
z ciała, duszy i psychiki – wszystkie te części muszą być zadbane, aby człowiek mógł
iść naprzód. Duszę rozwija modlitwa,
panowanie nad ciałem pomaga zdobyć
post, zaś do dojrzałości sfery psychiki
przyczynia się jałmużna, rozumiana jako
nie tyle ofiarowanie komuś jakiejś rzeczy
na zasadzie „masz i zniknij”, ale zaryzykowanie i podarowanie mu jakiejś części
siebie, wpuszczenie go w swoją osobistą
przestrzeń sanktuaryjną. Tak widziana jałmużna pozostaje ryzykowna: nie
wiem, co obdarowany mną człowiek zrobi
z moim zaufaniem, tak, jak nie wiem, na
co obdarowany przeze mnie ubogi wyda
przysłowiowe dziesięć złotych. Papież
nam jednak jasno i klarownie mówi, że
o wiele więcej ryzykujemy, kiedy się
przed taką jałmużną wzbraniamy.
JEDNOŚĆ MA PIERWSZEŃSTWO
PRZED KONFLIKTEM
Druga zasada sformułowana przez
Papieża przypomina nam, że relacja to
coś więcej, niż racja. Kiedy zagraża mi
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konflikt, nigdy nie mogę myśleć, że zrywając relację, udowodnię komuś swoją
rację. Jest dokładnie odwrotnie – nigdy
nie przekażę komuś racji, jeśli nie będę
miał z nim relacji.
Przepiękną ilustracją do tego, co
mieści się w zasadzie „jedność przed
konfliktem”, jest spisane przez św. Łukasza opowiadanie o kuszeniu Jezusa na
pustyni. Diabelskie propozycje, złożone
Chrystusowi, są w swojej istocie wymierzone w relacje. Pierwsza pokusa, by
przemienić kamienie w chleb, to pokusa
utraty relacji z Bogiem i posłuszeństwa
wobec Jego woli, której pełnienie było dla
Jezusa „pokarmem”, na rzecz doraźnych,
ziemskich przyjemności i dóbr. To nam
uzmysławia, że dla dobra relacji z ludźmi
po pierwsze, muszę mieć więź jedności
z Bogiem, a zatem łaskę uświęcającą. To
fundament pod wszelkie inne relacje.
Druga pokusa przychodzi wraz z kłamstwem diabła: wmawia on Jezusowi,
Panu Wszechświata, do którego należy
całe niebo i ziemia, że prezentowane
królestwa ziemskie są w diabelskiej mocy.
Jezus nie tylko nie oddaje diabłu pokłonu, do czego jest namawiany, ale także
powstrzymuje się od udowadniania przeciwnikowi, w jak wielkim jest błędzie.
Postawa Chrystusa uczy, że nie zawsze
wszystko muszę powiedzieć (św. Jan Bosko zalecał, by w trudnych przypadkach
raczej oddać się modlitwie, niż wylewać
potok raniących słów). Dobrze mi zrobi,
gdy od Ukrzyżowanego Mistrza nauczę
się zatrzymywać doznawane zło na sobie
i nie schodzić ze swego krzyża. I wreszcie
trzecia pokusa: zachęta, by rzucając się
w dół z narożnika świątyni, wymusić
na Bogu Jego interwencję. Jezusowe zaufanie w to, że Ojciec działa także wtedy,
kiedy tego nie widać gołym okiem uczy,
że bezradność, która może przyjść w relacjach, domaga się uznania, że nie jestem
w stanie przeskoczyć pewnego pułapu
skończoności moich możliwości. Uczy
także, że w chwili pozornego milczenia
Boga ważniejsze jest zaufanie i wierność,
nie zaś podglądanie Jego działania i forsowanie swoich rozwiązań.

CZAS TO WIĘCEJ NIŻ PRZESTRZEŃ
To kryterium uczy, że kiedy w relacji
coś „nie gra”, nie wolno mi zbyt pochopnie uciekać. Syracydes radzi, by „nie
zostawiać starego przyjaciela, bo nowy
mu nie dorówna”. Franciszek uczy, by
raczej wejść głęboko w to, co jest mi dziś
zadane, choćby miało się to wiązać z trudem, niż „skakać z kwiatka na kwiatek”,
marnując czas na poszukiwanie czegoś
idealnego i nieskażonego słabością, gdyż
czegoś, ani kogoś takiego tu na ziemi nie
znajdę. W przepięknej książce Antoina
de Saint-Exupéry’ego Mały Książę, która
jest prawdziwym studium nad relacjami,
jeden z bohaterów wypowiada szalenie
ważne w tym kontekście zdanie: „Jeśli
kogoś oswoiłem, biorę za niego odpowiedzialność”.
CAŁOŚĆ TO WIĘCEJ NIŻ CZĘŚĆ
Obrazem zdrowej relacji są dwie osoby siadające przy trzyosobowym stoliku.
Najdoskonalsza relacja, od której pochodzą wszystkie inne relacje, to Trójca
Święta – Bóg, który jest Miłością. Tylko
Bóg – Trójca może powiedzieć o Sobie,
że jest Miłością. Sam Ojciec nie mógłby
się tak nazwać, gdyż miłość domaga się
kogoś drugiego, kogo może kochać. Jednak Ojciec i Syn też nie mogliby o sobie
powiedzieć „Bóg-Miłość”, gdyż miłość
to nie hermetycznie zamknięta relacja
dwóch osób, ale taka relacja Ojca i Syna,
która emanuje na zewnątrz i owocuje
Kimś Trzecim. Z miłości Ojca i Syna bierze się Obdarowanie: Duch Święty. Tak,
jak z miłości ojca i matki bierze się ktoś
inny: ich dziecko.
Nie jest zdrową ta relacja, w której
ktoś „trzeci” jest postrzegany jak intruz,
ale nie jest też zdrową ta relacja, w której
osoby kompletnie inaczej zachowują się
w swoim towarzystwie, a kompletnie
inaczej w obecności kogoś „z zewnątrz”.
Moje relacje mają być włączone w „całość”, tylko wtedy będą rozwijały się
poprawnie; w przeciwnym wypadku
będą jak nowotwór – coś, co jest na ciele,
ale nie z ciała, a co to ciało zabija.

List od misjonarza

Życie
w
ciemności
ks. Adam
o życiu na pogrążonej
w kryzysie wyspie
Przyjaciele, dawno już nie pisałem,
bo żyję pogrążony w ciemnościach.
Z dnia na dzień sytuacja staje się coraz
trudniejsza, a ciemności trwają coraz
dłużej. I nie ma, nie widać żadnego światła. Te ciemności męczą, wykańczają, nie
pozwalają spać.
Tak, mam na myśli braki prądu. Zaczęło się niewinnie, dwie godziny dziennie – wcześniej zapowiedziane. W kolejnym tygodniu trwały już do 6 godzin
i bez zapowiedzi. A do tego tydzień bez
gazu. Gotowanie w takich warunkach
stawało się coraz bardziej trudne, a wieczorami atakowały komary i inne krwiożercze insekty. W ostatnich dniach, a to
już ósmy z kolei dzień, prądu nie ma po
12 godzin na dobę, a w innych godzinach
pojawia się i niespodziewanie znika. Nie
będę dodawał, że świeczki na wyspie są
towarem luksusowym, nawet w kościele – oszczędzamy je wyłącznie do celów
liturgicznych. Temperatura w dzień
przekracza 36 stopni przy wilgotności
typowej dla tropiku, a położenie się
do łóżka nie zdaje się na nic, bo wilgoć
połączona z intensywnym potem powoduje zatapianie się w materacu. Ale
to wszystko, jak zapowiada rząd, tylko
przejściowe trudności...
Nie będzie też nowością, jeśli napiszę,
że brakuje nam paliwa. Znowu jest ono
na kwitki, kartki oraz pisemne pozwolenie z partii z wydziału transportu, przy
obecności pana od wydziału indoktrynacji i czystości przekazu informacji.
Ów okrągły, łysawy i spocony pan siedzi
za stosami teczek i ocenia, czy warto
przydzielić kilka litrów paliwa... Jak już
uda się, za pomocą grubszego banknotu,
przekonać smutnego pana o słuszności
racji na pozyskanie paliwa, to następnie
pan od transportu i komunikacji wy-
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Pójdźcie i wypocznijcie nieco...

czonymi. Samolotem do Nikaragui, często z przesiadką, następnie nielegalne
przekraczanie granic aż do Rio Bravo,
niełatwa przeprawa przez rzekę i już
jest się w raju – oddanie się w ręce policji otwiera proces prośby o azyl. Podróż
taka trwa co najmniej tydzień, a często
o wiele dłużej. Cały ten czas w strachu,
ukryciu, powierzając siebie i swoich
bliskich w ręce przemytników zwanych
kojotami. Wyprawa taka kosztuje lata
oszczędzania, pożyczania, wsparcia rodziny zza granicy, a często starsi rodzice
pozostający na Kubie muszą sprzedać
cały dorobek swojego życia – tzn. telewizor, rower czy lodówkę, aby pomóc
dzieciom w ucieczce z wyspy. Inną drogą
jest ucieczka przesiadkowa do Europy
i prośba o azyl polityczny, albo oficjalne
pozyskanie wizy do jakiegokolwiek
kraju. Ten rok to największa masowa
migracja w historii Kuby. A za każdą
osobą stoi dramat rodziny, łzy i stres.
Wielokrotnie płakałem razem z bliskimi
mi parafianami, którzy ruszali w nieznane. Wielokrotnie stawałem przed
dramatyczną rozmową informowania
rodziców, że syn już wyjechał, czy córka przekroczyła granicę. Często nawet
najbliżsi nie wiedzą o planach swoich
dzieci, żeby przypadkiem informacja nie
wpadła w niepożądane czerwone ręce...
Wielu moich parafian jest już w USA,
Hiszpanii, Portugalii, Meksyku, Chile
i wielu innych miejscach...
Teraz garść dobrych wiadomości.
Udało się po czasie pandemii zrobić
pierwsze diecezjalne spotkanie młodzieży – spędziliśmy radosny, diecezjalny
dzień, jak za dawnych przedpandemicznych lat. Wiele radości, rozmów,
wspólnych planów. Zwróciłem uwagę
na smutnych panów wokół katedry –
było ich czternastu... Cieszy mnie każdy
moment spędzony z moją rodziną parafialną, bałagan po spotkaniach, hałasy
po niedzielnej Eucharystii, bycie razem,
rozmowy i śmiechy... Jest wiara w tym
ludzie i idziemy razem w dobrym kierunku za dobrym Bogiem.
Dziękuję za każde wsparcie, modlitwę, pomoc materialną i proszę o dużo
modlitwy za mnie i moją rodzinę parafialną na Kubie i poza jej granicami,
szczególnie za tych, którzy przekraczają
granicę.

pisuje kwitek na 5, 10 lub więcej litrów
paliwa. Nie trzeba dodawać, że kolejny banknot przyśpiesza wypisywanie
cennego druczku i zwiększa ilość przydzielonych litrów drogocennego płynu.
I już po kilku godzinach kolejek jestem
szczęśliwym posiadaczem kwitka na
złocisty cudowny płyn zwany gasolina.
Tak, to wielkie szczęście dostać pisemne pozwolenie na całe 10 litrów paliwa.
Teraz tylko na stację paliw, jak będzie
to szczęśliwy dzień i moment, i będzie
akurat paliwo i prąd, i pan sprzedający.
To jeszcze tylko dwie kolejki i za chwilę
paliwo będzie nalewało się do wysychającego z pragnienia zbiornika samochodu. Pierwsza kolejka prowadzi do pani,
która przeglądając z niedowierzaniem
pozwolenie na zakup paliwa leniwie
sięga do szuflady i sprzedaje bon-zdrapkę na paliwo według wskazanej ilości
litrów. Za niewielką dopłatą udało mi
się zakupić podwójną ilość zdrapek,
które jeszcze nic nie gwarantują, ale
następnym razem zaoszczędzą mi jednej
kolejki – i tak jedno poniżenie mniej.
Następnie z dokumentem-pozwoleniem
i zdrapką udaję się do pana w okienku,
który otwierając je leniwie uśmiechnął
się i dodał: „Widzi pan, wszystko się da
załatwić!”. Podaję pozwolenie, które
podpisane przez pana od indoktrynacji,
pana od transportu i pani sprzedającej
zdrapki podpisuje pan wydzielający,
i już po wszystkim. Mogę wypełnić dno
zbiornika 15 litrami paliwa. Mała rzecz,
a tak cieszy.
Tym, co najbardziej boli, to masowe
migracje-ucieczki z kraju. Jakiekolwiek,
gdziekolwiek, jakimkolwiek kosztem.
Taki wylot z wyspy to koszt czterdzieks. ADAM WIŃSKI
stu tysięcy dolarów, aby nielegalnie
przekroczyć granicę ze Stanami Zjedno- Bayamo, 14 czerwca 2022 r.

Misjonarzom z naszej Archidiecezji pracującym na Kubie i w innych krajach można pomóc dokonując wpłat
na Fundusz Misyjny: 42 8085 0005 0000 1078 2000 0040
adres: Parafia Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza, ul. Małynicza 1, 19-100 Mońki
Proboszcz parafii ks. kan. Wojciech Wojtach jest Delegatem Arcybiskupa Metropolity do spraw Misji.
Subkonto służy misjonarzom Archidiecezji Białostockiej
www.dm.archibial.pl
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Rozmowa z misjonarzem

Boży wagabunda
Rozmowa z ks. JAROSŁAWEM WIŚNIEWSKIM, misjonarzem w Papui Nowej Gwinei

Ojciec Andrzej Madej OMI nazwał ks. Jarosława Wiśniewskiego „Bożym wagabundą”. Wśród wielu
może budzić kontrowersje. Dlaczego? „Myślę, że ks. Jarosław samym swoim istnieniem zawstydza,
bo demaskuje pozę i fałsz, zwłaszcza, gdy jesteśmy zbyt przywiązani do własnego wizerunku. A nie
każdy jest gotów zmierzyć się z własnymi ograniczeniami. Może chodzi o to, że nie sposób nadążyć
za tempem, które narzuca w swojej heroicznej – w tym określeniu nie ma przesady – drodze ku
świętości?” (z wstępu jego najnowszej książki Pożegnanie z diabłem. Zapiski misjonarza).
– W tym roku obchodzi Ksiądz 30-lecie pracy na misjach.
Jak się to wszystko zaczęło?
Jest to właściwie potrójny jubileusz, który mam szczęście
spędzać w Białymstoku: 30-lecie pracy na misjach i 60. urodziny – wedle orientalnego kalendarza. W tradycji Dalekiego
Wschodu noworodek ma już rok. Dolicza mu się do wieku
czas życia płodowego, podkreślając w ten sposób, że człowiekiem jest się od chwili poczęcia. Taka tradycja jest u Mongołów, Chińczyków, Koreańczyków, w Japonii, Wietnamie etc.
Urodziłem się pod Toruniem, w miasteczku Rypin, w szpitalu,
który ma tajemnicze początki. Do jego budowy użyto cegły
z kościoła św. Anny z pobliskiego Skrwilna, który rozebrano
w XIX w. Żartuję czasami, że urodziłem się w kościele. Moja
droga do kapłaństwa była kręta. Wszystko się zaczęło w Białymstoku, gdy tuż po maturze pierwszy raz odwiedziłem to
miasto. Z okolic dworca kolejowego ujrzałem wieżę kościoła
św. Rocha i pomyślałem sobie: To nie jest prawdziwy świat, to
jakaś bajka. Zakochałem się w św. Rochu, a kiedy trzeba było
wybrać miejsce studiów, spomiędzy szkół wyższych w Opolu,
Olecku, Ostrołęce, ostatecznie wybrałam białostockie seminarium.
Wyświęcony zostałem na 9 dni przed wizytą papieską w Białymstoku, 26 maja 1991 r. jako jeden z ostatnich 5 kapłanów
Archidiecezji Wileńskiej. I to jest ten trzeci jubileusz –
31. rocznica święceń kapłańskich. Dekret na misje wypisał
mi abp Edward Kisiel 1 czerwca 1992 r., czyli 30 lat temu, ad
revocationem – „do odwołania”, czyli bezterminowo. Trzeba
przyznać, że był to dla mnie szczęśliwy bilet do „pociągu
byle jakiego”.
– Księdza praca w Rosji i na Północnym Kaukazie trwała
10 lat… Jak ksiądz tam trafił?
W 1990 r., zaraz po święceniach diakonatu poprosiłem
o zgodę na wyjazd na Białoruś z kolegą kursowym w ramach
praktyk. Dostaliśmy zgodę na 2 tygodnie pobytu. Byliśmy
niedaleko Indury koło Grodna. Proboszczem był Litwin,
ks. Żylis, który sam o sobie opowiadał: „Ja swiasczennik komediant (ksiądz-komediant)”. Widywaliśmy go już wcześniej
w naszym seminarium. Rzeczywiście, bardzo wesoły ksiądz.
Gdy pytaliśmy go, jak mu się odprawia w koncelebrze, odpowiadał: „No, postajał, postajał i poszoł”. Pod koniec praktyki
zapytałem bp. Kondrusiewicza, czy by mnie przyjął do pracy.
Mówi: „Pewnie, z otwartymi rękami!”.
Zgłosiłem to do bp. Kisiela, który odpowiedział, że muszę
odpracować minimum rok, a wtedy mnie wyśle. I dotrzymał
słowa. Ksiądz Waldemar Kulikowski, mój proboszcz z Dolistowa, dowiózł mnie do Suwałk. Stamtąd dotarłem autobusem do Wilna, gdzie znajomi kupili mi płackart, czyli bilet
w kuszetce drugiej klasy. To był dzień odpustowy w Ostrej
Bramie, trudno zapomnieć – 16 lipca. 17 lipca rano byłem
już w Moskwie. Bez uprzedzenia kurii i bez przewodnika,
z malutką torbą, której używałem jako tornistra do kateche-
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zy, absolutnie nie znając w tym mieście nikogo prócz abp.
Kondrusiewicza. Odszukałem kościół na Lubiance, nie bez
przygód (uśmiech). Dzięki kanclerzowi otrzymałem w trybie
pilnym, jak na wojnie, skierowanie do Rostowa nad Donem,
gdzie abp Kondrusiewicz, wizytujący w tym czasie Kaukaz
Północny, obiecał na mnie czekać. 20 lipca odebrałem z jego
rąk kolejny dekret na rostowskiego proboszcza.
Pierwsza moja misyjna parafia miała tytuł Ostatniej Wieczerzy. Parafia nie miała księdza od 1954 r. Obejmowała
terytorium całego obwodu wielkości jednej trzeciej terytorium Polski. Sąsiadowała z obwodem donieckim na Ukrainie,
z Republiką Krymską i Republiką Kałmucką nad Morzem
Kaspijskim. W sąsiedniej Abchazji trwała wojna i w mieście
było pełno uciekinierów. Tego lata były rekordowe temperatury, do 48 stopni Celsjusza, a ja – pobożny ksiądz wileński
– defilowałem przez cale lato w sutannie nauczony przez
seminaryjnego prefekta, drogiego ks. Mieczysława Olszewskiego: „Jak nie masz czym świecić, to świeć sutanną” (dobra
rada w dobie kryzysu energetycznego). Miasto „piękne” jak
wszystkie miasta postsowieckie, ale tak wtedy, jak i dziś bandyckie. Wtedy tego nie rozumiałem, dopiero dziś to pojmuję
i widzę, że nie tylko miasta, ale cały kraj wędrował prostą
drogą – od socjalizmu do bandytyzmu. Prorocze były zajęcia
seminaryjne bł. ks. Sopoćki, który w seminarium zainicjował
wykłady z rosyjskiego oraz… technik samoobrony. Jaki jest
Rostow? Wystarczy posłuchać frazy: Rossija mama, Rostow
otiec, kto mamu troniet, tomu koniec (Rosja mama, Rostow
ojciec, kto mamę tknie, temu koniec).
– Później była praca na Dalekim Wschodzie, 5 lat na
Ukrainie, 5 lat w Uzbekistanie, następnie ewangelizacja
w Japonii, Korei Południowej i teraz – w Papui Nowej
Gwinei. To kraj dla nas bardzo egzotyczny. Myślę, że wielu Polaków miałoby problem z pokazaniem go na mapie.
Wiele osób myśli, że to Afryka, a to jest Oceania. Papua jest
oddalona o 100 km od północnych wybrzeży Australii. I chociaż jest tak blisko, to Australia jest krajem cywilizowanym,
a Papua, póki co, chciałaby być. Od 1975 r. jest niepodległa, ale
nadal 90% ludności mieszka na wsi. Miast jest bardzo mało
i tylko tam są przejawy cywilizacji: telefony, telewizory, komputery, asfalt, poczta czy lotnisko. Lotnisk, paradoksalnie, jest
jednak więcej niż w Polsce, gdyż nie ma tam dróg. Są wprawdzie połączenia między prowincjami, do wojewódzkich miast
można dolecieć, ale już dalej trzeba wędrować pieszo lub
płynąć motorówką. W mojej diecezji Kimbe są dwie drogi
asfaltowe. Jedna na lotnisko (40 km) i druga, która łączy naszą prowincję z prowincją East New Britain, i ta ma 180 km
długości, a potem jest następne 180 km bezdroży.
– Dlaczego właśnie Papua Nowa Gwinea?
Po 5 latach w trzymilionowym Taszkiencie i po pół roku
w Waszyngtonie marzyło mi się życie poza miastem i jego
przesytem cywilizacji. W tym sensie naprawdę trafiłem do

