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Maj to szczególny w ciągu roku miesiąc, gdy wraz z zachwytem nad budzącą się do
życia wiosenną przyrodą, jako chrześcijanie staramy się zachwycić Maryją. Ów zachwyt, to
nie tylko chwilowa fascynacja, krótkotrwała świadomość wielkości Jej powołania i ideału,
który osiągnęła. To przede wszystkim odkrycie bliskości Bożej Matki oraz zrozumienie, że
Jej życie jest dla każdego wierzącego w Chrystusa przykładem i zachętą do naśladowania.
Wielu z nas będzie brało udział w nabożeństwach majowych. Wielu, zwłaszcza na terenach pozamiejskich, przystroi przydrożne kapliczki i krzyże, wyrażając w ten sposób cześć
i oddanie Matce Bożej. To piękne zwyczaje, ale nie mogą pozostać celem samym w sobie.
Muszą stać się początkiem, punktem wyjścia do odkrywania prawdziwej głębi – wielkości
i roli Maryi w życiu Kościoła oraz w codziennym życiu każdego z nas.
W Litanii loretańskiej, nadano Maryi dziesiątki imion. Wybrzmiewają one we wszystkich
zakątkach ziemi. I dziś, tak jak przed wiekami, do Maryi wędrują chrześcijanie ze swymi
bólami, utrapieniami, lękami, niepokojami, ale i dziękczynieniem. Idą do Niej jak do swej
Królowej, ale i jak do Świętej Matki, która zrozumie, doradzi, pomoże, rozwieje wiele wątpliwości dotyczących wyboru drogi, a gdy trzeba, będzie wypraszać cuda, tak jak niegdyś
w Kanie Galilejskiej. Wniebowzięta i koronowana przez Syna – jest ciągle blisko z ludźmi,
jako Wspomożenie wiernych, Matka dobrej rady, Ucieczka grzesznych…
Maryja jest przede wszystkim wzorem zjednoczenia z Chrystusem, które to jest źródłem i początkiem wszelkiego apostolstwa, czyli praktycznego przekazywania Ewangelii.
W apostolstwie Maryi jednoczą się wszystkie formy współpracy w ramach apostolstwa
duchownych i świeckich. Maryja, zwana Królową Apostołów, była przecież na wskroś osobą
„świecką”, czyli wziętą ze świata, żyjącą w świecie. Maryja wciąż uczy, że to apostolstwo jest
służbą, czyli naśladowaniem życia i działania Jezusa Chrystusa.
Maryja to doskonały przykład dla wierzących, jak realizować swoje posłannictwo
w Kościele i w świecie. Jej praca i milczenie, akceptacja zasad życia religijnego swego narodu, codzienna praca w Nazarecie, dyskretne towarzyszenie publicznej działalności Jezusa,
trwanie pod Krzyżem, postawa i zaangażowanie we wspólnocie Kościoła po Zesłaniu Ducha
Świętego, pozostają wskazówkami dla apostołów świeckich.
Wreszcie Maryja to wzór wszelkiego macierzyństwa, zarówno w wymiarze fizycznym –
wydaje na świat Zbawiciela, ale i w wymiarze duchowym – daje Chrystusa ludziom. Tak wiele
matek zawierza Jej swoje macierzyństwo, odnajdując w Bożej Matce opokę i siłę do budowania
szczęścia swoich rodzin. Wiele kobiet, które same nie wydają na świat potomstwa, w Maryi
odnajduje drogę życia poprzez oddanie się Chrystusowi i zanoszenie Jego miłości innym.
Na niezwykłą i niezbędną rolę kobiety w rodzinie i życiu społecznym zwrócił uwagę
papież Franciszek, podczas styczniowego spotkania z uczestniczkami krajowego kongresu
Włoskiego Centrum Kobiecego, stowarzyszenia o inspiracji katolickiej. „Dary delikatności,
szczególnej wrażliwości i czułości, w które bogata jest dusza kobieca, to nie tylko autentyczna siła, która daje życie rodzinom, promieniuje atmosferą spokoju i harmonii” – mówił
Papież. „To rzeczywistość, bez której ludzkie powołanie byłoby nie do zrealizowania. (…)
O ile w świecie pracy i sferze publicznej ważny jest bardziej wyrazisty wkład geniuszu
kobiecego, to pozostaje on wprost niezbędny w rodzinie. Dla nas chrześcijan nie jest ona
po prostu miejscem prywatnym, ale «Kościołem domowym», którego zdrowie i pomyślność są warunkiem zdrowia i pomyślności Kościoła i samego społeczeństwa. Pomyślmy
o Matce Bożej. Maryja w Kościele stwarza coś, czego nie mogą stworzyć księża, biskupi
czy papieże. Czyż to nie Ona reprezentuje właśnie geniusz kobiecy? I pomyślmy o Maryi
w rodzinach, ile dobrego tam robi. Obecność kobiety w środowisku domowym okazuje
się zatem niezwykle konieczna dla przekazywania przyszłym pokoleniom solidnych zasad
moralnych, a nawet samej wiary”.
Niech tegoroczny maj, wraz z Maryją będzie wiosną chrześcijan, „wybudzonych”
po Wielkiej Nocy do wiary i radości. Niech będzie wiosną kobiet i matek, aby dzięki ich
„geniuszowi”, Chrystus docierał i znajdował miejsce wśród ludzi.
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Maj z Maryją, czyli wiosna chrześcijaństwa na nowo!
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Diecezjalne obchody
Światowych Dni Młodzieży
13 kwietnia, w Niedzielę Palmową, delegacje
młodzieżowe parafii z całej Archidiecezji,
przedstawiciele najważniejszych instytucji
oraz władze odebrali w białostockiej katedrze „Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia”.
Uroczystości rozpoczęły się na placu przed
archikatedrą, gdzie odbył się koncert „Błogosławieni ubodzy w duchu” oraz konkurs

Kościół w Polsce
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 9 kwietnia kard. Franciszek Macharski
został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu
Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej, za chrześcijańskie
świadectwo humanizmu i tolerancji, za osiągnięcia w pracy na rzecz porozumienia społecznego i zaangażowanie w sprawę dialogu
chrześcijańsko-żydowskiego”. Odznaczenie
dla abp. Seniora Archidiecezji Krakowskiej
wręczył Prezydent Bronisław Komorowski.
 10 kwietnia, m.in. na Jasnej Górze,
w Licheniu, Warszawie, Gdańsku i Radomiu
odbyły się uroczystości i modlitwy w 4.
rocznicę katastrofy smoleńskiej. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie odczytano
listę pasażerów tragicznego lotu, następnie
w intencji zmarłych członków delegacji,
załogi samolotu oraz funkcjonariuszy BOR
odmówiono modlitwę, której przewodniczył
biskup polowy WP Józef Guzdek.
 13 kwietnia, w Niedzielę Palmową, odbyły
się obchody Światowego Dnia Młodzieży
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przewodnictwem abp. Edwarda Ozorowskiego. W ramach diecezjalnych obchodów
Światowych Dni Młodzieży, w przeddzień
Niedzieli Palmowej, w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku odbyło się spotkanie
młodzieży z całej Archidiecezji. Po zakończeniu spotkania do późnych godzin wieczornych trwała adoracja krzyża.

Triduum Paschalne
w archikatedrze białostockiej
Od Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek, który w tym roku przypadał 17
kwietnia, Kościół białostocki rozpoczął
uroczyste obchody Triduum Paschalnego,
w czasie którego wspominana była Męka,
Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Podczas Eucharystii sprawowanej
w archikatedrze bp Henryk Ciereszko obmył
nogi dwunastu mężczyznom, przypominając gest Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy. Na
zakończenie liturgii prześniono Najświętszy
na szczeblu diecezjalnym. Od 14 kwietnia,
bezpośrednio po przekazaniu w Watykanie
młodym Polakom Krzyża ŚDM oraz Ikony
Matki Bożej Salus Populi Romani, rozpoczęła
się peregrynacja tych znaków po Polsce.
Stało się to początkiem modlitwy, która do
2016 r. będzie trwała we wszystkich polskich
diecezjach.
 W nocy z 18 na 19 kwietnia po raz piąty
została zorganizowana wielkopostna akcja
Noc Konfesjonałów, która umożliwiła zapracowanym, i nie tylko, pojednanie z Bogiem.
Akcja została zapoczątkowana cztery lata
temu w Szczecinie, obecnie wzięło w niej
udział już ponad 120 świątyń w 70 miastach
Polski. Pomysł nocnych spowiedzi przyszedł
zza oceanu, gdzie w 2007 roku w Chicago
i Nowym Jorku Noc Konfesjonałów została
zorganizowana po raz pierwszy.
 20 kwietnia, w Niedzielę Wielkanocną,
przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki
powiedział w wyemitowanym przez TVP
Orędziu Wielkanocnym: „Jezus umarł i zmartwychwstał także po to, aby odkupić nasze

Sakrament do tzw. ciemnicy czyli ołtarza
wystawienia, który przygotowano w kaplicy
obrazu Jezusa Miłosiernego.
Tego dnia, podczas porannej Mszy św.
Krzyżma, abp Edward Ozorowski poświęcił olej Krzyżma Świętego, olej chorych
i katechumenów, a kapłani Archidiecezji
Białostockiej odnowili swoje przyrzeczenia
z dnia święceń. Eucharystię wraz z abp.
Ozorowskim koncelebrował abp Senior
Stanisław Szymecki, biskup pomocniczy
Henryk Ciereszko oraz ponad 270 kapłanów
Archidiecezji Białostockiej. Licznie uczestniczyła w niej Liturgiczna Służba Ołtarza,
siostry zakonne oraz wierni świeccy.
W Wielki Piątek Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył abp Senior Stanisław Szymecki.
W homilii przypomniał, że na krzyżu Jezus
umarł i oddał życie za wszystkich, dlatego
poprzez krzyż, który jest znakiem powszechnego odkupienia Bóg nadal trwa w świecie.
„W ten tydzień poprzedzający kanonizację
Jana Pawła II weźcie krzyż do rąk i chciejcie

trudne dzieje”. Arcybiskup Gądecki życzył,
by wielkanocne orędzie dotarło do tych,
którzy cierpią, także do naszych sąsiadów na
Ukrainie, aby Zmartwychwstały Pan otworzył
im drogę do nadziei i radości.
 24 kwietnia Telewizja Polska wyemitowała
orędzie, które papież Franciszek skierował do
Polaków przed uroczystością kanonizacji Jana
Pawła II i Jana XXIII. Franciszek pochwalił polską religijność i obyczajowość, przypomniał
osobę Papieża Jana Pawła II, który stał się
„wszystkim dla wszystkich” oraz zachęcił
Polaków do głębokiego przeżycia dnia kanonizacji obydwu Świętych Papieży.
 27 kwietnia, w uroczystość Bożego
Miłosierdzia a zarazem w dzień kanonizacji
dwóch papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII,
wierni w Polsce uczestniczyli w tym święcie,
łącząc się z Watykanem za pośrednictwem
mediów. Do Rzymu wyruszyło wiele tysięcy pielgrzymów z Polski, m.in. prezydent
Bronisław Komorowski wraz z małżonką,
delegacje Rządu RP, Sejmu i Senatu oraz
wielu parlamentarzystów.

żyć pod znakiem krzyża i dziś i jutro i w dzień
zmartwychwstania” – zachęcał Arcybiskup.
Po Liturgii Słowa Arcybiskup Senior wraz
z wiernymi oddał cześć krzyżowi podczas
jego adoracji. Na zakończenie liturgii w uroczystej procesji przeniesiono Najświętszy
Sakrament do przygotowanego wcześniej
symbolicznego Grobu Pańskiego.
W Wielką Sobotę w południe Metropolita
Białostocki abp Edward Ozorowski i ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub poświęcili na placu
przed ratuszem przyniesione przez mieszkańców Białegostoku pokarmy na stół wielkanocny oraz przekazali wraz z Prezydentem
Miasta wszystkim zebranym życzenia paschalne. Wielkanocne kosze z pokarmami
dla najuboższych mieszkańców miasta
przygotowały przy wsparciu Urzędu Miasta Białegostoku Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie „Droga”, białostocka Caritas oraz
prawosławna Eleos.

przyrzeczenia chrztu św. Zwieńczeniem Wigilii Paschalnej była Liturgia Eucharystyczna
wraz z Komunią św., która zakończyła się
uroczystym błogosławieństwem i słowami
rozesłania wzbogaconymi dwukrotnym
radosnym „Alleluja”.

W wielkanocny poranek abp Edward Ozorowski przewodniczył procesji rezurekcyjnej
wokół Archikatedry i Mszy św. Zmartwychwstania Pańskiego. Przed liturgią prawosławny abp Jakub przekazał na ręce Metropolity Białostockiego wszystkim katolikom
Stolicy Podlasia „święty ogień” przywieziony
z Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie
przez delegację polskiej Cerkwi.

grzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, dziękowali Bogu za kanonizację Jana
Pawła II i Jana XXIII. Eucharystię koncelebrował abp Senior Stanisław Szymecki oraz
kilkudziesięciu kapłanów. Gościem uroczystości był bp Philippe Jean-Charles Jourdan
z Estonii. II Piesza Pielgrzymka do białostockiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
promieniście z pięciu miejsc: z Wasilkowa
oraz białostockich Dojlid, Nowego Miasta,
Starosielc i Bacieczek. Do Sanktuarium na
godzinę 15.00 przybyło pieszo blisko tysiąc
osób, a liczni pielgrzymi z Archidiecezji i Polski dotarli na uroczystość w pielgrzymkach
autokarowych lub własnymi środkami transportu. Po Mszy św. rozpoczął się festyn przygotowany przez grupę Caritas. Zaśpiewały
schola „Boże Echo” i zespół „Moja Rodzina”,
wystąpiła młodzież z Ośrodka „Metanoia”,
a radosne świętowanie zakończył koncert
„Razem za Jezusem”.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Wieczorem obrzędem poświęcenia ognia
przed archikatedrą rozpoczęła się uroczysta
Liturgia Wigilii Paschalnej, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Edward Ozorowski. Od poświęconego ognia zapalony
został Paschał – symbol Chrystusa zmartwychwstałego, który uroczyście wniesiono
do świątyni. Zgromadzeni na liturgii wierni
zapalali od niego przyniesione świece. Po
homilii abp Ozorowski pobłogosławił wodę
chrzcielną, a uczestnicy liturgii odnowili

Stolica Apostolska
 29 marca papież Franciszek mianował
kard. Kazimierza Nycza członkiem Papieskiej
Rady ds. Kultury. Jest to już trzecia watykańska Kongregacja, do której należy Metropolita
Warszawski, kard. Kazimierz Nycz został już
wcześniej członkiem Kongregacji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa.
 12 kwietnia Ojciec Święty mianował nowych ordynariuszy dwóch diecezji obrządku
łacińskiego na Ukrainie. Papież przyjął rezygnację dotychczasowego biskupa diecezji
charkowsko-zaporoskiej bp. Mariana Buczka
i na jego miejsce mianował bp. Stanisława
Szyrokoradiuka, a biskupem diecezji łuckiej
ustanowił bp. Witalija Skomorowskiego.
 13 kwietnia podczas Mszy św. Niedzieli
Palmowej, papież zamiast przygotowanej
wcześniej homilii, wygłosił medytację, której
motywem przewodnim było pytanie: „Kim
jestem wobec cierpiącego Jezusa?”. W rozważaniu Ojciec Święty odniósł się do postaci

27 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, mieszkańcy Białegostoku uroczystą Mszą
św. pod przewodnictwem abp. Edwarda
Ozorowskiego, wieńczącą II Pieszą Piel-

O godz. 21.00 przy pomniku Papieża przed
archikatedrą białostocką odbył się apel ku
czci św. Jana Pawła II. Przewodniczył mu
Metropolita Białostocki abp Edward Ozorowski. Czuwanie, które było modlitewnym
dziękczynieniem za dar świętości Jana Pawła
II poprowadziła młodzież akademicka.

Więcej informacji, zdjęcia i materiały
filmowe na stronie internetowej
Archidiecezji Białostockiej
www.archibial.pl
opisu Męki Pańskiej. Na zakończenie Mszy
św. grupa Brazylijczyków wręczyła Krzyż ŚDM
oraz Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani
rówieśnikom z Polski. Papież Franciszek,
w orędziu na XXIX Światowy Dzień Młodzieży,
zachęcił młodych do odkrywania, co oznaczają słowa „ubodzy w duchu”.
 18 kwietnia papież przewodniczył liturgii
Męki Pańskiej oraz uczestniczył w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Koloseum. 17 kwietnia, w Wielki Czwartek, Ojciec Święty podczas
porannej Mszy św. Krzyżma wezwał księży do
przyjęcia daru radości i kapłańskiej pogody ducha, a wieczorem odprawił Mszę św. Wieczerzy
Pańskiej i umył nogi 12 niepełnosprawnym.
 W Wielką Sobotę podczas liturgii Wigilii
Paschalnej Ojciec Święty udzielił sakramentów Chrztu, Komunii św. i Bierzmowania,
a także poświęcił ogień i zapalił paschał.
W homilii papież, nawiązując do Ewangelii
o Zmar twychwstaniu Jezusa, powiedział:
„Galilea jest miejscem pierwszego powołania,
gdzie wszystko się zaczęło! Powrócić tam,
powrócić do miejsca pierwszego powołania!”.

 W Niedzielę Wielkanocną papież wezwał
wszystkich do głębokiego przeżycia radosnej wiadomości o zmartwychwstaniu Pana
Jezusa. W Orędziu Wielkanocnym Ojciec
Święty prosił o modlitwę za bezbronnych,
opuszczonych, emigrantów, dotkniętych epidemią wirusa Ebola, o pokonanie plagi głodu,
o pokój w Syrii, Iraku, Republice Środkowoafrykańskiej, Wenezueli, na Ukrainie. Papież
udzielił też świątecznego błogosławieństwa
„Urbi et Orbi”.
 27 kwietnia na Placu Świętego Piotra
została odprawiona Msza św. kanonizacyjna
dwóch papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II.
Mszę koncelebrował z papieżem Franciszkiem
papież senior Benedykt oraz 150 kardynałów,
1000 biskupów i 6000 kapłanów, na ołtarzu
podczas Eucharystii obecne były relikwie
obydwu kanonizowanych. Po Mszy św. wierni
modlili się przy grobach obu Świętych. W noc
poprzedzającą uroczystość kanonizacji, kościoły w Rzymie były otwarte, aby pielgrzymi
mogli się pomodlić i wyspowiadać w swoich
językach.
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11 kwietnia br., w piątek poprzedzający
Niedzielę Palmową, tysiące mieszkańców
Białegostoku uczestniczyło w Drodze Krzyżowej, której trasa wiodła od Archikatedry
do kościoła pw. św. Rocha. Autorem tegorocznych rozważań był ks. Andrzej Brzozowski, proboszcz parafii pw. Krzyża Świętego
w Grabówce. Nabożeństwu przewodniczył
Metropolita Białostocki abp Edward Ozorowski, który na zakończenie nabożeństwa
przypomniał jego uczestnikom o obecności
w ich życiu Jezusa Chrystusa, który „wciąż
pomaga wierzącym w Niego nieść codzienne
krzyże”. Wzorem lat ubiegłych, pięciometrowy krzyż nieśli białostoccy kolejarze.
Podczas nabożeństwa służbę porządkową
pełnili harcerze, a niesionemu krzyżowi
towarzyszyli żołnierze z 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku.

na najpiękniejszą palmę. Po jego rozstrzygnięciu rozpoczęła się liturgia Niedzieli
Palmowej. Biskup pomocniczy Archidiecezji
Białostockiej Henryk Ciereszko poświęcił przyniesione palmy, a po odczytaniu
fragmentu Ewangelii o wjeździe Jezusa do
Jerozolimy, uczestnicy przeszli procesyjnie
do archikatedry, gdzie wraz z wiernymi
uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej pod
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„«Zostań z nami, Panie, gdyż ma się
ku wieczorowi» (por. Łk 24, 29). Z tym
usilnym zaproszeniem dwaj uczniowie
zdążający do Emaus wieczorem w dniu
Zmartwychwstania zwrócili się do Wędrowca, który przyłączył się do nich w drodze.
Przygnębieni smutnymi myślami, nie przypuszczali, że ten Nieznajomy to ich Mistrz,
już zmartwychwstały. Odczuwali jednak,
jak «pałało w nich serce» (por. tamże, 32),
kiedy On z nimi rozmawiał «i wyjaśniał»
Pisma. Światło słowa roztapiało ich twarde
serca i «otwierało im oczy» (por. tamże, 31).
Pośród cieni chylącego się ku zachodowi
dnia i mroku zalegającego w duszy, ów Wędrowiec był jasnym promieniem, na nowo
budzącym nadzieję i otwierającym ich
ducha na pragnienie pełni światła. «Zostań
z nami», prosili. A On przyjął zaproszenie.
Wkrótce oblicze Jezusa miało zniknąć, ale
Mistrz miał «pozostać» pod zasłoną «łamanego chleba», wobec którego otworzyły
się ich oczy” (Jan Paweł II Mane nobiscum
Domine).
W tych dniach, naznaczonych uroczystością kanonizacji Jana Pawła II, uderza
mnie to, że dziennikarze i komentatorzy
próbują opisać jego pontyfikat, starając się
przeciągnąć dyskurs na swoją stronę, przypisując mu własne opinie, odnoszące się do
polityki, spraw socjalnych i społecznych,
zapominając czasami, że podstawowym
celem misji Papieża było głoszenie Jezusowej Ewangelii i świadczenie jej własnym
życiem. Parafrazując jego słowa, wypowiedziane w Warszawie w 1979 r. podczas
pierwszej pielgrzymki do Polski, można
stwierdzić, że „Jana Pawła II nie można
do końca zrozumieć bez Chrystusa”. Jakże
często, w tych 26 latach pontyfikatu, zachowywaliśmy się jak uczniowie z Emaus,
których „oczy były niejako na uwięzi, tak
że Go nie poznali” (Łk 24,17)! „Czy serce
nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami
w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk
24,31). „Kochamy wciąż za mało i stale za
późno” pisał ks. Jan Twardowski.
„Na naszej drodze, pełnej pytań, niepokojów, nieraz także bolesnych rozczarowań, Boski Wędrowiec nadal przyłącza się
do nas i nam towarzyszy, prowadząc nas
przez wyjaśnianie Pism do zrozumienia
Bożych tajemnic. Kiedy spotkanie staje się
pełne, miejsce światła słowa zajmuje światło płynące z «Chleba życia», przez który
Chrystus wypełnia w najdoskonalszy sposób swą obietnicę, że «będzie z nami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata»”
(Mane nobiscum Domine).