raju (nazwę Papua wymyślili kolonizatorzy; kiedy odzyskała
niepodległość, mieszkańcy chcieli zmienić nazwę i jedną
z propozycji było Paradise, czyli raj).
Spędziłem w Papui 8 lat. Jest to mój rekord życiowy w tym
sensie, że od sylwestra 2013 r. do 15 maja 2022 r. nie było mnie
w Polsce. 8 lat obywałem się bez telefonu, 5 lat bez laptopa i internetu. Telewizor widziałem tylko przelotnie, gdy bywałem
w mieście. Własnego nie kupiłem, bo w buszu nie ma prądu.
8 lat nie leczyłem zębów, na oku zrobiła się zaćma. 30 razy
chorowałem na malarię i aż dziw, że z różnych perypetii
wyszedłem cało. Niczego nie żałuję, ale jak każdy, mam za co
przepraszać…
– Jakie trudności napotkał Ksiądz w swojej pracy duszpasterskiej?
Aby sprawnie działać, po 3 latach pracy otrzymałem z MIVA
Polska, od ks. Jurka Kraśnickiego, środki na mały samochodzik
Suzuki z napędem na 4 koła. Potrzebny był udział własny, bo
koszt samochodu był większy niż środki na niego przeznaczone. Gdy pieniądze przyszły, bp Fey się dołożył, kupił pojazd,
ale kluczyki dał tubylczemu księdzu. Domyśliłem się, że on
miał większe potrzeby, ale nie negocjowałem. Było mi przykro,
zacisnąłem zęby i dalej wędrowałem pieszo. Potem ks. Jurek
wysłał ofiarę na motorówkę. Była potrzebna do przemieszczania się po terenach wyspiarskich, ale biskup, na którego konto
nadeszły środki, miał wylew krwi do mózgu i prawie rok leczył
się w ojczystym stanie Pensylwania. Motorówkę dostałem
w 2009 r., a więc po 5 latach pieszych wędrówek.
Na wyspy przemieszczałem się na łodziach, jakie moja
młodzież wydłubała siekierą z jednego wielkiego pnia. Pod
koniec pobytu w Papui miałem już całą flotę 5 łodzi i mogłem
zapakować 150 osób, by odwiedzić wielką wyspę Siassi w sąsiedniej diecezji. Biskup diecezji Lae, Hindus o nazwisku
Rozario Menezes, słysząc o moich wyczynach oraz że mi się
kończy kontrakt w Kimbe, zabiegał o to, bym nie wracał do
Polski, ale bym objął parafię w Siassi, której proboszcz rodem
z Drelowa poprosił o rok szabatowy. Wiele okoliczności się
zbiegło na to, że już w styczniu 2022 r. abp Guzdek, pamiętając
swe wojaże po Papui, chętnie na transfer się zgodził. Nalegał
jednak, że mam się zgłosić wpierw do lekarza, co uczyniłem
niezwłocznie. Nieustanne wędrówki po wyspach, górach
i dolinach spowodowały przepuklinę brzuszną.
Szczęśliwy traf sprawił, że mamy w Papui ks. Jana Jaworskiego, który jest też utalentowanym i cenionym w kraju
chirurgiem. Obejrzał mój brzuch i zdecydował, że operacji
nie można odkładać na później. Zoperował mnie, a w trakcie
zabiegu, oprócz miejscowego znieczulenia, podał mi pełną
narkozę. Podobno kopałem i wrzeszczałem z bólu i nie było
wyjścia. Gdy potem pytałem, co i w jakim języku mówiłem,
doktor Jaworski zagadkowo odpowiedział: „Nie wiem, zbyt
słabo znam łacinę, żeby zrozumieć” . Mam nadzieję, że nie
była to łacina podwórkowa.
Co przeżyłem podczas pierwszej w życiu narkozy? Miałem
wrażenie, że krążę w dół, jak w ogromnej pralce. Niesamowity
szum w uszach i miękkie lądowanie na złotopomarańczowych
dmuchanych klockach. Wyglądało to, jakbym był w składzie
zabawek, a wśród nich, o zgrozo... nie siedzi, lecz stoi nade mną
jak miłosierny Samarytanin nikt inny, jak sam arcybiskup, i to
nie Ozorowski, jakbym się spodziewał, czy Fey, który zmarł na
koronawirusa rok wcześniej. W tym papuaskim raju zabawek
stał nade mną… prawosławny władyka Sawa.
Teraz można zrozumieć, dlaczego kopałem i wrzeszczałem po
łacinie. Chciałem najwyraźniej do katolickiego nieba. Mimo
że tyle czasu spędziłem wśród Rosjan, to chyba umierać lepiej
wśród swoich. Niniejszym, korzystając z okazji, chcę wyrazić
ostatnią wolę, że gdyby mi się zmarło na misjach, to proszę
mnie pochować tam, gdzie zemrę, i się modlić o prawdziwe

katolickie niebo, w którym jestem umówiony z abp. Ozorowskim. Z całym szacunkiem dla prawosławia.
– Ksiądz się zatrzyma w Polsce jeszcze kilka miesięcy,
podreperuje siły... Między wizytami w szpitalu objeżdża
Ksiądz ze swoją najnowszą książką białostockie parafie.
Skąd wziął się ten intrygujący tytuł?
W jednym ze swych utworów ks. Maliński pisze, że pierwsze
siedem lat kapłaństwa ksiądz ciągnie za ogon diabła i nim
pomiata, drugie siedem lat diabeł siada mu na plecy, a trzecie
siedem lat – to on księdzem pomiata. Razem dwadzieścia
jeden. A ja wkroczyłem już w trzydziesty pierwszy rok kapłaństwa i ciekaw jestem, co będzie dalej. Choć muszę wyznać,
że moje trudności i pokusy diabelskie w sposób szczególny
dały o sobie znać nie tyle w kapłaństwie, co w czasach licealnych, z apogeum na studiach. To była nauczka za pychę, jaką
miałem w sobie. Ale przecież nie ja jeden. To grozi każdemu,
kto nazbyt zaufał swoim ludzkim siłom i talentom. Upadek
bywa bardzo bolesny. Ta książka w moim zamyśle ma być też
prywatnym egzorcyzmem na użytek wielu, ku napomnieniu
i przestrodze.
– Od wielu lat prowadzi Ksiądz także swoją stronę internetową www.xjarek.net. Można tam znaleźć Księdza
historię, opowieści i dużo fotografii. A w jaki sposób
można Księdzu pomóc, jak wesprzeć? Tak wielu jest dobrych ludzi, którzy potrafią otworzyć swoje serce, a także
kieszeń na pomoc dla misji...
Pewna Pani pytała mnie, czy może mi wysłać pieniądze. A ja
na to, że jak już nie ma nic do dania, to niech wyśle pieniądze,
ale to jest bodaj najgorszy sposób wspierania misji. Tak jej
wówczas powiedziałem i nadal tak uważam. Bardziej cieszy
mnie nawet drobny podarunek niż pieniądze, choć one też
oczywiście są potrzebne. Gdy w 2016 r. zbierałem pluszaki
dla moich papuaskich małych podopiecznych rozgorzała
dyskusja: czy wysłać misie, czy lepiej dać pieniądze, by ksiądz
je kupił w Papui? Ja nalegałem, by dzieci w Polsce ćwiczyły
się we współpracy z misjonarzem poprzez ofiarowywanie
misiów na misje. „Misie jadą na misje” – takie było hasło tej
akcji. W tej chwili jest to trudne, gdyż przesyłki do Australii
docierają, ale do Papui już nie. Nie wiem, kiedy te covidowe
restrykcje się skończą, ale chcę dać przykład, że misjonarzowi można podarować nawet drobiazg, a on się będzie
z niego cieszył dużo bardziej niż z pieniędzy. Dobrą rzeczą
jest choćby wysłanie pocztówki z zapewnieniem o modlitwie
i pamięci, gazety. Ja czytam gazety „od dechy do dechy”, jak
latarnik, nawet te sprzed dwudziestu lat, jeśli znajdę gdzieś
na plebanii. Kiedyś znajomi z Choroszczy przysłali mi 40
paczek z zupkami – bo polskich przypraw i smaków w Papui
nie ma. Na okrągło je się kokosy, wszystkie potrawy są słodkie, a ryby niesolone nie smakują. Wspomnę moje pierwsze
Święta Wielkanocne na Papui – nie miałem ani jednego jajka
do poświęcenia. Widząc mój żal, parafianie przynieśli mi
jajko żółwia… Przygotowałem sobie… zjadłem… i popłakałem,
że nie ma prawdziwej Wielkanocy u Papuasów. I nie ma też
prawdziwego Bożego Narodzenia, gdyż mają tylko trzy kolędy, więc w pierwsze Boże Narodzenie tłumaczyłem ich ile się
dało na język papuaski.
– Misjonarzem jest się całe życie, gdyż to wybór, a nie
męczarnia. Tak można sparafrazować słowa Księdza,
które usłyszeliśmy wcześniej, w prywatnej rozmowie.
Owszem, są to trudne wybory, ale patrząc na Księdza wiemy, że radość z głoszenia Ewangelii przesłania wszelkie
trudy, wszelkie niewygody.
Mam ładniejszy wierszyk: Nie ćwiczenia i nie fitness, jak
chcesz schudnąć jedź na misje!

rozmawiali ks. ANDRZEJ DĘBSKI i TERESA MARGAŃSKA
www.dm.archibial.pl
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Czy naprawdę
chcesz
być zdrowy?
J 5,1-16

ks. TOMASZ MAZUREK
KRYZYS KOŚCIOŁA
W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o kryzysie Kościoła. Grzechy
tzw. ludzi Kościoła, stają się dla wielu dowodem na to, że stracił on już
swoją rację bytu. Wielu zawiedzionych odeszło od wspólnoty, tłumacząc
się właśnie jej grzesznością. Ci, którzy pozostali, równie często popadają
w zniechęcenie. Jesteśmy świadkami niekończących się dyskusji pomiędzy tymi, którzy samych siebie nazywają „charyzmatykami” a tymi, którzy utrzymują, że broniąc tradycji, chronią Kościół przed „protestantyzacją”. Pandemia sprawiła, że wielu przestało przystępować do Komunii św.
twierdząc, że sposób przyjmowania Jezusa jest ważniejszy od samego
faktu Jego przychodzenia. Nam, którzy jeszcze trwamy w Kościele, coraz
częściej brakuje sił i cierpliwości. Postawa, którą można opisać słowami
„nic się już przecież nie zmieni”, staje się dziś dewizą wielu.
Czy takiego Kościoła chciał Jezus? Czy widoczne słabości ludzi Kościoła, wszechobecne podziały i skupienie na tym, co nie jest jego istotą,
są wystarczającym powodem, żeby odejść?
Człowiek z piątego rozdziału Ewangelii według św. Jana, który już
od trzydziestu ośmiu lat cierpiał na swą chorobę, miał prawo stracić
nadzieję, co więcej, był prawdopodobnie już bliski tego. Na całe szczęście
spotkał Jezusa. I właśnie wtedy dokonał się cud uzdrowienia. Oby Słowo,
które jest „żywe i skuteczne” podniosło i nas z tych miejsc, w których
leżymy sparaliżowani i pozbawieni wszelkiej nadziei.
„KOŚCIÓŁ TO SZPITAL POLOWY PO WALCE” – PAPIEŻ FRANCISZEK
Jednym z ulubionych określeń, którymi papież Franciszek od
początku swego pontyfikatu opisuje Kościół, jest „szpital polowy”.
Używając tego obrazu, możemy spojrzeć na piąty rozdział Ewangelii
według św. Jana, jako na opis wspólnoty wiernych: „Leżało [tam] mnóstwo
chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych” (J 5,3). Zresztą nie
jest to jedyny symbol Kościoła zawarty w tym rozdziale. Sadzawka, przy
której gromadzili się chorzy nazwana jest „Betesda”, co można tłumaczyć
jako „dom miłosierdzia”. Kościół jest właśnie domem miłosierdzia, z którego wypływa woda sakramentów świętych, oczyszczająca i uzdrawiająca, tych, którzy po stoczonych bitwach, odnieśli duchowe rany. Kościół
nie jest zatem miejscem, w którym gromadzą się bezgrzeszni i święci,
podobnie jak szpital polowy nie jest miejscem pobytu zdrowych.
Ewangelista zaznaczył również, iż miejsce to miało pięć krużganków.
Liczba pięć, może być symbolicznie interpretowana jako Tora, pięć pierwszych ksiąg Pisma Świętego. Kościół jest zatem nie tylko domem, w którym
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ludzie doświadczają miłosierdzia, lecz
również domem Słowa Bożego, w którym głosi się Ewangelię. Ten duchowy
obraz dopełniony jest przez św. Jana opisem pewnego człowieka, który pomimo
że przebywa w tym domu łaski i Słowa,
wciąż jednak jest sparaliżowany. Jak to
możliwe?
„...JUŻ OD TRZYDZIESTU OŚMIU LAT”
J 5,5
Narrator wprowadza nas w scenę zaznaczając, iż leżało tam „mnóstwo ludzi
chorych” (J 5,3). Jezus jednak nie skupia
swojej uwagi na tłumie. On „ujrzał
[pewnego człowieka] leżącego” (J 5,6).
Dla Jezusa nie istnieje jakaś bezimienna
gromada ludzi. On widzi indywidualnie,
osobiście. Ów mężczyzna leżał, ponieważ nie potrafił się poruszać, był chory.
Nikt z nas nie jest dla Jezusa jedynie
częścią jakiegoś tłumu, ale konkretną
osobą, z osobistą historią i indywidualnymi zranieniami. On widzi bardzo
wyraźnie naszą chorobę, strach, który
nas paraliżuje; ślepotę, która sprawia,
że wciąż się gubimy; grzechy, z których
nie potrafimy się podnieść.
Jezus poznał, że człowiek ów, leżał
już długi czas. Nikt Mu o nim nie powiedział, on sam także się do Niego nie
zwrócił. To Pan poznał, że człowiek
ów potrzebuje pomocy. W przypadku
pozostałych uzdrowień Jezus często
był informowany przez innych ludzi
o chorobie danego człowieka. Piotr poinformował Go o gorączce swej teściowej
(por. Mk 1,30), czterej przyjaciele przynieśli do Niego swego sparaliżowanego
towarzysza (por. Mk 2,3), setnik z Kafarnaum prosił Go o uzdrowienie swego
sługi (por. Mt 8,5-6), a zwierzchnik
synagogi o zdrowie dla swej córki (por.
Mt 9,18). W przypadku chorego człowieka znad sadzawki Betesda, nie było
nikogo, kto mógłby się za nim wstawić
u Jezusa. Często i my, choć trwamy w Kościele, czujemy się w tej wspólnocie tak
bardzo samotni, opuszczeni. Zdaje się,
że jesteśmy anonimowi, pozostawieni
z problemami sami sobie. Ewangelia
zapewnia nas, że nawet jeśli nikt nas już
nie zauważa, Jezus nas widzi, co więcej,
On wie o naszym problemie.
Dlaczego ów chory człowiek musiał
tak długo czekać na uleczenie? Liczba
trzydzieści osiem może mieć tu symboliczne znaczenie, pojawia się bowiem
w Piśmie Świętym jeszcze tylko jeden raz
w Pwt 2,14. Księga Powtórzonego Prawa
opowiada o wędrówce Izraelitów przez

pustynię. Ich podróż trwała trzydzieści
osiem lat, ponieważ Bóg postanowił, by
wyginęli wszyscy ci, którzy buntowali
się przeciw Niemu. Być może trwanie
naszej choroby fizycznej, psychicznej
lub duchowej, jest jedynym sposobem,
by Bóg mógł w nas wykorzenić to, co
wciąż buntuje się przeciwko Niemu:
naszą pychę, egoizm, poczucie wyższości, samowystarczalności, brak zaufania
i wiele innych chorób duszy. W oczach
Jezusa grzech jest naprawdę „czymś
gorszym” niż nawet kilkadziesiąt lat
ciężkiej choroby (por. J 5,14). Jeżeli od
wielu lat modlisz się o uzdrowienie,
a ono wciąż nie przychodzi, pomyśl, co
Jezus chce przez to cierpienie w Tobie
przemienić. On może Cię uzdrowić,
jednak bardziej niż o zdrowie fizyczne
troszczy się o to, by Ci się coś gorszego
nie przydarzyło.
„CZY CHCESZ WYZDROWIEĆ?” J 5,6
Z pozoru beznadziejne położenie
chorego człowieka zmieniło się w momencie, gdy po raz pierwszy usłyszał
głos Jezusa skierowany konkretnie do
niego. Od tylu lat leżał w „domu miłosierdzia”, w domu Słowa, a dopiero
teraz doświadczył, że to Słowo, jest
żywe, Wcielone i zwraca się do Niego
osobiście. Możemy trwać w Kościele,
przyjmować sakramenty miłosierdzia,
słuchać Słowa Bożego, ale dopóki nie
usłyszymy Słowa Jezusa osobiście kierowanego do nas, nie zostaniemy uzdrowieni. To nie zewnętrzne rytuały nas
uzdrawiają, lecz Jezus obecny w Słowie
i sakramentach. Tylko On podnosi,
oczyszcza, uzdrawia. Chromy człowiek,
który leżał przygnieciony swoją chorobą, wewnątrz pełen pretensji i niezgody
na sytuację, w której się znalazł, nagle
doświadczył spotkania z Wcielonym
Słowem, i właśnie to spotkanie podniosło go do nowego życia.
Za każdym razem, kiedy jesteśmy
w kościele, Jezus przechadza się między
nami. Widzi nasze zranienia, choroby
i paraliże. Zwraca się do nas w swoim
Słowie, jednak my tak często zapatrzeni
w problemy, poczucie niesprawiedliwości, samotność i ciągłe porównywanie
się z innymi, nie potrafimy Go usłyszeć.
„Czy chcesz być zdrowy?” – pyta Jezus.
Czy naprawdę zależy Ci na wolności
dziecka Bożego? Czy może tak przyzwyczaiłeś się już do swoich grzechów,
ciągłego narzekania, pielęgnowanej od
wielu lat w sercu nienawiści, czy złości,
że nie wyobrażasz już sobie innego

życia? A może my tak naprawdę nie
chcemy być zdrowi, bo wolimy narzekać,
że sytuacja, w której się znajdujemy, że
stan współczesnego Kościoła, jest winą
innych? To przecież zdejmuje z nas
ciężar odpowiedzialności. Wymówki
typu: „nie mam człowieka”, lub „zawsze ktoś inny mnie wyprzedza” dają
nam komfort stania z boku i oceniania.
A może w końcu trzeba zawołać: „Panie,
to ja jestem chory, uzdrów mnie, bym
uwolniony od moich grzechów, stał się
dla innych człowiekiem, który pomoże
im powstać z ich paraliżu”?
„WSTAŃ, WEŹ SWOJE ŁOŻE
I CHODŹ” J 5,8
Po dokonanym uzdrowieniu Jezus
każe paralitykowi wstać, wziąć łoże
i chodzić. W ten sposób uzdrowiony
człowiek ma stać się świadectwem dla
innych. Spotkanie Jezusa, które uwalnia
nas od grzechu, podnosi nas z upadków, nie może pozostać jedynie naszym
osobistym doświadczeniem. Jezus pragnie nas spotkać i leczyć po to, by mógł
nas posłać do innych, by i oni mogli
o Nim usłyszeć, a w konsekwencji Go
spotkać. Jeśli zatem spotkałem Jezusa,
jeśli czuję się przez Niego uzdrowiony,
powinienem dawać świadectwo także
tym, którzy zwątpili w moc Słowa, siłę
łaski Jezusa i Jego cudowną obecność
w Kościele.
„JEZUS ZNALAZŁ GO W ŚWIĄTYNI”
J 5,14
Kościół jest „szpitalem polowym”,
w którym pełno jest osób niewidomych,
kulawych i sparaliżowanych, także
wśród biskupów i księży. Jest zarazem
„domem miłosierdzia”, w którym bez
naszych zasług możemy doświadczyć
uzdrowienia z chorób. Jest też domem
Wcielonego Słowa, które, gdy zostanie
usłyszane osobiście, ma moc przemienić
nasze życie. To nie Kościół nas uzdrawia,
ale Jezus, który jest w Nim obecny. Obyśmy przestali skupiać się na chorobach,
które toczą tę wspólnotę, i na zasadach,
które jak w przypadku ludzi z Ewangelii
stały się ważniejsze od dobra człowieka.
W Kościele najważniejszy jest Jezus,
który jak dobry lekarz, przechadza się
po oddziałach swego szpitala. On widzi
nasze choroby, zranienia i w swoim
Słowie pragnie spotykać każdego z nas
osobiście, tak byśmy wyrwani z naszych
paraliżów, stali się ludźmi dającymi
świadectwo o tym, że Jezus jest wciąż
obecny w swoim Kościele.
www.dm.archibial.pl
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Duchowość

Liturgia

Modlitwy towarzyszące
przygotowaniu darów

ŚW. KAROL DE
FOUCAULD (II)

ks. ŁUKASZ ŻUK

O modlitwie bez słów

W czasie przygotowania darów kapłan wypowiada modlitwy w ciszy, które, można powiedzieć, są niepozorne,
a stanowią w rzeczywistości piękny symbol przechowywany w skarbcu liturgii już od starożytności.
Te wszystkie modlitwy mamy szansę usłyszeć w czasie Mszy św. recytowanej. Modlitwy, których często
w liturgii nie słyszymy uchodzą naszej uwadze, a jednak mają głęboką wymowę teologiczną.

ks. ADAM CIERESZKO
Życie św. Karola de Foucauld było życiem głębokiej modlitwy. Dlatego może on powiedzieć o modlitwie
dużo, nie poprzez słowa, ale poprzez swój przykład. Patrząc na tego Świętego, także dzisiaj, możemy szukać
motywacji, dlaczego się modlić i jakich owoców modlitwy się spodziewać. Chociaż modlitwa i podążanie drogą
świętości nie jest rzeczą łatwą, bo prowadzi nieraz poprzez krzyż, cierpienie nie jest jej celem. Jej celem jest
szczęście, o którym pisał św. Karol, a także pokój serca i zbawienie innych, które nie zawsze dokonują się
w sposób przez nas zamyślony…

Ś

więty Karol de Foucauld, po swoich
święceniach kapłańskich wyruszył na
pustynię w północnej Afryce, aby tam
„dzień i noc, w ubóstwie i przez pracę
adorować Najświętszą Eucharystię”. Wybrał drogę całkowitego ogołocenia i nikt
z ludzi współcześnie żyjących, posiadających wysoki status życia materialnego,
nie powie, że był normalny. I może z perspektywy dzisiejszego świata nie był
normalny, ale na pewno poprzez swoją
życiową wędrówkę poszukiwał szczęścia
i je odnajdywał (nieraz w przeciwieństwie do tych wielkich, którym wydaje
się, że mają wszystko). Będąc z dala od
swojej ojczystej Francji pisał:
Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy.
Dalekie odgłosy smutku tej ziemi,
jakie dochodzą do mnie, każą spoglądać z większą radością na ojczyznę, jaką jest Kościół i na ojczyznę
niebieską, gdzie będziemy podobni
do Boga, bo Go zobaczymy takim,
jaki jest.
Z tych dwóch zdań można wyczytać
wiele, odnośnie owoców, które przynosi zanurzenie w Bogu na modlitwie.
Pierwszym z nich jest poczucie prawdziwego, wewnętrznego szczęścia, którego
możemy doświadczyć nieraz pomimo
zewnętrznych utrapień i okoliczności.
Szczęście to jest wynikiem zmiany perspektywy naszego patrzenia. Zaczynamy
widzieć świat i rzeczywistość nie naszymi oczami, ale oczami Pana Boga.
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Modlitwa, jak zauważył św. Karol,
pozwala nam nieustannie przypominać
o co chodzi w naszym życiu i po co jest
nasze życie. Przychodząc na modlitwę jesteśmy zanurzeni w cierpieniach i smutkach naszego świata. Ale czas spędzony
przed Panem Bogiem sprawia, że te
odgłosy i obrazy zdają się zanikać, ponieważ Pan Bóg ukazuje naszą prawdziwą
ojczyznę, do której zmierzamy. Modlitwa pozwala nam z radością spojrzeć na
naszą prawdziwą ojczyznę. Święty Karol
pisał, że jego gorącym pragnieniem było
zobaczenie, jak inne narody otwierają
się na światło Boże i jak zaczyna w nich,
królować dobro. I chociaż nie widział
wielkich efektów swojej działalności
wśród ludów tubylczych, pisał, że „nic
nie może zaćmić radości duszy zanurzonej w pokoju, który rodzi się z myśli
o nieskończonym dobru, nieogarniętym,
niezmierzonym – Stwórcy”.
W jednym z artykułów pisałem, że
trudno jest zobaczyć, jakie modlitwa
przynosi owoce. Nieraz o jej wartości
przekonamy się w momencie, którego
najmniej spodziewaliśmy się. Jest jednak
możliwe zobaczyć, czy nasza modlitwa
jest skuteczna. Czy jest rzeczywiście
owocna i czy jest szukaniem Boga, a nie
tylko wewnętrznych doznań i pociech.
Brat Karol, podczas jednych ze swoich
prywatnych rekolekcji napisał: „Dobro,
które czyni dusza, jest jasnym obrazem
jej wewnętrznego usposobienia. Uświę-

cenie ludów tego regionu leży w moich
rękach: będą zbawione, jeżeli ja stanę się
święty”. W prostych słowach: jeśli czynimy dobro to znaczy, że modlimy się owocnie. Jeśli po modlitwie jest w nas mniej
narzekania, mniej krytyki, mniej chęci
zmieniania świata to znaczy, że zmienia
się nasze wewnętrzne usposobienie.
Zmiana wewnętrzna to także pokój serca, który ze zgodą pozwala nam przyjąć
wydarzenia dziejące się w świecie, mojej
rodzinie, czy moim życiu.
Spotykamy nieraz osoby, które chciałyby zmienić wszystkich dookoła: swoje
dzieci, rodziców, synową, teściową…
W tym celu prowadzą wiele rozmów,
szukają wielu argumentów do swoich
racji, nieraz mogą to być nawet racje
słuszne. Ale nieraz osoby te zupełnie
nie zmieniają się na lepsze i chociaż
w tym co mówią mają rację, trudno
byłoby chcieć stać się jak one. Karol de
Foucauld pisał odnośnie do niewierzących w Jezusa Afrykańczyków, którzy
zamieszkiwali jego pustelnię, że ich
zbawienie zależy od tego, czy on sam stanie się święty. Tak więc ukazuje nam, że
podstawowym celem modlitwy winna
być nasza wędrówka ku świętości. Jeśli
modlitwa sprawia, że na nowo pragnę
być święty, pragnę być dobry, to znaczy,
że przynosi ona owoce. I są to owoce nie
tylko dla mnie, ale także dla tych wszystkich, których Pan Bóg postawił na mojej
drodze życia.

MIESZANIE WODY
Z WINEM – HISTORIA
Tradycja używania tej
modlitwy może swymi
korzeniami sięgać Wieczernika. Diakon lub
prezbiter, wlewając wino
i nieco wody do kielicha,
mówi: „Przez to misterium wody i wina daj nam,
Boże, udział w Bóstwie
Chrystusa, który przyjął
nasze człowieczeństwo”
(por. Mszał rzymski dla
diecezji polskich, s. 15*).
Hebrajczycy zgromadzeni podczas spożywania Wieczerzy Paschalnej
kielich błogosławieństwa
komponowali z wina
Przygotowanie darów podczas Eucharystii
i wody. Był to najbardziej
Wzmianki o dolewaniu
uroczysty z 4 kielichów
wody
do wina i towarzysząwypijanych podczas uczty.
Większość uczonych skłania cej temu modlitwie pochodzą
się uważać, że to przy nim z przełomu VIII i IX w. RzymJezus Chrystus wypowiedział ski Ordo Romanus I wskazuje,
słowo odnośnie do swojej że wino pochodziło z darów
Krwi. Zwyczajem Żydów, za- od wiernych, zaś naczynie
czerpniętym od Greków i Rzy- z wodą subdiakon odbierał
mian, było dodawanie wody od dyrygenta chóru i przedo wina, które w tamtych kazywał je archidiakonowi,
czasach było dużo mocniej- który wlewał jej nieco do kiesze i gęstsze. Kościół u swych licha z winem. Woda nie była
początków także zachowywał niesiona w procesji z darami,
ten zwyczaj, nie wiążąc z nim dlatego nie była ona od zgrożadnej symboliki. Dopiero madzonych wiernych, tak jak
w późniejszych czasach dole- chleb i wino.
wanie wody do wina nabrało
Obrzęd ten jest obecny w casymbolicznego znaczenia.
łym Kościele i we wszystkich
Ze świadectw, które zacho- rytach. Święty Tomasz w swowały się do naszych czasów, jej Sumie Teologicznej, w części
na uwagę zasługuje najstar- dotyczącej Eucharystii, o dolesze świadectwo potwierdza- waniu wody do wina twierdzi
jące istnienie tego rytu, które (z. 74, art. 8), że jest konieczzawarte jest w Apologii św. Ju- ne do konsekracji i ważnostyna.
ści sakramentu Eucharystii.

nienie. Sama modlitwa
w sposób rytualny zostanie wysłuchana, spełniona, w momencie uczestnictwa przemienionych
w Ciele Chrystusa, które
wskazuje na głębokie
zjednoczenie Chrystusa
i Kościoła. Dziś w tym geście widzi się: złączenia
dwóch natur w Osobie
Jezusa Chrystusa; świętą wymianę; włączenie
wierzących w Chrystusa;
z boku Chrystusa rodzi
się Kościół i sakramenty;
ofiara Chrystusa a ofiara
Kościoła; osobiste włączenie się w ofiarę Chrystusa.
Tradycja zmieszania wody
z winem była wielokrotnie
potwierdzana przez naukę
kolejnych soborów powszechnych. Sobór Trydencki odnowił przepisy odnoszące się do
tego zwyczaju.
SYMBOLIKA
Na przestrzeni lat i całej
historii pojawiały się rozmaite wyjaśnienia tego obrzędu. Modlitwa ta jest odmawiana po cichu i należy do
osobistych modlitw kapłana. W swoje treści wskazuje
ona na misterium, tajemnicę
Wcielenia Jezusa Chrystusa,
który ma dwie natury. Symbolizują to dary złożone na
ołtarzu. Misterium to dotyka
także życia ludzkiego, które
łączy się z Bóstwem Chrystusa, także poprzez przemie-

STRUKTURA MODLITWY
Modlitwa ta jest streszczeniem całej historii Zbawienia.
Składa się z pięciu elementów:
1. anamnezy (przypomnienie)
aktu stworzenia; 2. anamnezy
faktu Zbawienia; 3. nadania
obrzędowi znaczenia symbolicznego („przez to misterium
wody i wina”); 4. epiklezy –
prośby o przebóstwienie ludzkiej natury skierowanej do
Boga Ojca; 5. jako argument
popierający tę prośbę Kościoła przypomniany jest tutaj
fakt przyjęcia przez Boga
ludzkiej natury.
Ukazują w ten sposób trzy
etapy owej historii Zbawienia:
1. stworzenie; 2. odkupienie
w Jezusie Chrystusie; 3. eschatologiczne wypełnienie, czyli
przebóstwienie człowieka.
www.dm.archibial.pl
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Z homilii Metropolity Białostockiego

W obliczu
trudności
wytrwajmy
w czynieniu dobra

Wierność
wymodlona

Ewangelia dzisiejszej nie- akceptacji napotykamy drzwi
dzieli mówi nam o punkcie zamknięte. Pojawia się wtedy
zwrotnym: „Gdy dopełniały gniew: próbujemy nawet wciąsię dni wzięcia Jezusa z tego gnąć w to samego Boga, grożąc
świata, postanowił udać się karami z nieba. Tymczasem
do Jeruzalem” (Łk 9,51). W ten Jezus podąża inną drogą, nie
sposób rozpoczyna się „wielka drogą gniewu, lecz drogą stapodróż” do świętego miasta, nowczego postanowienia poktóra wymaga szczególnej de- dążania naprzód, które nie jest
cyzji, ponieważ jest ostatnią. bynajmniej oznaką surowości,
(…) Jest to
lecz spokoju,
ta sama deProśmy Jezusa o siłę, cierpliwości,
cyzja, którą
wytrwałości,
abyśmy byli tacy jak nie osłabiając
musimy podOn, abyśmy szli za w najmniejjąć także i my,
jeśli chcemy
Nim ze stanowczym szym stopniu
być uczniapostanowieniem na naszego zami Jezusa. Na
angażowania
drodze służby.
czym polega
w czynienie
ta decyzja?
dobra.
Powinniśmy bowiem być
Ten sposób bycia nie oznauczniami Jezusa na serio, po- cza słabości, lecz przeciwnie,
dejmując prawdziwą decyzję, wielką siłę wewnętrzną. Łatwo
a nie tak jak mawiała pew- dać się owładnąć gniewowi
na staruszka, którą znałem: w obliczu przeciwności, jest
„chrześcijanie w wodzie ró- to instynktowne. Trudno nażanej”. Pomaga nam to zrozu- tomiast opanować samego siemieć wydarzenie, które św. Łu- bie, tak jak uczynił to Jezus,
kasz Ewangelista opowiada który – jak mówi Ewangelia
zaraz potem.
– udał się „do innego miasteczMiasteczko Samarytan, ka” (w. 56). Oznacza to, że kiedowiedziawszy się, że Jezus dy napotykamy zamknięcia
zmierza do Jerozolimy – mia- musimy podjąć działania na
sta nieprzyjaznego – nie przy- rzecz dobra w innym miejjęło Go. Oburzeni apostołowie scu, niczego nie wypominając.
Jakub i Jan proponują Jezu- W ten sposób Jezus pomaga
sowi, aby ukarał tych ludzi, nam być ludźmi pogodnymi,
zsyłając na nich ogień z nieba. zadowolonymi z dokonanego
Jezus nie tylko nie przyjmuje dobra i nie szukającymi ludztej propozycji, lecz upomina kiej aprobaty.
obu braci. Chcą Go wciągnąć
(…) Prośmy Jezusa o siłę,
w swoje pragnienie zemsty, abyśmy byli tacy jak On, abya On się na to nie zgadza (por. śmy szli za Nim ze stanowczym
w. 52-55). „Ogień”, który On postanowieniem na tej drodze
przyszedł przynieść na ziemię służby. Abyśmy nie byli mści(por. Łk 12, 49), to coś innego – wymi i nietolerancyjnymi,
miłosierna miłość Ojca. A żeby kiedy pojawiają się trudności,
ten ogień wzrastał, potrzeba kiedy poświęcamy się dla docierpliwości, stałości, ducha bra, a inni tego nie rozumieją,
pokuty.
a nawet nas dyskwalifikują.
Natomiast Jakub i Jan dają Nie, zachowajmy milczenie
się opanować gniewowi. A to i idźmy naprzód!
przytrafia się także i nam, kiedy pomimo, że czynimy dobro,
Anioł Pański
być może ofiarnie, zamiast
26 czerwca 2022 r.

Jezus pozostał do końca Zobowiązaliśmy się do posłuwierny tym, którzy trwali przy szeństwa Kościołowi, który
Nim, słuchając Dobrej Nowiny posyła nas do winnicy Pańo Królestwie Bożym. Gdy dzień skiej. To była podniosła chwila
nachylił się ku wieczorowi, i zarazem wielkie przeżycie.
nie odesłał ich głodnymi do Wypowiadaliśmy wówczas
domu. Dokonując cudownego piękne słowa, ale dziś trzeba
rozmnożenia chleba, sprawił, zadać sobie pytanie o czyny,
że „jedli i nasycili się wszyscy, o naszą wierność Chrystusowi
a zebrano jeszcze z tego, co i Kościołowi.
zostało, dwanaście koszów
Dzień w którym oddajemy
ułomków”.
cześć Chrystusowi obecnemu
Ten niezwykły cud był za- pod postacią Chleba stanopowiedzią jeszcze większego wi także doskonałą okazję,
cudu. W Wielki Czwartek, aby podziękować kapłanom
w Wieczerniku, Jezus doko- za ich wierność, za sprawonał ustanowienia Euchary- waną przez nich Eucharystię,
stii. Chleb zamienił w swoje posługę głoszenia słowa BoCiało i wino
żego i spraw Krew mówowanie
Chrystus, wierny czło- sakramentu
wiąc: Bierzcie i jedzcie!
wiekowi za życia i po miłosierdzia.
Bierzcie
śmierci, oczekuje na- To wezwanie
i pijcie! Apodo wdzięczszej wierności. Dziś ności rozlega
stołom zaś
polecił: „To
pytanie o wierność po- się w czasie,
czy ńcie na
winien postawić sobie k i e d y w y moją pamiątpełniają się
każdy z nas.
kę”. Ponadto
słowa Jezuobiecał, że
sa: „Żniwo
nie zostawi ich sierotami: wprawdzie wielkie, ale robot„A oto Ja jestem z wami przez ników mało” (Mt 9,37) (...).
wszystkie dni, aż do skończeMamy świadomość, że
nia świata” (Mt 28,20). (...)
o wszystko, czego potrzebujeChrystus, wierny czło- my w wymiarze ekonomiczwiekowi za życia i po śmierci, nym, społecznym i polityczoczekuje naszej wierności. nym, możemy zwrócić się do
Dziś pytanie o wierność po- wielu osób. Kapłana prosi się
winien postawić sobie każdy o Chrystusa, który jest ukryty
z nas: małżonkowie, którzy pod postacią Chleba.
ślubowali sobie dozgonną mi(…) Dlatego, dziękując Bogu
łość; rodzice, którzy prosząc za naszych kapłanów – szafao chrzest swoich dzieci zobo- rzy Eucharystii, módlmy się
wiązali się wychować je w du- dziś w Uroczystość Najświętchu chrześcijańskich wartości, szego Ciała i Krwi Chrystusa
młodzież, która przystąpiła do także o nowe, liczne i święte
bierzmowania i zobowiązała powołania do kapłaństwa i żysię poznawać naukę Chrystu- cia konsekrowanego. Potraksa, żyć według niej, a jeśli zaj- tujmy procesję przemierzającą
dzie taka potrzeba stawać w jej ulicami naszego miasta jako
obronie.
usilne błaganie w intencji młoW uroczystość Najświęt- dych mężczyzn, którzy w głębi
szego Ciała i Krwi Chrystusa, swej duszy słyszą zaproszenie
w sposób szczególny pytanie Chrystusa: „Pójdź za Mną”, aby
o wierność powinien zadać mieli odwagę pójść za głosem
sobie każdy kapłan – sługa powołania.
Eucharystii. Podczas święceń,
ślubowaliśmy Chrystusowi
Z homilii w uroczystość
dozgonną miłość i wierność. Bożego Ciała, 16 czerwca 2022 r.
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Błogosławiony Michał Sopoćko i miłosierdzie Boże

Wakacje
w najlepszym wydaniu

fot. AdobeStock.com

Słowa Papieża Franciszka

Przed nami pierwsze „popandemiczne” wakacje. Nareszcie można swobodnie wyjść z domu, wyjechać
w miejsca odpoczynku – bez maseczek, bez ograniczeń. Minął czas, kiedy każdego dnia byliśmy karmieni
statystykami zgonów, zarażeń, przyjętych szczepionek. Jednak, czy to jedyne złe skutki pandemii?

N

ikt publicznie nie bilansował wpływu mass-mediów zwłaszcza na dzieci
i młodzież, szczególnie internetu. Szkoła
– online, praca – online, kontakty ze znajomymi – online i niestety kontakt z najbliższą rodziną, w jednym mieszkaniu
niejednokrotnie także – online. Internet
stał się wszechwiedzącym wychowawcą.
Bezkrytycznie się temu poddaliśmy.
Myślę, że bardzo ucierpiały dzieci
i młodzież, nie tylko intelektualnie,
czego przykładem były obniżone wymagania na maturze i na innych egzaminach szkolnych. Dla „świętego spokoju”
rodzice często nie kontrolowali tego, co
ich dzieci oglądają. Z pewnością były to
treści wartościowe, ale czy wszystkie?
Owoce tego można zobaczyć na portalach społecznościowych. Smutne jest, że
jednocześnie nie wzrosło czytelnictwo
książek. No cóż, oduczono młode pokolenie czytania. W szkołach obowiązywało
mniej lektur, a czytanie tych, które zostały, często zastąpiono filmami. Pandemia
tylko pogłębiła ten problem. Ponadto
okazało się, że po powrocie uczniów
do szkół, nauczycielom „zabrakło” na
przerwach uczniowskiego hałasu, bo
większość dzieci, młodzieży przez trzy
lata pandemii oduczyła się bycia z rówieśnikami i cały ich społeczny świat
zamknął się w smartfonie.

Jednak najboleśniej skutki pandemii
widać nie w szkole, ale w rodzinie.
Wzrosła liczba rozwodów i przemocy
domowej. To nie znaczy, że problemy
w małżeństwach zaczęły się w czasie
pandemii. Bynajmniej. Pandemia zmusiła małżeństwa do bycia ze sobą w jednym
domu. Dla niejednego małżeństwa był
to czas transformacji od bycia „obok” do
bycia „razem”. Jednak część tej próby nie
wytrzymała.
Ksiądz Sopoćko uważa, że przyczyny
rozwodów należy doszukiwać się jeszcze
przed ślubem. Jedną z podstawowych
przyczyn jest lekkomyślność przy dobieraniu partnera. „Małżeństwa mają
się kojarzyć na podstawie prawdziwej
szlachetnej wiecznej miłości, szczytnego idealizmu i głębokiego altruizmu,
niecofającego się przed żadną ofiarą.
Gdy zaś miejsce szlachetnych porywów
zajmie pospolita żądza, w miejsce altruizmu i poświęcenia zbudzi się wstrętny
egoizm, a subtelność, wzniosłość uczucia
zastąpi gwałt i brutalność, wówczas
muszą nastąpić nieszczęścia domowego
pożycia, którym rozwody wcale nie zapobiegną. Nieszczęśliwi małżonkowie
pozostają takimi już i po rozwodzie,
a nowe związki wcale im szczęścia nie
sprawiają, gdyż najczęściej po kilku
latach pożycia znowu się z sobą rozcho-

dzą. Rozwody nie zmieniają charakteru
małżonków, a bez niego o szczęśliwym
nowym pożyciu nie może być mowy.
Usunąć nieszczęście domowego pożycia,
nie znaczy szukać jakiegoś cudownego
lekarstwa, które by leczyło ciężko chory
związek, lecz przede wszystkim zapobiec
powstawaniu i szerzeniu się tej choroby
przez stworzenie zdrowej wychowawczej atmosfery rodzinnej, którą, jak poznaliśmy, rozwody podkopują u samych
podstaw”.
Rozpoczynające się wakacje są okazją, by przyjrzeć się swojej rodzinie,
osobowym relacjom w niej panującym.
Czy są budowane na chrześcijańskiej
miłości? Szczególnie rodzice powinni
zweryfikować swoją rolę wychowawczą
względem dzieci. Nieoceniona jest ich
obecność w życiu dziecka. Będąc z nimi,
uczestnicząc w ich sukcesach i wspierając w problemach sprawiają, że ich dzieci
nie będą czuły się sierotami. Najlepszym
czasem nabywania takich umiejętności
jest modlitwa w intencji współmałżonka
i w intencji dzieci. Ideałem byłaby wspólna, rodzinna modlitwa.
Wykorzystajmy czas wakacji, jako
czas dla rodziny. Nie dajmy się okraść
z tego, co mamy po Bogu najcenniejsze.

s. DOMINIKA STEĆ ZSJM
www.dm.archibial.pl
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Wiara i życie

Święty Maksymilian Kolbe – przesłanie wciąż aktualne

ŻYCIE... OD ŚRODKA
ks. TOMASZ SULIK

W konferencji do współbraci: „Wśród różnych etapów życia zakonnego”, św. Maksymilian mówił o kolejnych
okresach w życiu zakonnika. Oddanie się na służbę Bogu jest otwarciem się na szczególne działanie łaski,
której On sam udziela. Profesja zakonna jest szczególną drogą, na której powołany, poprzez praktykę
rad ewangelicznych stara się, aby jak najbardziej owocnie przeżywać swój chrzest. Poszczególne etapy
życia zakonnego, o których mówi św. Maksymilian, to droga człowieka oddanego Bogu, który musi
współpracować z łaską, aby swoje wewnętrzne życie rozwijać.