Za każdym razem, kiedy odchodzi
papież pojawia się pytanie: „I co dalej?
Co teraz będzie?”. Tak było w dniu śmierci
Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II. Podobnie też pytano przy okazji rezygnacji
Benedykta XVI.
„«Dam wam pasterzy według mego
serca» ( Jr 3, 15). Tymi słowami proroka
Jeremiasza Bóg obiecuje swemu ludowi, że
nie pozostawi go nigdy bez pasterzy, którzy
zawsze będą go gromadzili i prowadzili:
«Ustanowię zaś nad nimi (czyli nad moimi
owcami) pasterzy, by je paśli; i nie będą się
już więcej lękać ani trwożyć» (Jr 23, 4).
Kościół jako Lud Boży nieustannie doświadcza spełniania się tej prorockiej zapowiedzi i z radością za to dziękuje Bogu. Wie,
że to Jezus Chrystus jest żywym, najwyższym i ostatecznym wypełnieniem Bożej
obietnicy: «Ja jestem dobrym pasterzem»
(J 10, 11). On, «Wielki Pasterz owiec» (por.
Hbr 13, 20), powierzył Apostołom i ich następcom posługę pasterzy owczarni Bożej”
(Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 1992).
Dane jest nam żyć w epoce wielkich
papieży, podczas pontyfikatu prawdziwych
pasterzy. Ostatnie kanonizacje są tego
przykładem.
„«Dam wam pasterzy według mego
serca» ( Jr 3, 15). Ta Boża obietnica do
dziś żyje i wypełnia się w Kościele, który
w każdej epoce zachowuje radosną świadomość, że to do niego są skierowane te
prorocze słowa, i widzi, jak spełniają się
co dzień w tak wielu częściach świata, a co
ważniejsze – w tak wielu ludzkich sercach,
zwłaszcza młodych.
[…] Boża obietnica budzi w sercu Kościoła modlitwę, płomienne i ufne w Jego
miłość błaganie do Ojca, który posłał Jezusa
Dobrego Pasterza, Apostołów i ich następców oraz niezliczoną rzeszę kapłanów, aby
nadal okazywał dzisiejszemu człowiekowi
swą wierność i dobroć.
Kościół gotów jest odpowiedzieć na tę
łaskę, zdaje sobie bowiem sprawę, że dar
Boży wymaga jednogłośnej i wielkodusznej
odpowiedzi: cały Lud Boży winien niestrudzenie modlić się o powołania kapłańskie
i zabiegać o nie; kandydaci do kapłaństwa
muszą bardzo solidnie przygotować się do
przyjęcia Bożego daru i życia nim, świadomi, że są absolutnie niezbędni Kościołowi
i światu; muszą rozmiłować się w Chrystusie Dobrym Pasterzu, kształtować swoje
serca według Jego Serca, gotowi wyjść na
drogi świata jako Jego żywe wizerunki, aby

głosić wszystkim Chrystusa Drogę, Prawdę
i Życie” (Pastores dabo vobis).

5 Niedziela
Wielkanocna
Ludzie bezdomni – to tytuł jednej
z najbardziej znanych powieści Stefana
Żeromskiego. Ma on dwa znaczenia – dosłowne i przenośne.
To pierwsze jest całkiem zrozumiałe. Człowiek bezdomny to ktoś, kto nie
ma dachu nad głową. Tacy ludzie zostali
przedstawieni w powieści. Są nimi nędzarze
paryscy, których Judym spotyka w obskurnych domach noclegowych podczas swych
wędrówek po tym mieście. Podobnie proletariat warszawski, wegetujący w nędzy,
też praktycznie nie ma dachu nad głową.
Ludzi bezdomnych w sensie przenośnym
jest w powieści wielu. Najważniejszym
z nich jest bez wątpienia główny bohater
Tomasz Judym. Bezdomnym jest też brat
doktora, Wiktor, udający się „za chlebem”
w dalekie kraje. Na tułanie się po obcych
domach skazana jest także Joasia, ukochana doktora Judyma. Także jej brat, Wacław,
zesłany na Syberię, jest bezdomny. Do ludzi
duchowo bezdomnych zaliczyć również
można Korzeckiego, inżyniera, przyjaciela
Judyma, przeżywającego kryzys psychiczny,
polegający na braku wiary w życie i braku
celu w życiu.
Jezus, przed swoim odejściem z tego
świata, pociesza swoich uczniów: „Niech się
nie trwoży serce wasze” (J 14,1). Gdzie jest
źródło otuchy i nadziei chrześcijańskiej?
W słowach Jezusa: „W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele. Idę przecież przygotować

wam miejsce.”. Nikt więc nie będzie czuł się
bezdomnym w domu Ojca. To w duchu tej
prawdy, wieczorem 2 kwietnia 2005, abp
Leonardo Sandri powiedział przez łzy do
wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra: „Nasz Ojciec Święty Jan Paweł
II powrócił do domu Ojca”.
Ale jaka jest droga wiodąca do tego
domu? Jest nią sam Chrystus: „Ja jestem
drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze
Mnie” (J 14, 6). „Wierzycie w Boga? I we
Mnie wierzcie”. Należy zwrócić uwagę na
rozróżnienie, jakie czyni Chrystus. Nie
wystarczy wierzyć w Boga. Często jest to
pojęcie bardzo rozległe i interpretowane
w sposób subiektywny, według osobistych
kryteriów, nie zawsze zgodnych z prawdą.
Mamy uwierzyć w Boga objawionego nam
przez Jezusa i w Jezusie! „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”.

6 Niedziela
Wielkanocna
Chcę to przypomnieć i niech to zostanie jako świadectwo następnym pokoleniom.
Smutek i pogodna nadzieja towarzyszyły naszemu czuwaniu przy zmarłym
Janie Pawle II. W pewien sposób doświadczyliśmy odczuć podobnych do tych, które
stały się udziałem Apostołów po Zmartwychwstaniu Chrystusa. Jak proroctwo
brzmiały wtedy Jezusowe słowa: „Nie zostawię was sierotami” (J 14,18). Smutek rozstania mieszał się z nadzieją oczekiwania.
„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego
Pocieszyciela da wam, aby z wami był na

Wiersze o mojej Matce
Tadeusz Golecki
***
Mój dom
czochra się o malwy,
pachnie żywicą,
trzeszczy letnim słońcem,
pęcznieje deszczem,
wdycha zapach wiosny.
W jego ścianach
mieszka pasikonik.
Dom z gipsowym kotem,
dom, którego duszą
jest Matka.
POWROTY
Znów tu jestem.
Wyłysiały próg
wbija drzazgę wspomnień.

Coś minęło,
coś przeszło bezpowrotnie,
beze mnie…
Lecz Mama uśmiecha się
jak dawniej.
ŁÓŻECZKO
Kiedy nadchodził ów dzień
Ojciec sprawdzał bieguny,
napychał siennik sieczką
i pytaniem o jutro,
Mama mościła gniazdo
narodzinom nadziei,
sąsiedzka ciekawość
wisiała na płocie.
Na nowo uczyłem się mówić cicho
gdy pojawiał się kolejny płacz,
kołysany w drewnianym łóżeczku.

zawsze – Ducha Prawdy, którego świat
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi
ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ
u was przebywa i w was będzie” (J 14,16-17).
To właśnie ten Duch jednoczył nas
na modlitwie w momentach trudnych
pytań i przeżyć. Kiedy zabrakło widzialnego Pasterza Sanctus Paraclitus (Święty
Pocieszyciel) nas prowadził. Niepotrzebne
były dekrety, zaproszenia, rozporządzenia,
instrukcje, nakazy… Tysiące ludzi podążało
do Rzymu… Gromadził nas Duch Jezusa,
obecny, choć niewidzialny. „Wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie”
(J 14,19).
Przy wysyłaniu internetowej poczty
albo SMS-sów żądamy potwierdzenia odbioru. Chcemy być pewni na 100 procent,
że wiadomość dotarła do celu. Podobnie
czyni Jezus w odniesieniu do nas. „Jeżeli
Mnie miłujecie, będziecie zachowywać
moje przykazania” (J 14,15).
W naszych relacjach międzyludzkich
często pada stwierdzenie: „Jeżeli mnie
kochasz to…” No, tak. Możemy cytować
tu dowody (nie zawsze właściwe) miłości.
Jezus mówi dziś bardzo konkretnie:
„Kto ma przykazania moje i zachowuje
je, ten Mnie miłuje” (J 14,21). W zamian
obiecuje rzeczywistość przerastającą naszą
wyobraźnię i aspiracje: „Kto Mnie miłuje,
ten będzie umiłowany przez Ojca mego,
a również Ja będę go miłował i objawię mu
siebie” (J 14,21). Oto otucha w naszych
utrapieniach. Oto Pan z nami, Pocieszyciel
w naszych niepokojach!
„Pana Chrystusa miejcie w sercach za
Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was
uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”
(1 P 3,15).
POKOLENIA
Ręce mojej babci
łuszczyły fasolę,
przędły len,
kopały kartofle...
Ręce mojej mamy
głaskały me włosy,
ocierały łzy,
czuwały nad snami...
Moje dłonie
dotykają Boga.
ODEJŚCIE
Wystygł nasz dom,
opustoszały źrenice okien.
Nad płotem ludzkiej ciekawości
uparte słońce w pląsach.
Wiśniami pęcznieją szpaki
i rabarbar krzywi się w ogrodzie.
Na jazgot dni osiadł cień,
a płatki malw,
jak niegdyś,
czuwają nad snami.
Jak usłyszeć Twój głos, Mamo?
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1.	Czwartek – Dz 5, 27-33; J 3, 31-36
2.	Piątek – wspomn. św. Atanazego, Bp
Dr – Dz 5, 34-42; J 6, 1-15
3.	Sobota – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI – Ap
11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; Kol 1, 12-16;
J 19, 25-27
4.	3 NIEDZIELA WIELKANOCNA – Dz 2,
14.22-28; 1 P 1, 17-21; Łk 24, 13-35
5.	Poniedziałek – Dz 6, 8-15; J 6, 22-29
6.	Wtorek – ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW
FILIPA I JAKUBA – 1 Kor 15, 1-8; J 14,
6-14
7.	Środa – Dz 8, 1b-8; J 6, 35-40
8.	Czwartek – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BP. MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO
PATRONA POLSKI – Dz 20, 17-18a.2832.36; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16
9.	Piątek – Dz 9, 1-20; J 6, 52-59
10.	Sobota – Dz 9, 31-42; J 6, 55. 60-69
11.	4 NIEDZIELA WIELKANOCNA – Dz 2,
14a.36-41; 1 P 2, 20b-25; J 10, 1-10
12.	Poniedziałek – Dz 11, 1-18; J 10, 11-18
13.	Wtorek – Dz 11, 19-26; J 10, 22-30
14.	Środa – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA – Dz 1, 15-17.20-26; J 15, 9-17.
15.	Czwartek – Dz 13, 13-25; J 13, 16-20
16.	Piątek – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA
BOBOLI, PREZBITERA, MĘCZENNIKA,
PATRONA POLSKI – Ap 12, 10-12a albo
1 Kor 1, 10-13.17-18; J 17, 20-26
17.	Sobota – Dz 13, 44-52; J 14, 7-14
18.	5 NIEDZIELA WIELKANOCNA – Dz 6,
1-7; 1 P 2, 4-9; J 14, 1-12
19.	Poniedziałek – Dz 14, 5-18; J 14, 21-26
20.	Wtorek – Dz 14, 19-28; J 14, 27-31a
21.	Środa – Dz 15, 1-6; J 15, 1-8
22.	Czwartek – Dz 15, 7-21; J 15, 9-11
23.	Piątek – Dz 15, 22-31; J 15, 12-17
24.	Sobota – wspomn. Najświętszej Maryi
Panny, Wspomożycielki Wiernych – Ap
11, 19a;12, 1.3-6a.10ab; Łk 1, 26-38
25.	6 NIEDZIELA WIELKANOCNA – Dz 8,
5-8.14-17; 1 P 3, 15-18; J 14, 15-21
26.	Poniedziałek – wspomn. św. Filipa
Nereusza, Prezb. – Dz 16, 11-15; J 15,
26 – 16, 4a
27.	Wtorek – Dz 16, 22-34; J 16, 5-11
28.	Środa – Dz 17, 15.22 – 18, 1; J 16, 1215
29.	Czwartek – wspomn. św. Urszuli
Ledóchowskiej, Dz – Dz 18, 1-8; J 16,
16-20
30.	Piątek – w Bazylice – UROCZYSTOŚĆ
ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ; w Archidiecezji – Święto ROCZNICY POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI METROPOLITALNEJ – czytania
na rocznicę poświęcenia kościoła
31.	Sobota – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – So 3,
14-18 albo Rz 12, 9-16b; Łk 1, 39-56

Teksty rozważań do niedzielnych Ewangelii przygotował
ks. Tadeusz Golecki, duszpasterz, misjonarz, poeta,
pracujący w diecezji Chur w Szwajcarii.
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Chciałabym zapytać, czy są jakieś normy
odnośnie stroju dla osoby czytającej w czasie Mszy św.? Od jakiegoś czasu czytam
w tygodniu w spodniach. Na święta Bożego
Narodzenia czy Wielkanocy w spódnicy.
Niedawno jednak spotkałam się z uwagą ze
strony osoby z parafii, że kobiety powinny
czytać tylko i wyłącznie w spódnicy. Ja natomiast uważam, aby strój był godny, a nie
wygodny w tym względzie.
Elżbieta
Osoba świecka czytająca w czasie
liturgii Słowo Boże pełni funkcję lektora.
Winna ona odznaczać się pewnymi cechami, które w sposób zasadniczy decydują
o jej dyspozycyjności w tej materii. Mają
one charakter wewnętrzny i zewnętrzny.
Oczywiście pierwsze są ważniejsze, bo dotyczą formacji duchowej lektora. Jednak nie
bez znaczenia (także na formację duchową)
pozostają zewnętrzne przymioty lektora.
Wśród nich z pewnością należy wymienić
odpowiednią dykcję, umiejętność posługiwania się mikrofonem, a także strój. Na
temat posługi lektora w liturgii można
przeczytać we Wprowadzeniu Ogólnym do
Mszału Rzymskiego (numery 99, 194-198).
Wprawdzie wspomniany dokument nie
wspomina nic na temat stroju, zachęca
jednak wiernych świeckich pełniących różne funkcje liturgiczne, aby wystrzegali się
wszelkiego indywidualizmu i podziału (95).
To bardzo istotna sprawa. Nadużycia w tym
względzie są niestety bardzo częste, co
można zaobserwować zarówno u świeckich
jak i duchownych. Przejawia się to m.in.
w słowach: ja natomiast uważam. Szczerze
mówiąc, nie musi mnie obchodzić, co ktoś
uważa na temat jakiegoś elementu liturgii.
Ma ją sprawować zgodnie z życzeniem Kościoła, a nie swoim. Nikt nie jest kreatorem
liturgii, wszyscy natomiast jesteśmy jej
sługami. Dlatego winniśmy przestrzegać
przepisów i norm liturgicznych. Posłuszeństwo w tej kwestii jest wyrazem właściwej
postawy duchowej.
Podczas liturgii trzeba także być wrażliwym na powszechne odczucie wiernych.
To z kolei dotyczy m.in. stroju. W kulturze
europejskiej powszechnie przyjmuje się, że
spodnie są typowe dla mężczyzn, natomiast
spódnica dla kobiet. Nie mam zamiaru
kwestionować faktu noszenia spodni przez
kobiety, są jednak miejsca, gdzie raczej nie
powinny one chodzić w takim stroju, np. do
kościoła. Jeżeli ktoś uczestniczył w waka-

cyjnych rekolekcjach oazowych, to spotkał
się z praktyką, że dziewczęta chodzą do
kościoła w spódnicach. Warto tę praktykę
przeszczepiać w naszą codzienność i ją
zachowywać.
Należy wyrazić radość i wielkie uznanie
z powodu czynnego uczestnictwa wiernych
świeckich w Eucharystii, także przez fakt
pełnienia funkcji liturgicznych, np. posługi
lektora. Trzeba też stale mieć i realizować
pragnienie, aby jak najwięcej osób w ten
sposób się angażowało w Eucharystię. Dlatego również ze strony lektorów, zwłaszcza
uczestniczących w codziennej Mszy św.,
potrzeba ciągłej świadomości i dobrej woli,
żeby do tej funkcji zachęcać i dopuszczać
także inne osoby, unikając w ten sposób
stwarzania wrażenia, jakby monopol na
czytanie miały dwie lub trzy osoby w parafii.
I na koniec jeszcze jedna uwaga. Choć
nie dotyczy wprost problematyki postawionej w pytaniu, wydaje się jednak bardzo
ważna. Liturgia nie znosi pośpiechu i nakładania się akcji. Dlatego trzeba dążyć
do tego, aby jak najwięcej było skupienia
podczas wykonywania czynności liturgicznej, a jak najmniej chodzenia. Nadmierne
i zbędne chodzenie, albo chodzenie nie
w porę rozprasza i nie pozwala skupić się na
treści modlitwy. Oto konkretne przykłady:
kiedy celebrans śpiewa kolektę mszalną, nie
powinno się w tym czasie iść do lektorium.
Należy poczekać do chwili, gdy modlitwa
zostanie zakończona. Albo: w czasie modlitwy wiernych nie należy rozkładać korporału na ołtarzu potrzebnego do następnej
czynności, czyli przygotowania darów.
Wszystko, także w liturgii, ma swój czas.

Czy można przyjąć
Komunię św. przy
spóźnieniu się
na Mszę św.?

W Niedzielę Palmową mieliśmy problem
z uruchomieniem samochodu i zdążyliśmy
na koniec czytanej Męki Pańskiej. Oprócz
tego, że nie zdążyliśmy na poświęcenie
palm, nie wiedziałam, czy możemy przystąpić do Komunii św. W związku z tym
chciałam zapytać, czy istnieje jakaś granica
w liturgii, jakiś konkretny moment, po
którym już nie można przystępować do
Komunii św.?
Iwona i Marcin

Uczciwość w sporze
z zyskiem

Księże Marianie, od dłuższego czasu śledzę
Księdza rubrykę. Nie myślałem, że kiedyś
samemu przyjdzie mi napisać. Otóż, pracując w firmie, zauważyłem, że od pewnego
czasu nasze oferty zawierają coraz więcej
niezbyt uczciwych wobec klientów rozwiązań. Przez szefostwo zostaliśmy zobowiąza-

nia do nieinformowania klientów o wszystkich szczegółach ofert, bo jak usłyszeliśmy,
– klient „ma wiedzieć, co podpisuje.” Mam
z tego powodu dylematy moralne i nie
wiem, co zrobić w takiej sytuacji, zwłaszcza,
że nie mogę zrezygnować z tej pracy, gdyż
w naszej rodzinie pracuję tylko ja
Jerzy
Opisana wyżej sytuacja potwierdza
prawdziwość łacińskiej maksymy: Persaepe evenit, ut utilitas cum honestate certet,
tzn. bardzo często zdarza się, że uczciwość
wiedzie spór z zyskiem. Ciężko jest dzisiaj
w sposób uczciwy znaleźć pracę. Istnieje
wielka korupcja. Można czasem odnieść
wrażenie, że we wspomnianej walce częściej wygrywa zysk. Czy jest tak w rzeczywistości? Z pewnością człowiek staje

Intencje Apostolstwa
Modlitwy na maj
2014
INTENCJA OGÓLNA
Aby środki przekazu były narzędziami
w służbie prawdzie i pokojowi.

INTENCJA MISYJNA
Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on
Chrystusa wszystkim narodom.

przed wieloma moralnymi dylematami
i wyborami.
W konkretnej sytuacji przedstawionej
przez pana Jerzego taki dylemat również się
pojawia. Dla osoby wierzącej jest to przede
wszystkim kwestia zachowania ósmego
przykazania Bożego. Z jednej strony jest
klient, który podpisując umowę ma prawo
do poznania prawdy i to pełnej prawdy
w tej materii. Co więcej, w interesie firmy
powinno leżeć, aby oferty przez nią przedstawiane były uczciwe i rzetelne. W ten
sposób firma pracuje na swoją reputację.
Nie jest tajemnicą, że najlepszą reklamę dla
firmy robią jej poszczególni klienci, którzy
przekazując sobie nawzajem informacje
polecają lub przestrzegają przed ewentualnym wejściem w kontakt z daną grupą. Dlatego nieuczciwość, wcześniej czy później,

zwykle wychodzi na jaw. To z kolei może być
silną antyreklamą, czasami do tego stopnia,
że prowadzi do upadku biznesu. Dobrze
byłoby o tym w jakiś delikatny sposób przypomnieć pracodawcy. W dobrze pojętym
interesie firmy leży uczciwość i szacunek
wobec klienta.
Jest też druga strona sprawy. Aby nie
utracić pracy, którą dzisiaj jest tak ciężko znaleźć, ludzie często są zmuszani
do działania wbrew swojemu sumieniu.
Jednym z ewidentnych przykładów jest
praca w niedzielę, np. w branży handlowej. Ale problem ma znacznie szerszy
zakres. I znowu opisana sytuacja stanowi
konkretną ilustrację powszechnego zjawiska. Jakie znaleźć wyjście z takiej sytuacji?
Wszystko zależy od tego, co stanowi dla
nas większą wartość: uczciwość czy zysk.

MODLITWA JANA PAWŁA II ZA OJCZYZNĘ
Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego,
Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.
Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.
Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy.
Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro
Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.
Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski,
abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem.
Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności,
jaka przed nim stoi.
Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia
i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa
i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.
Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas,
abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka.
Jasna Góra, 17 czerwca 1999 r.

Ewangelia w obrazach
Caravaggio, Wieczerza w Emaus,
1606 r., Pinakoteka Brera w Mediolanie
Caravaggio (właściwie Michelangelo Merisi z Caravaggio) – włoski
malarz żyjący na przełomie XVI i XVII wieku. Caravaggio był prekursorem baroku, wniósł do malarstwa radykalny naturalizm połączony
z dramatyzmem wyrazu, a główną cechą jego stylu jest użycie ostrego
światłocienia. Malował obrazy religijne, w których święte osoby
ukazywał w sposób naturalistyczny, w scenerii życia codziennego
(bez aureoli, w ubogiej odzieży, czasem nawet z brudnymi nogami).
Realizmem swoich obrazów wywoływał skandale, a dzieła wykonywane na zamówienie, choć wywoływały podziw i zachwyt, bywały
często odrzucane jako „nieodpowiednie” do umieszczenia w kościele.
Caravaggio wiódł awanturnicze i burzliwe życie. Przybył do Rzymu
w 1600 roku, i tam szybko zyskał sławę niezwykłego, nowatorskiego malarza. Jednak spektakularne sukcesy artystyczne przeplatał
licznymi awanturami. W 1606 roku w ulicznej bójce zabił człowieka
(prawdopodobnie przypadkowo), na skutek czego musiał uciekać
z Rzymu, wyznaczono nawet cenę za jego głowę. W czasie następnych 4 lat, które spędził na wygnaniu, tułaczce i ciągłym uciekaniu przed aresztowaniem, stworzył swoje najwspanialsze dzieła.
Miejscem jego schronienia początkowo był Neapol, potem Malta,
Sycylia i znów Neapol. W 1610 roku nadeszło wreszcie z Rzymu
ułaskawienie. Caravaggio wyruszył z Neapolu do Rzymu łodzią,
wioząc w dziękczynnym darze swoje trzy obrazy, ale z niewiado-

mych powodów nie dotarł do celu, zginął w drodze. Istnieje wiele
sensacyjnych hipotez na temat jego śmierci. Ciała nie odnaleziono.
Caravaggio mimo swojego krótkiego życia i zaledwie 10-letniej
kariery artystycznej wywarł ogromny wpływ na malarstwo europejskie, a styl zainicjowany przez niego nazwano caravaggionizmem.
Panuje opinia, że od Caravaggia zaczyna się malarstwo nowoczesne.
opr. AK
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Strój do kościoła

Na początku opis wydarzenia sprzed
dwóch tygodni. W Niedzielę Palmową po
zakończeniu czytania Męki Pańskiej do
zakrystii kościoła, w którym posługiwałem,
przyszła pewna pani. Zwróciła się z prośbą,
aby poświęcić jej palmę, ponieważ spóźniła
się na Mszę św. i dopiero właśnie weszła do
świątyni. Powiedziałem jej, że poświęcenie
palm jest częścią liturgii Mszy św. i nie ma
praktyki prywatnego ich święcenia poza
Eucharystią. Zaproponowałem, aby zaczekała w kościele i uczestniczyła w następnej
Mszy św., która miała się rozpocząć za około
pół godziny.
Przyporządkowane obchodom liturgicznym błogosławieństwa rzeczy są
niekiedy ściśle związane ze Mszą św., np.
kredy (6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego), świec (2 lutego – święto
Ofiarowania Pańskiego), popiołu (Środa
Popielcowa), palm (Niedziela Palmowa).
O ile kreda i popiół są dostępne wszystkim
uczestnikom liturgii i można je nabyć po
zakończeniu Eucharystii, o tyle świece
i palmy trzeba przynieść do kościoła indywidualnie. Jaki stąd wniosek? Po pierwsze
trzeba o wspomnianych wyżej sprawach
pamiętać, po drugie warto bardziej troszczyć się o punktualność.
A co z Komunią św.? Ważne jest, jak
długie było spóźnienie. Jeśli weszliśmy do
kościoła jeszcze w czasie obrzędów wstępnych, wzbudziliśmy akt żalu konieczny do
godnego i owocnego przeżycia Eucharystii,
możemy przyjąć Komunię św. Jeśli jednak
spóźnienie było znacznie większe, a tak wynika z opisanej sytuacji, raczej powinniśmy
się powstrzymać od przyjęcia Komunii św.
Jest to ważne dla zachowania wrażliwości
naszego sumienia, aby nie popaść w pewnego rodzaju laksyzm nie dostrzegając
w takiej sytuacji żadnego problemu.
Na koniec refleksja może ogólna, ale
z pewnością praktyczna. Nigdy nie powinniśmy żałować czasu dla Pana Boga,
a zwłaszcza w niedzielę. W dzisiejszych
czasach zazwyczaj ludzie przyjeżdżają do
kościoła autem, nawet jeśli odległość od
miejsca zamieszkania do świątyni nie jest
specjalnie daleka. Takie są czasy i takie
standardy, a może po prostu ludzie są wygodni. Gdybyśmy o odpowiedniej godzinie
wyszli z domu i przespacerowali, zdążylibyśmy na czas. Wówczas korzyść byłaby
podwójna: duchowa i cielesna. Może warto
o tym pomyśleć.
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Na pytania nadesłane przez Czytelników odpowiada
ks. dr Marian Strankowski, duszpasterz, patrolog i filolog klasyczny,
prefekt alumnów Seminarium Duchownego w Białymstoku.
„Pytania do księdza” można wysyłać na adres e-mailowy:
dm@archibial.pl lub na adres pocztowy Redakcji:
ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok
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NASZ ŚWIĘTY
PAPIEŻ

Prezbiter, Męczennik,
wspomnienie 14 sierpnia

Etymologia imienia. Imię Maksymilian, pochodzenia
łacińskiego, wywodzi się od formy maximus („bardzo duży”,
„największy”).
Życiorys. Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku
w Zduńskiej Woli. W 1907 roku wstąpił do Niższego Seminarium
Duchownego Ojców Franciszkanów we Lwowie, gdzie przyjął
imię zakonne Maksymilian. W 1912 roku udał się do Rzymu. Tam
studiował filozofię i teologię, uzyskując stopień doktora. W czasie
uroczystej profesji zakonnej otrzymał drugie imię – Maria. W 1918
roku przyjął w Rzymie święcenia kapłańskie.
Zasadniczym rysem jego duchowości była cześć, jaką oddawał
Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej. Miłość do Niej i naśladowanie Jej cnót uważał za najpewniejszą drogę uświęcenia się.
Wypełnianie woli Niepokalanej utożsamiał z podporządkowaniem
się woli Bożej. „Nasz cel – głosił – to spełnianie woli Bożej, woli
Niepokalanej. Inne cele to marnowanie czasu”. W celu rozszerzenia kultu Maryi Niepokalanej założył stowarzyszenie pod nazwą
„Milicja Niepokalanej”, znane także jako „Rycerstwo Niepokalanej”.
W roku 1919 wrócił do kraju, gdzie kształcił kleryków franciszkańskich w Krakowie. Od 1922 wydawał pismo założonego
przez siebie stowarzyszenia, zatytułowane „Rycerz Niepokalanej”. W 1927 rozpoczął tworzenie placówki w Teresinie, gdzie
kontynuował wydawanie pisma, a także utworzył nowy klasztor
i seminarium misyjne. Ośrodek ten znany jest dziś pod nazwą
Niepokalanowa. Od 1930 roku pracował w Japonii (Nagasaki),
wydając japońską wersję „Rycerza”, zaś na przedmieściach miasta
powstał japoński odpowiednik Niepokalanowa. W sześć lat później
Maksymilian powrócił do Polski i został przełożonym placówki
w Niepokalanowie. We wrześniu 1939 został aresztowany przez
Niemców i wywieziony do Łambinowic, a następnie do Ostrzeszowa. Po zwolnieniu w grudniu tego samego roku, został ponownie
aresztowany w lutym 1941. Przez kilka miesięcy przebywał na
Pawiaku w Warszawie, a następnie osadzono go w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Tam złożył heroiczną ofiarę ze swego
życia, zastępując skazanego na śmierć współwięźnia, Franciszka
Gajowniczka, ojca rodziny. Umieszczony w lochu głodowym,
został dobity zastrzykiem trucizny dnia 14 sierpnia 1941 roku.
Maksymilian Maria Kolbe został beatyfikowany 17 października 1971 roku przez papieża Pawła VI i kanonizowany przez Jana
Pawła II 10 października 1982 w Rzymie. Należy do grona najbar-

Z pamiętnika proboszcza
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Kiedy zakwitną kasztany...
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Lada moment maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości... Jak sobie
człowiek przypomni: ile to było stresu, ile
emocji. Wszak był to start w dorosłe życie...
Dzisiaj nieśmiało zaczyna się mówić,
że za czasów PRL-u matura była na poziomie dzisiejszego doktoratu. Kilkadziesiąt
lat temu nie znane były pojęcia „kopiuj”
i „wklej”, trzeba było spędzić wiele godziny
w bibliotekach, uczyć się, sporządzać notatki. Dzisiaj odpowiedz brzmi A, B lub C.
Specjaliści biją na alarm. Niski poziom wiedzy, ślepe naśladowanie wzorców
z Zachodu i systemu edukacyjnego, który
się nie sprawdza (czyli gimnazja). Polacy
niedługo będą jak młodzi Anglicy, nie-

zaradni i obwiniający za wszystkie swoje
nieszczęścia emigrantów. Ale w lustro nie
spojrzą....
To samo dotyczy wiedzy religijnej.
Niektórzy wykazują totalny brak znajomości podstawowych zasad moralnych
i dogmatycznych. Można by zaryzykować
stwierdzenie, iż w wielu przypadkach
dorośli chrześcijanie zatrzymali się na
poziomie świadomości dzieci pierwszokomunijnych...
Dlatego drogi Maturzysto... młody
człowieku! Jeśli uważasz, że wiedza jest ci
do niczego nie potrzebna: oglądaj jak najwięcej seriali i wybieraj do władzy wyłącznie celebrytów, którzy są znani z tego ze są

B. P.-D.
znani. Interesuj się wyłącznie przecenami
w sklepach i tym, czy celebryta schudł,
przytył, czy może nienawidzi innego celebryty. Albo idź w największe święta po
opłatek (!) lub żyj jakby zasady Ewangelii
były w kategoriach science fiction...
Ale ci, którzy starają się myśleć, starają
się rozumieć, niech nie płyną z prądem
dzisiejszej bezideowości... Może warto
sobie przypomnieć, że trzeba mieć zasady,
że warto myśleć, że warto identyfikować się
z Chrystusem.
Życzę powodzenia tegorocznym maturzystom i przypominam słowa nowego Świętego z kraju nad Wisłą, że warto
bardziej BYĆ niż MIEĆ. I mam nadzieję,
że ludzie używający rozumu, to nie jest
gatunek wymierający...

ks. Aleksander Dobroński

Jan XXIII i Jan Paweł II – odważni pasterze XX wieku
„Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku. Poznali
jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich
Bóg” – mówił papież Franciszek o św. Janie Pawle II i św. Janie XXIII
w homilii podczas Mszy św. kanonizacyjnej. Ojciec Święty podkreślił,
że Jan XXIII i Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, aby
odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, który
nadali mu święci w ciągu wieków. Jana Pawła II Franciszek nazwał
„papieżem rodziny”.
Oto polski tekst homilii Ojca Świętego:
W centrum dzisiejszej niedzieli wieńczącej Oktawę Wielkanocy,
a którą Jan Paweł II zechciał poświęcić Miłosierdziu Bożemu, znajdują się chwalebne rany Jezusa zmartwychwstałego.
Pokazał je już po raz pierwszy, gdy ukazał się apostołom, wieczorem tego samego dnia po szabacie, w dniu Zmartwychwstania.
Ale tamtego wieczoru nie było Tomasza i gdy inni powiedzieli mu,
że widzieli Pana, odpowiedział, że jeśli nie zobaczy i nie dotknie
tych ran, nie uwierzy. Osiem dni później Jezus ukazał się ponownie
w Wieczerniku, pośród uczniów i był tam również Tomasz. Zwrócił
się wówczas do niego i poprosił, by dotknął Jego ran. Wówczas ten
szczery człowiek, przyzwyczajony do osobistego sprawdzania, ukląkł
przed Jezusem i powiedział: „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28).

Rany Jezusa są zgorszeniem dla wiary, ale są również sprawdzianem wiary. Dlatego w ciele Chrystusa Zmartwychwstałego rany nie
zanikają, lecz pozostają, gdyż rany te są trwałym znakiem miłości
Boga do nas i są niezbędne, by wierzyć w Boga. Nie po to, by wierzyć,
że Bóg istnieje, ale aby wierzyć, że Bóg jest miłością, miłosierdziem
i wiernością. Święty Piotr, cytując Izajasza, pisze do chrześcijan:
„Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 P 2, 24; por. Iz 53, 5).
Święty Jan XXIII i św. Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran
Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku. Nie
wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, Jego krzyżem.
Nie wstydzili się ciała swego brata (por. Iz 58, 7), ponieważ w każdej
osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa. Byli to dwaj ludzie mężni, pełni
parezji [szczerości] Ducha Świętego i złożyli Kościołowi i światu
świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia.
Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku.
Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był
w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka i Pana historii; silniejsze było w nich miłosierdzie
Boga, które objawia się w tych pięciu ranach; silniejsza była macierzyńska bliskość Maryi.
W tych dwóch ludziach kontemplujących rany Chrystusa
i świadkach Jego miłosierdzia była „żywa nadzieja” wraz z „radością
niewymowną i pełną chwały” (1 P 1,3.8). Nadzieja i radość, jaką
zmartwychwstały Chrystus daje swoim uczniom i których nic i nikt

nie może ich pozbawić. Paschalna nadzieja i radość, przeszedłszy
przez tygiel odarcia z szat, ogołocenia, bliskości z grzesznikami aż
do końca, aż do mdłości z powodu goryczy tego kielicha. Oto są
nadzieja i radość, jaką dwaj święci papieże otrzymali w darze od
zmartwychwstałego Pana i z kolei przekazali obficie Ludowi Bożemu,
otrzymując za to nagrodę wieczną.
Tą nadzieją i tą radością żyła pierwsza wspólnota wierzących
w Jerozolimie, o której mówią nam Dzieje Apostolskie (por. 2, 42-47).
Jest to wspólnota, w której żyje się tym, co najistotniejsze z Ewangelii,
to znaczy miłością, miłosierdziem, w prostocie i braterstwie.
Taki obraz Kościoła miał przed sobą Sobór Watykański. Św. Jan
XXIII i św. Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, aby odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, który nadali
mu święci w ciągu wieków. Nie zapominajmy, że to właśnie święci
prowadzą Kościół naprzód i sprawiają, że się rozwija. Zwołując Sobór,
św. Jan XXIII okazał taktowne posłuszeństwo Duchowi Świętemu, dał
się Jemu prowadzić i był dla Kościoła pasterzem, przewodnikiem,
który sam był prowadzony. To była jego wielka posługa dla Kościoła.
Był papieżem posłuszeństwa Duchowi Świętemu.
W tej posłudze Ludowi Bożemu św. Jan Paweł II był papieżem
rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany
jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na
pewno On z nieba towarzyszy i go wspiera.
Niech ci obaj nowi święci pasterze Ludu Bożego wstawiają
się za Kościołem, aby w ciągu tych dwóch lat procesu synodalnego
był on posłuszny Duchowi Świętemu w posłudze duszpasterskiej
dla rodziny. Niech nas obaj nauczą, byśmy nie gorszyli się ranami
Chrystusa, abyśmy wnikali w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, które
zawsze żywi nadzieję, zawsze przebacza, bo zawsze miłuje.
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Święty Maksymilian
Maria Kolbe

dziej znanych w świecie
Polaków. Wspomnienie
liturgiczne obchodzone
jest 14 sierpnia.
Ikonografia. Najpopularniejsze wyobrażenia św. Maksymiliana
ukazują go w habicie
franciszkańskim na tle
obozu koncentracyjnego, w stroju więźniów
Oświęcimia, w towarzystwie Niepokalanej.
Patronat. Święty
Maksymilian jest patronem elektryków, energetyków, honorowych
dawców krwi, rodzin,
dziennikarzy, krótkofalowców, więźniów, ruchu pro-life,
Kult w Archidiecezji Białostockiej. Ośrodkiem kultu św. Maksymiliana w Białymstoku Obraz znajdujący się w kościele parafialnym
pw. św. Maksymiliana w Białymstoku
jest parafia pod jego wezwaniem erygowana na
osiedlu Pietrasze w 1981 roku. Tytuł parafii upamiętnia miejsce
śmierci sześciu tysięcy mieszkańców w czasie drugiej wojny
światowej. Budowę kościoła ukończono w roku 1995. Odpust św.
Maksymiliana obchodzony jest również w parafii Przemienienia
Pańskiego w Hołodolinie (dekanat Korycin), powstałej w roku 1978.
Z modlitwy św. Maksymiliana do Niepokalanej: „Dozwól
mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza. Dozwól, bym własnym
kosztem Cię chwalił. Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie,
żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł. Dozwól, bym do
Ciebie cały świat przywiódł. Dozwól, bym się przyczynił do jak
największego wyniesienia Ciebie. (...) Dla Ciebie Bóg stworzył
świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał. Skądże mi to
szczęście? O dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza”.
Modlitwa: Boże, dzięki twojej łasce Święty Maksymilian
Maria, gorliwy czciciel Niepokalanej Dziewicy, cierpliwie znosił
udręki więzienia i oddał swoje życie za bliźniego, spraw za jego
wstawiennictwem, abyśmy całym naszym życiem i śmiercią
świadczyli o Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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W maju w naszych parafiach odprawiane są się specjalne nabożeństwa ku czci
Najświętszej Maryi Panny. Jest to wyraz
pobożności maryjnej, którą Polacy szczególnie umiłowali. Mówi się o niej często
jako o pobożności ludowej, ale te słowa nie
do końca oddają istotę tego zjawiska. Nie
chodzi tu o jakąś prostą, niepogłębioną pobożność, ale o wyraz głębokiej wiary Ludu
Bożego i w przekonanie, że Maryja zajmuje
szczególne miejsce w życiu Kościoła.
Pobożność, ogólnie rzecz biorąc to stan
życia duchowego człowieka w jego relacji do
Boga, ludzi i świata. W Starym Testamencie
słowo „hesed” określało wzajemne relacje
w rodzinie lub wśród przyjaciół. Na język
grecki słowo to przełożono jako „eusebeia” –
bezinteresowność, gorliwość, a także „hosiotes” – świątobliwość, gorliwość w służbie
Bożej. Język określa pobożność jako „życie
po Bożemu”, w zgodzie z Jego wolą i poszanowaniem przykazań. Ma się ona zatem
przejawiać w postawie kultu i uwielbienia
wobec Boga oraz w poszanowaniu ludzi
i świata jako stworzeń Bożych.
W zasadzie pobożność należy się tylko
Bogu, a jednak niekiedy mówi się o pobożności maryjnej, o osobach, które odznaczają się wielką pobożnością w stosunku
do takiego bądź innego świętego. Święty
Tomasz z Akwinu tłumaczy, że pobożność
w stosunku do świętych nie kończy się na
nich samych, ale w ostatecznej instancji
kieruje się ku Bogu, dlatego że w świętych
Boga w rzeczywistości czcimy Jego samego
– Tego, który napełnił ich łaską i świętością.
Pobożność w stosunku do Boga, do
Najświętszej Maryi Panny, do świętych objawia się poprzez akty pobożności, dlatego
zwykło się rozróżniać między pobożnością
a aktami pobożności. Jeśli chodzi o kult,
należy mieć na uwadze, że kieruje się on
ku Bogu, ponieważ jest to sposób okazania
naszej zależności od Niego, uwielbienia Go.
Z tego powodu kult, który oddajemy Bogu,
różni się od kultu męczenników i świętych, który rozpoczął się bardzo wcześnie
w Kościele, albo od kultu Najświętszej Maryi
Panny.
Bogu oddaje się kult uwielbienia
(latria); natomiast męczennikom i świętym
kult czci (dulia). W przypadku Maryi Dziewicy mówi się o kulcie hiperdulii. Te kwestie
były badane szczególnie starannie przez
II Sobór Nicejski (787), który zatwierdził
godziwość kultu obrazów i odróżnił między
latrią – kultem właściwym Bogu, którego
chrześcijanin uwielbia, a dulią, kultem właściwym dla świętych, ich relikwii i obrazów,

które się czci. Równocześnie zastrzeżono
tak zwaną hiperdulię dla Najświętszej Maryi
Panny.
Kult Maryi i pobożność maryjna są
bardzo starożytne w Kościele. Powstają
z rzeczywistości Jej Boskiego macierzyństwa i roli, jaką Chrystus przeznaczył Jej
w Ekonomii Zbawienia. Maryja Dziewica
jest Bogarodzicą, Theotokos, i naszą Matką.
W tym sensie kult maryjny miał zawsze
wyraźną konotację chrystologiczną. Pisma
Nowego Testamentu i pierwotna literatura chrześcijańska do Soboru Nicejskiego
w 325 r., to znaczy, praktycznie do chwili,
kiedy chrześcijaństwo zostało uznane publicznie, są raczej powściągliwe w tej kwestii.
Za pośrednie świadectwa pierwotnego kultu
maryjnego uważano ustępy z Ewangelii według Świętego Łukasza (1, 45; 1, 48-49; 11, 27)
i z Dziejów Apostolskich (1, 14).
Doktrynalne zainteresowanie Maryją
Dziewicą i Jej rolą w Kościele, które zaczyna
się dostrzegać (chociażby znana typologia:
Ewa-Maryja, obecnej u św. Justyna i u św. Ireneusza z Lyonu), również wydaje się pośrednio wskazywać na oddawanie Jej czci przez
wiernych. Z drugiej strony Maryja Dziewica
jest obecna w kulcie pierwotnego Kościoła,
jak ukazuje tu Jej wprowadzenie do jednej
z anafor eucharystycznych, która przetrwała
do naszych czasów (np. anafora Hipolita),
do niektórych formuł chrzcielnych (np.
rytuał Hipolita), dawnej hymnografii (ody
Salomona, wyrocznie sybilińskie itp). To
samo można wywnioskować z istnienia niektórych budowli sakralnych poświęconych
Maryi już przed IV wiekiem w Palestynie
i w Aleksandrii, malowideł ściennych, które
znajdują się w katakumbach albo słynnej
modlitwy Sub tuum praesidium (Pod Twoją
obronę), którą znaleziono na starożytnym
egipskim papirusie i którą zwykle datuje się
na koniec III wieku.
II Sobór Watykański w rozdziale VIII
konstytucji dogmatycznej Lumen gentium
(66-67) mówi o kulcie Najświętszej Maryi
Panny w Kościele. Objaśnia, że „Maryja,
dzięki łasce Bożej wywyższona po Synu
ponad wszystkich aniołów i ludzi, jako
Najświętsza Matka Boża, która uczestniczyła w tajemnicach Chrystusa, słusznie
doznaje od Kościoła czci szczególnej” (66).
Naucza również, że kult Maryi Dziewicy,
mimo jego szczególnego charakteru, jest
istotowo odmienny od kultu Wcielonego
Słowa, jak również Ojca i Ducha Świętego,
a równocześnie jak najbardziej sprzyja
temu kultowi. Zachęca również wiernych,
żeby z hojnością ożywiali kult Najświętszej

Jan Paweł II w kaplicy Matki Boże w Ostrej Bramie, 1993 r.