P

ierwszy etap życia zakonnego
św. Maksymilian nazywa okresem
zapału, który występuje przede wszystkim na początku: „W początkach życia
zakonnego, gdy dusza stawia pierwsze
kroki w służbie Bożej, zazwyczaj droga
jej usłana jest kwieciem. Wszystko
wówczas ją nastraja i unosi na skrzydłach zapału do Boga. Ta cisza i milczenie zakonne, wszystkie praktyki życia
duchownego – jakiś potężny urok wywierają na duszę”. Ten etap jest bardzo
charakterystyczny, ponieważ odnosi
się do doświadczeń człowieka, który
odpowiada na Boże powołanie i wie,
że droga, którą wybrał jest jego drogą.
Wtedy jest przekonany, że nikt i nic nie
może go z niej zawrócić. Jest to też działanie łaski Bożej. Pan Bóg pokazuje, że to
szczęście trwać przy Nim i Mu służyć.
Każdy, kto decyduje się trwać przy Panu
Bogu, doświadcza tej radości. Nie tylko
profesja zakonna, ale każda odpowiedź
na Boże wezwanie, realizacja własnego
powołania, wzbudzają radość i szczęście. W przypadku osób, które w ten
szczególny sposób oddają się Panu na
służbę, to doświadczenie radości jest
związane z pragnieniem doskonalenia
swojego życia wewnętrznego: „Łaska
Boża zazwyczaj w tym pierwszym okresie życia zakonnego tak działa potężnie
na uczucie, iż zdaje się duszy, że już nie
stąpa po tej ziemi, padole płaczu, lecz na
skrzydłach unosi się gdzieś w bezkresnych przestworzach. Jest ona niemal
całkowicie przekonana, iż biegnąc tak
stale, w niedługim czasie osiągnie wysoki stopień doskonałości”.
Kolejnym etapem życia zakonnego
jest profesja czasowa, gdzie pojawiają
się pierwsze trudności. To poniekąd
logiczne, że muszą przyjść doświadczenia. Pojawienia się trudności nie
należy odczytywać od razu w katego-
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riach czegoś niewłaściwego czy złego.
Każda przeciwność może być okazją do
stanięcia w prawdzie przed sobą samym
i przed Bogiem. Trudności uczą pokory.
Dopiero uznając, że „nic ode mnie nie
zależy”, można przyjąć Tego, od którego zależy wszystko: „Już w tych trzech
latach dusza niejednokrotnie zaczyna
się opuszczać w swej pierwszej gorliwości. Jeszcze tylko ta myśl, że przecież
nadchodzą śluby wieczne, kiedy to na
zawsze odda się Bogu i z którym na
wieki obcować będzie, dodaje bodźca.
I znów raźno, z zapałem zaczyna biec
śladami Pana Jezusa i Świętych”. Święty
Maksymilian podkreśla bardzo mocno,
że nawet, kiedy dochodzi do opuszczenia się w gorliwości, to drogą powrotu
jest myślenie o Bogu i o służbie dla
Niego. Jest to nauka ważna dla każdego
chrześcijanina, ponieważ nie ma innej
drogi do szczęścia, niż uznanie w Bogu
najwyższego dobra.
Trzeci etap życia zakonnego związany jest z profesją wieczystą. Święty
Maksymilian mówi, że jest to okres
najbardziej zasługujący, ale też związany z trudnościami i zniechęceniem:
„Czas powoli biegnie naprzód. Dusza,
jakby w przeciwieństwie do postępu,
odczuwa coraz większe zapory i trudności na drodze zakonnej. Nieustanne
pokusy, oschłości duchowe, opuszczenie
wewnętrzne i zewnętrzne. Słowem,
burza zerwała się i miota nieustannie
duszą niby morze rozhukane słabą łupiną. W dodatku ten pierwszy zapał
do służby Bożej, tak silnie odczuwalny w pierwszych chwilach, to czułe
a słodkie uniesienie duszy na modlitwie
i rozmyślaniu – gdzieś zupełnie znikły,
pozostawiając grube ciemności i ponury
chłód w sercu. Pod wpływem tej zmiany
w naturze ludzkiej dusza z początku się
trapi, potem opuszcza się stopniowo

w ćwiczeniach duchowych i niejako
poczyna wlec się z trudem za innymi”.
Doświadczenie własnej słabości może
powodować poczucie beznadziei, rezygnacji i zwątpienia, że nigdy nie będzie
można wznieść się na wyżyny świętości.
Przygnębienie może potęgować również
świadomość, że czynione dotychczas
wysiłki przyniosły słaby skutek.
Życie wieczne związane jest z wysiłkiem i ofiarą. Doskonałość wewnętrzna,
to przylgnięcie do Ukrzyżowanego. Kto
chce postępować na tej drodze musi
mieć pragnienie świętości i jednocześnie nakierować swoją wolę, aby je
realizować: „Jeśli więc dusza zdecydowanie wolą trwa w dążeniu do świętości
i w miłowaniu Boga – to choćby najmniejszego nie doświadczyła uczucia
w swym sercu, niech będzie w zupełności przekonana, iż ustawicznie zdąża
naprzód i pnie się wzwyż”.
Etapy życia zakonnego, mówi
św. Maksymilian Kolbe, związane są
z przeżywaniem relacji do Boga. Kto poświęca się Jemu na służbę musi zrozumieć, że im bliżej chce przy Nim trwać,
tym bardziej musi pozwolić Mu działać.
Przy Bogu nie ma miejsca na pychę i realizację własnych celów. Kto bardziej
postępuje na drodze doskonałości, ten
coraz więcej miejsca zostawia – na
działanie Jemu, a sam niczego więcej
nie pragnie, niż całkowitego zatopienia
się w Nim. Ci, którzy wybierają życie
zakonne stanowią przykład dla każdego wiernego, że prawdziwe szczęście
można odnaleźć tylko w Bogu, zdając
się całkowicie na Niego.
Cytaty z Konferencji św. Maksymiliana zostały zaczerpnięte z książek: Konferencje
św. Maksymiliana M. Kolbego, Niepokalanów 2018 oraz św. Maksymilian Maria
Kolbe, Pisma, cz. II, Niepokalanów 2018.

U

SIŁA I RADOŚĆ

śmiech od ucha do ucha, czerwona
bluza dresowa reprezentacji Polski,
zwykłe dżinsy. Jedna nogawka spodni
krótsza, a nie… jedna noga krótsza, tzn.
ucięta nad kolanem… Milena Olszewska
bierze udział w zawodach łuczniczych
osób z niepełnosprawnościami. Jest
w tej dyscyplinie kilkakrotną mistrzynią
świata i olimpijską medalistką.
Spotkałem ją na górskim szlaku. Szła
o kulach. Nie poddawała się przy trudnych podejściach. Kilka upadków i dalej
do przodu. Tempo miała bardzo dobre,
szła w czołówce grupy. Przyjechała jako
gość na ogólnopolskie spotkanie odpowiedzialnych ruchu Wiara i Światło na
Śnieżnicy (ruch skupia osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i przyjaciół). Milena budziła podziw wszystkich
uczestników spotkania. Przede wszystkim przez to, że ciągle się uśmiechała,
mimo widocznego trudu chodzenia po
górach. Małomówna, skromna, jednocześnie ciekawa świata i umiejąca słuchać.
W jednym z wywiadów, pytana o swój
optymizm życiowy stwierdziła, że przez
swoją niepełnosprawność nie czuła się
nigdy gorzej. Mówiła: „Mam wspaniałą
rodzinę, która nie stosowała wobec
mnie żadnych ochronek. Rodzice zawsze
stawiali mi takie same wymagania jak rodzeństwu. Normalnie traktowana byłam
także przez rówieśników”.
Na jej decyzję ukończenia pedagogiki
i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
wpłynęły piękne postawy osób pracujących w dziecięcych szpitalach, w których
spędziła wiele dni jako pacjentka. „Po
prostu chciałam brać z nich przykład”.
– stwierdziła. Z wielkim szacunkiem
i wdzięcznością wyrażała się o wychowawcach i trenerach, którzy zachęcili ją
do uprawiania łucznictwa. Z uśmiechem

ks. JERZY SĘCZEK

mówiła, że była to „miłość od pierwszego
strzału”.
Kiedy przychodzą monotonne, codzienne treningi, pierwsze porażki, kryzysy, powrót do pierwszego zachwytu
ma dla niej ogromną wagę. Zupełnie jak
u św. Pawła, który motywował młodego
biskupa Tymoteusza: „abyś rozpalił
na nowo charyzmat Boży, który jest
w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni,
ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.
Nie wstydź się zatem świadectwa Pana
naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz
weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii według mocy
Boga!” (2 Tm 1,6-8).
W swoim świadectwie na naszym
spotkaniu wspomniała o sile, którą
otrzymała od Boga, o znaczeniu codziennej modlitwy osobistej. Stąd też
wzięło się jej mocne zaangażowanie
w życie Kościoła, zwłaszcza własnej
parafii i wspólnoty, w której się formuje. Mówiła: „Bardzo ważne są dla mnie
wiara i dobra relacja z Bogiem. Wiem,
i to z własnego doświadczenia, że jeżeli
moje życie duchowe będzie poukładane,
jeżeli będę cały czas wzrastać, to wtedy
również codzienne sukcesy nabiorą znaczenia. Gdy mam pokój w sercu, mogę się
realizować w każdej sferze, czy to w pracy, relacjach z innymi ludźmi, czy nawet
w sporcie”. Łucznictwo postrzega jako
talent od Boga: „Czuję, że go nie marnuję
w momencie, kiedy potrafię się z niego
cieszyć i za niego dziękować. Wówczas
wynik czasami schodzi na drugi plan,
bo ważne jest to, ile dałam z siebie i czy
mogę ze spokojnym sumieniem pójść
dalej, zmierzać do kolejnej rywalizacji.
Wiara pomaga mi zrozumieć zarówno
sukcesy, jak i porażki. Zwycięstwa za-

wsze cieszą, zwłaszcza gdy są okupione
ciężką pracą i wyrzeczeniami, ale porażki również są potrzebne i często bardziej
budujące, gdyż zmuszają do większej
pracy. Na te trudne doświadczenia staram się spoglądać z perspektywy wiary,
pomagają one stawać się nie tylko lepszym sportowcem, ale też człowiekiem,
a im lepszym stajesz się człowiekiem,
tym większym będziesz sportowcem”.
Dzięki uprawianiu sportu nauczyła się
pokory. „Cały czas trenuję po to, by nie
zatracić tego, czego się nauczyłam, i by
wspinać się dalej”. Według niej, trzeba
wierzyć w sukces, ale nie można być
zbyt pewnym siebie, bo to często okazuje
się zgubne. Przekonała się o tym wiele
razy, na początku kariery i rok temu na
igrzyskach paraolimpijskich w Tokio.
„Respekt trzeba czuć przed każdym
zawodnikiem. Dlatego stale staram się
być najlepsza w tym, co robię, ale nie
stawiam się przed innymi zawodniczkami, bo każdy ma szansę wygrać”. Brzmi
to jeszcze mocniej w kontekście tego,
że z powodu braku niepełnosprawnych
łuczniczek na jej poziomie, trenuje i bierze udział w zawodach z osobami w pełni
sprawnymi.
Czas wakacji, czas urlopu może być
swoistą paraolimpiadą, na której głównym celem może okazać się walka z własną słabością. Zasłużone wytchnienie
niech nie będzie marnowaniem czasu,
ale sprzyja refleksji i rozmowie z Bogiem, aby spojrzeć na siebie Jego oczyma,
z uśmiechem podchodzić do porażek
i rozwijać w sobie Boże życie i Bożą siłę.
Spotkanie z Mileną dało mi dużo do
myślenia, napełniło mnie radością i optymizmem. Oby również świadectwo życia
każdego z nas dawało innym siłę i radość.
Błogosławionego wypoczynku!
www.dm.archibial.pl
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Ucieszyć się życiem

ROZWÓJ
WDZIĘCZNOŚCI
o. PIOTR KWIATEK, OFMCap
W filmie Wyścig z czasem (2011) w reżyserii Andrew Niccola przedstawiona została futurystyczna
wizja świata, w którym czas staje się jedynym środkiem płatniczym, a zarazem najcenniejszym ludzkim
zasobem. Ludzie walczą o minuty i sekundy. Ci, którzy mają ich mniej, umierają przedwcześnie, inni żyją
tak długo, że zapominają, po co żyją. W świecie Niccola kawa kosztuje pięć minut życia, a czas można nie
tylko wypożyczyć czy ukraść, ale również komuś zwyczajnie podarować. Mimo że film należy do gatunku
science fiction, to jednak trafnie charakteryzuje współczesnego człowieka, dla którego „czas to pieniądz”.
Ciągle brakuje nam czasu i żyjemy w poczuciu, że wszystko zbyt szybko przemija.
Czy istnieje sposób na zatrzymanie
lub spowolnienie czasu? Podobne pytania zadawali sobie myśliciele antyczni.
Rzymski poeta Marcjalis zapisał: „Być
zdolnym do cieszenia się przeszłością, to
jakby żyć dwa razy”. Choć nie każdy człowiek przechowuje w spichlerzu pamięci
wyłącznie pozytywne wspomnienia, to
jednak każdy z nas może kultywować
dobro i praktykować wdzięczność. Celebrowanie pięknych wydarzeń staje
się wtedy wspomnieniem pozytywnej przeszłości, wnosząc nową energię
w doświadczenie „tu i teraz” i pomagając
ufniej spojrzeć w przyszłość.
PRZESZKODY NA DRODZE DO
WDZIĘCZNOŚCI
Prekursorzy psychologii pozytywnej, Christopher Peterson i Martin Seligman, w podręczniku Klasyfikacja cnót
i mocnych stron charakteru wymieniają
kilka przeszkód stojących na drodze do
praktykowania wdzięczności, w tym
m.in.: postrzeganie siebie jako ofiary,
postawę roszczeniową, konsumpcyjny
styl życia, ubogą autorefleksję oraz
narcyzm. Inny znawca tematu, Robert
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Emmons, poszerza ten katalog, dodając:
negatywne nastawienie, iluzję samowystarczalności, rywalizację oraz zabieganie. Do tej już dość długiej listy możemy
dołączyć stereotypy na temat ról i zadań
społecznych, a także brak odpowiedniej
edukacji w dziedzinie wdzięczności.
Przyjrzyjmy się niektórym z nich uważniej.
UBOGA REFLEKSYJNOŚĆ I BRAK
POKORY
Wdzięczność, choć mocno kojarzy
się ze sferą uczuciową, wiąże się jednak
ściśle ze sferą kognitywną. Wymaga
zaangażowania sfery poznawczej, które
polega na zebraniu informacji, przetworzeniu ich, sklasyfikowaniu i zinterpretowaniu. Krótko mówiąc: człowiek nie
będzie mógł się rozwijać we wdzięczności, jeśli wpierw nie rozwinie umiejętności rozmyślania o sobie i otoczeniu.
Pokora jest kolejnym elementem
budującym wdzięczność. Bez niej nie
przyjmiemy prawdy o tym, że potrzebujemy innych, bo dopiero razem z nimi
tworzymy całość. Wdzięczność zakłada
rozpoznanie dobra i przyjęcie faktu,

że nie bylibyśmy w obecnym miejscu
naszego życia bez pomocy innych. Brak
refleksji, pośpiech oraz poczucie samowystarczalności są podstawowymi
barierami w przeżywaniu wdzięczności.
WSZYSTKO JEST ŁASKĄ
W życiu osób wierzących często
spotyka się dwie przeciwstawne postawy względem wdzięczności. Pierwsza
charakteryzuje się tym, że całe dobro
zostaje przypisane jedynie siłom nadprzyrodzonym: „To wszystko dzięki
Panu Bogu”. W konsekwencji takiego
przekonania albo nie dostrzega się zupełnie, albo minimalizuje się własną
rolę i zaangażowanie. Odwrotnością
jest druga postawa, w której człowiek
koncentruje się wyłącznie na własnym
wysiłku i pracy: „Nikomu za nic nie muszę być wdzięczny, ponieważ to, co osiągnąłem, zawdzięczam wyłącznie swojej
ciężkiej pracy”. W tej perspektywie
nie ma miejsca na zauważenie istotnej
roli, jaką odegrali inni ludzie czy sam
Bóg. Obie postawy upraszczają bogatą
rzeczywistość. Prowadzą człowieka do

niedoceniania własnego zaangażowania
albo do jego przecenienia.
Pamiętam mój wewnętrzny spór z Panem Bogiem. Nie mogłem zaakceptować
słów św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
że wszystko jest łaską. Na osiągnięcia
musiałem sam ciężko pracować i nikt
mi nie pomagał w usuwaniu przeszkód.
Szczególnie w jednej kwestii nie chciałem „popuścić Bogu”. Chodziło mi o grę
na gitarze. Nie dostrzegałem żadnej łaski
w tym, że dzięki wielkiemu uporowi
i ogromnej pracy w końcu nauczyłem się
muzykować. Miałem silne przekonanie,
że jeśli potrafię grać na gitarze, jest to
wyłącznie moja zasługa. Pewnie wiele
osób pamiętających mnie z tamtego czasu zgodziłoby się z tym stwierdzeniem,
ponieważ ćwiczyłem po sześć godzin
dziennie. Nie miałem ani poczucia rytmu, ani słuchu, ani wyjątkowej barwy
głosu. Co więcej, przez blisko dwa lata
nie odróżniałem dźwięków i wysokości
tonów. O takiej sytuacji popularnie mówi
się, że „słoń nadepnął mu na ucho”. Jeśli
więc ostatecznie doszedłem do takiego
poziomu muzykowania, że nie wstydziłem się grać i śpiewać w kościele, był to
dla mnie jedynie dowód potwierdzający
efekty mojej ciężkiej i uczciwej pracy. Takie właśnie przekonanie żywiłem w sercu i nie było mowy, żebym je zmienił.
Z czasem jednak zaczęły pojawiać
się pytania, które pozwoliły mi dostrzec
więcej niż wyłącznie moją zasługę. Zacząłem się zastanawiać, jak to się stało,
że otrzymałem pozytywne środowisko,
przyjaciół, z którymi mogłem godzinami
muzykować. Uświadomiłem sobie, że
Ktoś wyposażył mnie w wewnętrzny
upór, zapał oraz silne pragnienie, by
nauczyć się grać na gitarze. Ten sam
Ktoś dał mi tak bardzo cierpliwych
rodziców i już mniej wyrozumiałych
w tej kwestii braci i siostrę. Pamiętam,
jak podczas moich, jakże nieudolnych,
początków, kiedy chciałem się szybko
wykazać postępem, a wciąż tak naprawdę „rzępoliłem”, mama powtarzała: „Dobrze, Piotruś, graj, graj, coraz lepiej ci
idzie”. Czy to ja sam wypracowałem owo
wsparcie, czy też było ono darem? Dziś
na wszystkie te pytania odpowiadam
jednakowo: „Panie, rzeczywiście nie
była to wyłącznie moja zasługa, że nauczyłem się muzykować. Wiele darów
otrzymałem od Ciebie”. Zrozumiałem,
że nawet moja najcięższa praca tak naprawdę jest zasługą opierającą się na
większej zasłudze Boga. On jest autorem
wszelkiego dobra. Prawdziwy kontakt

z błogosławieństwem i wyrażeniem go
poprzez wdzięczność nie prowadzi do
pychy czy egoizmu, ale raczej ukierunkowuje na źródło obdarowania. To Bóg
daje życie, siłę, czas, pragnienia oraz
talenty. Należy zatem każde uczynione
dobro odnieść do Niego, doceniając przy
tym swoją niepowtarzalną rolę.
OCZEKIWANIA SPOŁECZNE
Badania potwierdzają, że istnieją
różnice w wyrażaniu wdzięczności przez
kobiety i mężczyzn. Ci drudzy są bardziej powściągliwi i rzadziej skłonni do
jej komunikowania. Profesor Giacomo
Bono z California State University oraz
Jeffrey Froh z Hofstra University tłumaczą to zjawisko siłą różnych oczekiwań
społecznych i ról z nimi związanych.
W wielu kulturach panuje stereotyp polegający na przekonaniu, że prawdziwy
mężczyzna powinien być twardy, silny,
samowystarczalny, niezależny, a nawet
autorytarny. Te cechy mogą kolidować
z klimatem wrażliwości, łagodności czy
delikatności, które bezpośrednio wiążą
się z postawą wdzięczności. Model mężczyzny „macho” będzie zatem osłabiać
i często uniemożliwiać nie tylko rozwój predyspozycji do wdzięczności, ale
również innych pozytywnych emocji:
serdeczności, wesołości, wzruszenia,
zachwytu czy delikatności.
Temat oczekiwań społecznych względem różnych grup: mężczyzn, kobiet,
dzieci czy osób w podeszłym wieku, jest
wciąż otwarty pod względem badawczym. Niewątpliwie ma on bezpośredni
związek z ekspresją emocji zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych.
POSTRZEGANIE SIEBIE JAKO OFIARY
Inną przeszkodą na drodze twórczego przeżywania wdzięczności jest
postrzeganie siebie jako ofiary. Model
Stefana Karpmana, zwany „trójkątem
dramatycznym”, doskonale ukazuje dynamikę relacji, w której można się czuć
ofiarą, wybawicielem albo prześladowcą.
Nie chodzi tu o autentyczne przeżycia,
ale raczej o przyjmowanie i odgrywanie
nieuświadomionych ról.
Dzięki analizie transakcyjnej, poprzez poznanie stylów porozumiewania
można odkryć, kto i jak wchodzi w poszczególne role: ofiary, prześladowcy,
wybawiciela. I tak z ofiarą utożsamia
się człowiek, który czuje się słaby i niezdolny do zarządzania własnym życiem.
Z jednej strony, chronicznie cierpi na
potrzebę wsparcia, a z drugiej, postrzega

innych jako zagrożenie. Odczuwa frustrację, bezradność, niepokój, a czasem
nawet pasywną agresję. W konsekwencji
zwalnia się z twórczej i odpowiedzialnej
postawy względem różnych sytuacji,
gdyż odczytuje je w jednym kluczu: „ja
jestem biedny, a cały świat wraz z innymi jest zły”. Takie podejście utrudnia
dostrzeżenie dobra i piękna w życiu,
ponieważ w centrum uwagi pozostaje
cierpienie, porażki albo niesprawiedliwość. Oczywiście trzeba pamiętać, że nie
chodzi tutaj o rzeczywiste bycie ofiarą
przemocy czy realne doświadczenie cierpienia, ale o subiektywne przekonania
i utworzenie schematu myślowego ofiara
– prześladowca – wybawiciel.
OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA
Ludzie o osobowości narcystycznej
mają silne przekonanie o własnej wyjątkowości i wielkości. Głęboko wierzą,
że zasługują na specjalne traktowanie
i przywileje. Ciągle pragną być w centrum zainteresowania. Koncentrują się
na własnym, wyolbrzymionym „ja” i nieustannie dążą do uznania czy podziwu
kosztem prawdy o sobie i wzajemności
w relacjach. Wszelkie osiągnięcia w swoim życiu interpretują jako przysługujące
im z samego faktu bycia wyjątkowym.
W spotkaniu z drugim człowiekiem
nie są w stanie zauważyć i docenić jego
potrzeb i dokonań, a jeśli nawet tak
czynią, to raczej na zasadzie ich minimalizowania.
Nancy McWilliams, psychoanalityk,
zauważa, że ludzie narcystyczni nie
są zdolni do przeżywania i wyrażania
wdzięczności, ponieważ wiąże się ona
według nich z nieprzyjemnym uczuciem uzależnienia od innych, uznaniem
własnej niewystarczalności, a na to nie
mogą sobie pozwolić. Negują, pomijają
i umniejszają wszelkie przesłanki, które
mogą przypominać o ich własnej kruchości i o pozytywnej roli innych w ich
życiu. Ludzie są im potrzebni tylko jako
widownia oklaskująca ich wspaniałość.
O innych przeszkodach stojących na
drodze praktykowania wdzięczności
i konkretnych sposobach wzmacniania
własnej satysfakcji i poczucia wdzięczności w następnym numerze. A w wakacyjnym czasie zachęcam do codziennego
okazywania wdzięczności Bogu za możliwość odpoczynku, za piękno stworzenia,
za bliskość drugiego człowieka, idąc za
słowami psalmisty: „Chwalę Cię, Panie,
całym sercem, opowiadam wszystkie
cudowne Twe dzieła (Ps 9,2).
www.dm.archibial.pl
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Misje