żonego dla Osób Boskich. Na zakończenie
Katechizm stwierdza, że ten kult znajduje
swój wyraz w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej i w modlitwie maryjnej
jak Różaniec Święty.
Trwając jeszcze w pokanonizacyjnej
radości Ojca Świętego Jana Pawła II, nie
sposób pochylić się nieco nad nauczaniem
maryjnym papieża, który w swoim herbie
wpisał literę „M” i miał dewizę „Totus Tuus”
– (Cały Twój). Maryja była obecna w niezliczonych homiliach, katechezach i przemówieniach Jana Pawła II, zgodnie ze starą
chrześcijańska tradycją: „de Maria nunquam
satis” – (o Maryi nigdy dość). Jej poświęcił
encyklikę Redemptoris Mater (Matka Zbawiciela), ogłosił Rok Maryjny (1986/1987),
trzy razy dokonał poświęcenia świata Matce
Bożej, niezliczone razy zawierzał Maryi Kościoły w poszczególnych krajach, narody,

grupy społeczne i swoją osobę. Wreszcie, co
uznano wręcz za sensację, zrewolucjonizował najbardziej znaną modlitwę maryjną,
wprowadzając do Różańca czwartą część
– Tajemnice Światła.
Stosunek papieża Polaka do Maryi graniczył z uwielbieniem, a w modlitwach do
Matki Bożej w różnych Jej sanktuariach: od
meksykańskiego Guadalupe do francuskiego
Lourdes, osiągnął szczyt mistycyzmu. Z kolei
świadkowie papieskich modlitw i przemówień na jasnej Górze zgodnie twierdzili, że
dane im było przeżyć coś niezwykłego – odczuwali rzeczywistą obecność Maryi.
Mimo to, Jan Paweł II nie powiedział,
ani nie napisał niczego, co umniejszałoby
pozycję Syna na korzyść Jego Matki. Podkreślał, że Maryja jest źródłem poznania Jezusa
z niczym nieporównywalnym, przybliża nas
i prowadzi do Chrystusa, zwłaszcza wtedy,

kiedy przeżywamy Jej tajemnice w Chrystusie. Świadom, że kult Maryi dzieli katolików
i protestantów, Jan Paweł II niezmiennie
podkreślał, co jest faktem o kapitalnym znaczeniu, że wszyscy chrześcijanie mają jednego pośrednika między Bogiem a ludźmi
w Osobie Jezusa Chrystusa. Macierzyńska
rola Maryi w żadnym stopniu nie przyćmiewa i nie umniejsza tego pośrednictwa.
Dlatego też – jak sugerował Ojciec Święty –
wszyscy chrześcijanie mogą na Nią patrzeć
jak na swoją wspólna Matkę, kroczącą na
czele orszaku świadków wiary.
Pobożność maryjna jest klasyfikowana
przez teologów, filozofów i tych, którzy mówią o kulturze. Myślę, że trzeba zobaczyć
tę pobożność oczyma duszpasterzy. To oni
kształtują w swoich parafiach pewien rys
teologiczny.
Pobożnością maryjną żył naród polski
przez wieki. Wyrażała się ona m.in. w pielgrzymkach, które wędrowały do różnych
sanktuariów maryjnych, a szczególnie na
Jasną Górę.
Można dzisiaj także powiedzieć, że pobożność maryjną budował św. Maksymilian
Maria Kolbe przez „Rycerza Niepokalanej”
– miesięcznik, który rozchodził się przed
wojną w Polsce w prawie milionowym nakładzie. Sam o. Maksymilian, mając głębokie
wykształcenie teologiczne i filozoficzne,
umiał przekonać do maryjnej pobożności
zwyczajnych, prostych ludzi. Przez swą męczeńską śmierć w obozie koncentracyjnym
zaświadczył o swojej wierze i jeszcze bardziej
utwierdził maryjną pobożność.
Pobożność maryjna w Polsce łączyła
się z sytuacjami politycznymi, narodowymi, państwowymi. To ona dopomogła, by
naród, który został zniszczony, odrodził się,
by państwo, które zostało rozgrabione przez
sąsiadów, odzyskało niepodległość. Ta pobożność objawiła się w Polsce przedwojennej przez uznanie w 1920 r. słynnego Cudu
nad Wisłą, kiedy to z jednej strony Polacy
modlili się przed Szczytem Jasnogórskim,
prosząc o ratowanie ojczyzny, a z drugiej –
pod Warszawą toczyła się walka. Bitwa z 15
sierpnia 1920 r. skończyła się zwycięstwem
nad bolszewikami.
Potem przyszła okupacja i znów Polacy
uciekali się do Matki Bożej, prosząc o pomoc
i obronę. Po wojnie, w trudnych komunistycznych czasach, mieliśmy znakomitych
prymasów w osobach Augusta Hlonda,
Stefana Wyszyńskiego, którzy m.in. przez
pobożność maryjną, przez duszpasterstwo
maryjne całego narodu, potrafili utrzymać
w nim moc ducha. I w 1980 r. – zryw „Solidarności”, do którego również przyczyniła
się pobożność maryjna, sprawiając, że naród
wyrwał się z pęt komunizmu.
Przyszły czasy nowe. Na czym dziś
mamy budować? Na pewno na tym, co
zostawiły nam przeszłe pokolenia – na
zdrowej pobożności maryjnej. Dlatego
nie bójmy się tej pobożności. Starajmy się
ją kultywować, oprzeć na bardzo zdrowej
i mocnej moralności chrześcijańskiej,
wyrażonej w Dekalogu.

nr 5(45)

Pod Twoją obronę
UCIEKAMY SIĘ

Maryi Panny, przede wszystkim liturgiczny,
a równocześnie nalega, aby wierni „praktyki i zbożne ćwiczenia ku Jej czci zalecane
w ciągu wieków przez Urząd Nauczycielski
cenili wysoko” (67).
Papież Paweł VI poświęcił kultowi Maryi adhortację apostolską Marialis cultus
z 2 lutego 1974 r. We wstępie przypomina,
że rozwój pobożności maryjnej „jest czymś
wyróżniającym samą pobożność Kościoła”,
a równocześnie wkracza „w ten jakby nurt
jednego kultu, który słusznie nazywa się
chrześcijańskim, ponieważ od Chrystusa
bierze początek i skuteczność, w Chrystusie
znajduje pełny i doskonały wyraz oraz przez
Chrystusa w Duchu Świętym prowadzi do
Ojca”. Papież przypomina, jak reforma liturgii rzymskiej, a konkretnie jej kalendarza
powszechnego sprawiła, „że wspomnienie
Matki Bożej zostało włączone w roczny
cykl tajemnic Syna w bardziej organiczny
sposób i w ściślejszym powiązaniu z tymi
tajemnicami”. Zaznacza również, że reforma
ksiąg liturgicznych ułatwiła właściwą perspektywę, aby spojrzeć „na Maryję Dziewicę
w pełni tajemnicy Chrystusa i zgodnie z tradycją uznano owo szczególne miejsce, jakie
w kulcie chrześcijańskim przypada Tej, która
jest Świętą Bożą Rodzicielką i dostojną Towarzyszką Odkupiciela” i podkreśla, że „kult
oddawany obecnie przez Kościół powszechny Najświętszej Bożej Rodzicielce wypływa
i przedłuża oraz nieustannie powiększa tę
cześć, jaką w każdym czasie okazywał Jej
Kościół, bardzo starannie badając prawdę
i zawsze troszcząc się o godność form”.
Przypomina, że Maryja Dziewica jest również „wzorem ducha pobożności, w którym
Kościół zarówno czci jak i przeżywa Boskie
tajemnice. To, że Maryja Dziewica może być
wzorem w tej dziedzinie, wynika stąd, że
Kościół uważa Ją za najznakomitszy wzór
i świadectwo wiary, miłości i doskonałego
zjednoczenia z Chrystusem”.
Dnia 15 sierpnia 1986 roku, w ramach
liturgicznej i maryjnej odnowy, Kongregacja do spraw Kultu Bożego zaaprobowała
ogłoszenie Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie – zestawu 46 mszy, „aby szerzyć
właściwą cześć względem Bogarodzicy.
Kongregacja tłumaczy, że racja bytu Mszy
o Najświętszej Maryi Pannie wynika „z Jej
najgłębszego udziału w historii zbawienia.
Kościół bowiem, wspominając udział Matki
Pana w dziele odkupienia lub rozważając
Jej przywileje, przede wszystkim obchodzi
wydarzenia zbawcze, w których Najświętsza
Panna, dzięki zbawczym zamysłom Boga,
uczestniczyła ze względu na misterium
Chrystusa.
Katechizm Kościoła Katolickiego, ogłoszony 11 października 1992 roku, ofiaruje
zwięzłą syntezę na temat kultu Najświętszej
Maryi Panny w punkcie 971. W oparciu o II
Sobór Watykański i adhortację apostolską
Marialis cultus przypomina, że pobożność
maryjna jest wewnętrznym elementem
kultu chrześcijańskiego i że szczególny
kult, poprzez który oddaje się Jej cześć, jest
istotnie różny od kultu uwielbienia zastrze-
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Miesiąc maj jest czasem szczególnie poświęconym Matce Bożej, a także wszystkim matkom – 26 maja świętujemy przecież Dzień Matki! W historię Kościoła wpisało się wiele
świętych matek, bez których katalog świętych i błogosławionych byłby z pewnością uboższy. Współcześnie jest równie dużo tych, które bezgranicznie zaufały Bogu, odważnych
i bohaterskich, i choć nie wszystkie zostały wyniesione na ołtarze, to z pewnością mogą
stać się wzorem macierzyństwa dla współczesnych kobiet. Są wśród nich matki, które
oddały życie za swoje dzieci i te, które idąc drogą naznaczoną cierpieniem, wychowały je
jako przyszłych świętych i nie lękały się oddać ich na służbę Bogu.

Teresa Margańska
Od wieków trwa dyskusja nad miejscem kobiety w życiu religijnym, w tym także
w życiu i strukturach Kościoła. Dyskusja ta
rozpala umysły nie tylko teologów, ale także
jest obecna we wszelkiego rodzaju ruchach
feministycznych. Niestety, nie zawsze służy
ona odkrywaniu właściwego miejsca kobiety
w Kościele… A przecież w ciągu wieków
wśród świętych znalazły się także święte
kobiety: zakonnice, żony i matki.

Kobiece oblicze świętości
Prawdziwa i jedyna „świętość” to ta,
która pochodzi od Boga. Przybiera ona jednak charakterystykę naszej ludzkiej natury,
zatem w kobiecie nosi cechy jej kobiecości.
Przejawia się w tych darach, które są właściwe kobiecie: w trosce o życie, w duchu
poświęcenia, w miłości pełnej czułości,
a w wymiarze duchowym także w skłonności do kontemplacji. Każda święta kobieta
poddawała się woli Bożej, a jednocześnie
poświęcała się całkowicie służbie innym,
co stawało się podstawowym źródłem jej
uświęcenia. Zarówno zakonnica, jak i żona,
i matka zawsze otwarte były na dar macierzyństwa, czy to w wymiarze fizycznym czy
duchowym. W tym sensie można powiedzieć, że kobieta współuczestniczy z Bogiem
w dawaniu i podtrzymywaniu życia.
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Głosząc Ewangelię, Kościół często sięga
do mądrości Ojców Kościoła. Tym pojęciem
określa wielkich teologów, nauczycieli i pisarzy chrześcijańskich, którzy w pierwszych
siedmiu wiekach objaśniali i przybliżali ludziom wiarę, głównie poprzez swoje pisma.
Odznaczali się świętością życia, nauczali
w duchu Pisma Świętego i zgodnie z orzeczeniami Kościoła, a tytuł Ojców został im
przez Kościół uroczyście nadany.
Od początków chrześcijaństwa równie
wiele było niezwykłych i wielkich kobiet,
które zakładały rodziny, poświęcały się macierzyństwu, ale też zasiadały na tronach
państw, tworzyły zgromadzenia zakonne czy
oddawały się pełnieniu dzieł miłosierdzia.
Niektóre, gdy wychowały dzieci i owdowiały,
kończyły swoje życie za murami klauzury
lub jako pustelniczki. Czy mówiąc o nich,
nie można nazywać ich „Matkami Kościoła”?

Wymienić tu trzeba św. Monikę, która
swoją wytrwałą modlitwą i pokutą wyprosiła
nawrócenie męża i syna. Święty Augustyn
w Wyznaniach zapisał wiele słów wdzięczności pod adresem swojej matki, do której
grobu pielgrzymują dziś matki z całego
świata, zatroskane o los swoich dzieci. A św.
Rita z Cascii? Doświadczyła bólu utraty
męża i śmierci dwojga dzieci. Zaznała wiele
goryczy, gdy początkowo odmówiono jej
przyjęcia do zakonu i gdy starała się o pojednanie dwóch skłóconych ze sobą rodów.
Dziś coraz bardziej rozpowszechnia się jej
kult już nie tylko jako świętej od „spraw beznadziejnych”, ale także jako patronki matek.
Święta Blanka Kastylijska zwykła mawiać do swego syna, św. Ludwika IX, króla
Francji, że wolałaby, aby umarł niż miałby
popełnić choć jeden grzech śmiertelny. To
przykład jej życia sprawił, że Ludwik stał się
rozważnym władcą oraz przykładnym mężem i ojcem. Słowa św. Blanki przypominają
te wypowiedziane wiele lat później przez
Małgorzatę Occhiena, matkę św. Jana Bosko:
„Jeśli masz być marnym kapłanem, nie zostawaj nim w ogóle” – mówiła. Ta zwyczajna
piemoncka kobieta wywarła wielki wpływ
nie tylko na kształtowanie się powołania
syna, ale także całego dzieła salezjańskiego.

Święte i bohaterskie „matki
codzienności”
Przez wiele lat wynoszone na ołtarze były głównie zakonnice, gdyż to
przede wszystkim w życiu konsekrowanym
dopatrywano się wzorca świętości. Czytając
ich życiorysy, zachwycamy się cudami, jakie
czyniły, głębią ich życia wewnętrznego, całkowitego oddania się Bogu w ciszy klasztoru,
w rytmie spokojnego zakonnego życia...
Dziś ta perspektywa jest zupełnie inna, co
w dużej mierze jest zasługą św. Jana Pawła
II, który beatyfikował i kanonizował wiele
świeckich kobiet. Dziś święte żony i matki
nie budzą już ani zdziwienia ani nie są
wyjątkiem. Ich życie często było niełatwe
i pełne trudnych wyborów. Może dlatego
stają się bliskie współczesnym kobietom,
pokazując, że w czasach, w których wiele
mówi się o kryzysie małżeństwa i rodziny,
można osiągnąć świętość.
W 2004 r. Jan Paweł II kanonizował
Joannę Berettę Mollę, Włoszkę, która choć
miała tylko 39 lat i przez niespełna 7 lat mogła być żoną i matką, nie zawahała się oddać

A Agata Mróz, gwiazda siatkarskiej
reprezentacji Polski, dwukrotna mistrzyni
Europy… ? Z pewnością jest jeszcze wiele
innych matek, które w pełni świadomie
wybrały życie dziecka zamiast swojego. Czy
dla dziecka może być jeszcze jakiś większy
dowód miłości matki?

Matki świętych
Wiele jest nie tylko matek, które oddały życie za swoje dzieci, ale także tych,
które wychowały święte dzieci, umacniając
je przykładem własnej wiary na drodze
do świętości ich życia. Matka jest z natury
rzeczy osobą najbardziej oddaną dziecku,
najbardziej poświęcającą się dla niego.
Pamiętam, jak niedługo po pogrzebie Marianny Popiełuszko, ktoś zapytany jak najlepiej określić jej świętość, odpowiedział
krótko: „Była matką… A matka jest Matką”
– podkreślając, że przez duże „M”. W samym
słowie mieściła się dla tego człowieka cała
świętość tej prostej kobiety i kwintesencja
jej matczynej miłości.
Jak podkreślił w homilii pogrzebowej
abp Edward Ozorowski, matka bł. ks. Jerzego
wychowywała swe dzieci w duchu Ewangelii.
Bóg był dla niej „życiem, mocą i radością.
Przed Nim zginała kolana, do Niego zanosiła
swe modlitwy. Nie rozstawała się z różańcem. A gdy już było bardzo ciężko, przytulała
się z Maryją do Chrystusowego krzyża.” Metropolita Białostocki mówił wówczas także,
że gdyby ktoś pokusił się o namalowanie jej
wizerunku, „musiałby zrobić to, co uczynił
Rembrandt – dać Mariannie jedną dłoń
kobiecą a drugą męską. Bo wychowywała
swego syna z matczyną czułością i ojcowską
stanowczością”.
Jest jeszcze jedna szczególna matka… Trwamy w radości z kanonizacji Jana

Pawła II. Nie mielibyśmy Świętego Papieża
Polaka, gdyby nie jego matka, Emilia Wojtyłowa z Kaczorowskich, mimo że jej postać
wciąż pozostaje dla nas tajemnicą. Pozostało
po niej jedynie parę przedmiotów: dwie
haftowane przez nią serwetki, misternie
wykonana ze srebrnych drutów torebka
i medalion z wygrawerowaną czterolistną
koniczyną, który Jan Paweł II miał cały czas
przy sobie. Nie pozostawiła żadnych listów,
kartek, zapisków. Papież bardzo często
przywoływał osobę swego ojca, natomiast
bardzo rzadko w swoich publicznych wystąpieniach i pismach wspominał matkę.
W autobiograficznej książce Dar i Tajemnica
stwierdził: „Matkę straciłem jeszcze przed
pierwszą Komunią św. w wieku 9 lat i dlatego
mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom
jej wkładu w moje wychowanie religijne,
a z pewnością był on duży”.
Autorka książki pt. Matka Papieża Milena Kindziuk dotarła do świadectw, które
potwierdzają, że gdy Emilia spodziewała
się narodzin Karola, lekarz zasugerował jej
aborcję ze względu na stan zdrowia. Emilia
postanowiła jednak urodzić dziecko. Historia bardzo podobna do historii Joanny Beretty Molli... Dlatego można by powiedzieć,
że Jan Paweł II życie, siłę wiary i osobowości
zawdzięczał swojej matce Emilii, a w historii
Joanny Beretty Molli, którą wyniósł na ołtarze, widział odbicie dziejów własnej rodziny,
a zarazem ważne przesłanie dla Kościoła
przełomu wieków.

Święte teściowe
Dźwięk słowa „teściowa” przywołuje u wielu nienajlepsze skojarzenia. Ten
stereotyp utrwalają często powtarzane
złośliwe dowcipy o teściowych, a niekiedy
również złe przykłady ingerencji matek

w małżeńskie życie swoich dzieci. Dziś słowo teściowa, niestety, wielu mężczyznom
kojarzy się przede wszystkim ze „złem
koniecznym”, które przyjęli „w pakiecie”
z żoną. Mimo to, teściowe nie powinny się
w ten sposób kojarzyć, bo i wśród nich były
święte, a wielu zięciów i synowych zwraca się
do nich, jak do własnych matek – „mamo”.
Przykładem świętej teściowej może
być bł. Marianna Biernacka z Lipska nad
Biebrzą, którą w 1999 r. Jan Paweł II wyniósł
do chwały ołtarzy jako jedną ze 108 Męczenników II wojny światowej. Gdy w 1943 r.
gestapowcy skazali syna i synową Marianny
na śmierć, mieli oni już dwuletnią córkę
i spodziewali się drugiego dziecka. Wówczas
Marianna postanowiła oddać swoje życie za
synową i jej jeszcze nienarodzone dziecko.
Rozstrzelano ją w Naumowiczach niedaleko
Grodna wraz z innymi 49. mieszkańcami
Lipska. Umierając zrealizowała ona jednak
swe powołanie kobiety, żony i matki. To
piękna postać: doświadczyła dwóch wojen
światowych, wiedziała, co oznacza głód
i poniewierka. Wiele wycierpiała z powodu
śmierci dzieci i męża, jednak te doświadczenia nie pozbawiły jej radości życia ani
nie osłabiły jej wiary. Ci, którzy ją pamiętają,
potwierdzają, że nie było w niej cienia rezygnacji czy narzekania. Dziś coraz więcej
kobiet w różnych stanach zwraca się do niej
jako do swej patronki i orędowniczki.

Maryja – najlepsza z matek
Dzięki Bogu i w naszych czasach często
można usłyszeć słowa: „To święta kobieta!”.
Jest wiele kobiet, które przeżywając codzienność swego macierzyństwa, uczą się go od
tej Jedynej, niezwykłej matki – Bożej Matki.
Nie zawsze mówi się o nich głośno, nie
zajmują pierwszych stron gazet i serwisów
internetowych. Nie pretendują do miana
celebrytek. Z wielką miłością natomiast,
w trudnościach i cierpieniu, może czasem
w niezrozumieniu ze strony najbliższych
podążają drogą świętości, nawet jeśli nigdy
nie zostaną wyniesione do chwały ołtarzy.
Na co dzień starają się uświęcać swoje
rodziny, jak Maryja rozważając i wprowadzając w życie Boże Słowo. Podejmują trud
wychowania swoich dzieci, prowadzenia
domu. Są bezgranicznie oddane dzieciom,
zwłaszcza gdy dotknie je ciężka choroba czy
niepełnosprawność. I nie boją się protestować, jak choćby w ostatnim czasie w Sejmie,
aby walczyć o to, co ich dzieciom należy się
od państwa. Często poświęcają dla rodziny
swoją karierę naukową czy realizowanie się
w zawodzie. Jakże często szepczą modlitwy
wieczorami, gdy już wszyscy w domu śpią.
Maryi zawierzają wszystko, co kryje ich matczyne serce. Modlą się w ciągłym pośpiechu:
do pracy, po zakupy, z głową pełną myśli
o najbliższych... Jak wiele jest takich matek!
Maj jest miesiącem, gdy szczególnie
oddajemy cześć Tej, którą Chrystusa dał nam
za Matkę. Jest on też, w jakiś sposób, miesiącem wszystkich matek. Kochajmy je, tak jak
one kochają nas. Otaczajmy je modlitwą, aby
zawsze były święte jak Maryja.
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O świętych matkach

swego życia za życie noszonego pod sercem
dziecka. Na co dzień była zwyczajną kobietą:
uwielbiała przyrodę, uprawiała narciarstwo,
chodziła do teatru, lubiła się elegancko
ubierać, a nawet jeździła na motorze, co na
owe czasy było swego rodzaju ekstrawagancją. Podczas uroczystości kanonizacyjnych
Jan Paweł II powiedział: „Joanna Beretta
Molla była zwykłym, ale jakże wymownym
świadkiem Bożej miłości. Kilka dni przed
zawarciem małżeństwa pisała: «Miłość to
najpiękniejsze uczucie, jakie Pan zaszczepił
w ludzkich duszach». Naśladując Chrystusa,
który «umiłowawszy swoich (...) do końca ich
umiłował» (J 13,1), ta święta matka rodziny
w sposób heroiczny dochowała wierności
zobowiązaniom podjętym w dniu zawarcia
sakramentu małżeństwa. Najwyższa ofiara,
którą uwieńczyła swe życie, świadczy o tym,
że tylko wtedy człowiek może się zrealizować, gdy ma odwagę całkowicie poświęcić
się Bogu i braciom. Oby nasza epoka, dzięki
przykładowi Joanny Beretty Molli, mogła
odkryć prawdziwe, czyste i płodne piękno
miłości małżeńskiej, przeżywanej jako odpowiedź na Boże powołanie!”.
Joanna Beretta Molla nie jest jedynym
przykładem bohaterskiej postawy matki
w walce o życie swojego dziecka. „Czy będziemy wkrótce mieli drugą błogosławioną?”– pytali Włosi rok temu, zaledwie w dwa
lata po śmierci Chiary Petrillo-Corbella. Do
grobu tej młodej matki, pochowanej na
cmentarzu Verano w Rzymie, pielgrzymują
tysiące ludzi. Tysiące proszą jej męża o modlitwę i za pośrednictwem specjalnej strony
internetowej dziękują za otrzymane za wstawiennictwem Chiary łaski. Również Chiara,
28-letnia matka trójki dzieci, oddała życie
za swoje kolejne dziecko. Gdyby przerwała
ciążę i poddała się leczeniu, dziś prawdopodobnie by żyła i cieszyła się rodzinnym
szczęściem. Ale Chiara walczyła o swoje nienarodzone dziecko, zrezygnowała z terapii
i nie przyjmowała środków uśmierzających
ból, by mu nie zaszkodzić. Przy różnych
okazjach powtarzała: „Liczy się najbardziej
dar, jakim jest dziecko, a nie czas, jaki się
z dzieckiem przeżyje”.
Kolejny przypadek odważnej (świętej)
matki to o trzy lata starsza od Chiary Amerykanka Jessica Council. Jej mąż Clint wspomina, że pomimo iż mieli już dwuletniego syna,
Jessica potrzebowała tylko kilku sekund, by
podjąć decyzję i zrezygnować z chemioterapii dla ratowania poczętego dziecka.
Zmarła dokładnie wtedy, gdy mogło ono już
samodzielnie żyć. Dwa tygodnie po śmierci
żony Clint napisał na swoim internetowym
blogu: „Niech Bóg będzie pochwalony. Nie
wątpcie w Boga. Nie złośćcie się na Niego.
Czuję się zaszczycony, że miałem Żonę,
która była pełna miłości do Boga-Ojca. (…)
Bóg pobłogosławił Jessicę, zabierając ją do
miejsca wiecznego pokoju, gdzie nie ma
bólu. Muszę być raczej wdzięczny za czas,
który mogłem z nią spędzić, niż odczuwać
niewdzięczność za to, czego nigdy już nie
zrobimy razem”.
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ks. Józef Kozłowski
Kim jest kobieta? Jakie uczucia, potrzeby,
doświadczenia kryje w sobie? Czym jest
macierzyństwo? Czy można oderwać je od
ojcostwa? Nawet pobieżna refleksja nad
rzeczywistością macierzyństwa przywołuje
wiele treści. Bo przecież słowo Matka niesie
w sobie tyle skojarzeń. Matka to czułość,
poświęcenie i miłość, ale to słowo może
także przywoływać w pamięci doznaną
krzywdę, ból i cierpienie. A przecież bycie
dzieckiem to rzeczywistość, która ogarnia
całe życie człowieka, od poczęcia, pierwszych chwil życia, po jego kres – złożenie
zmarłego w ziemi, w łonie Matki Ziemi…
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W dzisiejszym świecie słowo Matka
często rozumiane jest ambiwalentnie.
Zaczyna się od odniesienia do najczulszej
osoby na świecie, dającej życie, poświęcającej je za życie swego dziecka, a kończy
na pogardliwym określeniu matki jako
„inkubatora”, czy „brzucha”, aż po „dzieciobójczynie”, o których donoszą coraz częściej media. Od błogosławieństwa (kobieta
w stanie błogosławionym) do niechcianego
ciężaru (powszechnie używane określenie
„ciąża”, czy nazywanie matek oczekujących potomstwa „ciężarówkami”). Macierzyństwo to rzeczywistość rozpinająca się
od tęsknoty, wyczekiwania, ogromnego
pragnienia obdarowywania miłością, po
nienawiść, odrzucenie, aborcję…
Kim zatem jest matka? Macierzyństwo
to dla człowieka wierzącego rzeczywistość,
która w pełni uosobiona jest w Maryi.
Rozciąga się ono niejako od Nazaretu, od
Zwiastowania, poprzez Golgotę – do Matki
Bolesnej, danej wszystkim wierzącym za
matkę. Od Matki z martwym Chrystusem
na kolanach, aż po Wieczernik Zmartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego. Patrząc
na to pytamy, jaka rzeczywistość, wartość,
wielkość, godność i powołanie jest Jej
udziałem, a w Niej każdej kobiety? Może
jedynie biologiczna konieczność, społeczna
niesprawiedliwa rola – podpowiada współczesny feminizm? A może o wiele więcej…
Dla wierzących, zapatrzonych w życie
Matki Bożej, macierzyństwo to początek
wszystkiego.

Najpierw kobieta
W każdym czasie, a zwłaszcza dziś,
potrzebna jest refleksja człowieka nad sobą
samym, głębsze zastanawianie się i zrozu-

mienie najprostszych pojęć, które pomagają funkcjonować w codziennym życiu.
Macierzyństwo, chociaż jest rzeczywistością powszechną i oczywistą, to jednak, jako
pojęcie podstawowe, jest bardzo trudne
do zdefiniowania i zrozumienia. Trudność
ta jednak może być przezwyciężona, gdy
na matkę staramy się patrzeć z różnych
punktów widzenia, z różnych perspektyw.
Pierwszą i oczywistą jest prawda
o tym, że każda matka jest przede wszystkim kobietą, choć istniały i istnieją próby
rozerwania tych dwóch rzeczywistości –
kobiety i matki. Nie zajmujmy się jednak
antropologicznymi eksperymentami, choć
i tym próbom trzeba poświęcać uwagę,
dostrzegać niebezpieczeństwo, analizować
przyczyny i przewidywać skutki. Mam tu na
myśli wkradającą się ostatnio niezauważenie w naszą mentalność ideologię gender.

Kobieta w pełni swej godności
Jak rozumieć godność kobiety – matki?
Czy jest to niechciane i wstydliwe obciążenie – efekt natury, czy może wyraz jej
geniuszu, jakby powiedział św. Jan Paweł II?
Rozejrzyjmy się wokół: dziś zrozumienia
kobiety szuka się najczęściej w przestrzeni
czysto biologicznej, antropologicznej, może
jeszcze socjologicznej, ale bez zwrócenia
swojego spojrzenia na matkę per excellence
– Maryję, Matkę Bożą.
Rezygnujemy w ten sposób z odniesienia do wymiaru duchowego człowieka,
a przez to do religijnego bogactwa ludzkiej
egzystencji. Niektórzy w bezpośredni sposób odrzucają ten obraz macierzyństwa,
starając się wykluczyć go ze świadomości,
albo wręcz zastąpić innym obrazem, co
w kulturze popularnej odniosło niezwykły
sukces.
Warto zastanowić się, czy dane czysto
biologiczne, antropologiczne, czy socjologiczne (a coraz częściej również ideologiczne) wystarczą do pełnego zrozumienia
tajemnicy kobiety, a w szczególności matki?
Czy nie trzeba sięgnąć wyżej i dalej, w zamysł samego Boga, który szczególną godnością i geniuszem obdarza kobietę, zamysł
który zostaje człowiekowi objawiony?

Podobno kobiety nie można
zrozumieć…
Obiegowo mówi się, że „kobiety nie
można do końca zrozumieć…”. Jan Pa-

Maryja – ideał kobiety i matki
Maryja nie jest autorką Zbawienia,
ponieważ jedynym Zbawicielem jest Wcielony Syn Boży – Jezus Chrystus, ale jako
Matka uczestniczy Ona w wyjątkowy sposób w dziele Zbawienia człowieka i świata
właśnie przez swoje macierzyństwo. Ona,
całkowicie zależna od Chrystusa, wskazuje
jak jej macierzyńska bliskość, uczestnictwo,
pozwala również na doskonałe zrealizowanie własnego człowieczeństwa, własnej
kobiecości.
Matka Boża zawiera w sobie ideał
kobiety i najwyższy stopień jego realizacji.
Tak jak Chrystus jest ideałem dla każdego
człowieka, zarówno mężczyzny jak i kobiety, to jednak w swym Wcieleniu stał się
człowiekiem – mężczyzną i jako taki staje
się ideałem człowieka – mężczyzny.
W porządku ziemskim dla ukazania
pełni człowieczeństwa potrzebny jest obraz niewiasty, kobiety. Przypomina o tym
św. Paweł, przywołując rzeczywistość stworzenia: tak jak człowiek stworzony to Adam
i Ewa, tak i Nowy Adam – Chrystus, potrzebuje Nowej Ewy – Maryi. Jedynie Bóg
w swojej pełni i doskonałości jest zarówno
mężczyzną i kobietą, a raczej ma cechy
zarówno ojcowskie jak i matczyne (ręce
miłosiernego Ojca na obrazie Rembrandta,
Powrót syna marnotrawnego; Jan Paweł I,
Przemówienie na Anioł Pański 10 września
1978 roku). Dopiero człowiek zbawiony
będzie w pełni człowiekiem, gdy nie będzie
już, jak pisał św. Paweł, „Żyda ani poganina,
nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety,
wszyscy bowiem jesteście kimś jednym
w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 28).

Dziewicza Matka
Maryja uprzedza już na ziemi tę rzeczywistość, która jest udziałem zbawionych. W cudowny sposób jednoczy i realizuje w sobie dwa wymiary powołania
kobiety: jest zarówno Dziewicą jak i Matką.
Dziewicą nie tylko przed urodzeniem Syna,

ale również w zrodzeniu i po narodzeniu.
Dziewictwo jest nową propozycją i wyjątkową jakością, która rewolucjonizuje pojęcia
Starego Testamentu.
Dotychczas to rodzicielstwo, macierzyństwo było wyjątkowym znakiem Bożego błogosławieństwa, a brak potomstwa
rozumiany był jako brak Bożego błogosławieństwa i łaski, wręcz jako kara.
Nowotestamentalne dziewictwo nie
jest jednak bezpłodnością, bezowocnym
życiem – wręcz przeciwnie – staje się wezwaniem do szczególnej płodności, ale
w wymiarze duchowym. To, co od czasów
Jezusa, do dziś jest realizowane przez
wielu ludzi, albo w płodności duchowej
i fizycznej w macierzyństwie i ojcostwie,
bądź w wymiarze duchowym, w konsekrowanym dziewictwie dla Królestwa Bożego
lub kapłańskim celibacie, w Maryi znajduje
już swe spełnienie.

wypełniona jest Bogiem, Jego Miłością.
Pozwala to Maryi w pełni wolny sposób
przyjąć i zrealizować Bożą łaskę, przyjąć
odwieczne Słowo Boga, które w Niej staje
się Ciałem.
Maryja jednak najpierw poprzez wiarę
przyjmuje w swym sercu Słowo, a dopiero
później w swoim łonie to „Słowo” staje się
„Ciałem”. Wiara Maryi, wyrażona podczas
Zwiastowania przez Jej wolne fiat – niech
mi się stanie, staje się wzorem dla każdego
wierzącego. Maryja współpracuje w dziele
Wcielenia, swoją wolą, rozumem, przyzwoleniem.
Dzięki temu Bożemu macierzyństwu
Maryi, każde ludzkie macierzyństwo ma
udział w szczególnej godności współpracy
z Bogiem w dziele przekazywania życia.
Dlatego możemy mówić o rodzicielstwie
małżonków jako o prokreacji, która odnosi
się do creatio czyli aktu stworzenia, którego
sprawcą jest jedynie Wszechmogący Bóg –
Stworzyciel.
Maryja rezygnując z normalnego macierzyństwa, zostaje obdarzona wyjątkową
łaską macierzyństwa Bożego. W ten sposób
nadaje szczególne znaczenie każdemu
macierzyństwu. Ukazuje, że macierzyństwo nie jest jedynie fizyczne, ale wymaga
również obecności aspektu duchowego:
miłości, otwartości, zaangażowania, ofiary
matki, koniecznej dla realizacji wzniosłego
zadania i daru, jakim jest macierzyństwo.
Dlatego kontemplując Maryję również współczesny człowiek może lepiej
zrozumieć siebie, pojąć jakim wyjątkowym
darem, odpowiedzialnością i niezrównaną
wartością jest macierzyństwo.

Współudział w Bożym
macierzyństwie
Maryja prawdziwie jest Matką Bożą,
a jednocześnie Dziewicą. Maryja więc
staje się antycypacją i obrazem Kościoła:
Dziewicy i Matki. Podobnie Oblubienica
Chrystusa – Kościół Święty – jest zarówno
płodną Matką i Niepokalaną Dziewicą.
Maryja jest Matką Boga – Theotokos,
„Rodzicielką swego Stworzyciela”. Ten niespotykany przywilej osobisty Matki Bożej
staje się wyjątkowym darem i docenieniem
każdego macierzyństwa i wyniesieniem
godności kobiety. Maryja jest w stanie
przyjąć wielkość swojego powołania, ponieważ jest „pełna łaski” (Łk 1, 28), a więc
Jestem siostrą zakonną, jednak moje podstawowe powołanie to macierzyństwo, później
chrześcijaństwo i na końcu powołanie zakonne. To codzienne wyzwanie do bycia kobietą,
przyjaciółką i matką dla małych i dużych ludzi
to filary macierzyństwa odkrywanego w sobie. Najbardziej jednak moje macierzyństwo
spełnia się w bezinteresownym działaniu,
w tym, kiedy wchodzę w relacje z dzieckiem,
któremu pokazuję jak dobry jest Bóg i piękny
świat, który stworzył. Według mnie, macierzyństwo to ciągłe nauczanie, by dziecko
odkrywało własne piękno, wartość, tożsamość i talenty. Moje macierzyństwo realizuje
się w sytuacjach trudnych, kiedy dziecko
cierpi, bo rodzice przestali się kochać, nie
rozmawiają ze sobą lub to najsmutniejsze,
opuszczają siebie, a tym samym jego. Wtedy
odczuwam tę ukrytą siłę, dzwonię, spotykam
się i rozmawiam z rodzicami, pokazując jak
mają dobre, zdolne dzieci i dla nich powinni
siebie lub coś zmienić w swoim życiu. I tak
udało się uratować dwoje dużych i dwoje
małych ludzi. Zostali razem.
Wielkim doświadczeniem macierzyńskim
jest także wspólna modlitwa moja i dzieci
w intencji nowego rodzeństwa, zwieńczona
sukcesem posiadania wytęsknionej młodszej

W Maryi Bóg objawia pełnię duchowego
macierzyństwa i nie może ono zaistnieć bez
odniesienia do Niej, noszącej w sobie Życie
Boże i wydającej Je na świat. Maryja jest dla
mnie najlepszą Nauczycielką pielęgnowania
więzi z Bogiem. Tak naprawdę w realizacji
troski duchowej matki, proszę, aby to właśnie
Ona razem z Jezusem posłużyła się moim sercem i we mnie zechciała być Matką. Dlatego
Jej powierzam moje wysiłki, by wszyscy mogli
poznać i pokochać Boga oraz pragnienie, by
każdy przyjął do swego serca Jego Życie. Jej
zawierzam też codzienną troskę o otwarcie
na poznawanie Boga, słuchanie Jego słowa,
zaufanie Jego nauce. Szczególnym wyrazem
miłości i duchowego macierzyństwa jest dla
mnie modlitwa, która pociąga za sobą towarzyszenie matki w duchowych potrzebach
i troskach dziecka Bożego oraz wskazywanie
na Ojca, który tym potrzebom najpełniej wychodzi naprzeciw.

Macierzyństwo przywołuje we mnie wspomnienia, pierwsze chwile życia moich dzieci,
ich cielesną bliskość i zależność, a przede
wszystkim radość, możliwość obserwowania ich rozwoju, cząstki siebie w zupełnie
odrębnych osobach, co dawało i daje poczucie spełnienia. Ale to również wyzwanie,
podejmowany trud, codzienne sytuacje
wywołujące zaangażowanie, wyzwalające
energię i siły, bo czegóż matka nie zrobi dla
swojego dziecka. Macierzyństwo to stała
niekończąca się obecność, towarzyszenie
i trwanie przy dziecku, łączność zarówno
fizyczna jak i duchowa, niezależna od wieku
dyspozycyjność wyrażająca się w czytaniu
na dobranoc, spieszeniu z pomocą, w długich rozmowach, oczekiwaniu na powrót
do domu nastolatka, na telefon córki czy
spotkanie z dorosłym synem. To bezinteresowne przekraczanie siebie dla kogoś
bardzo bliskiego, przecież matka nigdy nie
odwróci się od swojego dziecka, otworzy
ręce i swoje serce, przyjmie, przygarnie,
wysłucha, przebaczy, wesprze.

s. Małgorzata

Barbara

siostry. Priorytetem mojego macierzyństwa
jest nauka jak cieszyć się zwycięstwami
i powstawać po porażkach.
s. Anna

maj 2014

Nie zrozumiesz kobiety…
bez Chrystusa

weł II twierdził, że nie sposób zrozumieć
człowieka bez Boga, bez Chrystusa (por.
Gaudium et Spes, 2 oraz pierwsza encyklika
Redemptor homini). Ważne jest bowiem
odkrycie Bożego zamysłu, który objawia
się w stworzeniu (naturze) i jeszcze bardziej w dziele Zbawienia (w rzeczywistości
nadprzyrodzonej).
Dlatego też godność kobiety i matki
związana jest Maryją, jako figurą idealnej
kobiety, w wyjątkowy sposób uformowanej
przez Ducha Świętego. W Niej człowiek
może odkryć doskonały przykład realizacji
życiowego powołania, jaki może być osiągnięty przez kobietę. Bóg zapragnął, aby
dzieło Zbawienia, jeszcze większe od dzieła stworzenia, dokonało się przy udziale
i czynnym uczestnictwie kobiety – Matki.
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się jako zarządca w majątkach, a matka
musiała pozostawać u krewnych licząc na
ich łaskawość. Wracając po latach do tamtej sytuacji wspominał: „Byłem w wielkiej
rozterce zastanawiając się czy mogę iść
do seminarium wobec tak katastrofalnego
położenia rodziny. I tylko świadomość, że
w niczym im na razie pomóc nie mogę,
ośmieliła mię iść obraną drogą”.
Trudna sytuacja materialna rodziny,
psychiczny i duchowy dyskomfort z powodu tej sytuacji, niewykluczone, że doprowadziły do choroby matki i jej przedwczesnej
śmierci. Michał przeżył ją bardzo boleśnie.
Czynił wszystko co możliwe, aby ratować
zdrowie ukochanej matki. Był wtedy już
w seminarium. Wystarał się dla niej o miejsce w szpitalu w Wilnie. Konieczna była
operacja. Okazało się, że była już spóźniona. Z małą nadzieją wyzdrowienia Matka
opuściła szpital. Nadal musiała pozostawać
pod opieką krewnych. Michał żył wciąż
nadzieją wyzdrowienia matki. Któregoś
dnia, było to w końcu października, gdy
rozpoczął drugi rok nauki w seminarium,
podczas wykładów doznał jakiegoś rzewnego uczucia, był wewnętrznie poruszony.
Jeszcze tego samego dnia otrzymał smutną
wiadomość o śmierci matki. Odeszła z tego
świata, gdy nawiedziły go owe wewnętrzne
przeczucia. Wielka to musiała być dla niego
strata, bo ubyło osoby tak bliskiej, rozumiejącej go, której tyle zawdzięczał.
Podobnie bolesne było dla ks. Michała
rozstanie z ojcem. Gdy został kapłanem,
ojciec nadal próbował jeszcze zatrudniać
się w majątkach, ale sił mu coraz bardziej
ubywało. Był już mocno podeszły w latach.
Ani on, ani jego rodzeństwo nie było w stanie zaopiekować się ojcem należycie. Ojciec
często był zdany na łaskawość krewnych
czy dających mu zajęcie. Ksiądz Michał bę-
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Zapraszamy do udziału w pielgrzymowaniu Białostockim Szlakiem Pielgrzymkowo-Turystycznym „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”
Szlak prowadzi do miejsc szczególnie związanych z osobą i misją ks. Michała. Liczne
grono czcicieli Miłosierdzia Bożego wędrować będzie szlakiem już po raz piąty.
Terminy modlitwy w poszczególnych miejscach stacyjnych związane są z dniami
upamiętniającymi narodziny dla nieba ks. Michała Sopoćki (15. dnia miesiąca) oraz
ogłoszenia błogosławionym (28. dnia miesiąca).
W programie poszczególnych stacji pielgrzymowania będzie Msza św. w kościele
stacyjnym o godz. 18.00, po Mszy św. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a następnie
wspólnotowe przejście z rozważaniem Koronki do następnej stacji.
Relacje z poszczególnych miejsc stacyjnych ukazywać się będą na stronie Archidiecezji Białostockiej: www. archibial.pl.