Z Pamiętnika
Misjonarza „Kota” (XI)
o. HENRYK ŚLUSARCZYK SVD

Kiedy w 1995 r. opuszczałem Polskę
udając się do Portugalii na kurs języka,
a następnie do Angoli, musiałem, tak
jak każdy misjonarz i misjonarka, nauczyć się wielu nowych rzeczy. Codziennie poznawałem plemienne zwyczaje
i tradycje, uczyłem się wrażliwości na
wszelkiego rodzaju przeżywanie tajemnicy życia i śmierci w różnych grupach
społecznych i plemiennych, wchodziłem
w rytm życia specyficzny dla każdego
odwiedzanego miejsca, uczyłem się życia
w Kościele angolskim, z jego piękną i bogatą liturgią oraz z niesamowitym i pełnym zapału zaangażowaniem się ludzi
świeckich w tworzenie pełnej życia
chrześcijańskiej wspólnoty. Również
ucząc się miejscowego języka i przyzwyczajając się do angolskiej kuchni, krok
po kroku realizowałem to, co w jednym
słowie można określić inkulturacją. A to
wszystko po to, aby w tej nowej dla mnie
kulturze odpowiedzialnie i z szacunkiem
dla wszystkich tam spotkanych ludzi jak
najskuteczniej głosić Ewangelię.
Proces inkulturacji trwa latami. Bywały chwile łatwiejsze i trudniejsze.
Niejednokrotnie nieporozumienia międzyludzkie wynikały z różnic w mentalności. Czasem chciało się z tego śmiać
a innym razem płakać.
Czasem jednak w naszym misyjnym
życiu, pojawiały się inne wyzwania
i problemy mające bardzo duży wpływ
na realizację naszego misyjnego powołania w miejscu, do którego zostaliśmy
posłani. Wśród nich były wojny, choroby,
wypadki i inne nieprzewidywalne zdarzenia losowe.
To, co małe i niepozorne niejednokrotnie przewraca świat do góry nogami. Jedną z tych niewielkich rzeczy jest
Plasmodium falciparum (oraz P. vivax,
P. ovale, P. malariae i P. knowlesi). To nic
innego, jak choroba popularnie zwana
malarią. Jako pierwszą wymieniłem fal-
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ciparum, ponieważ ta odmiana malarii
była moją wierną towarzyszką przez
wszystkie lata spędzone w Angoli. Licząc
od pierwszej malarii, złapanej w pierwszych tygodniach po przylocie do Angoli
w 1996 r., do ostatniej, która przyczyniła
się w dużej mierze do mojego definitywnego opuszczenia afrykańskiego
kontynentu w 2008 r., zachorowałem na
nią ok. 40 razy.
Większość z tych chorobowych przygód niewiele różniła się w objawach
i przebiegu od silnej grypy, czyli występowała wysoka temperatura, bóle mięśni
i ogólne osłabienie. Oczywiście nieleczona malaria jest bardzo niebezpieczna
i prowadzi do poważnych zdrowotnych
konsekwencji. Lekarstwa na malarię też
nie należą do „delikatnych”.
Z ciekawszych przygód malarycznych zapamiętałem kilka. Pierwsza
miała miejsce w N’Dalatando w 1996 r.
Portugalski lekarz, który studia medyczne ukończył w Bułgarii albo w Rumuni, nie mając żadnego doświadczenia

Błogosławieństwo indywidualne podczas Mszy św.

i wiedzy na temat chorób tropikalnych,
zaaplikował mi potrójną dawkę leku
o nazwie Lariam. Od tamtej pory wiem,
co to znaczy mieć wizje na jawie i zrozumiałem słowa Pisma Świętego, że Bóg
nie chce śmierci grzesznika, ale aby się
nawrócił i żył. Innym razem trafiłem do
naszego Centrum Zdrowia św. Łukasza
w Kifangondo. Postanowiono podłączyć
mnie do kroplówki z chininą. Wszystko
przebiegało bardzo sprawnie aż do momentu wejścia igłą w żyłę oraz zabezpieczenia wenflonu przed wypadnięciem.
Młody pielęgniarz sprawnym ruchem
chciał wszystko dobrze założyć, ale
się nie udało. Niespodziewanie igła
wyskoczyła na zewnątrz, a moja krew
pomalowała jedną trzecią fartucha pielęgniarza na piękny jasnoczerwony
kolor. Nieco wystraszony spojrzał na
mnie oczekując jakiejś reakcji z mojej
strony. Uśmiechnąłem się i zapewniłem
go, że mam jeszcze sporo krwi w moim
organizmie. Następnie po naprawieniu
błędu założył mi na dłoń małą deseczkę

owiniętą bandażem, abym nie zginał dłoni w nadgarstku. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt, że tego typu
podpórkę stosuje się u małych dzieci.
W tym przypadku nic mnie nie bolało
i nie było żadnego zagrożenia, ale było
bardzo wesoło.
W 2008 r. przyleciałem do Polski na
leczenie i rekonwalescencję po przebytych malariach. Pobyt w Instytucie
Chorób Tropikalnych w Gdyni pod wspaniałą opieką medyczną i oczywiście
domowa kuchnia mojej mamy postawiły
mnie na nogi. Na początku leczenia ważyłem ok. 72 kg, a po kilku miesiącach
przybyło mi ich 14 .
Po zakończeniu leczenia byłem
przygotowany do podróży. Poważnie
myślałem o powrocie do Angoli, gdzie
zostały wszystkie moje osobiste rzeczy
i dokumenty. Byłem w drodze do Gdyni
na ostatnie badania kontrolne, lecz po
drodze dosłownie skręciłem sobie kark.
Ale o tym może innym razem.
I tak oto, za przyczyną malarii i operacji kręgosłupa, mój misyjny świat
zawirował. I chociaż choroby przyparły
mnie do muru z dużą siłą, to nie one okazały się największym i najtrudniejszym,
a czasem nawet bolesnym wyzwaniem.
Niespodzianek w tym względzie było
sporo.
Pod koniec 2008 r. zrozumiałem, że
raczej nie będę mógł wrócić do Angoli,
do mojej pierwszej misyjnej miłości.
Bardzo szybko otrzymałem oficjalne
przeniesienie z Angoli do Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.
Pomyślałem, że trzeba żyć teraźniejszością, a nie tęsknić ślepo za tym, co już jest
za mną. Nie przypuszczałem jednak, że
początki w Polsce będą trudniejsze niż
inkulturacja w Angoli.
Kiedy dotarłem do Angoli wszystko
było nowe i ciekawe. Wiedziałem, że
trzeba solidnie się przyłożyć, aby wejść
w nową rzeczywistość. Miejscowi ludzie, którzy mnie przyjmowali, również
wiedzieli, że potrzebuję dużo czasu, aby
poznać i zrozumieć to miejsce i ich życie.
Nawzajem darzyliśmy się dużą wyrozumiałością.
Inaczej było kiedy powróciłem do
Polski. Myślałem, że będzie to łagodny
powrót do ludzi i miejsc dobrze mi znanych. Nic bardziej błędnego! Wróciłem
do innego kraju, do zmienionych ludzi
i do Kościoła funkcjonującego w inny
sposób.
W Polsce zetknąłem się od razu z inną
rzeczywistością niż pamiętałem. Między
innymi z ogromnym wpływem mediów,
zalewem niepotrzebnych informacji,

Procesja z darami podczas Mszy św.

które nie niosą ze sobą żadnych wartości
– niczego nie uczą, niczemu dobremu
nie służą. W przeciwieństwie do nadmiaru informacji w Europie, czy w ogóle
w cywilizowanych krajach, w Angoli,
siedząc przy ognisku z klerykami, wsłuchiwałem się w legendy i opowieści
o ich przodkach. A każda z takich historii niosła ze sobą ogromne bogactwo
wiedzy i mądrości o życiu w rodzinie
i w społecznościach plemiennych. Nie
było tam niepotrzebnych informacji,
a każde słowo i każdy szczegół miały
znaczenie. Trudno więc było mi odnaleźć
się w takim kontekście społecznym, zdominowanym przez tony informacyjnych
śmieci zapraszających do wszechobecnego konsumpcjonizmu, rezygnacji
z rodzinnych wartości na rzecz kariery,
polityki, pieniędzy.
Musiałem też nauczyć się na nowo
żyć w polskim Kościele, inaczej funkcjonującym niż ten w Angoli. Tam motorem
napędowym wszelkiego rodzaju duszpasterstwa nie jest kapłan, lecz wspólnota ludzi wierzących. Zdawałem sobie
sprawę, że w mojej ojczyźnie, w wielu
lokalnych wspólnotach są już początki
takiego zaangażowania osób świeckich
w życie Kościoła. I chociaż może wydawać się komuś, że jest tego jeszcze za
mało, to kierunek jest dobry.
Powrót do kraju skłonił mnie również do refleksji nad dwoma ważnymi
elementami życia wspólnot chrześcijańskich. Z jednej strony wszedłem
w to bogactwo Kościoła, do którego
wróciłem, zaakceptowałem je na nowo
i zacząłem żyć nim w pełni, a jednocześnie przyniosłem doświadczenie życia

wspólnoty z Angoli, jednego z Kościołów
afrykańskich.
Doświadczenie Kościoła angolskiego
i polskiego dało mi szersze spojrzenie na
Kościół powszechny, na różne formy jego
funkcjonowania, a jednocześnie pozwoliło mi zrozumieć, że nie wszystkie dobre
elementy z jednej wspólnoty mogą być
przeniesione do drugiej. Bo jest bogactwo, którym warto się dzielić, ale jest
też bogactwo, które sprawia, że każda
wspólnota jest inna i ma swój własny
charakter, i nie ma potrzeby, aby wszystko kopiować, czy też, aby wszystko było
takie samo w każdej wspólnocie Kościoła
na całym świecie. Unikalność i niepowtarzalność każdej wspólnoty jest darem dla
niej i dla całego Kościoła powszechnego.
Dzięki temu ludzie różnych ras, narodów, kultur mogą odnaleźć dla siebie
miejsce w Kościele powszechnym. A to,
co nas łączy i nie może być zmienione,
zapomniane czy usunięte, to Ewangelia
Jezusa Chrystusa.
Może będę trochę niepokorny w tym,
co powiem, ale jak przystało na Kota
Henrique, cieszę się, że Pan Bóg otworzył
mi serce i nauczył głosić Bożą miłość
braciom i siostrom w różnych zakątkach
świata, a obecnie na Podlasiu.
I chociaż inkulturacja (wchodzenie
w nową kulturę) i reinkulturacja (powrót
do własnej kultury) stawiają przed nami,
misjonarzami wyruszającymi w świat
i powracającymi do ojczyzny wysokie
wymagania i czasem nie jest łatwo nam
odnaleźć się ani w nowej, ani w starej
rzeczywistości, to warto pamiętać, że
Bóg potrafi zapisywać pięknymi melodiami krzywe linie naszego życia i uczy
nas kochać każdego człowieka.
www.dm.archibial.pl
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Miejsca pamięci

Święta Rita z Cascii

T

ADAM RADZISZEWSKI

aka już jest natura człowieka, że w sytuacjach trudnych zwraca się ku Bogu.
Niejednokrotnie niezawodną pośredniczką w tym względzie, a więc adresatką
próśb o wstawiennictwo staje się św. Rita.
Nie miałem okazji obejrzeć filmu Święta
Rita z 2004 r. Kiedy jednak natknąłem się
przypadkowo na zapis DVD, postanowiłem nadrobić zaległości. Obraz produkcji
włoskiej wyreżyserował Giorgio Capitani, a rolę główną powierzył Vittorii
Belvedere. Muszę przyznać, że 200 minut
spędzonych przed ekranem telewizora
nie uważam za czas stracony, bowiem
fascynujące życie Rity zostało przedstawione w sposób, który jest w stanie
zaintrygować współczesnego widza.
Późniejsza Święta urodziła się około
1380 r. w Roccaporena, w prowincji Cascia
we Włoszech. Była jedynym dzieckiem
rodziców, którzy doczekali się córki, będąc już w podeszłym wieku. Od wczesnej
młodości dziewczyna pragnęła poświęcić
się Bogu w życiu zakonnym. Ulegając
jednak woli rodziców, w wieku ok. 16 lat
poślubiła Pawła Ferdinando Manciniego, młodego i szlachetnego człowieka,
pochodzącego z dobrej rodziny, lecz
obdarzonego raczej niespokojną naturą.
Łagodząc swym postępowaniem i dobrocią trudny charakter męża, Rita potrafiła
pozyskać go dla Boga i pomóc mu w prowadzeniu uczciwego i odpowiedzialnego
życia. Byli małżeństwem przez osiemnaście lat, doczekali się dwóch synów. Jednak mąż Rity zginął z rąk przeciwników
politycznych. Pociechą była dla żony
wiadomość, że umierając, przebaczył
swoim mordercom. Ale synowie pragnęli
pomścić śmierć ojca. Nie mogąc odwieść
ich od tego zamiaru, matka prosiła Boga,
aby zachował ich od grzechu. Obaj zmarli
w czasie epidemii dżumy.
Pozostawszy sama, Rita pragnęła zrealizować swe marzenia o życiu zakonnym. Nie przyszło jej to łatwo. Jej prośba
o przyjęcie do sióstr augustianek w Cascii
spotkała się początkowo z odmową. Przełożona obawiała się, że Rita może zostać
wmieszana w konflikt między rodziną
męża i rodzinami jego zabójców, i że
klasztor na tym ucierpi. W filmie obawy
te wyraża zakonnik, opiekun duchowy
zgromadzenia. Pogrążona w bólu, odrzucona przez rodzinę męża Rita przeżyła okres załamania, ale wyszła z niego
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wzmocniona duchowo. Zabiegała usilnie
o pogodzenie zwaśnionych rodzin i doprowadziła do podpisania aktu pojednania.
Po wstąpieniu do klasztoru służyła Bogu
i ludziom jeszcze przez czterdzieści lat,
prowadząc życie pełne modlitwy, umartwienia, pracy i uczynków miłosierdzia,
zwłaszcza wobec chorych i ubogich. Przez
ostatnie piętnaście lat życia nosiła na
czole stygmat cierniowej korony – znak
szczególnego zjednoczenia z cierpiącym
Chrystusem. Zmarła 22 maja 1457 r.
Kult Rity rozwinął się natychmiast
po jej śmierci, natomiast formalny proces beatyfikacyjny rozpoczął się 150 lat
później. W 1628 r. Rita została ogłoszona błogosławioną, a w 1900 r. papież
Leon XIII zaliczył ją w poczet Świętych.
Rita nazywana jest „patronką spraw
trudnych”. Doświadczyła wielu cierpień i przeciwności w różnych stanach
życia i potrafiła pokonywać wszelkie
przeszkody w duchu pokory i miłości.
Wszędzie czyniła pokój, niosła pojednanie zwaśnionym i skłóconym. Nie
dokonała w życiu niczego takiego, co
jest wielkie w oczach świata. Wypełniała
tylko zawsze zwyczajne obowiązki swego
stanu w duchu pokornego poddania się
woli Bożej, z nadzwyczajną wiernością.
Połączyła w swoim życiu trud pracy
i miłosierdzie chrześcijańskie z głęboką
mistyką cierpienia. Jej postać jest wzorem świętości aktualnym także i dziś,
po wielu wiekach. Wyróżnienie związane z jej imieniem – Nagroda św. Rity
– przyznawane jest osobom dającym
swą postawą świadectwo przebaczającej
miłości (otrzymały je m.in. matka bł. ks.
Jerzego – Marianna Popiełuszko oraz
piosenkarka Eleni, która przebaczyła
zabójcy swojej córki).
Liturgiczne wspomnienie św. Rity
przypada 22 maja. Z tym dniem wiąże

się zwyczaj poświęcania róż przynoszonych do kościoła przez wiernych.
Legenda mówi, że krótko przed śmiercią
Rita poprosiła o przyniesienie róży ze
swego ogródka, i że mimo zimy i mrozu
jej przyjaciółka znalazła pod śniegiem
rozkwitłą różę i zaniosła ją ciężko chorej
Ricie. Stąd róże stały się atrybutem Świętej. Płatki róż poświęconych w dniu jej
święta, używane z wiarą i modlitwą, wielu osobom przyniosły ulgę w cierpieniu,
pociechę i pomoc w trudnych sytuacjach
życiowych, powrót do zdrowia. Zwyczaj
ten zachowywany jest nie tylko w sanktuarium w Cascii, ale i w innych ośrodkach
kultu św. Rity w wielu krajach.
W Polsce takim ośrodkiem jest
klasztor sióstr augustianek w Krakowie i augustiański kościół św. Katarzyny. W kościele od 1944 r. znajduje się
piękna figura św. Rity, zaprojektowana
przez Adolfa Szyszko-Bohusza, a wykonana przez Wojciecha Maciejowskiego.
22 dnia każdego miesiąca kościół augustianów na krakowskim Kazimierzu
ledwie może pomieścić wiernych, którzy
przybywają na Mszę św. odprawianą
w intencjach polecanych przez wstawiennictwo św. Rity. Mszę św. poprzedza
modlitwa połączona z czytaniem próśb
i podziękowań. Po Mszy św. odbywa się
poświęcenie róż. Przed figurą Świętej
wciąż płoną lampki. Składane są setki
kartek z prośbami o modlitwę, rozrasta
się korespondencja, i ta tradycyjna, i elektroniczna. Inne sanktuaria znajdują się
w Nowym Sączu, Smolnej i Głębinowie
koło Nysy. We wszystkich tych miejscach
wierni powierzają św. Ricie troski i utrapienia, biedy materialne i duchowe, sprawy bolesne, trudne, nie do rozwiązania,
ciężar doświadczeń, cierpienia i choroby.
Jest też wiele podziękowań i świadectw
o otrzymanych łaskach.

Podlaska Akademia Kultury przy Białostockim
Ośrodku Kultury oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej
zapraszają na film Fatima w reż. Marco Ponecorvo.
Produkcja: Portugalia/USA 2020.
17 lipca 2022 r., o godz. 15.00
kino Forum, ul. Legionowa 5
Bilety do kupienia w kasie kina Forum
i na stronie bilety.bok.bialystok.pl

ANI
ANNA KIETLIŃSKA

Pod samą granicą z Armenią znajduje się niezwykłe miejsce. Na ogromnej przestrzeni nieużytków zobaczymy rozrzucone ruiny świątyń, mostów, domostw ludzkich. Góruje nad nimi cytadela, w której jeszcze
kilka lat temu stacjonowało tureckie wojsko, a cywil nie miał na te tereny zagrożone terroryzmem wstępu.
Dziś dawna stolica historycznej Armenii – Ani została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
choć nie znajdziemy jej na żadnych mapach. Realnie – nie ma takiego miasta.

D

oświadczenie Ani jest szczególne.
Jeszcze do X w, miasto uchodziło za
jedno z bardziej ludnych miejsc na
Wschodzie, porównywano je do Bagdadu i Stambułu. Dziś turysta staje oko
w oko z symbolicznym zmierzchem
cywilizacji. Do Ani nie można dojechać
komunikacją publiczną – trzeba jedynie
liczyć na własne środki transportu.
Wokół rozciąga się pustka, symbolicznie
zakończona z każdej strony łańcuchem
gór. Gdzieś w dali w chmurach kryje się
Ararat. Wokół nie znajdziemy żadnych
drzew. Przy ubogich chatach znajdują
się pryzmy „kiziaków” – suszonych
odchodów zwierzęcych, którymi ludzie
palą w piecach – a zimą, jak nam mówiono, temperatura spada tu do minus
20 stopni.
Mimo tego wrażenia rozpadu człowiek czuje respekt. W tym miejscu
mamy wyjątkową świadomość niszczącej siły czasu oraz ciągu wydarzeń
historycznych i politycznych, które
obróciły w niwecz kwitnącą wcześniej
metropolię, którą nazywano miastem
„tysiąca świątyń”. Kiedy w 992 r. ormiański Katholikosat przeniósł swoją
siedzibę do Ani, znajdowało się tu 12
biskupów, 40 mnichów i 500 księży.
Najsłynniejszym i zarazem najlepiej zachowanym kościołem jest Kościół Tigran Honents pw. św. Grzegorza
Oświeciciela, wznoszący się na stromym
klifie tuż obok granicy z Armenią. Przez
lornetkę widać budki strażnicze i flagę
Armenii – Ani do dziś jest punktem
spornym Armenii z Turcją. Dla Ormian
to miejsce symboliczne, przypominające
o świetności i dominacji chrześcijańskiej kultury Armenii nad muzułmańskim Wschodem. Turcy przez długi
czas starali się zatrzeć ormiańskie ślady.
Nawet dziś przy uznaniu Ani za dziedzictwo kulturowe świata nie widzimy

dużej aktywności w zakresie ochrony
miejsca. Nie są prowadzone dziś żadne
wykopaliska, ruiny popadają w jeszcze
większą ruinę a zabezpieczenia budynków sprzed kilkunastu lat same wymagają odnowienia.

A świątynie robią oszałamiające
wrażenie i można stwierdzić, że jest
to jedno z ciekawszych miejsc, które
widziałam w Turcji. Wspomniany kościół św. Grzegorza, to najpiękniejsza
budowla. Majestatyczna, przypominająca świątynie, które możemy znaleźć w Gruzji i dzisiejszej Armenii.
Z czerwonego kamienia, zwieńczona
charakterystyczną spiczastą kopułą. Na
tablicach przeczytamy, że jest to kościół
gruzińskiego obrządku prawosławnego a freski zostały namalowane przez
gruzińskich rzemieślników. Wnętrze
jest dość jasne, ściany zostały pokryte
bogatą polichromią, której dziś zobaczymy już tylko pozostałości, konkurujące
z graffiti współczesnych wandali. To
kościół halowy. Wnętrze, z łukowym
sklepieniem wspartym na filarach i z kopułą nad skrzyżowaniem nawy głównej
z poprzeczną, zachwyca. Apsyda wskazuje wschód, kierunek Jerozolimy. Wy-

chodzę oszołomiona. Mimo wyraźnego
zniszczenia, zdaję sobie sprawę, jak
piękna była to budowla. Podobnie chyba
myślą zwiedzający kościół Francuzi,
z zacięciem fotografujący detale i komentujący współczesny stan budynku.
Mimo wszystko wszyscy odczuwamy
sacrum. Tej szczególnej atmosfery miejsca nie zamazała ani historia, ani czas
ani ludzie. Podobne wrażenia odnoszę
w katedrze – największej budowli Ani,
która góruje pośrodku łąki, na której
pasą się krowy. Katedra pw. Matki Bożej była niegdyś siedzibą patriarchatu
Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.
Po podboju seldżuckim zamieniona
została w Meczet Zwycięstwa. Dziś dach
katedry zapadł się. Mamy wrażenia, że
świątynia trzyma się tylko na rusztowaniach. Rozproszone światło pozwala
dostrzec cienie dawnych fresków nawy
głównej i prezbiterium. Oczami wyobraźni widzimy wiernych i kapłanów.
Skrzydła współczesnych gołębi latających w środku imitują szmer modlitwy.
Z Ani wyjechaliśmy poruszeni. Choć
przemierzałam w swoich podróżach
wiele miejsc, które nie oparły się czasowi, nigdy nie widziałam miejsca na
taką skalę zniszczonego i zapadniętego
w przeszłość. Wiele miast dawnych
cywilizacji dziś istnieje. Tętnią życiem,
zderza się w nich przeszłość z teraźniejszością. A to miasto upadło. Jakie
musiały zajść procesy, żeby w relatywnie krótkim czasie zetrzeć metropolię
z powierzchni? Jak to się stało, że gwarne miasto, leżące na Jedwabnym Szlaku
zostało wyparte z pamięci ludzi? Kiedy
zadaję sobie te pytania, pozostaję bezradna. Wiem, że na każdą cywilizację
przyjdzie kiedyś kres, ale historia pokazuje, że upadek zapowiada jednocześnie
początek czegoś nowego. A w Ani nie ma
nic. I trudno się z tym pogodzić.
www.dm.archibial.pl
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Z pomocą potrzebującym

Człowiek i Pan Bóg

DOM

MIŁOSIERDZIA
W Hodyszewie powstaje ośrodek terapeutyczny które zdecydują się na stałą, roczną teradla osób uzależnionych i ich rodzin. Będzie nosił pię w Hodyszewie.
nazwę – Dom Miłosierdzia. Jest finansowany PRACE BUDOWLANE
z dobrowolnych ofiar ludzi.
Budowa Domu Miłosierdzia postę-

Rok 2016 został ogłoszony przez pa- puje stopniowo w miarę zebranych
pieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia. środków finansowych. „Zaczęliśmy od
Ojciec Święty zaproponował, aby nie był podniesienia budynku o poddasze użytto czas stawiania kolejnych pomników, kowe i położenia nowego, dwuspadoale czynienia dzieł tętniących życiem. wego dachu. Spełniając obecne wymoKsięża Pallotyni odpowiedzieli na słowa gi przeciwpożarowe dobudowaliśmy
dodatkową klatkę schodową. Ponadto
Papieża. Nawiązując do swojego założyciela św. Wincentego
Pallotti, postanowili powstający obiekt w Hodyszewie nazwać
– Dom Miłosierdzia. Wcześniej
prowadzili tam szkołę podstawową. Ze względu na zbyt małą
ilość dzieci musieli ją zamknąć
i przez prawie jedenaście lat
budynek stał pusty.
Ksiądz Jacek Zakrzewski
SAC, wicerektor hodyszewskiego sanktuarium zaproponował, aby budynek po byłej
szkole przeznaczyć na ośrodek
dla rodzin, które potrzebują
wsparcia w związku z problemami z uzależnieniem. PalloBudowa Domu Miłosierdzia w Hodyszewie – stan obecny
tyńskie władze pozytywnie
odniosły się do tej propozycji.
Zanim ruszyła przebudowa budynku wyburzyliśmy stare i postawiliśmy nowe
powołano do życia w 2017 r. Fundację ścianki działowe. Na poddaszu zamontoPojednanie, na której czele stanął pomy- waliśmy nowe okna” – wylicza ks. Jacek
słodawca ośrodka ks. Jacek Zakrzewski Zakrzewski SAC. „Ostatnio udało nam
SAC. W zarządzie Fundacji znalazły się się położyć całkowicie nową instalację
również cztery osoby świeckie, które elektryczną i wykonać tynki w pomieszczeniach. Zakupiliśmy też sporą ilość
dzielnie go wspierają i pomagają.
styropianu” – dodaje.
Przed Fundacją prace przy ocieTRZY CZĘŚCI
planiu poddasza, dobudowanej klatki
Dom Miłosierdzia będzie się składał schodowej oraz dachu od wewnątrz.
z trzech części: otwartej, półotwartej Po ich wykonaniu budynek będzie już
i zamkniętej. W pierwszej powstanie całkowicie zamknięty.
kawiarnia, kaplica i miejsce na imprezy
kulturalne. W drugiej zaplanowano CYKLICZNE SPOTKANIA
pokoje na warsztaty i spotkania grup,
Fundacja, oprócz działań związanych
bibliotekę, kuchnię, dużą salę konfe- z budową Domu Miłosierdzia, zajmuje
rencyjną, pomieszczenia dla psycholo- się także prowadzeniem różnorodnych
gów i terapeutów. Ostatnia część będzie spotkań i zajęć. Odbywają się warsztaty
przeznaczona dla osób z uzależnieniem,
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12 kroków ku pełni życia, spotyka się
grupa wsparcia dla osób współuzależnionych Al-Anon, grupa Anonimowych Alkoholików, Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar oraz Klub Ojca.
Dwóch specjalistów prowadzi terapie
indywidualne i grupowe. Mają też miejsce warsztaty tematyczne poświęcone
przemocy i przebaczeniu oraz szkolenia
organizowane przez inicjatywę tato.net.
INICJATYWY FUNDACJI
Fundacja Pojednanie co
roku organizuje w Hodyszewie Dzień Rodziny. Tegoroczny
odbędzie się 24 lipca. Jest to
duża impreza plenerowa, podczas której odbywają się różne
występy, konkursy i zawody.
Chce w ten sposób integrować
rodziny.
„Dużym odzewem spotkała
się akcja pt. «Wiaderko złomu na budowę domu». Była to
zbiórka metalowych, niepotrzebnych rzeczy, które znajdą
się prawie na każdej posesji.
W drugiej połowie czerwca
odbyła się ona w gminie Nowe
Piekuty. Tę akcję zamierzamy kontynuować w kolejnych
miejscowościach” – zaznacza ks. Jacek
Zakrzewski SAC.
Kolejną cenną inicjatywą Fundacji
był kiermasz z regionalnym jedzeniem.
Przygotowano różnego rodzaju wędliny,
przetwory i ciastka. Wiele osób zaangażowało się w ich przyrządzenie, a także
wielu skorzystało z potraw i wypieków.
W dalszym ciągu będą prowadzone
licytacje różnych rzeczy i usług za pośrednictwem Facebooka.
Wszystkie pieniądze, które pozyskuje Fundacja organizując wymienione
akcje, przeznacza na budujący się Dom
Miłosierdzia.

Piotr Woroniecki

Kontakt do Fundacji znajduje się na stronie
internetowej: hodyszewo.pl/dom-milosierdzia

M

Jedno spojrzenie w głąb,
które wieczność odsłania

istyczne spotkania ze Zbawicielem
wypełniły – jak już tu wcześniej pisałem
– trzydzieści trzy wiersze poematu Pieśń
o Bogu ukrytym. Wyłonił się z nich nie
tylko człowiek jako „nowe stworzenie”,
ale też „nowe światy”. I – co niezwykle
istotne – obdarzony niepojętą łaską
bohater utworu poznał do głębi siebie
samego, o czym tak napisał:
Jest we mnie toń przeźroczysta,
dla mych oczu zasnuta mgłą –
kiedy jak potok, upływam zbyt bystro,
na tak głębokie nie zasługuję dno.
Tam Pan mój przychodzi i pozostaje –
smuga krwi, gdy zatapia się w śnieg –
– poznany wzajemnie poznaje
i wzajemną obfitością tchnie.
Gdyby wtedy ktoś toń przeźroczystą
potrafił odsunąć z mgły,
ujrzano by – w jakiej nędzy,
ujrzano by w kim –
i ujrzano by – jaka światłość
zalewa przyćmioną toń,
ujrzano by – w sercu ludzkim,
najprostszym z słońc.
Wydawać by się mogło, że świadomość istnienia w człowieku „toni przeźroczystej” jako miejsca spotkania ze
Stwórcą, rozwiąże wszelkie przeszkody,
pozwoli już na zawsze pozostać przy –
użyjmy tego określenia z dawnej liryki
mistycznej – Oblubieńcu. Niestety, nasza codzienność, w której – powtórzmy
– „jak potok, upływamy zbyt bystro”,
sprawia, że o to spotkanie musimy wciąż
zabiegać, gdyż Pan, będący „samą ciszą,
wielkim milczeniem [...] kocha miejsca
bezludne i puste”.
Wskutek upadku naszych prarodziców życie człowieka toczy się w dwóch
światach: zwykłej – powiedziałbym – codzienności i krótkich chwilach spotkań
z Panem. Boża rzeczywistość dla naszych
oczu pozostaje „zasnuta mgłą”. Jednakże
dzięki tym nawet najbardziej ulotnym
chwilom, kiedy owa mgła się rozprasza,
człowiek wie, że – i to powtórzmy – „Pan
[...] co dzień przychodzi i pozostaje”, i że
„poznany wzajemnie poznaje / i wzajemną obfitością tchnie”.

WALDEMAR SMASZCZ
Nieoczekiwanie, w tym momencie i ks. Jan Twardowski, który w jednym
pojawia się pokorna refleksja, świadczą- z najbardziej znanych wierszy Naucz się
ca o jakże głębokim przeżywaniu przez dziwić napisał:
bohatera poematu własnych słabości,
Naucz się dziwić w kościele,
które we wspólnocie wiary wyznajemy
że Hostia Najświętsza tak mała,
powtarzanymi słowami przed przyjęże w dłonie by ją schowała
ciem Komunii św.: „Panie, nie jestem
najniższa dziewczynka w bieli,
godzien...” Jedynie wiara, że Zbawiciel
przyszedł do grzeszników, pozwala
a rzesza przed nią upada,
nam na otwarcie drzwi swego serca,
rozpłacze się, spowiada –
a wówczas...
[...]
...ujrzano by – jaka światłość
Autor tych słów był kapłanem, kiedy
zalewa przyćmioną toń,
je pisał, jego utwór, adresowany do dzieujrzano by – w sercu ludzkim,
ci, ma charakter duszpasterski, wiele
najprostszym z słońc.
zawdzięcza lekcjom religii, stąd środki
Kolejny wiersz tego mistycznego wyrazu artystycznego są najprostsze
cyklu to prawdziwy hymn uwielbienia z możliwych. W przypadku Karola WojJezusa w Najświętszym Sakramencie, tyły, poety-mistyka, sztuka obrazowaJezusa niepamiętającego – jak wyznaje- nia jest zupełnie inna. Już pierwszy
my w każdej Mszy św. – o naszych prze- dwuwiersz nie pozostawia wątpliwości,
winieniach, ale o wierze Swego Kościoła: że znajdujemy się w kręgu poezji mistycznej. Tłem czy raczej przestrzenią
wypowiedzi poetyckiej jest „kraina przeJest we mnie kraina przeźroczysta
źroczysta / w blasku jeziora Genezaret”.
w blasku jeziora Genezaret –
Wprawdzie rzeczywistość mistyczna
i łódź... i rybacza przystań,
przenika się z na wskroś realną, znaną
oparta o ciche fale...
z Ewangelii: „i łódź... i rybacza przystań”,
to jednak strofę zamyka obrazowanie
i tłumy, tłumy serc,
mistyczne: „oparta o ciche fale...”.
zagarnięte przez Jedno Serce,
I tak jest w całym tym wierszu, co
przez Jedno Serce najprostsze,
widać zwłaszcza w kolejnej strofie:
przez najłagodniejsze –
– albo znowu – wieczór z Nikodemem,
– albo znowu – nad brzegiem morskim,
dokąd powracam codziennie,
oczarowany Twą pięknością –
A to wszystko: ten wieczór
z Nikodemem,
ta kraina i rybacza przystań,
i toń taka przeźroczysta,
i Postać taka bliska –
a to wszystko przez Punkt jeden Biały
z najczystszej bieli
objęty w sercu człowieczym
krwawym przepływem czerwieni.
Zaskakujące, jak blisko spotykają się
w tym miejscu dwaj najwięksi poeci-kapłani naszych czasów – jeszcze wprawdzie nie kapłan, ale już – powiedziałbym
– wybrany przez Pana Karol Wojtyła

i tłumy, tłumy serc,
zagarnięte przez Jedno Serce,
przez Jedno Serce najprostsze,
przez najłagodniejsze –
Kolejny utwór, który budzi zdumienie wyobraźnią, asocjacjami lirycznymi,
zniewalającą metaforyką, tak piękną, że
warto przytoczyć refleksje znakomitej
poetki i eseistki, Anny Kamieńskiej:
„Metaforyka w poezji nie jest w istocie ozdobnikiem. Traktowana wyłącznie
jako ozdoba, byłaby niemoralna. Metafora to coś więcej. Ukazuje ona w całej
rozmaitości zjawisk – jednorodność
świata. Skoro wszystko może zostać porównane do wszystkiego, istnieją jakieś
niewidzialne nici spajające świat odbity
w poetyckiej wyobraźni. Ręka jednego
Stwórcy wycisnęła na wszystkim piętno
swojej jedności”,
www.dm.archibial.pl
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PATRZĄC
OCZAMI DZIECKA…

Z

ANNA ŻUKOWSKA

dolność spojrzenia na świat z perspektywy drugiego człowieka jest umiejętnością nieocenioną w kształtowaniu
wszelkich naszych relacji z ludźmi. Ma
ona trzy wymiary: pierwszy jest przestrzenny: mogę sobie wyobrazić, jak ktoś
inny widzi świat – na przykład, że to, co
znajduje się po mojej prawej stronie,
u niego znajduje się po lewej. W drugim
uświadamiam sobie, co ktoś myśli – na
przykład, że jego przekonania na temat
wychowania dzieci są inne niż moje.
Trzeci polega na wyobrażeniu sobie, co

ktoś odczuwa: że coś mogłoby go zdenerwować, nawet jeżeli ja zachowuję spokój.
Chcąc rozwijać tę umiejętność u dzieci
warto na chwilę zastanowić się, nad
własną umiejętnością zakładania czyichś „okularów” w różnych sytuacjach.
Własny przykład to nie tylko sposób na
prezentowanie dzieciom tej szczególnej
umiejętności, ale i podstawa dobrego
rodzicielstwa. Wiele naszych działań
jest skierowanych na uczenie dzieci,
ale czego tak naprawdę je uczymy? Zrozumienie tego wymaga przyjęcia ich

perspektywy. Przyjmowanie punktu
widzenia dziecka pomaga rodzicom
poznawać jego potrzeby. Rodzice, którzy to robią, rzadziej uciekają się do
nadmiernej kontroli lub kar. Częściej
wykazują konstruktywne podejście do
rozwiązywania konfliktów, podczas gdy
rodzice bezwzględni patrzą na konflikt
jako na coś, co należy zlikwidować.
Większa wrażliwość rodziców na potrzeby dziecka wpływa znacząco na proces
przyswajania przez nie wartości i pozytywne reakcje na wymagania rodziców.

Umiejętność rozumienia perspektywy
dziecka rzeczywiście pomaga rodzicom. W istocie wynika z tego potrójna
korzyść.
1. Patrzenie z punktu widzenia dziecka pomaga nam zrozumieć, co rzeczywiście się z nim dzieje, zwłaszcza kiedy
nie może, albo nie chce wyjaśnić nam
motywów swojego postępowania. Dzięki
temu unikamy błędnych przypuszczeń
i nie uciekamy się do kar. Zdobywamy
wgląd, który pomaga nam dotknąć sedna, a nie jedynie reagować na zachowanie dziecka.
2. Patrzenie z punktu widzenia dziecka wyposaża nas w większą cierpliwość.
Patrząc na świat jego oczami, częściej
będziemy reagować życzliwie i z szacunkiem na jego zmienne nastroje, niż
gdybyśmy tylko patrzyli z zewnątrz. To
z kolei pomaga dziecku czuć się dobrze

ze sobą, odczuwać naszą bliskość i wiedzieć, że je cenimy.
3. Patrząc z punktu widzenia dziecka, dajemy mu przykład, który zachęca
do prób rozumienia punktu widzenia
innych ludzi.
Kłopot w tym, że wielu rodzicom
wszystko to przychodzi z trudem. Niezrozumienie dziecięcej perspektywy
przybiera różne formy. Najbardziej
rozpowszechnioną jest kompletne lekceważenie tego, co dzieci czują, albo przenoszenie na nich naszych doznań, np.:
„Jakoś mi zimno, idź włóż sweter”. Często
popełniamy też błąd, bagatelizując dziecięce niepokoje. Uważamy, że płacze bez
powodu, nie biorąc pod uwagę, że rzecz,
która doprowadziła je do takiego stanu,
nie może być dla niego „byle czym”.
Szczególnie irytuje nas i wprawia w zakłopotanie dziecięcy płacz w miejscach
publicznych. Nie zapominajmy jednak,

Rozrywka
POŁĄCZ W PARY – POCZTÓWKI

W KRAINIE SMOKÓW
Od wielu lat w Krainie Smoków
królował Drapieżnik I. Początkowo był
władcą bardzo uprzejmym i dobrym
dla smoków, swych poddanych. Ale
powoli nabrał straszliwego przyzwyczajenia. Od czasu do czasu, w porze
obiadowej, jego straszne pazury zaczynały go swędzić w sposób niedający się
opanować. Drapieżnik I maskował się
wówczas dobrze, żeby nikt nie mógł
rozpoznać go w zaułkach ciemnych
ulic. Wysuwał swe pazury i hyc! Pożerał jednego małego smoka tu, innego
tam. Było to okropne, ale Drapieżnik
I nie potrafił opanować swędzenia
swoich pazurów. Po każdym takim
haniebnym wykroczeniu władca krył
się w najciemniejszych zakątkach lasu
płakał: – Jestem ostatnim głupcem!
Dlaczego pożarłem te małe smoki, które nic mi złego nie zrobiły? Następnym
razem już tak nie uczynię. Ale później
znów postępował tak samo. Trudno
jest być królem.
Wreszcie pewnego dnia Drapieżnik I postanowił obciąć sobie pazury.
Zrobiono specjalne nożyce ze złota,
którymi jeden z giermków obcinał królewskie pazury, gdy tylko zaczynały się
wysuwać. Zaczęła się nowa epoka dla
całej smoczej krainy. Bez pazurów Drapieżnik, stał się wegetarianinem, nie
wychodził więcej w nocy, nie napadał
na nieostrożne małe smoki, nauczył się
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grać na pianinie i pić rumianek. Nigdy
dotąd mieszkańcy nie byli tak szczęśliwi. Małe smoki tańczyły, śpiewały
i bawiły się na ulicach aż do zmierzchu,
nawet deszcz padał jedynie w nocy. Ale
niestety! Pewnego sobotniego poranka
złote nożyce, którymi obcinano pazury króla, gdzieś się zgubiły. Pazury
Drapieżnika I zaczęły rosnąć błyskawicznie. Trzeba było koniecznie znaleźć te nożyce, w przeciwnym razie...
Gdy cały dwór gorączkowo poszukiwał
nożyc, premier posłał mysz książkową,
by przeczytała jakąś historię, która
by uspokoiła Drapieżnika I. – Dość
myszko, mam już dosyć! Chce mi się
jeść, a poza tym bardzo mnie swędzą
pazury! Przybył zaaferowany giermek
z 125 parami bardzo mocnych nożyc.
Próbował wielokrotnie, ale żadne nie
były w stanie obciąć pazurów jego wysokości. Kucharze przygotowali najlepsze dania i wszystko to, co lubił król.
Ale on ciągle patrzył na pazury, które
groźnie wysuwały się i mówił: – Och,
czuję, że znów rozpocznę łowy. Mam
ochotę na ładnego, kruchego małego
smoka! Znajdźcie moje nożyce albo
zjem was wszystkich! – ryczał. Właśnie w tym momencie przez otwarte
okno wskoczył do jadalni pewien mały
sympatyczny smok. Wszystkich ogarnęło przerażenie. Natychmiast pazury
Drapieżnika I wysunęły się, a jego
łapy zaczęły posuwać się naprzód. Ale
mały smok odważnie przemówił do
króla: – Nie rozumiem. Jesteś królem,

a twoje pazury nie słuchają ciebie? –
Wszyscy mnie słuchają, a więc i moje
pazury – odpowiedział niechętnie
Drapieżnik I – A więc spróbuj je wciągnąć! – Nie chce mi się – powiedział król
i wyciągnął łapy. – Widzisz, mam rację.
Twoje pazury nie słuchają ciebie! – Ach
tak! Spójrz! – powiedział król i wciągnął
pazury. – Brawo! Widzisz, że to nic
trudnego. Trzeba tylko chcieć! Teraz
jesteś naprawdę królem! Drapieżnik
I zastanowił się przez chwilę. – Masz
rację, malutki. Ale trudno być królem
swoich własnych pazurów! Mały smok
wyciągnął z torby złote nożyce króla
i powiedział: – Znalazłem je królu, ale
teraz już ich nie potrzebujesz.
Od tego dnia król nie kazał już sobie
obcinać pazurów. Kiedy wysuwały się,
mówił: – Jestem królem swoich pazurów! Bądźcie posłuszne i schowajcie
się natychmiast!
Odtąd wszystko układało się pomyślnie w krainie Smoków.
Bruno Ferrero
Sprowokowanie dyskusji:
– Co to znaczy być „królem swoich
pazurów”?
– Czy trudno jest być „królem swoich
pazurów”/ rąk/ języka ?
– Czy Tobie zdarza się nie panować nad
swoimi emocjami?
– W jakich sytuacjach się to zdarza?
– Czy znasz jakieś sposoby okiełznania swoich uczuć, panowania nad
emocjami?

Dzieci wyjechały na wycieczki do pięciu polskich miast.
Przysłały z nich pocztówki z pozdrowieniami. Odgadnij,
jakie miasto przedstawia poszczególna kartka i połącz ją
z odpowiednią nazwą po prawej stronie.

że to, co przeżywa dziecko, to nie zwykła
irytacja, tylko stosowna do jego wieku
rozpacz. Nie chcemy, by nasze dzieci
czuły się pozbawione naszego wsparcia,
ale tak się dzieje, jeśli lekceważymy ich
lęki czy łzy. Czy nie powinniśmy postępować mądrzej? Czy już zapomnieliśmy,
że kiedyś sami byliśmy dziećmi – i jak
to jest mieć świat wywrócony do góry
nogami przez uczucia niezrozumiałe
dla dorosłych? Czy może więc, być za
późno na podróż do świata dziecka? Czy
da się naprawić szkody wyrządzone
przez lata wychowania warunkowego
i nadmiernej kontroli? Zapewnić o tym
nie sposób. Trzeba jednak ogromnej
odwagi, aby przyznać, że obrało się zły
kurs. Ta odwaga jest już dobrym znakiem na przyszłość. Bez względu na to,
jak wychowywaliśmy nasze dzieci do
tej pory, każda chwila jest dobra, aby to
zmienić.

KRZYŻÓWKA

Wpisz do diagramu krzyżówki wyrazy odgadnięte na podstawie określeń.
Hasło końcowe odczytaj z liter umieszczonych w polach oznaczonych cyframi
od 1 do 10.

A) Smużka słońca. B) W podróży – naczynie chroniące herbatę, kawę przed wystygnięciem. C) Pożyczka w banku. D) Przednia część głowy (l. mnoga). E) Gdy
topnieją śniegi. F) Wolna przestrzeń na początku wiersza w tekście. G) Przenosiny do nowego mieszkania. H) Miejsce do wypożyczenia książki lub stroju na bal
przebierańców.

RYMOWANKA
Ma silne nogi i świetnie skacze
Naukowcy zwą go torbaczem.
Mieszka w Australii razem z dziobakiem,
Psem dingo i emu nielatającym ptakiem.

Rozwiązania
zadań znajdują się
poniżej.
KINGA ZELENT

Połącz w pary – pocztówki: 1 – Kraków, 2 – Poznań, 3 – Gdańsk, 4 – Warszawa, 5 – Toruń.
Krzyżówka: A) promyk, B) termos, C) kredyt, D) twarze, E) odwilż, F) akapit, G)
przeprowadzka, H) wypożyczalnia. Hasło końcowe: Morskie Oko.
Rymowanka: kangur.