Emilia Sopoćko, z domu Pawłowicz
matka ks. Michała Sopoćki

Kościół pw. św. Rocha 1 – 15 maja
(czwartek)
Bazylika katedralna 2 – 28 maja (środa)
Kościół pw. św. Józefa i Najświętszego
Serca Pana Jezusa 3 – 28 czerwca
(sobota)
Kościół pw. św. Wojciecha i AWSD 4
– 28 lipca (poniedziałek)
Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej – Dom
Dziecka przy ul. Słonimskiej 5 i dom,
w którym mieszkał ks. Michał przy ul.
Złotej 6 – 28 sierpnia (czwartek)
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa 7 – 15 września (poniedziałek)
Parafia pw. Świętej Rodziny – kaplica
Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ul. Poleskiej 9 i Pomnik-Krzyż 8 – 21 września
(niedziela)
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 10 – 28
września (niedziela)

•
•
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ow

nr 5(45)

Śladami Błogosławionego
Księdza Michała Sopoćki

iuk
ton

18

W życiu każdego człowieka jakże ważną jest
osoba matki. Im więcej lat przybywa tym
bardziej uświadamiamy to sobie, choć jak
się wydaje, coraz mniej potrzebujemy jej
matczynej opieki. Dziecko noszone jest na
ramionach matki, karmione, ubierane, potem za rękę prowadzone. Całkowicie zdane
na jej troskę i opiekę. Tak bardzo potrzebuje
matki, jest całkowicie z nią związane, choć
tego nie uświadamia. A gdy staje się coraz bardziej samodzielne, dopiero wtedy
zaczyna uświadamiać, jak zależne było
od niej. A w dojrzałym, podeszłym wieku
każdy jeszcze bardziej to rozumie, teraz
dopiero wie, czego w dzieciństwie nie wiedząc doświadczał. To prawo, ta prawidłowość wpisane jest w naszą ludzką naturę.
A w wierze powiemy, Bóg tak sprawił. On
dał nam ojca i matkę. Wyznaczył właściwe
im role w zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. Stąd istnieje szczególna więź między
rodzicami i dziećmi, szczególna zależność.
Dobrze jest, gdy ją zauważamy, akceptujemy, odkrywamy jej błogosławieństwo.
Ile moglibyśmy opowiadać o swych
rodzicach, wspominać, ile im zawdzięczamy, jak bardzo są nam, a my im jako
dzieci potrzebni. Stąd znane są przykłady
niezwykłych ojców i matek, wychwalanych
w literaturze, tej wielkiej, ale i w prostych,
serdecznych, a może tym bardziej cennych
wspomnieniach, czy to przepowiadanych,
czy zapisanych na prostych kartach, listów,
pamiętników, zwyczajnych notatek. Na
żywo, w ostatnich miesiącach, mogliśmy
się zapoznać z postaciami matek Świętych,
Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki,
utrwalonymi na kartach książek.
Znamienne, że nieraz w historii wielkich ludzi, świętych, ich matki wcześnie
odchodziły z tego świata, jak gdyby Bóg
odbierał im to, co wydaje się najcenniejsze. Chociaż, próbując czytać wyroki Boże,
można zauważyć, że właściwie w ten sposób szczególniej łączył te osoby z sobą, powoływał do wyjątkowych zadań. Ta refleksja
snuje się, gdy przyglądamy się historii życia
Jana Pawła II i ks. Michała Sopoćki. Obaj na
progu życia pożegnali swoje matki. Ale też
otrzymali od nich to co najcenniejsze ich
matczyną, najdroższą miłość. Znamienne,
te obie matki nosiły imię Emilia. Milena
Kindziuk, autorka książki Matka Papieża.
Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej
zapisała: „Po urodzeniu Karola Emilia
sprawiała wrażenie jakby odżyła, odmłodniała, nabrała sił. (…) Niemal oszalała na
punkcie tego dziecka – podkreślały sąsiadki
Wojtyłów. Bez przerwy lulała go w domu
w drewnianej kołysce, śpiewała mu do snu,

nosiła go w poduszce, trzymała na kolanach. Nie mówiła na niego Karol, tylko zawsze – zdrobniale – Loluś, a gdy był starszy
– najwyżej: Lolek”. Podobnie ks. Sopoćko
wspominając swą matkę, w takich słowach
opisał jej matczyną miłość: „Szczególnie
tkwi w pamięci postać kochającej matki,
która trzymając mnie na kolanach przy
stole karmiła mnie pieczołowicie, wyjmując zmiękczone potrawy z ust swoich
i wkładając w moje, musiałem być bardzo
mały”. Czyż nie owa, przekazywana z troską,
ciepłem, serdecznością, poświęceniem
miłość, kształtowała wrażliwe, otwarte,
pełne ufności serca ich synów. Można powiedzieć, że zarówno Jan Paweł II, jak i ks.
Sopoćko otrzymali od swych matek, to co
najcenniejsze, ich matczyną miłość, która
na trwałe zapisała się w ich osobowości,
dała podwaliny pod ich życie.
Ksiądz Sopoćko pozostawił niewiele
wspomnień o swej matce. Mimo to, wyłania
się z nich obraz dobrej, kochającej matki.
Niewiasty zatroskanej o swoje dzieci, ich
wychowanie, poświęcającej im swe życie.
To ona niewątpliwie uczyła ich pacierza,
prostych zachowań, grzeczności i uczynności, obdarzając miłością, zaszczepiała
ją w ich sercach. Michał wspominał, że
w dzieciństwie dotykały go groźne choroby
i tylko niezwykła troskliwość matki, jej opieka, starania pozwoliły mu je przezwyciężyć.
Matka dzieliła jego dziecięce troski i cieszyła się radościami. Utrwaliła się w jego pamięci chwila radosnego oznajmienia matce
o przyjęciu przez niego po raz pierwszy
Komunii św. Zapisał: „Dzień ten pomimo
braku zewnętrznej solenności, przeżyłem
bardzo uroczyście i z wielką radością powitałem po powrocie śp. Mamę wołając: Przyjąłem dziś Pana Jezusa”. To czułe i troskliwe
serce matki pozwoliło młodemu Michałowi
dopełnić edukacji, by mógł wstąpić do
seminarium duchownego. Gdy już został
przyjęty do szkoły miejskiej w Oszmianie,
pojawiły się trudności ze znalezieniem
stancji i utrzymaniem na czas nauki. Wtedy
ingerencja matki, zapewne przekonanie też
męża, rozwiązały problem. To „ukochana
Mamusia” znalazła tańsze mieszkanie
z możliwością wyżywienia – wspominał
ks. Sopoćko – dzięki czemu mógł pozostać
w szkole i ją ukończyć.
Jak bliskie więzy łączyły Michała z rodzicami, jak też o nich się martwił, chciał im
pomagać, świadczą jego rozterki wewnętrzne, gdy pragnąc kształcić się, by zostać kapłanem, musiał pozostawiać swych bliskich
z ich codziennymi zmaganiami ciężkiej
pracy na roli nie mogąc ich w tym wspierać.
Przeżywał utratę ich dzierżawy w Juszewszczyźnie, postępujące ubożenie, aż po
tułacze niemal życie. Ojciec wynajmował
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ności o moje wychowanie, rozbudzając
w podświadomości zamiłowanie do kultu”,
to niewątpliwie też i te trudne rozstania
z matką i ojcem w takim samym duchu
zaufania miłosierdziu Boga przyjmował. Na
pewno, jak sam zaznaczał, a jego życie też
potwierdziło, że to dzięki nim, ich miłości
rodzicielskiej i temu, co mu przekazali mógł
pięknie je przeżyć, dokonać wielkich dzieł,
zostać błogosławionym Kościoła.

Mi

Matki Świętych

dużo wycierpiał w Rosji, aż wreszcie umarł
w 1919 r. przy bracie Piotrze”.
Ksiądz Sopoćko wcześnie pożegnał
swoich rodziców na tej ziemi. Zapewne
przyjął to w duchu wiary i zaufania Bogu,
który kieruje losami ludzkimi. Gdy pisał,
że widział w swym życiu „jedno pasmo
objawów nieskończonego miłosierdzia
Bożego, które pozwoliło mi urodzić się
z bogobojnych rodziców chrześcijańskich,
którzy odmawiając sobie rzeczy koniecznych troszczyli się mimo wielkich trud-

W

dąc wikariuszem w Taboryszkach próbował
zatrzymać ojca przy sobie, by dać mu dach
nad głową i zaopiekować się. Wspominał:
„Ucieszyłem się, ale i zarazem zasmuciłem
się: nie miałem bowiem możności przyjąć
go i zatrzymać u siebie. Chciałem mu wynająć mieszkanie, ale wobec zbliżającej się fali
uciekinierów przed wojną Ojciec również
wyjechał i nie ujrzałem go więcej. Nie mogę
tego przeboleć, że go nie zatrzymałem,
gdyż jak potem się dowiedziałem Ojciec
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LITURGIA – PIĘKNO
CHWALENIA PANA

Komunią potocznie nazywamy przyjmowanie Ciała Chrystusa: przyjąć Komunię
Świętą, przystąpić do Komunii Świętej, być
dopuszczonym do Komunii Świętej itp.
W Biblii słowo to posiada bogate i szerokie
znaczenie. Sam Bóg jest komunią Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Jest to Komunia
miłości, życia i szczęścia. Tworzy ona doskonałą jedność. Do Komunii ze sobą Bóg
dopuścił aniołów i ludzi. Oderwali się od
niej nieposłuszni aniołowie, którzy przez
to stali się złymi duchami. Naruszyli tę
komunię Adam i Ewa, którzy dopuścili się
grzechu nieposłuszeństwa. Dotknął on
wszystkich ludzi, a przechodzi przez rodzenie. Stąd też grzech prarodziców nazywa
się pierworodnym. Odtąd ludzie związani
są z Bogiem jako stworzenie ze Stwórcą,
utracili natomiast dziecięctwo Boże.
Bóg od początku dał człowiekowi
siebie za cel ostateczny i nie przestaje

prowadzić człowieka do tego celu. W ten
sposób dzieje ludzkości stały się historią
przywracania ludzi do pełnej komunii
z Bogiem. Jest to historia Zbawienia. Aby to
zrealizować, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty (Ga 4, 4). Komunia z Bogiem osiągnęła wyższy niż dotąd stopień.
Apogeum dla niej była śmierć Chrystusa
i Jego Zmartwychwstanie. W Misterium Paschalnym nastąpiło przebóstwienie natury
ludzkiej i zrodziła się komunia Kościoła.
Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie dostąpili
pełnej z Nim komunii. Zamysł ten realizuje
przez Kościół.
Aby komunia Kościoła nie była tylko
rzeczywistością zewnętrzną, Bóg uczynił Kościół ciałem Chrystusa, to jest żywym organizmem. Kościół takim się staje
przez wiarę i sakramenty. Na ich szczycie
znajduje się Eucharystia. W niej bowiem
Chrystus jest obecny wśród ludzi w swym

Nowości Wydawnictwa św. Jerzego
Nakładem Wydawnictwa św. Jerzego w Białymstoku we współpracy z Edycją św. Pawła 10 maja 2014
r. ukaże się książka pt.: Skarb na wysokiej górze. Jest ona
wywiadem-rzeką, jaki z abp. prof. Edwardem Ozorowskim przeprowadził ks. prof. Waldemar Chrostowski.
Wyjaśniając tytuł edycji, Metropolita Białostocki
stwierdza, że „Skarb, który Bóg dał człowiekowi, znajduje się na wysokiej górze i trzeba usilnie wdrapywać się
na nią i mocować, by do owego skarbu dojść i z niego
korzystać”. Podkreśla także, iż „Skarbem na wysokiej
górze jest wszystko, co Bóg daje i zadaje człowiekowi.
Wszystko, co Bóg daje człowiekowi, jest zawsze najlepsze. By jednak to posiadać, trzeba zdobywać”.
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Z JANEM PAWŁEM
PRZED MATKĄ ODKUPICIELA

Arcybiskup Edward Ozorowski przygotował tegoroczne rozważania na nabożeństwa majowe w parafiach Archidiecezji Białostockiej. Przedstawia w nich
teologiczne zagadnienia maryjne w kluczu historycznym i biblijnym, osadzone w kontekście geograficznym
Ziemi Świętej oraz tradycji Kościoła. Autor nie skupia
się jedynie na Maryi i wydarzeniach Jej życia, ale ukazuje także postać św. Józefa i postaci związane z Ewangelią
Dzieciństwa. Rozważając Jej udział w historii Zbawienia pokazuje, że Jej życie upływało jednak na ziemi,
w skromnych i bardzo zwyczajnych warunkach, dlatego
stała się Ona dla wszystkich ludzi prawdziwym wzorem
dobrego postępowania. Jest nim przede wszystkim
dlatego, że zawsze żyła dla Boga i we wszystkim pełniła
Jego wolę. Arcybiskup Ozorowski wyjaśnia niektóre
tytuły maryjne, jak np. Królowa, Córa Syjonu, Gwiazda

Z perspektywy jubileuszu 50-lecia kapłaństwa i 35-lecia posługi biskupiej abp
Edward Ozorowski opowiada o domu rodzinnym, powołaniu kapłańskim, pracy naukowej,
posłudze biskupiej oraz Kościele.
W odpowiedziach na ciekawe pytania
ks. prof. W. Chrostowskiego, Czytelnik znajdzie wiele świadectw zapisanych w pamięci
Metropolity, związanych z wydarzeniami
w Polsce i Kościele na przestrzeni ostatnich
dziesięcioleci oraz z osobami, które wywarły
wpływ na jego życie i powołanie,
Skarb na wysokiej górze. Z abp. prof. Edwardem
Ozorowskim, metropolitą białostockim rozmawia
ks. prof. Waldemar Chrostowski, Białystok 2014,
s. 190.
„Skarb, który Bóg dał człowiekowi, znajduje się na wysokiej górze i trzeba usilnie wdrapywać się
na nią i mocować, by do owego
skarbu dojść i z niego korzystać” –
mówi abp prof. Edward Ozorowski,
metropolita białostocki w rozmowie-rzece z ks. prof.
Waldemarem Chrostowskim. Opowiadając o swoim życiu, domu rodzinnym, powołaniu kapłańskim, pracy naukowej, posłudze biskupiej oraz Kościele, wyjaśnia, że owym
„skarbem na wysokiej górze jest wszystko, co Bóg daje
i zadaje człowiekowi. Wszystko, co Bóg daje człowiekowi, jest zawsze najlepsze. By jednak to posiadać, trzeba
zdobywać”.

SKARB
na wysokiej
GÓRZE
Z abp. prof. Edwardem Ozorowskim
metropolitą białostockim
rozmawia

ks. prof. Waldemar Chrostowski

www.edycja.pl

Zaranna. Wskazują one na przymioty Maryi,
które są dla nas niedostępne, gdyż związane
są z wyjątkową godnością Matki Boga. Autor
zaznacza we wstępie, że „rozważania majowe
nie powinny być albumem mariologii, ani też
kontaktem z daleka z kimś, kto nie jest obecny
tu i teraz. Chodzi bowiem o żywą osobę”.
W rozważaniach Metropolita Białostocki
odnosi się do św. Jana Pawła II, który miał
wielkie nabożeństwo do Matki Najświętszej.
Dlatego w majowych czytankach Arcybiskupa
pojawiają się liczne odniesienia do encykliki
Redemptoris Mater. Autor zachęca, aby zawłaszcza w miesiącu maju rozważać tajemnice
Bożego planu realizowanego przez Maryję.
Abp Edward Ozorowski, Z Janem Pawłem przed
Matką Odkupiciela. Rozważania majowe, Białystok 2014, s. 68.

Arcybiskup Edward Ozorowski

Z Janem Pawłem
przed Matką Odkupiciela
rozważania majowe

Książki są do nabycia w księgarni św. Jerzego w Białymstoku ul. Kościelna 1
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Biskup (gr. episkopos, łac. episcopus – strażnik) jest najwyższym święceniami członkiem
hierarchii kościelnej. Wszyscy biskupi są następcami Apostołów. Swoją biskupią władzę
otrzymują przez nałożenie rąk biskupów i modlitwę święceń, poprzez które otrzymują
dar Ducha Świętego do pełnienia urzędu biskupiego posługiwania. Istotne słowa z modlitwy święceń wymagane do ich ważności, to: „Teraz, Boże, wylej na tego wybranego
pochodzącą od Ciebie moc Ducha Świętego, który włada i kieruje, którego dałeś Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, On zaś dał Go Świętym Apostołom,
aby w rożnych miejscach ustanowili Kościół, jako Twoją świątynię, na nieustanną cześć
i chwałę Twojego imienia”.

ks. Stanisław Hołodok

SKARB na wysokiej GÓRZE

SKARB NA WYSOKIEJ GÓRZE

E. O.

Symbolika biskupstwa

W Obrzędach święceń podkreśla się, że
wśród głównych zadań biskupów wymienia się głoszenie Ewangelii. Przez posługę
słowa udzielają oni wierzącym mocy Bożej
wiodącej do Zbawienia, przez sakramenty
zaś uświęcają wiernych: kierują praktyką
udzielania chrztu, są naturalnymi (zwyczajnymi) szafarzami bierzmowania, szafarzami
święceń, włodarzami dyscypliny pokutnej.
Naznaczeni pełnią sakramentu święceń
są szafarzami najwyższego kapłaństwa,
zwłaszcza w odniesieniu do Eucharystii,
którą sami ofiarowują lub o ofiarowanie
której troszczą się.
Położenie podczas święceń księgi
Ewangelii na głowę święconego, a potem
jej wręczenie wyświęconemu biskupowi
oznacza, że wierne głoszenie Słowa Bożego
stanowi jedno z głównych zadań biskupa.
Namaszczenie głowy olejem krzyżma wyraża szczególny udział biskupa w kapłaństwie
Chrystusa. Nałożenie pierścienia oznacza
konieczność wierności biskupa Kościołowi.
Nałożenie mitry symbolizuje obowiązek
biskupa dążenia do świętości. Wręczenie
pastorału jest wyrazem przekazania władzy
rządzenia powierzonym mu Kościołem.
Pocałunek pokoju, jaki nowy biskup
otrzymuje od biskupa, głównego szafarza
święceń i od wszystkich obecnych biskupów,
jest symbolem pieczęci potwierdzającej jego
przyjęcie do kolegium biskupiego.
Bogata jest symbolika insygniów biskupich.
Mitra jest to uroczyste nakrycie głowy biskupa (mitra w kolorze białym, bez
ozdób nosi nazwę infuły). Używa się jej
w czasie procesji wejścia i wyjścia, podczas
głoszenia Słowa Bożego, siedząc na miejscu
przewodniczenia, podczas uroczystego
błogosławieństwa i przy czynnościach jurysdykcyjnych oraz reprezentacyjnych.
Mitra symbolizuje, według modlitwy
niegdyś odmawianej przy jej wkładaniu,
hełm zbawienia. W średniowieczu, dwa rogi
mitry, miały symbolizować Stary i Nowy Testament. Według średniowiecznego biskupa
Wilhelma Duranda mitra oznacza znajomość Starego i Nowego Testamentu, którą
noszący biskup powinien promieniować
jak Mojżesz zstępujący z góry Synaj. Durand
nawiązuje do dwóch rozgałęzień mitry,

spadające zaś z tyłu taśmy (wstęgi) to znak
wyczucia, smaku i kultury religijnej. Obecnie
podkreśla się, że mitra jest symbolem godności pasterskiej, najwyższego autorytetu
w dziedzinie głoszenia Słowa Bożego. Biskup
bowiem jest pierwszym głosicielem Słowa
Bożego w Kościele diecezjalnym i ponosi
największą odpowiedzialność za jego los.
Pastorał – jest to długa laska zakończona ozdobnym zwieńczeniem, często
z jakimś symbolem (w liturgii stosowany od
wieku XI). Symbolika pastorału nawiązuje
do laski pasterskiej. Pasterz za pomocą laski
utrzymuje porządek w owczarni, a w razie
potrzeby broni swoje owce. Chrystus z laską
pasterską, to Dobry Pasterz, który zna swoje
owce, prowadzi je na życiodajne pastwiska,
w razie potrzeby broni je przed drapieżnym
wilkiem, a nawet oddaje swoje życie za owce.
Podobnie też pastorał w ręku biskupa jest
symbolem jego władzy pasterskiej w powierzonym mu Kościele diecezjalnym. Dlatego
też biskup używa pastorału tylko na terenie
swojej diecezji, może pozwolić biskupowi
spoza diecezji na używanie pastorału. Podczas celebry wielu biskupów tylko główny
celebrans używa pastorału. Władza biskupa
jest służbą jego ludowi, podawaniem mu
życiodajnego pokarmu słowa i Eucharystii,
nade wszystko troski o chorych i ubogich.
Pierścień – zaliczony został do oznak
biskupich w VII wieku, a od XI wieku stanowi
symbol władzy biskupiej. Biskup otrzymuje
go podczas święceń biskupich i nosi go
stale. W symbolice chrześcijańskiej jest on

znakiem wierności w przekazywaniu nienaruszonej wiary przez biskupa i symbolem
jego zaślubin z Kościołem diecezjalnym.
Krzyż (pektorał – noszony na piersiach) – ozdobny noszony na piersiach przez
biskupa. Kiedyś w tym krzyżu znajdowały
się relikwie, jako zwyczaj pochodzący ze
Wschodu, gdzie duchowieństwo nosiło
relikwiarze. Krzyż pektoralny, mieszczący
niegdyś relikwie świętych męczenników,
jest również dzisiaj znakiem zwycięstwa
nad cierpieniem, a nawet nad śmiercią.
Przypomina on biskupowi konieczność
kroczenia drogą cierpienia i krzyża, ale równocześnie zapewnia go, że ta droga prowadzi
go do chwały, jaką już osiągnęli męczennicy
i wskazuje na moce płynące z krzyża Jezusa
Chrystusa. Krzyż noszony na piersiach biskup nakłada pod ornat i kapę, ale na mucet.
Według uznania może jednak krzyż nałożyć
na ornat (Ceremoniał biskupi, nr 57, 61).
Paliusz – noszony przez papieża i arcybiskupów metropolitów jest to rodzaj wstęgi
okalającej szyję i zwisającej swobodnie na
plecy i piersi. Jest wykonany z białej owczej
wełny z sześcioma krzyżami. Paliusz w odniesieniu do metropolitów jest symbolem
bardziej rozległej władzy arcybiskupa metropolity, a także podkreśla jego łączność
i jedność z Ojcem Świętym i ze Stolicą Apostolską. Jest również znakiem pokory i gorliwego spełniania posługi pasterskiej, przypomina obowiązek niesienia na ramionach
odnalezionej owieczki, która zagubiła się.
To właśnie w Roku Świętego Pawła Apostoła
(2008) Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał nowym metropolitom przy wręczaniu
paliusza, że symbolizuje on owieczki, które
Dobry Pasterz nosi na swoich ramionach (W.
Głowa, B. Nadolski).
Ceremoniał biskupi nr 62 podaje, że
„Arcybiskup rezydencjalny , który otrzymał
już od Biskupa Rzymskiego paliusz, nosi go
na ornacie, kiedy na terytorium swojej jurysdykcji sprawuje Mszę wspólnotową albo gdy
ją celebruje ze szczególną okazałością oraz
gdy udziela święceń, błogosławieństwa opata
lub ksieni, gdy sprawuje konsekrację dziewic
oraz poświęcenia kościoła i ołtarza”.
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Dar Komunii eucharystycznej

Ciele „za nas wydanym” i w swej Krwi „za
nas przelanej”. Ciało zostało dane jako
pokarm, a Krew jako napój. Ci, którzy je
przyjmują wchodzą w największą z możliwych komunię z Chrystusem. Stają się
z Nim współcieleśni i współkrewni. Większe
jeszcze zjednoczenie z Bogiem będzie po
Zmartwychwstaniu.
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Święcenia biskupie bp. Henryka Ciereszki, 2012 r.
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ŻYĆ PISMEM ŚWIĘTYM
Po zbadaniu okazało się, iż jest to najstarszy
zachowany katalog prywatny ksiąg Nowego
Testamentu. Powstał w Rzymie nie później
niż w 190 r. Jego autorstwo jest przypisywane św. Hipolitowi (stąd inne określenie:
Kanon św. Hipolita). Łaciński wykaz obejmuje wszystkie kanoniczne księgi Nowego
Testamentu prócz Hbr, Jk i 1-2P, włącza do
kanonu Księgę Mądrości (sic!) i – z pewnym
zastrzeżeniem – także apokryficzną Apokalipsę Piotra. Wymienia również wiele pism
apokryficznych i sekciarskich, które zaleca
wyłączyć z kanonu Kościoła.
W obu wspomnianych wyżej „kanonach” wymieniany jest także 2Kor. Można
więc powiedzieć, że uchodził on za pismo
Pawłowe przynajmniej od poł. II wieku.
Nigdy natomiast nie wysuwano wątpliwości
co do jego natchnienia.