W głowie się nie mieści

www.dm.archibial.pl
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Leśne wiadomości

Archidiecezjalna Caritas

Podróż do Krynek

Puszcza Knyszyńska, wzbogacana
systematycznie o odradzającą się na gruzach pegeerowskiego rolnictwa Puszczę
Kryńską, to jeden z najatrakcyjniejszych
kompleksów leśnych w Polsce. Las – najdoskonalsza asocjacja roślinna na Ziemi
– dzięki wielowiekowej trosce leśników,
dziś swą witalnością, doskonałością
przyrodniczą i niezgłębioną tajemnicą
życia, przyciąga coraz większe rzesze
turystów.
Zagubionym pośród przepastnych
borów i lasów, wywołanym z mroków
historii w 1434 r. pobytem króla Władysława Jagiełły – Krynkom – los nie
szczędził zmiennych kolei.
Wyniszczające zarazy, walki plemienne, wojny i powstania odcisnęły
również swe piętno na losach leśnych
ludzi i na drzewostanie. Pierwszego
uporządkowania gospodarki leśnej na
tych terenach podjął się Zygmunt August w wydanym w Knyszynie w 1568 r.
dokumencie Ustawa leśniczym.
Minęły wieki, dziś tutejszymi lasami
zarządza powstałe w 1924 r. Nadleśnictwo Państwowe, dumne, że jego nazwa
pochodzi właśnie od Krynek.

urozmaicone ukształtowanie terenu, artezyjskie źródełka, czyste, rybne rzeczki
i wieczory nasycone ciszą, zakłócaną
od czasu do czasu krzykiem spłoszonej
dzikiej gęsi, klangorem żurawi, czy też
wiosennym koncertem ptasiego chóru
a cappella – to nasz niezwykły świat,
świat o którym przekorni powiadają, że
tu nawet wrony zawracają.
Nie wolno jednak zapomnieć, że las
to przede wszystkim dom niezliczonej
ilości gatunków zwierząt. Niewątpliwie
najwspanialszym spośród nich jest żubr,
niesłusznie utożsamiany tylko z Puszczą
Białowieską. Ten największy europejski
ssak świetnie czuje się na naszych terenach współtworzących Krainę Żubra.
A zbliżające się w szybkim tempie do
ponad 250 sztuk wolnościowe stado
na dobre wrosło w pejzaż kryneckich
lasów i pól, to ciesząc, to zdumiewając
przybyszów nie tylko z Polski.
W Poczopku, przy siedzibie Nadleśnictwa, odnajdujemy Silvarium – unikalny na skalę europejską kompleks
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Zgromadzono tu wzdłuż leśno-polnej tryby

Galeria na skraju puszcz, Poczopek, fot. P Jucha

Z łącznej powierzchni 15 tys. ha
lasów, ponad 7 tys. ha znajduje się w granicach Gminy Krynki. Są to zarówno
fragmenty prastarej Puszczy Knyszyńskiej jak i znaczące w skali kraju, coraz
śmielej uciekające koronami do słońca,
zalesienia porolne.
Tereny Nadleśnictwa Krynki są wyjątkowo interesujące turystycznie. Duże
kompleksy leśne, czyste powietrze,
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i opisano jak w receptariuszu, ponad 80
ziół leczniczych.
W tym przedziwnym leśnym ogrodzie jak w pigułce, prezentuje się puszczańska przyroda wzbogacona w „poruszane’’ słońcem poromierze, Galerię na
skraju puszcz, petroazyl chroniący głazy
będące świadkami kształtowania się naszej planety i wiele innych, unikalnych
obiektów przybliżających czarowny
świat Natury.

BOGU DŹWIĘKI

Las to niepowtarzalny cud przyrody,
który dzięki skomplikowanym powiązaniom świata roślin daje szansę życia
i przeżycia ludziom i zwierzętom. Jak pisał etyk ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba
„las bez człowieka istniał i istnieć może,
człowiek natomiast gdy lasu zabraknie,
nie ma szans przetrwania”.
Stąd pokora i mądrość winny cechować nasz stosunek do otaczającej przyrody, do lasów, które od zawsze dawały
człowiekowi nie tylko schronienie, ale
i wszelkie pożytki gwarantujące przeżycie i rozwój.
Mijały wieki, zmieniały się ludzkie
oczekiwania i możliwości. Tylko las,
nieprzerwanie, jakby tego nie zauważał,
dalej darzy swym bogactwem.
Bez wątpienia dotyczy to również
naszej narodowej pasji – grzybobrania.
A w tej dziedzinie kryneckie lasy nie
mają sobie równych – należą bowiem do
najbardziej grzybnych na Podlasiu. Wiedzą o tym grzybiarze nie tylko z naszego
regionu. Niektórzy z nich powiadają
nawet, że bez trudu można nazbierać
w jedno popołudnie zapas grzybów na
całą zimę.
Wędrując leśnymi bezdrożami, przemierzając urokliwe leśne wędrownice,
odwiedzając zapamiętałe w swej historii, jakby żywcem przeniesione z XVIII
wiecznej ryciny – puszczańskie osady
– warto czasami zwolnić, wyciszyć się
i zasłuchać w odgłosy lasu. Na pewno
uda się wówczas coś więcej zobaczyć,
coś więcej zrozumieć.
Jeśli zatem nie obawiacie się poznać
i pokochać z wzajemnością naszej gościnnej ziemi, jeśli zechcecie być gośćmi
leśników, to powędrujcie z nami przez
puszczańskie lasy, zapamiętałe w swym
zapomnieniu wioski i tęskniące za straconą świetnością miasteczka.

Waldemar Paweł Sieradzki

Caritas Archidiecezji Białostockiej
trzeci rok z rzędu była głównym organizatorem Koncertu i Warsztatów
Uwielbienia Bogu Dźwięki 2022. Koncert
odbył się 12 czerwca o godz. 20.30 przed
białostocką archikatedrą. Wydarzenie
upamiętnia pobyt św. Jana Pawła II na
ziemi białostockiej i ustanowienie przez
niego Metropolii Białostockiej. Wydarzenie objął honorowym patronatem
abp Józef Guzdek, Metropolita Białostocki. Pomysłodawcą i dyrektorem imprezy
jest ks. Andrzej Szczepańczyk.
Jak zwykle, nie zabrakło prezentacji
na telebimie obrazów sypanych na żywo
piaskiem do każdego z utworów.
Tuż przed koncertem zaprezentowane zostały wszystkie formy pomocy
Caritas, jakie udaje się nieść, dzięki
wsparciu ludzi dobrej woli. W tym roku
w czasie koncertu miała miejsce zbiórka
publiczna na rzecz Ukrainy. Uwielbienie
Bogu za Jego miłość wybrzmiewa wtedy
jednocześnie: przez śpiew, muzykę, sztukę i dzieła miłosierdzia.
Koncert poprzedziły trzydniowe
Wokalne Warsztaty Uwielbienia Bogu
Dźwięki. Uczestnicy zostali przygotowani do wspólnego występu na scenie pod
kątem wokalnym, ale i formacyjnym,
by śpiew stał się autentyczną modlitwą
i świadectwem wiary.
Całe wydarzenie odbywa się pod kierownictwem muzycznym Piotra Kurstaka, autora tekstów i muzyki, założyciela
i lidera Akademickiej Scholi Adonai
przy białostockiej archikatedrze. Towarzyszą mu muzycy tworzący zespół
instrumentalny i 35 osobowy chór stały
oraz chór uczestników warsztatów.
W swojej refleksji po wydarzeniu
napisał m.in.: „Było absolutnie cudownie
i to była rzeczywiście wyjątkowa edycja:
pragnienie takich wydarzeń jest w nas
wszystkich ogromne i odpowiedź po obu
stronach sceny była właśnie taka! Jak
zwykle kochani białostoczanie zbudowaliście moje serce zarówno tak liczną
obecnością, jak i postawą.”
DZIEŃ DZIECKA W CARITAS

Nadleśnictwo
Krynki

1 czerwca ponad 150 Pudełek Szczęścia i inne niespodzianki trafiły do podopiecznych Cartitas. Pyszności i zabawki
otrzymały dzieci z wielu placówkach.
W tym roku podopieczni świetlic podzielili się pudełkami z dziećmi ukraińskimi
z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodź-

com. Natomiast 3 dni później ponad 35
osób z centrum, zjechało do Krypna
by na zaproszenie Barbary i Tomasza
Paców, aby aktywnie spędzić razem
popołudnie. Było ognisko i pieczenie
kiełbasek, były gry i zabawy, było zwiedzanie muzeum i miejsc historycznych,
było też prawdziwe pranie i maglowanie,
wspólne wyplatanie bransoletek, ujeżdżanie rumaka i wiele innych atrakcji, po
których każdy zasłużył na dużą pyszną
pizzę. To był cudowny dzień, pełen
wspaniałych wrażeń i co najważniejsze,
śmiechu i radości dzieci.

tematy, odnosząc się z wielkim szacunkiem do sytuacji życiowej rozmówców.
Dziękował podopiecznym Caritas za
wysiłki, które wkładają w pracę nad
sobą i przezwyciężanie własnych słabości. Mobilizował, zwłaszcza młodzież
z Katolickiego Ośrodka Wychowania
i Terapii Uzależnień „Metanoia”, do brania odpowiedzialności za swoje życie.
Arcybiskup przywołał też słowa św. Jana
Pawła II: „Wymagajcie od siebie, choćby
nikt od was niczego nie wymagał!”.
Z zadowoleniem obejrzał zakończone
niedawno inwestycje w Domu Rekolekcyjnym Caritas i w „Metanoi” w Czarnej
PIKNIKI I FESTYNY
Białostockiej oraz w Centrum Pomocy
21 maja i 26 czerwca w Centrum Caritas w Supraślu.
Pomocy Caritas w Supraślu odbyły się
pikniki w ramach projektu mieszkań PACZKA DLA UKRAINY
wspomaganych „Moje miejsce – Arka”.
Caritas Archidiecezji Białostockiej
Były tańce, dmuchańce, bigos, kiermasz włącza się w kolejną edycję ogólnopolciast, zabawa fantowa, śpiewy, konkursy, skiej akcji PACZKA DLA UKRAINY. Od
puszczanie baniek mydlanych. Niepeł- wybuchu wojny na Ukrainie Caritas
nosprawnym mieszkańcom Centrum Archidiecezji Białostockiej przekazała
w Supraślu wiele radości sprawiło spo- już ponad 30 ton żywności, środków
tkanie z rodzinami, sąsiadami, przyjahigienicznych i artykułów medycznych.
ciółmi i gośćmi z Ukrainy.
Ciągle potrzebna jest przede wszystkim
Natomiast Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku zorganizował żywność.
Prosimy o włączenie się do akcji
Festyn Rodziny.
przez przygotowanie paczek, o wadze
nieprzekraczającej 18 kg i maksymalODWIEDZINY METROPOLITY
BIAŁOSTOCKIEGO W PLACÓWKACH nych wymiarach 53x40x30 cm. Paczkę
należy sporządzić według wskazówek
CARITAS
dostępnych na stronie www.bialystok.
Dnia 22 czerwca 2022 r. abp Józef caritas.pl i dostarczyć do najbliższej
Guzdek wizytował placówki Caritas placówki Caritas lub parafii.
Archidiecezji Białostockiej. Odwiedził
Można również na ten cel wpłacić dom.in. białostockie: Centrum Pomocy wolną kwotę na konto: 66 1240 5211 1111
Migrantom i Uchodźcom, Środowiskowy 0000 4931 3527 z dopiskiem UKRAINA.
Dom Samopomocy, Warsztat Terapii
Zajęciowej, Rodzinny Dom Dziecka, WAKACYJNY WYPOCZYNEK DZIECI
Centrum Pomocy Samarytanin, Punkt
Grupa dzieci będących pod opieInformacji o Problemach Alkoholowych,
ogrzewalnię, noclegownie dla bezdom- ką naszego Centrum Pomocy Migrannych mężczyzn i kobiet; mieszkania tom i Uchodźcom, będzie uczestniczyła
wspomagane – wspólnotę życia Arka w rekolekcjach oazowych dzieci Bożych
i Dom Matki i Dziecka w Supraślu oraz w Bogdanach.
Dzieci Ukraińskie będą miały doKatolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia” w Czarnej skonałą okazję do zabawy i integracji
z rówieśnikami z Polski.
Białostockiej.
Na najbliższe miesiące zaplanowaW każdym z ośrodków Metropolita
Białostocki przekazał wyrazy wdzięcz- ne zostały również liczne wydarzenia
ności i uznania dla pracowników Caritas i atrakcje dla dzieci ukraińskich pozoza ich pracę, w którą wkładają dużo stających pod opieką naszego centrum.
Zachęcamy do wsparcia wakacyjserca. Akcentował ich oddanie i poświęcenie oraz zachęcał do odkrywania nego wypoczynku dzieci przez wpłatę
dowolnej kwoty na konto: 66 1240 5211
„powołania w powołaniu”.
W czasie licznych rozmów z pod- 1111 0000 4931 3527 z dopiskiem: WYPOopiecznymi wsłuchiwał się w poruszane CZYNEK DZIECI.
www.dm.archibial.pl
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KRZYSZTOF JURGIEL

Na początku marca tego roku w Brukseli zgromadzili się zwolennicy federalnej Europy, aby na
specjalnej konferencji rozważać dogłębnie pomysły włoskiego komunisty Altiero Spinellego,
zawarte w Manifeście z Ventotene (1941 r.), jak
zbudować superpaństwo europejskie. W 1943 r.
założył on w Mediolanie Europejski Ruch Federalistyczny. Plan Spinellego był prosty: zlikwidować państwa narodowe nie zważając nawet
na protesty samych Europejczyków. Głównym
prelegentem na konferencji był żarliwy federalista z Belgii, europoseł frakcji „Odnowić
Europę” Guy Verhofstadt, a wśród uczestników
znajdowali się deputowani partii socjalistycznych, komunistycznych i liberalnych. Konkluzje
konferencji sprowadziły się do wezwania, aby
„jak najszybciej i bezkompromisowo” kontynuować proces budowy scentralizowanego
superpaństwa europejskiego.

Myślę, że mało znaną ciekawostką
jest fakt istnienia tzw. grupy Spinellego
w Parlamencie Europejskim. W tym
towarzystwie socjalistów i komunistów
z Europy Zachodniej spotykamy znanych
polskich polityków: Radka Sikorskiego,
Danutę Huebner i Różę Thun. Widocznie
podzielają poglądy swojego patrona, że
państwa narodowe nie mają przyszłości.
Wspomniany Guy Verhofstadt brylował też na innej, dużo poważniejszej
Konferencji w sprawie Przyszłości Europy, zarządzonej przez Unię Europejską.
Przez rok jej uczestnicy – 800 losowo
wybranych obywateli państw członkowskich – dyskutowali o propozycjach
zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Uroczyście w Dzień Europy,
9 maja br., zaprezentowano 49 propozycji zmian w 9 obszarach działania Unii.
Trzeba powiedzieć otwarcie: Konferencja w sprawie Przyszłości Europy nie
była autentyczną debatą obywateli Unii,
lecz przedsięwzięciem politycznym,
sterowanym przez liberalno-lewicową
większość, która opanowała instytucje
unijne. Zanim się rozpoczęła, słyszeliśmy deklaracje polityków i urzędników
w jakim kierunku powinna się odbywać
debata. Obiecywano sobie, że muszą
zajść daleko idące modyfikacje w działaniach UE, wymagające nie tylko nowych
dyrektyw i rozporządzeń, ale nawet
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rozpoczęcia procesu zmian unijnych
traktatów. Nasza grupa polityczna EKR
uznała, że nie ma sensu dłużej uczestniczyć w zmanipulowanej Konferencji
i dlatego wycofaliśmy się z niej, bo była
to w istocie gra znaczonymi kartami.
Lewicowy europoseł z Niemiec, absolwent moskiewskiego uniwersytetu
Helmut Scholz skrytykował decyzję
EKR, mówiąc, że Europa jest różnorodna
i potrzebuje głosu konserwatystów. Jest
w tym racja, tylko dlaczego wszystkie
poprawki EKR składane w trakcie Konferencji zostały odrzucone?
Najważniejsza propozycja Konferencji, aby skończyć z jednomyślnością
i prawem weta przywódców 27 państw
na posiedzeniach Rady Europejskiej,
podobno była entuzjastycznie przyjęta.
Niewiele mniej entuzjastycznych zwolenników znalazły postulaty tworzenia
ponadnarodowych list wyborczych do
Parlamentu Europejskiego oraz armii
unijnej.
Parlament Europejski w bojowym
duchu, aby było więcej Europy w Europie, przystąpił do akcji wcielania w życie,
na razie na papierze, ustaleń Konferencji. Już 3 maja 2022 r. uchwalił rezolucję
w sprawie ponadnarodowych list wyborczych do PE. Następnego dnia przyjął
kompleksowy raport odnośnie działań
następczych w związku z konkluzjami
Konferencji w sprawie Przyszłości Europy. Ostatnia rezolucja, z dnia 9 czerwca,
wzywająca Radę Europejską do wyrażenia zgody na rozpoczęcie rewizji traktatów UE wymaga szerszego omówienia,
bo jest zapowiedzią niebezpiecznej gry
o podporządkowanie słabszych, mniejszych państw, jak Polska, hegemonii
Niemiec i Francji, z wykorzystaniem
instytucji unijnych.
Większość posłów PE domaga się
zwołania konwentu w celu zmiany traktatów. W składzie konwentu mają się
znaleźć przedstawiciele parlamentów
narodowych, szefowie państw lub rządów, Parlamentu Europejskiego i Komisji. Rezolucja przedstawia, jakich zmian
należy dokonać. W pierwszym rzędzie
reforma procedur głosowania w Radzie, chodzi o głosowanie większością
kwalifikowaną w takich dziedzinach
jak: sankcje i sytuacje nadzwyczajne.
Konieczne jest dostosowanie uprawnień

UE, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia,
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, osiągnięcia unii energetycznej
opartej na efektywności energetycznej
i odnawialnej energii. Kolejne postulaty
dotyczą wspólnej polityki obronnej oraz
ujednoliconej polityki społecznej. Zmiany zapisów traktatowych mają objąć
kwestie cyfrowej i zielonej transformacji
i bliżej nieokreślonych wniosków odnośnie „uczynienia europejskiej gospodarki bardziej odpornej” oraz konkurencyjnej. Nie zapomniano o wartościach
europejskich, które mają być mocniej
chronione i obwarowane sankcjami.
Wreszcie, radykalne wzmocnienie roli
PE, który otrzymałby prawo do inicjatywy ustawodawczej. Tych postulatów do
rewizji traktatów jest więcej. Mają one
prowadzić do ujednolicenia i federalizacji Europy, gdzie nie będzie już miejsca
na suwerenność państw członkowskich.
Może to szokujące stwierdzenie,
jednakże zbliżają się niebezpieczne czasy, gdyż Unia skręca w złym kierunku.
Już teraz Polska jest regularnie nękana
i okładana karami finansowymi bez podstaw prawnych, gorzej nawet – poprzez
naginanie i łamanie traktatów przez
Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości UE. Łatwo sobie wyobrazić
jakie będą następstwa rewizji traktatów.
Utrata prawa weta, które zabezpieczało
w jakiś sposób nasze interesy, wieje grozą. Nie można się na to zgodzić.
Głosowałem przeciwko tej ostatniej
rezolucji, jak i przeciwko wcześniejszym. Na szczęście nie mają one mocy
sprawczej. Ostateczne decyzje zapadają
na posiedzeniach Rady Europejskiej,
póki co jednomyślnie. Pamiętajmy, że nie
może opuszczać nas nadzieja chrześcijańska, wsparta działaniem politycznym
rządu, ażeby zatrzymać kurs na powołanie federalnego państwa europejskiego
pod kontrolą Berlina i Brukseli. Tym
bardziej, że spora część państw unijnych
nie chce być wasalami bez własnej decyzyjności oraz tożsamości narodowej.

J

Im drożej tym więcej, czyli
o paradoksach w ekonomii

esteśmy przyzwyczajeni do tego, że
świat jest przewidywalny, ale wciąż
zdarzają się sytuacje, które nas zaskakują. Dlatego dziś – w wakacyjnym
numerze – poświęcimy miejsce dwóm
ciekawym paradoksom ekonomicznym,
które przeczą naszemu rozumieniu prawa popytu i podaży.
Wiemy, że gdy cena jakiegoś dobra
rośnie, zgodnie z tzw. zdrowym rozsądkiem – jego popyt powinien spadać. Jednak nie zawsze tak się dzieje, ponieważ
są towary, które są bardziej pożądane,
gdy ich cena wzrasta. Działa wówczas
jeden z dwóch efektów, zwanych też
paradoksami: Veblena lub Giffena. Efekt
Veblena występuje w najbogatszych
klasach społecznych, efekt Giffena –
w najbiedniejszych.
Paradoks Veblena zwany też bywa
efektem prestiżowym. Dotyczy dóbr
luksusowych i bogatych grup społecznych. Polega na tym, że wzrost wielkości
popytu na dobra luksusowe następuje
pomimo a nawet w związku ze wzrostem ich cen. Przykładem są najdroższe
luksusowe samochody – limuzyny lub
auta sportowe produkowane w krótkich
seriach, prywatne jachty, stroje najdroższych projektantów mody, domy w drogich, bardzo prestiżowych dzielnicach.
Mogą być to również bilety na bardzo
drogie koncerty. Dobra te często służą
do demonstracji własnego wysokiego
statusu społecznego. Dzieje się tak,
ponieważ posiadanie takich dóbr spra-

wia, że ich nabywcy mają poczucie, że
podnoszą swój status społeczny, gdyż nabyli rzecz luksusową, unikatową, mało
dostępną dla innych. Popyt na pewne
dobra jest tym większy, im mniej ludzi
je posiada. Bywają one również czasem
stabilną lokatą kapitału. Paradoks Veblena jest związany z efektem snoba,
czyli zjawiskiem ekonomicznym, które
polega na ograniczeniu lub zaniechaniu
nabywania pewnych dóbr, ponieważ są
one nabywane przez inne, przeciętne
gospodarstwa domowe, przez co dobra
te uznawane są za dobra pospolite. Przeciwieństwem efektu snoba jest efekt
owczego pędu. Po raz pierwszy paradoks
Veblena został opisany w książce Teoria
klasy próżniaczej, przez socjologa Thorsteina Veblena i wziął nazwę od jego
nazwiska.
Innym przypadkiem zaprzeczającym w mikroekonomii działaniu
krzywej popytu jest paradoks Giffena.
Robert Giffen podczas swoich badań
w drugiej połowie XIX w. w Wielkiej
Brytanii stwierdził, że mimo wzrostu
cen chleba, wielkość popytu na to dobro również wzrasta. Zaobserwował to
przede wszystkim wśród najuboższych
gospodarstw domowych, w których wydatki na chleb były wysokie w stosunku
do całości wydatków. Skonstatował
w ten sposób, że zwiększa się popyt na
dobro, którego cena rośnie, ale dotyczy
to grupy konsumentów o bardzo niskich
dochodach i dóbr tanich, powszechnie
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UNIA SKRĘCA
W ZŁYM KIERUNKU
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kupowanych tzw. niższego rzędu. Nieraz
dobra te nazywamy dobrami Giffena.
Dla przykładu w czasie wysokiej inflacji rosną ceny pieczywa: chleba, bułek.
Z uwagi na wzrost cen bułek, część osób
decyduje się na tańszy zamiennik, jakim
jest chleb. Dlatego mimo, że on także
drożeje, staje się bardziej popularny,
czyli popyt na niego rośnie. Paradoks
Giffena tłumaczy się teorią dóbr podstawowych podrzędnych. Są to dobra,
które albo nie mają substytutów, albo
mają je, ale są dużo droższe. W efekcie,
konsumenci decydują się na ich zakup
nawet wtedy, kiedy dochodzi do wzrostu
cen. O jakich dobrach mówi się, że są to
dobra Giffena? To zależy od regionu.
W krajach europejskich oprócz chleba
jako dobra Giffena często wskazywane
są również pszenica lub inne zboża,
makaron, ziemniaki. W Azji zalicza się
do nich z kolei głównie ryż. Popyt na
nie rośnie nie tylko w momencie, kiedy
rosną ceny droższych zamienników,
ale również wtedy, kiedy dochodzi do
spadku dochodów.
Paradoks Giffena może nieść ze sobą
również tzw. efekt spekulacyjny, czyli
obawy, że w przyszłości ceny dóbr będą
rosły jeszcze silniej. Chcąc jak najwięcej
zaoszczędzić, konsumenci, którzy mają
niewielkie dochody, mogą robić zapasy,
a to z kolei może powodować kolejne
wzrosty cen.

Adam Dębski

Białystok

Koncerty towarzyszące

Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku
8/07 | 19:15 Marcin Armański / Jelenia Góra
15/07 | 19:15 Zbigniew Gach / Słupsk
22/07 | 19:15 Stanisław Maryjewski / Lublin
29/07 | 19:15 Przemysław Kapituła / Warszawa
12/08 | 19:15 David Troiano / USA
19/08 | 19:15 Rikke Kursch / Dania
26/08 | 19:15 Urszula Bardłowska / Hiszpania
Józef Kotowicz / Białystok – koncert w ramach festiwalu
Wschód Kultury / Inny Wymiar – wstęp wolny

Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku
10/07 | 19:00 Sławomir Kamiński / Poznań
14/08 | 19:00 David Troiano / USA
Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku
24/07 | 18:50 Adam Klarecki / Włocławek
15/08 | 18:50 David Troiano / USA

www.dm.archibial.pl
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iedy podczas pielgrzymki do
Polski w 2005 r. papież Benedykt
XVI zwrócił się do kapłanów, powiedział: „Wierni oczekują od
kapłanów tylko jednego, aby byli
specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem”. Każdy z nas tęskni
za świętością i chce naśladować
życiorysy tych, którzy osiągnęli
zbawienie. Wspominamy papieży,
kapłanów, mężów stanu i oni są dla
nas kimś ważnym.
Dla mnie kimś ważnym był
ks. Marian Wydra. Nasze drogi
„skrzyżowały się” w białostockim
seminarium. Do dzisiaj pamiętam
przykłady duszpasterskie opowiadane przez „Mańka” ( bo tak
pieszczotliwie nazywaliśmy swego
wykładowcę), które potem w środowisku kleryków żyły własnym
życiem przekazywane niczym legendy przez poszczególne roczniki. Wiele z nich dotyczyło wojska
i posługi kapelana, którą pełnił.
Był przecież pierwszym proboszczem parafii wojskowej i Garnizonu
Białystok.
Uczył nas też homiletyki. Nie
były to jakieś szczególne rady, ale

duszą towarzystwa wśród księży
emerytów.
Ktoś powiedział, że Pan Bóg posyła ludzi na pole wielu duchowych
bitew, abyśmy byli wielcy. Ksiądz
Wydra stoczył w swoim życiu wiele
bitew i wierzę, że ta ostatnia okazała
się zwycięską. Przyjechał do Białegostoku z daleka i jego doczesne
szczątki spoczęły daleko, w rodzinnych stronach w diecezji łowickiej.
Ale będzie żył w naszych wspomnieniach i dla wielu z nas będzie
przykładem „specjalisty spotkania
człowieka z Bogiem”.

ks. Aleksander Dobroński

J

Pnącze

edną grządkę mojego ogródka zawsze przeznaczam na zielony groszek. Dzieci bardzo lubią
groszek, zwłaszcza, kiedy można go zjadać wprost
z grządki, łuskając sobie strączki.
W tym roku groszek pięknie obrodził, ale tak się
złożyło, że nie dałam mu w porę solidnych tyczek.
A przecież to wiotka roślina. Początkowo każda
rosła sobie prościutko, potem szukając oparcia
zaczęła się wspierać na sąsiedniej. I rosły sobie
oparte jedna o drugą, aż przyszła ulewa i położyła
na grządce całe towarzystwo.
Zaraz przyszło mi do głowy, że nie można opierać się na czymś, co samo też potrzebuje oparcia.
Trzeba oprzeć się na czymś trwałym i niezniszczalnym.
Właściwie człowiek jest jak pnącze: w młodości
stoi sobie dziarsko, ale z biegiem lat zaczyna potrze-

bować kogoś, by się na nim wesprzeć. Słyszę nieraz,
jak moje znajome (też babcie) mówią: całe szczęście,
że mam męża, że mam córkę, mam wnuki. To moja
podpora na stare lata. W nich cała moja nadzieja.
O naiwności! Jak możesz, człowieku, opierać
się na kimś, kto sam potrzebuje oparcia, na kimś,
kto jest równie wiotki i nietrwały jak ty? Twoim
jedynym oparciem może być tylko Pan Bóg, o Niego
się oprzyj.
Mówią, że starość się Panu Bogu nie udała (jakby
Mu się mogło coś nie udać). A może Panu chodzi
o to, żebyśmy wreszcie, nie mając już zdrowia, sił
i innych „podpórek”, oparli się tylko na Nim? Może
On czekał na to przez całe nasze życie?

Babcia Ania

XXX JUBILEUSZOWA
EKUMENICZNA

PIESZA PIELGRZYMKA

BIAŁYSTOK - WILNO
20 - 25 SIERPNIA 2022 R.

Krzyżówka

POZIOMO:
3) odprawiana po spowiedzi,
9) pierwiastek dodawany do pasty do zębów,
10) tworzy dzieła związane narodzeniem Jezusa,
11) przykrywają ołtarze,
12) gazon z kwiatami,
13) bieg z przekazywaniem pałeczki,
14) cofanie się wojsk,
15) łaska prezydenta wobec skazańców,
18) brat św. Piotra w gronie Apostołów,
19) męski, żeński lub nijaki,
20) zapalany na grobie zmarłego,
23) Paweł, piosenkarz wśród posłów,
26) np. Henryk Sienkiewicz,
28) daw. polski strój narodowy
(zdrobnienie),
29) Wojciech, odtwórca roli Rzędziana,
32) ubrany w orant odprawia Mszę
św.,
33) np. biskup pomocniczy lub
wicedyrektor,
34) b óg świata podziemnego
w mitologii greckiej,
35) Dobra …, głoszona przez Jezusa,
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miło się wspomina spotkania przy
kawie, gdzie nasz profesor „po wojskowemu” rozprawiał się z naszymi
kazaniami. Natomiast kaznodzieją
był wielkim. Jak sam wspominał,
przeprowadził ponad 600 rekolekcji i misji na terenie całego kraju.
Głos miał odpowiedni, przykłady
na czasie i nie było nikogo, kto by
przysypiał w czasie jego homilii.
Pamiętam, jak opowiadał o szkole w Supraślu, gdzie katechizował.
Po latach okazało się, że ja też zostałem wikariuszem w tej parafii.
To wtedy dowiedziałem się, że często mój Profesor przyjeżdżał do
znajomej rodziny. Po części było to
spowodowane problemami, które
przeżywał. Lata mijały i zdrowie
było już nie to. To właśnie dzięki
zaangażowaniu przyjaciół z Supraśla udało się w porę skierować
ks. Mariana do szpitala. Ostatecznie
mój Profesor zamieszkał w domu
emerytów.
Lubiłem odwiedzić ks. Mariana i zamienić kilka słów. Z werwą
dzielił się swoimi przemyśleniami,
zachwycał erudycją i znajomością
tematów z wielu dziedzin. Był też

Przemyślenia babci Ani

Z pamiętnika proboszcza

KSIĄDZ MARIAN

36) … rządu do kontaktów z mediami,
37) chronione nietoperze żyjące
w Polsce,
38) pod nią można siąść na działce.
PIONOWO:
1) robi rzeczy na pokaz,
2) b laszkowe grzyby jadalne;
serowiatki,
3) kieruje parafią,
4) weselny kołacz,
5) towarz ysz y celebransowi
w czasie Mszy św.,
6) duży pojemnik na śmieci,
7) ukryty w roli z przypowieści
Jezusa,
8) blizna po operacji,
16) łamigłówka z kwadratami liczbowymi,
17) mieszkanki Teheranu,
21) szedł do niej prorok Jonasz,
aby ją nawrócić,
22) … na Wysokości Bogu – pieśń,
23) stolica europejska z syrenką,
ale nie Warszawa,
24) chłopcy, którzy mają zostać
ministrantami,
25) miejsce na przygotowanie się
do Mszy św.,
27) miasto, z którego widać krzyż
na Giewoncie,
28) „żona” powolnego gada,

DROGI MIŁOSIERDZIA 7-8(143-144) lipiec-sierpień 2022

"Aby byli jedno"

29) kraina tysiąca jezior w Polsce,
30) spada jesienią z drzewa,
31) np. tłuszczowa lub nerwowa.

Za prawidłowe rozwiązanie krzy
żówki czerwcowej, której hasło
brzmiało „Chrześcijaństwo to życie
Ducha i w Duchu” nagrody wylosoWśród Czytelników, którzy do 20
sierpnia na adres pocztowy naszej wały: Barbara Garbowska, Emilia
Redakcji lub e-mail dm@archibial. Popławska i Joanna Wojska.
pl nadeślą prawidłowe rozwiązania,
rozlosujemy nagrody książkowe.
Andrzej Mariusz Pereszczako

Pod hasłem: „Aby byli jedno”, w terminie 20-25 sierpnia 2022 r., odbędzie się XXX Jubileuszowa Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka z Białegostoku do Wilna.
Zapisy przez formularz internetowy na www.wilenska.bialystok.pl, który będzie aktywny
od 1 do 15 sierpnia lub osobiście w Domu Księży Emerytów (ul. Cedrowa 16, Białystok)
w dniach 10-12 sierpnia w godz. 17.00-19.00.
Dla chętnych jest możliwość przenocowania
z 19 na 20 sierpnia w szkole katolickiej przy
ZAPISY:
ul. Kościelnej 3 (po wcześniejszym
zadeklarowaniu).
- od 1 do 15
sierpnia internetowo
- od 10w do
12rozpoczną
sierpnia
w Domu
Księży
Emerytów
Rekolekcje
drodze
się osobiście
20 sierpnia o godz.
5.30 Mszą
św. w archikatedrze
białow Porządek
Białymstoku
(ul. Cedrowa 16) w godz. 17:00 - 19:00
stockiej.
pielgrzymowania:
• 20 sierpnia: Białystok – Szudziałowo;
• 21 sierpnia: Szudziałowo – Kuźnica;
• 22 sierpnia: Kuźnica – Butrymańce (po porannej Eucharystii przejazd autokarami na
Litwę pod przejście graniczne białorusko-litewskie do Ejszyszek);
• 23 sierpnia: Butrymańce – Jaszuny;
• 24 sierpnia: Jaszuny – Wilno (Eucharystia o godz. 16.00 przy obrazie Matki Bożej
Ostrobramskiej)
• 25 sierpnia: Wilno – Białystok (Eucharystia o godz. 10.00, powrót autokarami do
Białegostoku)

+48 579 553 753
www.wilenska.bialystok.pl

www.dm.archibial.pl
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W ciągu całego swojego życia
każdy z nas może nigdy nie zetknąć
się z jakimkolwiek problemem z zakresu prawa karnego czy handlowego; możemy nigdy nie musieć wystawić jakiegokolwiek weksla, składać
zeznań w sądzie w sprawie karnej
lub wytaczać pozwu cywilnego itp.
Istnieją jednak takie dziedziny prawa, z którymi prędzej czy później zostanie skonfrontowany każdy z nas,
niezależnie czy się nam to podoba
czy nie. Przykłady można mnożyć,
jednym z najbardziej oczywistych
jest szeroko rozumiane prawo pracy.
O doniosłości wymienionej gałęzi
prawa niech świadczy fakt, że na jej
temat wypowiadało się w swoich
encyklikach kilku papieży np. Leon
XIII, ale również Jan Paweł II.
Mając na względzie powyższe,
chciałbym wyjaśnić jedną z ciekawszych instytucji prawa pracy,
którą jest przejście zakładu pracy,
skupiając się szczególnie na sytuacji
prawnej przejmowanego pracownika. Jest to o tyle ważne, ponieważ
omawiana regulacja ma za zadanie
ochronę słabszej strony stosunku
pracowniczego, którą zawsze jest
i będzie pracownik.
Z uwagi na zwięzłość artykułu wszystkich zainteresowanych
niniejszą tematyką zachęcam do
dalszej lektury ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej
jako: kp.) oraz orzecznictwa i komentarzy do wymienionego aktu prawnego, dostępnych w bibliotekach
publicznych.
W strukturę gospodarki towarowo-pieniężnej (a taki model
obowiązuje w Polsce) wpisane są
mechanizmy związane z przemianami własnościowymi czy restrukturyzacją przedsiębiorstw itp. Nie

Pracownik banku próbuje wytłumaczyć
klientowi zasady płacenia na raty.
Proszę pana najpierw płaci pan niewielką
sumę a potem przez 3 miesiące nie płaci
pan nic.
Na to klient:
- To pan mnie zna?
DROGI MIŁOSIERDZIA 7-8(143-144) lipiec-sierpień 2022

jest to zjawisko odosobnione czy
marginalne. Przejście czyli inaczej
przejęcie zakładu pracy może przybierać różną formę i charakter. Może
polegać ono np. na kupnie przedsiębiorstwa lub jego części, jego
dzierżawie, faktycznym przejęciu,
owej restrukturyzacji czy prywatyzacji itp. Nie sposób tutaj wymienić
wszystkich możliwych konfiguracji.
Artykuł 231 kp. reguluje całościowo kwestię zmiany pracodawcy
(podmiotu zatrudniającego) w wyniku takiego przejęcia zakładu pracy.
W tym miejscu należy poczynić
bardzo ważną uwagę: wspomniany
przepis reguluje tyko sytuację prawną pracowników zatrudnionych
w przejmowanym zakładzie. Nie
dotyczy on natomiast osób świadczących pracę na innej podstawie
niż stosunek pracy, np. na podstawie
umowy zlecenia.
Logiczną i prawną konsekwencją
przejęcia zakładu pracy lub jego
części przez inny podmiot jest jego
wejście (jako strona) w sytuację dotychczasowego pracodawcy. Dotyczy
to przede wszystkim trwających
w dacie przejęcia stosunków pracy
wszystkich pracowników, którzy
przedmiotem swego zobowiązania
byli związani z działalnością przejmowanego zakładu lub jego części.
Na przykład nowy pracodawca, który przejął zakład pracy, jest związany dotychczasowymi warunkami
umów o pracę, o ile nie będzie chciał
wypowiedzieć pracownikom w późniejszym terminie warunków pracy
lub płacy.
Co wymaga szczególnego podkreślenia, skutek w postaci wejścia
w dotychczasowy stosunek pracy,
następuje z mocy prawa (ex lege),
a więc nowy pracodawca nie musi

Wakacje. Przed wyjściem na plażę żona
mówi do męża:
– Chciałabym założyć coś, co wszystkich
zadziwi!
– Załóż łyżwy.

- Ten lekarz jest niesamowity! W kilka
sekund wyleczył moją żonę z wszystkich
dolegliwości!

zawierać z pracownikami przejmowanego zakładu żadnych nowych
czy dodatkowych umów o pracę.
Stanowisko to jest potwierdzone
licznymi judykatami Sądu Najwyższego. Wyjątek tutaj mogą stanowić
jedynie pracownicy zatrudnieni na
podstawie powołania i ewentualnie
w ograniczonym zakresie pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania, wyboru i spółdzielczej
umowy o pracę.
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części, pracownikowi
w terminie dwóch miesięcy od daty
tego zdarzenia przysługuje prawo
do rozwiązania stosunku pracy bez
wypowiedzenia z siedmiodniowym
uprzedzeniem. W przypadku zdecydowania się na taki krok, dla celów
dowodowych, zachęcam, aby taki
pracownik uczynił to na piśmie,
gdyż w razie sporu będzie dysponował stosowną dokumentacją, którą
będzie mógł okazać np. w sądzie.
Na koniec chciałbym tylko przypomnieć, że artykuł 231 kp. jest przepisem bezwzględnie obowiązującym
i przejęcie w tym trybie pracowników przez nowego pracodawcę nie
jest uzależnione od jakichkolwiek
czynności pracowników. Nie jest
również możliwe uchylenie skutków
działania tego przepisu w wyniku
czynności prawnej (np. porozumienia czy umowy) pomiędzy dotychczasowym i nowym pracodawcą.
Porozumienie zmierzające do wyłączenia automatyzmu kontynuowania stosunku pracy jest nieważne.
Dotychczasowy pracodawca ma przy
tym również bezwzględny obowiązek przekazania nowemu pracodawcy całej dokumentacji pracowniczej
pracowników.

LIPIEC 2022
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Żona do męża:
- Mam dla ciebie dobre wieści!
- Jakie?!
- Nie na darmo opłaciłeś autocasco.

RODZIN W JUCHNOWCU odbędzie się w sobotę 2 lipca. Rozpocznie się
modlitwą przed obrazem Matki Miłosierdzia w katedrze białostockiej
o godz. 8.00.

36. BIAŁOSTOCKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ odbędzie
w „Piwnicy Akademickiej” przy białostockiej katedrze – ul. Kościelna 2 lub
na stronie internetowej www.pielgrzymka.net.pl.

SIERPIEŃ 2022
W poniedziałek 15 sierpnia o godz. 11.00 w UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘ-

CIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY w białostockiej katedrze abp Józef
15 Guzdek,
Metropolita Białostocki odprawi Mszę św. za Ojczyznę. Tego samego dnia w katedrze o godz. 14.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji
działkowców i rolników.

We sobotę 20 sierpnia wyruszy XXX JUBILEUSZOWA EKUMENICZNA

PIESZA PIELGRZYMKA Z BIAŁEGOSTOKU DO WILNA. Pielgrzymka
20 rozpocznie
się Mszą św. o godz. 5.30 w białostockiej katedrze. Pielgrzymi
dotrą do Wilna 24 sierpnia.

Parafia NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie
Stowarzyszenie Rodzinne „Próg Nadziei”

PODLASKA BIESIADA OCALONYCH
WASILKÓW 5-7 SIERPNIA 2022

„WYBACZENIE”
Piątek 5.08.2022
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników do 16.00
17.00-19.00 Mityng wspólnoty św. Jakuba w siedzibie
Stowarzyszenia
Sobota 6.08.2022
12.00 Droga Krzyżowa ze świadectwami w kościele
14.00 Rozpoczęcie Biesiady Ocalonych – scena przy plebanii

RACUCHY
Z RABARBAREM

Łukasz Mościcki
- Jak to zrobił?
- Powiedział, że to objawy nadchodzącej
starości...

PIESZA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ

w dniach 30 lipca – 12 sierpnia. Tegoroczna pielgrzymka wyruszy pod
30 się
hasłem ,,Cała Piękna”. Zapisy na pielgrzymkę od 22 lipca, w godz. 17.00-19.00,

Irena gotuje

Humor

Porady prawnika

§

Sytuacja prawna pracownika
w razie przejścia zakładu pracy

Kalendarium Archidiecezji

Składniki: 300 g mąki
pszennej, 1 jajko, 2 żółtka,
5 łyżek kwaśnej śmietany,
60 ml mleka, 2 łodygi rabarbaru, 1 łyżeczka proszku do
pieczenia, 1/2 łyżeczki sody,
2 łyżki cukru, 2 łyżeczki cukru waniliowego.
Przygotowanie: do miski
przesiać mąkę, cukier waniliowy, sodę i proszek do

14.15-16.00 Występy przybyłych wokalistów i zespołów
16.00-17.00 Prelekcja Rafał Porzeziński
17.00-17.50 koncert Lecha Dyblika
18.00 Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza
Bronakowskiego
19.30-21.00 Tort Jubilata i dalsze występy przybyłych
wokalistów i zespołów
21.00 Ognisko i Mityng otwarty wszystkich przybyłych
wspólnot
Niedziela 7.08.2022
9.00 Msza św. w intencji trzeźwości na rozpoczęcie
Miesiąca Trzeźwości
Po Mszy św. koncert w kościele. Po koncercie zakończenie
Biesiady
W trakcie Biesiady będzie możliwość skorzystania z porad
specjalistów

pieczenia. W osobnym naczyniu dokładnie wymieszać jedno całe jajko i dwa
żółtka, kwaśną śmietanę
i cukier. Przelać do naczynia z mąką, pozostawić na
jakiś czas, żeby ciasto odpoczęło. Obrać rabarbar,
pokroić w dość drobne
kawałki. Dodać do ciasta,
wymieszać. Na patelni rozgrzać olej. Smażyć na niewielkim ogniu. Uzupełniać
olej w trakcie smażenia. Po
usmażeniu posypać cukrem
pudrem.

Rodzina Kia Niro
Wspaniałej podr쎣쏺y!
Nowa Kia Niro.

Niepowtarzalny styl. Wn썢trze, jakiego jeszcze nie było. Wiele odmian
jednostek nap썢dowych, w tym klasyczne wersje hybrydowe oraz
plug-in. Nowa Kia Niro. Dla miło쏂nik쎣w najnowszych technologii.
Dla ciekawych 쏂wiata. Dla Ciebie.
Gwarancja Kia obejmuje okres 7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczeg쎣łowe okresy gwarancji oraz jej warunki okre쏂lone s썀
w ksi썀쏺ce gwarancyjnej. Kia Niro Hybrid – zu쏺ycie paliwa 4,5-4,8 l/100 km. Emisja CO2 100,4-107,3 g/km.
Kia Niro Plug-in Hybrid – zu쏺ycie paliwa 0,9-1,1 l/100km. Emisja CO218,6-23,1 g/km. Cykl mieszany. Kia Niro Elektryczna – zu쏺ycie energii
elektrycznej 16,2 kWh/100 km. Warto쏂ci zu쏺ycia paliwa/energii i emisji (cykl WLTP) wynikaj썀 z wersji/wariantu pojazdu
oraz z jego wyposa쏺enia. Dane zu쏺ycia paliwa maja charakter por쎣wnawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym
zgodnie z wymaganiami Rozporz썀dzenia (WE) 715/2007. Warto쏂ci rzeczywiste mog썀 by썉 inne w zale쏺no쏂ci od warunk쎣w i stylu jazdy.