Adresaci
List jest skierowany do tej samej gminy
chrześcijańskiej, co 1Kor, wraz „ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai” (1,1).
Termin „Achaia” pierwotnie określał północną część Peloponezu nad Zatoką Koryncką. W II w. p.n.e. stała się ona częścią
rozległego Imperium Rzymskiego, a w roku
26 p.n.e. została przekształcona w rzymską
prowincję Achaję z siedzibą prokonsula
w Koryncie.

Czas i miejsce powstania

Gmina koryncka dostarczała, niestety,
Pawłowi sporo zmartwień zarówno z powodu nieustannej skłonności powracania
do poprzedniego stylu życia (co cechowało
zwłaszcza etnochrześcijan), jak i z racji na
różnych fałszywych nauczycieli i proroków,
którym ulegała. Byli oni na ogół pochodzenia żydowskiego, co sugeruje werset 11,22:
„Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami
są? Ja także. Potomstwem Abrahama są? Ja
także”. Nie akceptowali oni pełnego orędzia
o Jezusie jako Mesjaszu i Bogu, odwoływali się chełpliwie do swoich duchowych
doświadczeń ekstatycznych. Stąd 2Kor
ma charakter polemiczny i apologetyczny,
zwłaszcza jego końcowe rozdziały 10-12.

nr 5(45)

maj 2014

Tradycyjna opinia przyjmuje, że oba
Listy do Koryntian powstały w tym samym
roku 57 n.e., w przedziale sześciu miesięcy: 2Kor miałby być napisany na jesieni.
Zdaniem Rakocego – jak o tym już wspominaliśmy w poprzednich artykułach – 1Kor
Paweł napisał w Efezie we wrześniu 54 po

Kontekst środowiskowy
powstania Listu, czyli jego Sitz
im Leben

Ruiny Starego Miasta w Koryncie
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Fragment z 2 Listu św. Pawła Apostoła do
Koryntian (11,33-12,9), Papirus 46, rok 54-55

Kanoniczność Listu (w oparciu
o dwa dziwne „kanony”)
2Kor nie posiada tak starożytnego
świadectwa swej kanoniczności, jak 1Kor
(przypomnijmy: był on znany Klemensowi
Rzymskiemu, Ignacemu z Antiochii Syryjskiej i Polikarpowi ze Smyrny). U Klemensa
Rzymskiego, który napisał do wspólnoty
w Koryncie swój własny List ok. roku 96,
brakuje jakiegokolwiek cytatu lub nawet
aluzji do 2Kor, co chyba świadczy o tym, iż
był mu zupełnie nieznany (przynajmniej
w obecnej postaci).
Na podstawie świadectwa Tertuliana
wiadomo, że Marcjon, heretyk rzymski,
zmarły ok. 160 roku, włączył go do swego
okrojonego kanonu ksiąg świętych Nowego
Testamentu. Założył on w roku 144 swój
„Kościół” z własną hierarchią i liturgią.
Odrzucał wszystkie księgi Starego Testamentu, a z Nowego uznawał jedynie Ewangelię według św. Łukasza oraz 10 Listów
przypisywanych osobie św. Pawła – bez
Hbr i tzw. Listów pasterskich: 1-2Tm i Tt.
Dokonał zresztą ich odpowiedniej „rewizji”, usuwając wszystko, co miałoby – jego
zdaniem – jakikolwiek posmak żydowski.
Uważał, że tylko Paweł wiernie tłumaczył
nauczanie Jezusa.
2Kor występuje też w tzw. Fragmencie
Muratoriego. Jego nazwa pochodzi od włoskiego historyka, bibliotekarza i archiwisty,
Lodovico Antonio Muratori(1672-1750).
Jest to pergaminowy fragment dłuższego
dokumentu, odkryty przypadkowo przez
Muratoriego w Bibliotece Ambrozjańskiej
w Mediolanie w kodeksie łacińskim J 101
z VIII w., pochodzącym ze słynnego klasztoru w Bobbio. Fragment został opublikowany przez Muratoriego w Antiquitates Italicae Medii Aevi III (Mediolani 1740, 851-854).

Zagadnienia literackie, czyli
„jedność w wielości”
W opinii szeregu badaczy, 2Kor składa
się z fragmentów wielu Listów, kierowanych
przez Pawła do wspólnoty w Koryncie. Po
raz pierwszy taki pogląd wygłosił J. Semler
w 1776. Zdaniem Rakocego, nawet jeśli 2Kor
jest rzeczywiście „kompilacją kilku listów
Pawła”, to ich pełna rekonstrukcja i ustalenie czasu powstania jest nadal wielce
hipotetyczne.
Współcześnie próbuje się wyróżnić
w 2Kor następujące fragmenty:
2Kor 1-7 – list pojednania;
2Kor 8 – list rekomendujący Tytusa
i towarzyszy;
2Kor 9 – list do Kościołów w Achai;
2Kor 10-13 – list „pisany we łzach”.
Rozróżnienie powyższych tekstów
w ramach 2Kor nie opiera się na świadectwach zewnętrznych (np. w formie wypowiedzi Ojców Kościoła zawartych w ich
komentarzach biblijnych czy też innych
pismach), ale wyłącznie na literackiej ana-

Treść Listu „w pigułce”
Tematem wiodącym Listu pojednania
jest obrona urzędu apostolskiego Pawła.

Nowości Wydawnictwa św. Jerzego

NOWY CZŁOWIEK W POLITYCE

KATARZYNA
DEC
jest
absolwentką
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł
magistra uzyskała na podstawie pracy Wartość
seksualna w miłości, na podstawie artykułów
publikowanych w Homo Meditans pod kierunkiem prof. dr. hab. A. J. Nowaka OFM. Od 2006
roku jest doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości – specjalność psychologia eklezjalna. W latach 1998-2000 pracowała
w l’Arche J. Vaniera w Anglii, a od 2000 roku
jako katechetka w szkołach województwa podlaskiego. Jest wykładowcą psychologii osobowości, rozwojowej, ogólnej i wychowawczej na Papieskim Wydziale Teologii, Sekcja św. Jana Chrzciciela Studium Teologii w Białymstoku. W latach 2002-2006 była
radną Rady Miejskiej Białegostoku, pracowała w Komisji Oświaty
i Kultury, Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury.

„W polityce bowiem nie może niczego dokonać ten, kto nie posiada określonej cechy,
to znaczy kto nie jest moralnie wartościowy. A być człowiekiem moralnie wartościowym
znaczy posiadać cnoty. Wobec tego, jeżeli ktoś zamierza uczestniczyć w życiu politycznym,
musi być moralnie wartościowym człowiekiem” (Arystoteles).
Książka prezentuje postawy człowieka – chrześcijanina, katolika, który zajmuje się
sprawami politycznymi. Osoba ta, ze względu na to, że żyje sakramentami nazwana jest
za św. Pawłem „nowym człowiekiem”. Jest tu analiza myśli i dokumentów św. Jana Pawła
II, dotyczących polityki,rozumianej jako dobro wspólne.
Warto, aby osoby zainteresowane lub zajmujące się polityką, zajrzały do tej książki.
Katarzyna Dec, Nowy człowiek w polityce na podstawie nauczania Jana Pawła II, Białystok
2014, s. 228.

Katarzyna Dec

NOWY CZŁOWIEK
W POLITYCE
NA PODSTAWIE
NAUCZANIA JANA PAWŁA II

maj 2014

Pawłowe autorstwo tego Listu nie
budzi większych zastrzeżeń wśród egzegetów, może za wyjątkiem fragmentu 6,14
– 7,1, określanego niekiedy jako „wstawka
redakcyjna”.

wypuszczenia z miejscowego więzienia, natomiast 2Kor powstawał etapami: rozdziały:
1-8 oraz 9 (jako niezależne od siebie listy)
powstały w okresie sierpień / wrzesień 55
w Macedonii, natomiast rozdziały 10-13
najprawdopodobniej w październiku tegoż
roku.
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NOWY CZŁOWIEK W POLITYCE NA PODSTAWIE NAUCZANIA JANA PAWŁA II

ks. Wojciech Michniewicz

Stwierdza on, iż nie potrzebuje żadnych
pism polecających do gminy (np. od przełożonych Kościoła w Jerozolimie), gdyż oni
sami, Koryntianie, są dla niego najlepszym
listem polecającym wobec całego Kościoła.
Pisze też o potrzebie przebaczenia tym,
którym wymierzono już należną karę.
Wyraża zadowolenie, że członkowie gminy
zasmucili się „po Bożemu” (7,9), czyli ku
nawróceniu, a to jest znakiem ugruntowania w wierze.
W 2Kor 8 omawia sprawę zbiórki darów na rzecz ubogiego Kościoła-matki
w Jerozolimie i rekomenduje Tytusa i jego
towarzyszy (być może Łukasza i Barnabę)
jako swoich wysłanników do zamożnej
gminy korynckiej. Tutaj podaje też zdrową
zasadę działania chrześcijańskiej caritas:
„nie chodzi bowiem o to, aby innym przynieść ulgę, a sobie utrapienie, ale żeby była
równość” (8,13).
W 2Kor 9 temat jest ten sam, co powyżej, ale adresatami są tym razem wszyscy
wierni Achai. Paweł przekazuje tu kolejną
normę postępowania wedle prospołecznej
caritas: „kto sieje skąpo, skąpo też i będzie
zbierał, kto zaś sieje hojnie, hojnie też
i zbierać będzie. Każdy [niech postępuje]
stosownie do tego, jak zadecydował sobie
w sercu, bez smutku i bez przymusu: radosnego bowiem dawcę miłuje Bóg” (9,6n).
Z kolei treścią Listu „pisanego we
łzach” (też o charakterze apologetycznym)
jest wykazanie, że w Pawle nie ma żadnej
obłudy i dwulicowości: jest taki sam zarówno w Listach („groźny i nieubłagany”),
jak i kiedy staje przed Koryntianami twarzą w twarz („słaby”). Chlubi się wręcz ze
swych słabości: „moc bowiem w słabości
się doskonali” (12,9). Opisuje – kierując się
„szaleństwem” – swoje szczególne doznania ekstatyczne (12,1-6), które interpretuje
jako dar od Pana. Jego samoobrona przybiera punkt kulminacyjny we fragmencie
11,16 – 12,13.

Katarzyna Dec

Drugi List do Koryntian

lizie samego Listu. Nie oznacza to jednak,
że wymienione fragmenty nie są Pawłowego autorstwa. Mogły bowiem powstawać
w różnym czasie, a potem zostały zebrane
w jedną całość przez nieznanego nam
redaktora (być może nawet pochodzącego
z Koryntu), który nadał im ostateczną postać dzisiejszego listu kanonicznego.
Dwa słowa o poszczególnych tekstach:
List pojednania jest inaczej określany Listem apologetycznym, zwłaszcza gdy chodzi
o fragmenty: 2,14 – 6,13 oraz 7,2-4. Z kolei
rozdziały 8 i 9, jakkolwiek mają wspólny
temat: zbiórka ofiar na rzecz ubogiego
Kościoła-matki w Jerozolimie, to jednak stanowią dwa niezależne pisma (tak w opinii
Rakocego). List „pisany we łzach” wyraźnie
różni się od wcześniejszych tekstów, ale
jego niezależność jest stale przedmiotem
dyskusji w gronie biblistów.
W tym zestawie należy jeszcze wspomnieć tzw. wstawkę redakcyjną (6,14 – 7,1),
traktowaną przez niektórych jako dodatek pochodzący od przeciwników Pawła.
Treściowo jest ona zbliżona do literatury
esseńczyków odkrytej w Qumran nad Morzem Martwym. Zdaniem Rakocego, należy
jednak wykluczyć jej nie-Pawłowe pochodzenie, choć dopuszcza on „przesunięcie
redakcyjne” w ramach Listu dokonane
przez późniejszego redaktora.
Z racji na owe liczne niezależne jednostki tekstowe, 2Kor nie ma zatem jednej
myśli przewodniej (tzw. Leitmotiv). Jest
ewidentnie zbiorem osobistych doświadczeń Pawła i opisem jego różnych bolesnych
przeżyć wewnętrznych. Ton Listu wskazuje
na silne więzy emocjonalne, które łączyły
go z gminą w Koryncie. Można więc zasugerować dominujący temat owego Briefsammlung jako „radość w utrapieniach”.
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Kiedy mówimy o sakramencie bierz
mowania – a ostatnio temat ten pojawia się
coraz częściej – to przychodzą nam na myśl
ci, którzy mają go przyjąć tj. nieposkromieni gimnazjaliści, mający niejednokrotnie
problem z odnalezieniem się w świątyni
na modlitwie, jak też tworzone przez nich
rozliczne kolejki wynikające z konieczności
zdobycia podpisu za każdą Mszę św., czy
nabożeństwo.
Obserwacja takiego stanu rzeczy skłania do zadania pytania: czy w drodze ku pełni dorosłości w wierze, nie zostało zagubione
słowo „odpowiedzialność”, „zaufanie” i to
zarówno po stronie przygotowujących się
do bierzmowania, jak i tych, którzy mają do
niego przygotować. Jakże często, całokształt
formacji skupia się na stawianiu wymagań
i ich kontroli dotyczącej zarówno życia intelektualnego, tj. zdobycia wiedzy jak i życia
duchowego (uczęszczanie na nabożeństwa).
Tak prowadzony system formacyjno-wychowawczy bez osobistego zaangażowania tego,
kto doprowadza nastolatka do Jezusa jako
świadek wiary (rodzic, kapłan, katecheta)
– często spotyka się z niezrozumieniem,
zniechęceniem i sprzeciwem. Sprzeciw ten
o tyle jest zrozumiały, o ile przyjmiemy, że
nastolatek przeżywa nie tylko trudny okres
dojrzewania, ale i czas poszukiwania własnego obrazu Boga jako miłującego Ojca.
Jeśli jednak, wychowawca tego nie stara się
rozumieć i co rusz wypowiada sformułowania: „nie jesteś dojrzały, nie jesteś odpowiedzialny, nie jesteś gotowy do przyjęcia
bierzmowania” lub „bierzmowanie nie jest ci
teraz potrzebne, jak dorośniesz, to go sobie
przyjmiesz”, sprawia, że sam kandydat traci
zaufanie do siebie i w końcu wierzy, że jest
niedojrzały, nieodpowiedzialny. W efekcie
nie tylko zniechęca się do jakichkolwiek
przygotowań (niekoniecznie wysokich), ale
i rezygnuje z przystąpienia do sakramentu
bierzmowania.
W niniejszym opracowaniu zatrzymamy się na chwilę nad zagadnieniem spoczywającego na chrześcijaninie obowiązku
dobrego przygotowania się i przyjęcia
sakramentu bierzmowania, oraz całej odpowiedzialności, jaka spoczywa na rodzicach i duszpasterzach przygotowujących
kandydata do bierzmowania.

Konieczność przyjęcia
bierzmowania przez
chrześcijanina
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nam o trzech sakramentach, po-

przez które dokonuje się wtajemniczenie
chrześcijańskie: o chrzcie (jako początku
nowego życia), o bierzmowaniu (jako jego
umocnieniu) oraz o Eucharystii, która przekształca ucznia Chrystusa w Niego samego
(por. KKK 1275). Stanowią one fundament
całego życia chrześcijańskiego, a tym samym tworzą pewną jedność wtajemniczenia, i taką jedność należy zachować
(por. KK 11). Jasnym staje się zatem, że dla
osiągnięcia pełni dojrzałości chrześcijańskiej, potrzebny jest również sakrament
bierzmowania (por. KKK 1212; 1285).
I chociaż w katechizmowym nauczaniu znajdujemy sformułowanie, że tylko
chrzest jest sakramentem koniecznym
do osiągnięcia zbawienia (por. KKK 1257,
1306), to jednak „Kościół zabiega o to, by
żadne z jego dzieci, nawet najmniejsze, nie
odchodziło z tego świata nie ubogacone
Duchem Świętym i darem pełni Chrystusa”
(KKK 1314). Tak więc, każdy ochrzczony,
jeszcze nie bierzmowany, powinien otrzymać ten sakrament (KKK 1306). Kodeks Prawa Kanonicznego wspomnianą powinność
określa mianem obowiązku spoczywającego na chrześcijaninie, i dodaje, że należy go
zrealizować w odpowiednim czasie (kan.
890 KPK). Obowiązek ten jest tak ważny,
że w niebezpieczeństwie śmierci Kościół,
na każdego kapłana nakłada powinność
bierzmowania chrześcijanina, choćby ten
nie osiągnął jeszcze wieku rozeznania, ani
nie był odpowiednio przygotowany (zob.
KKK 1314; kan. 883, §3 i 891 KPK).
Ponadto, warto podkreślić, że każdy
chrześcijanin jest zobowiązany: do szerzenia i obrony wiary zarówno słowem jak
i czynem, jak i „do mężnego wyznawania
imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy
nie wstydzić się Krzyża”. Zobowiązanie to,
o tyle staje się skuteczne i łatwiejsze w swojej misji, o ile człowiek poprzez bierzmowanie, dzięki „specjalnej mocy Ducha
Świętego”, utwierdza swoją więź z Bogiem
i Kościołem (KKK 1303). Z tego też powodu
od chrześcijanina, który pragnie być ojcem
chrzestnym, matką chrzestną, świadkiem
bierzmowania, lub też pragnie przyjąć sakrament święceń, lub zawrzeć sakrament
małżeństwa – wymaga się wcześniejszego
bierzmowania (por. kan. 874, 892, 1033
KPK). Wszak w przypadku tego ostatniego
tj. sakramentu małżeństwa, prawo kanoniczne mówi, że można byłoby go przyjąć
bez bierzmowania, ale tylko wówczas,
gdyby zachodziła taka konieczność, istniała
poważna niedogodność i nie byłoby innej
możliwości (por. kan. 1065,§1 KPK). Nic

więc dziwnego, że Instrukcja Episkopatu
Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim z 1989 r.,
przypominając o obowiązkach, spoczywających na osobach przygotowujących
narzeczonych do małżeństwa, jednoznacznie stwierdza: „Tym, którzy uczestniczyli
w życiu eucharystycznym, ale nie przyjęli
jeszcze sakramentu bierzmowania, należy
zgodnie z kan. 1065, umożliwić przyjęcie
tego sakramentu. Po właściwym przygotowaniu duszpasterz kieruje te osoby tam,
gdzie według ustaleń biskupa diecezjalnego, można przyjąć ten sakrament” (nr 21).

Normy dotyczące przyjmującego
bierzmowanie
W Kościele Wschodnim wszystkie
trzy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
udzielane są jednocześnie. W Kościele
Zachodnim przyjęto praktykę, że sakramentu chrztu udziela się niemowlętom,
a bierzmowanie, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, w tzw. wieku rozeznania.
Taki wiek osoba osiąga po ukończeniu 7.
roku życia. Oczywiście, prawo kanoniczne zezwala, by Konferencje Episkopatu
poszczególnych krajów, uwzględniając
miejscowe zwyczaje ustaliły inny wiek, jaki
wyda się im odpowiedniejszy do przyjęcia
bierzmowania (kan. 891; 97 KPK: OB11).
Episkopat Polski w 2001 r. wprowadzając w życie dokumenty II Polskiego Synodu
Plenarnego, postanowił: „decyzja przyjęcia
bierzmowania powinna być przemyślana
i wynikać z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia opartego
na Ewangelii i nauce Kościoła. Dlatego
bardziej wskazane jest udzielenie tego
sakramentu młodzieży szkolonej (…) do
sakramentu bierzmowania będzie dopuszczana młodzież trzecich klas gimnazjum”
(II PSPL, Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, p. 112).
Katechizm Kościoła Katolickiego mówiąc o bierzmowaniu jako o „sakramencie
dojrzałości chrześcijańskiej”, podkreśla, że
w tym przypadku nie skupiamy się na wieku dojrzałości fizycznej, a co za tym idzie,
nie należy mylić dojrzałego wieku wiary
z dojrzałym wiekiem rozwoju naturalnego. „Łaska chrztu jest łaską darmowego
i niezasłużonego wybrania” i dlatego nie
potrzebuje „potwierdzania”, aby stała się
skuteczną.
Niemniej jednak, jeśli już przyjęto, że
16. rok życia, to wiek właściwy do udzielenia sakramentu bierzmowania, to trzeba
również założyć, że kandydat nie jest już
małym dzieckiem, a w związku z tym – będzie się od niego wymagać nieco innego
przygotowania, innej odpowiedzialności
i dojrzałości chrześcijańskiej.
Konferencja Episkopatu Polski oraz
diecezjalne ośrodki katechetyczne, poprzez
szczegółowe Instrukcje podają, że kandydat
zobowiązany jest do rozpoczęcia swojej
formacji począwszy od pierwszej klasy
gimnazjalnej, aż po klasę trzecią. Formacja

ta dotyczy zarówno katechezy szkolnej jak
i parafialnej (zob. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce z 2001 r.;
Podstawa programowa katechezy Kościoła
katolickiego w Polsce z 2001 r., Instrukcja
duszpastersko-katechetyczna dotycząca
przygotowania i udzielania sakramentu
bierzmowania z 2005 r. w Archidiecezji Białostockiej). W klasie pierwszej – z uwagi na
trudny czas w życiu młodzieży, tj. uczenia
się i dokonywania wyborów moralnych,
pielęgnowania postaw – podkreśla się potrzebę skoncentrowania się na sakramencie
pokuty. W klasie drugiej, zwraca się uwagę
na pogłębienie zobowiązań dotyczących
chrztu oraz na formację intelektualną (egzamin z wiedzy religijnej). W klasie trzeciej
przygotowanie formacyjne ma zmierzać
do doświadczenia osobistego przeżycia
Eucharystii (przez systematyczne w niej
uczestnictwo), oraz pogłębianie świadomości jej miejsca w życiu wiarą. Wspomniany
czas formacji do bierzmowania to również
ukazanie sakramentu bierzmowania w logicznym jego związku z chrztem i Eucharystią.
Pomijając szczegółowe wytyczne rozpisane na poszczególne lata, istotnym jest,
że kandydat do bierzmowania – wchodząc
na drogę trzyletniej formacji będzie: systematycznie brał udział w niedzielnej Mszy
św. i podejmował w niej funkcje liturgiczne, będzie uczestniczył w comiesięcznych
spotkaniach formacyjnych, nabożeństwach
związanych z okresami liturgicznymi (nabożeństwa pasyjne, roraty, nabożeństwo
majowe i różańcowe). Warto podkreślić, że
choć instrukcja tego nie nakazuje, w niektórych parafiach, zachęca się kandydata
(mniej lub bardziej), nie tylko do spowiedzi
przed bierzmowaniem, ale do korzystania
z regularnej comiesięcznej spowiedzi (obejścia dziewięciu tzw. pierwszych piątków
miesiąca).
W kontekście wymagań i wieku kandydata do bierzmowania, W. Wenz podkreśla, że godne przyjęcie darów Ducha
Świętego wymaga od człowieka pracy nad
sobą, wewnętrznego nawrócenia, wolności od grzechów ciężkich (a więc stanu
łaski uświęcającej). Kto by jednak wiedział
o swoich zadaniach, misji do jakiej się przygotowuje, a nie chciał zerwać z grzesznym
stylem życia, nie chciał zatroszczyć się o łaskę uświęcającą, o postanowienie poprawy
i zadośćuczynienie – nie może pójść do
bierzmowania. Z takim nastawieniem nie
można przecież uszanować udzielonych
darów łaski życia Bożego. Czas odpowiedni. Natomiast dla osób zaniedbanych
religijnie, obojętnych w wierze, nagminnie
lekceważących swoje obowiązki religijne,
pochodzących ze środowisk niepraktykujących, zaniedbujących katechizację i religijne wychowanie czas odpowiedni może
zaistnieć później, może dopiero w kontekście przygotowania do sakramentu małżeństwa albo, kiedy człowiek przeżyje osobiste
nawrócenie, zainspirowane duchowym
doświadczeniem” (W. Wenz, Bierzmowanie

– dojrzalsza więź chrześcijanina z Kościołem, „Nowe Życie”, 2005).

Zadania rodziców w procesie
formacyjnym dzieci ku
dorosłości w wierze
Dokumenty Kościoła, mówiąc o przygotowaniu kandydata kładą również nacisk na środowisko rodzinne, albowiem to
właśnie rodzice są dla dzieci pierwszymi
katechetami i świadkami w wierze (por.
kan. 890, 744, 1136 KPK). Kandydaci do
bierzmowania już w domu nabywają zwyczaju osobistej i stałej modlitwy, kształtują
podstawy moralności, wierności obowiązkom codziennego życia, nabywają odwagi
w wyznawaniu wiary, umiejętności obrony
przekonań religijnych, a także wszelkiej odpowiedzialność za relacje miłości
i przyjaźni oraz tworzenie wspólnot, w tym
parafialnej (zob. II PSPL, Liturgia Kościoła
po Soborze Watykańskim II, n. 110).
Z uwagi na tak ważne zadanie w procesie wychowania, ale i bezpośredniej
formacji dziecka, rodzice mają obowiązek
nawiązania współpracy z katechetami i parafią. Jak podaje cytowana już Instrukcja
duszpastersko-katechetyczna ich udział
polega m.in. na: „towarzyszeniu młodzieży
w całokształcie formacji, trosce o przygotowanie intelektualne i duchowe swoich
dzieci, tworzeniu atmosfery sprzyjającej
dojrzewaniu wiary młodego człowieka
(…) towarzyszeniu młodzieży przez udział
w Eucharystii i proponowanych celebracjach” (por. II PSPL, Liturgia Kościoła, n.
57, 61). To dla nich w ciągu każdego roku,
w okresie trwającej trzy lata formacji, przewiduje się przynajmniej trzy spotkania
katechetyczne (DKKKwP n. 103). W ten
sposób, przygotowanie do bierzmowania nabiera wymiaru ewangelizacyjnego
począwszy od rodziny, poprzez szkołę aż
po parafię: „Ewangelizacja rozpoczyna się
w domu od modlitwy na klęczkach.
Skoro od wczesnego dzieciństwa widziałem klęczących rodziców, to pierwsza
myśl, która mi dzisiaj świta, jest taka, że
Pan Bóg był dla nich kimś ważnym. Jeżeli
ktoś w domu nigdy nie dostał takiego przesłania, to jest ogromna praca do wykonania (E. Dajczak, Bierzmowaniu potrzebna
jest reforma, Wywiad z dnia 31.01.2014,
www.niedziela.pl/artykul/7789/Bierzmowanie-potrzebna-reforma, strona z dn.
21.04.2014).

Zadania duszpasterzy
w doprowadzeniu kandydata
do bierzmowania
Cytowana już Instrukcja duszpastersko-katechetyczna dotycząca przygotowania
i udzielania sakramentu bierzmowania
w Archidiecezji Białostockiej bardzo obszernie wymienia obowiązki duszpasterza
w procesie formacyjnym kandydata do
bierzmowania. Sumienne ich wypełnienie
ma doprowadzić przyszłego bierzmowane-

go do bliższej więzi z Chrystusem, do jego
otwarcia się na działanie Ducha Świętego,
uświadamiania jego przynależności do
Kościoła powszechnego i parafialnego oraz
świadomego podjęcia właściwej sobie misji
świeckich w Kościele (por. KKK 1309).
Warto zauważyć, że duszpasterz (proboszcz) nie może zacieśniać obowiązku
przygotowania do bierzmowania jedynie do
przekazania i sprawdzenia wiedzy religijnej
oraz gorliwego sprawdzania, czy kandydat
uczestniczy w nabożeństwach i sakramentach przez niego sprawowanych.
Dokumenty Kościoła podają, że
oprócz wspomnianych form przygotowania
parafialnego, skuteczność dobrej formacji
zależy również od stopnia integracji trzech
podstawowych środowisk katechetycznych
– rodziny, szkoły i parafii (por. DKKKwP
24-29). Tu pojawia się kolejny obowiązek
duszpasterski tj. troska o integrację wymienionych środowisk wychowawczych.
Obowiązek ten duszpasterz powinien
realizować wobec rodziców, katechetów,
nauczycieli, animatorów grup, stowarzyszeń i ruchów kościelnych działających we
wspólnocie parafialnej w ramach katechezy
parafialnej, ukazując przede wszystkim ich
rolę służebną w procesie wychowawczym
kandydata do bierzmowania (por. DKKKwP
107; PPKKKwP s. 69).
W całym tym działaniu, zawsze jednak
należy podkreślać wyjątkowość katechezy
rodzinnej, która wyprzedza każdą formę
katechezy, a jednocześnie jej towarzyszy
i ją poszerza (CT 68).
Podsumowując podjęte zagadnienie, należy stwierdzić, że wypełnienie
obowiązku przygotowania do bierzmowania i przyjęcia bierzmowania jest o tyle
skuteczne, o ile doprowadza kandydata
do świadomego i konsekwentnego wypełniania we wspólnocie kościelnej oraz
w świecie powierzonych mu zadań jako
uczniowi i świadkowi Chrystusa – „po
owocach ich poznacie” (por. Mt 7, 16-20).
Oczywistym jest również i to, że przyjęcie
bierzmowania jest kolejnym etapem na
jego drodze ku dorosłości w wierze, ale nie
jej zakończeniem. Dlatego dziś, kiedy po
bierzmowaniu brakuje młodych świadków
Chrystusa na niedzielnej Mszy św., kiedy
szybko ulegają oni wpływom indyferentyzmu moralnego, kiedy w ich życiu nie
widać zaangażowania na rzecz potrzebujących, ubogich czy wspólnot (chociażby parafialnej) – to my powinniśmy zastanowić
się nad skutecznością wdrażania w życie
podstawy programowej dotyczącej przygotowania do bierzmowania. Może nie wystarczą już same wymagania i ich kontrola,
choćby była prowadzona na wszystkich
etapach przygotowania. Jeśli zatem zawodzi metoda tzw. kija i marchewki, warto
zadbać o formację w wymiarze ewangelizacyjnym. Bez tak podjętego trudu – jak
mówi bp Edward Dajczak (odpowiedzialny
za ewangelizację) – katecheza to jak sianie
ziarna na betonie i tego dzisiaj właśnie
doświadczamy.
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Dominikanie – zakon kaznodziejski, istniejący od 1206 r., posiadający wielowiekową historię,
bogatą tradycję, równie bogaty dorobek intelektualny. Założyciel zakonu, św. Dominik Guzman
mówił: „Głoście wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby”. Tę misję starają się podejmować
wszyscy, którzy są złączeni z duchowością dominikańską: zakonnicy w klasztorach, dominikanie
świeccy należący do fraterni dominikańskich oraz osoby świeckie związane z duchowością
zakonu, zaangażowane w rozmaite inicjatywy Ojców Dominikanów. Jedną z takich inicjatyw
jest działająca od wielu lat Dominikańska Szkoła Wiary, przyciągająca osoby poszukujące
prawdy o Bogu i świecie, pragnące rozwijać swoją wiedzę na temat wiary i słuchać głoszenia
Słowa Bożego. Charakterystyczna dla tego środowiska jest przede wszystkim otwartość na
innych. Formuła otwartości przyciąga osoby należące do Kościoła oraz będące poza nim.
Inne cechy charakterystyczne to: kultura, wrażliwość na otaczający świat, stawianie pytań
i potrzeba szukania odpowiedzi na pytania, które rodzą się w sercu, założenie, że wiedza nie
stoi w sprzeczności z wiarą – jest wręcz odwrotnie: żeby pogłębić wiarę, trzeba rozwijać wiedzę
na temat wiary. Chrześcijanin to człowiek, który pogłębia swoją wiedzę, kieruje się rozumem,
rozwija kulturę oraz uczy się przede wszystkim otwartości na drugiego człowieka, dąży do
spotkania z nim, słuchania go, nawet gdy, a może zwłaszcza wtedy, gdy ta osoba pochodzi
z zupełnie odmiennego środowiska i ma całkowicie odmienne poglądy.
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– Kiedy rozpoczęła się Dominikańska
Szkoła Wiary w Białymstoku i skąd wziął
się pomysł, żeby ją tutaj sprowadzić?
P.S.: Po studiach wyjechałem do Warszawy,
do pracy, to trwało w sumie jakieś sześć lat.
Zaczęło się od tego, że razem z żoną, wtedy
jeszcze dziewczyną, zaczęliśmy chodzić na
niedzielne Msze św. do dominikanów na
Służew. Ich sposób głoszenia Słowa Bożego
miałem okazję poznać jeszcze w Białymstoku podczas rekolekcji wielkopostnych czy
adwentowych w katedrze, gdzie często byli
zapraszani. Bardzo podobał nam się sposób
prowadzenia liturgii, jej oprawa, śpiew,
próba odniesienia Słowa do naszego życia
tu i teraz. Później był moment w moim życiu, kiedy potrzebowałem więcej rozmowy,
duchowego poprowadzenia. Poszukiwałem
miejsca, w którym byłyby odpowiednie
warunki do skupienia, przemyśleń i znalazłem klasztor dominikański w Korbielowie.
Pojechałem tam na tydzień, miałem czas na
modlitwę, przemyślenia, a także możliwość
rozmowy. To był bardzo dobry czas zatrzymania się, znalezienia dystansu wobec
problemów, które mnie wtedy trapiły.
W czasie pobytu w Warszawie ciągle towarzyszyła nam myśl, że kiedyś wrócimy do
Białegostoku. Zawsze miałem takie marzenie, że w końcu sam zacznę prowadzić
swoją pracownię. Opatrzność dopomogła
mi w realizacji tego zamiaru, bo zwolnili
mnie z pracy. Rozpatrywaliśmy wszystkie
aspekty powrotu do Białegostoku i nie
bez znaczenia było, że już nie będziemy
przychodzić do dominikanów… Zacząłem
o tym rozmawiać z kolegami: Michałem
i jego bratem, Bartkiem Citko, myśleliśmy
o tym, żeby dominikanie znaleźli swoje
miejsce w Białymstoku, chociaż wydawało
nam się to wtedy bardzo nierealne i odległe.
Powiedzieliśmy sobie: „Próbujmy, mimo że
to jest droga przez jakieś wielkie góry…”.

Pierwszym ruchem było napisanie listu do
prowincjała polskich dominikanów z pytaniem: co możemy zrobić, będąc świeckimi osobami, żeby dominikanie zaistnieli
w Białymstoku. Kolejnym krokiem było
spotkanie z o. Krzysztofem Popławskim,
ówczesnym prowincjałem, który przyjął
nas bardzo otwarcie. Opowiedzieliśmy,
na czym nam zależało i otrzymaliśmy trzy
propozycje: możemy stworzyć fraternię
dominikańską (trzeci zakon), możemy
uruchomić Szkołę Wiary, która już funkcjonowała w wielu miastach, albo znaleźć
kogoś, kto mógłby ofiarować lub odsprzedać budynek w Białymstoku, do którego
dominikanie mogliby się wprowadzić
i rozpocząć działalność.
Z tych trzech propozycji wybraliśmy najprostszą dla nas w tamtym momencie,
czyli zorganizowanie Szkoły Wiary. To rozwiązanie dawało nam możliwość żywego
kontaktu z zakonnikami i pogłębianie wiary

poprzez wiedzę. W 2011 roku odbyło się
pierwsze spotkanie Dominikańskiej Szkoły
Wiary w Białymstoku…
– Jak wyglądają spotkania Szkoły Wiary?
P.S.: Dominikańska Szkoła Wiary trwa od
października do czerwca, spotkania odbywają się co miesiąc. To jest 45 minut wykładu, potem przerwa, 45 minut dyskusji; po
części wykładowej z pytaniami jest Msza
św., która zamyka całość. Podczas przerwy
na kawę i ciastko można osobiście porozmawiać z dominikaninem prowadzącym
wykład. Tematyka wykładów jest różna, to
są wykłady i o życiu, i o wierze, rozmawialiśmy o Eucharystii, o małżeństwie, różańcu,
spowiedzi, ten rok poświęcony jest analizie
poszczególnych linii wziętych z Credo. Ze
strony dominikanów odpowiedzialny za
naszą Szkołę Wiary jest o. Dariusz Kantypowicz, pomaga nam układać tematy,
kontaktuje nas z prelegentami. Cieszę się,
że mogę z tego korzystać. Każdy poruszany
temat jest zagadnieniem, które dalej można
zgłębiać, każdy wykład wnosi coś nowego,
pozwala pogłębiać wiarę. Nie trzeba się
wcześniej zapisywać, nie trzeba płacić,
wystarczy po prostu przyjść.
W.Ł.: O wykładach Dominikańskiej Szkoły
Wiary w Białymstoku dowiedziałem się od
Michała, z którym kiedyś pracowałem i po
prostu przyszedłem któregoś dnia. No i tak,
miesiąc po miesiącu, to był 2012 rok, zaczął
się proces bliższego poznawania, rozmów
na tematy związane z organizacją, bo organizowanie takich spotkań to nie jest łatwe
zadanie. Wykłady najpierw odbywały się
w Kleosinie, a więc dosyć daleko; narodził
się pomysł, żeby to przenieść bliżej, stąd
teraz jesteśmy na ul. Warszawskiej 50. Krok
po kroku, zawsze ktoś się dołączał. Pojawili
się uczestnicy, którzy zaczęli przychodzić
na spotkania regularnie. I wszystko się
udaje: tylko trzeba wiary i ducha! Ja swoje
zaangażowanie w prosty sposób odczytuję:
że to jest mój wkład w tworzenie lokalnego
Kościoła. Mogę się włączyć w takiej formie
i taka forma mi odpowiada, bo mam jeszcze
jakąś rezerwę czasu wolnego, którą chciałbym poświęcić właśnie temu. Odczytuję

to jako prowadzenie Pana Boga, tak samo
ewidentne jest dla mnie, że Piotrek i Michał, którzy sprowadzili do Białegostoku
Dominikańską Szkołę Wiary, byli cały czas
przez Pana Boga prowadzeni. Od jednej do
drugiej osoby przechodzi taka sztafeta. I na
tym to polega, i liczymy na to, że coraz więcej osób będzie, że do kogoś ta działalność,
poprzez innych, przemówi.
– Co takiego jest w dominikanach, że
akurat ta forma, ten sposób przekazu, ta
duchowość Wam odpowiada?
W.Ł.: Nie do końca chodzi o duchowość,
ponieważ na duchowość składa się wiele
rzeczy, głębiej trzeba sięgać; dominikanie
są starym zakonem, istnieją w Kościele
przez tyle wieków, więc już samo to, że
reprezentują taką tradycję, przemawia.
Stoi za nimi dorobek wielu świętych, m.in.
Tomasza z Akwinu, cała tradycja uniwersytecka, to, że to jest zakon kaznodziejski,
że wychodzą do ludzi i po prostu mówią …
i również piszą. Podoba mi się zwłaszcza to,
że zawsze jest rozbudowany komentarz do
Słowa, który można przeczytać. Głoszenie
komentarza na żywo pomaga w zwróceniu
się do tego, o czym mówią, samodzielnie.
Jest wiele różnych pytań, o których człowiek nawet nie wie, że się pojawią, ale
kiedy usłyszy je ubrane w formę wykładu,
to jest zachęta do tego, żeby samemu dalej
drążyć. Taka Szkoła Wiary, sama nazwa
mówi wszystko... Początkowo nam się nie
podobało, że to szkoła – czy my egzaminy mamy zdawać… ale to było potoczne
rozumienie szkoły. To jest uzupełnienie
tego, czego, mam wrażenie, wielu ludziom
brakuje w Kościele, poza uczestnictwem
liturgicznym.
– To szkoła, w której nie pogłębia się wiedzy, tylko wiarę?
W.Ł.: No tak, często przez pogłębianie
wiedzy następuje pogłębienie wiary. U dominikanów tego nie można rozdzielić. Jeśli
ktoś ma wiarę, wymaga ona karmienia się

wiedzą. Teraz często mówi się o ewangelizacji, dominikanie to robią na swój sposób
i bardzo rozumowo do tego podchodzą.
A jednocześnie mają metodę: to nie jest
wychodzenie na ulicę, manifestowanie
i śpiewanie pieśni od okazji do okazji, lecz
zbierają się na cykliczne spotkania i to dopiero tworzy pewną całość.
– Pogłębiona kultura, duchowość, a przy
tym kultura spotkania z drugim człowiekiem, wychodzenie do ludzi?
W.Ł.: Właśnie tak. Im więcej osób przychodzi, tym lepiej, tworzy się wtedy nowa
jakość, bo każdy ma większą szansę zaangażowania. Myślę, że taka Szkoła Wiary
pomaga ludziom lepiej zrozumieć, czym
jest Kościół.
– Czy Dominikańska Szkoła Wiary jest
wspólnotą chrześcijańską?
W.Ł.: Nie, i wspólnoty z niej się nie da
zrobić, bo formuła Dominikańskiej Szkoły
Wiary jest inna: jest otwarta dla wszystkich.
Ktoś, kto zechce przyjść, nie musi być związany z żadną wspólnotą chrześcijańską,
nie musi być nawet związany z Kościołem.
P.S.: Naszą intencją jest, żeby wyjść do
ludzi, również do tych, których nie ma
w Kościele, są od niego daleko albo jest im
nie po drodze z Kościołem. Myślimy, jak ich
zainteresować konkretnymi tematami, jak
ich przyciągnąć do Kościoła. Jest to jeden
z naszych podstawowych celów, chociaż
to nie jest łatwe.
– W jaki sposób rozpowszechniacie informacje o Dominikańskiej Szkole Wiary?
P.S.: Drukujemy plakaty, zbieramy w trakcie
spotkań adresy mailowe osób zainteresowanych i przesyłamy informację pocztą
elektroniczną, uczestnicy dzielą się tą
informacją ze swoimi znajomymi. Plakaty
umieszczamy w różnych miejscach w mieście, przekazujemy również informacje
poprzez parafie.

WYKŁADY DOMINIKAŃSKIEJ SZKOŁY WIARY
W BIAŁYMSTOKU

Cykl wykładów pt.: „Jezus Chrystus, Syn Boży, Pan” prowadzą
Ojcowie Dominikanie. Spotkania odbywają się w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. Michała Sopoćki przy ul.
Warszawskiej 50 w Białymstoku.
Plan spotkań:
10:00 – 10:45 – pierwsza część wykładu,
10:45 – 11:00 – przerwa na kawę i herbatę,
11:00 – 11:45 – dyskusja / druga część wykładu,
11:45 – 12:00 – przerwa,
12:00 – 13:00 – Msza święta.
Najbliższe spotkania:
10 maja 2014 – sobota, godz. 10.00:
Zmartwychwstały – „powstał, nie ma Go tu” (Mk 16,6)
Zmartwychwstanie? – jak to możliwe?
A może uczniowie rzeczywiście wykradli ciało Jezusa?
Wykład prowadzony przez o. dominikanina w kaplicy werbistów w Kleosinie

W.Ł.: Żeby przybliżyć, co to jest za zakon,
bardzo ważne jest, aby cofnąć się w czasie.
Przecież dominikanie byli tutaj, w Choroszczy, w Różanymstoku, w innych miejscach.
Na tych ziemiach były klasztory dominikańskie.
P.S.: Patrząc na mapę, w tej chwili jest
taka sytuacja, że północno – wschodnia
Polska to jedyna część kraju, w której nie
ma dominikanów… To był też nasz argument w rozmowach z prowincjałem, że
coś z tym trzeba zrobić… Naszą intencją
jest, żeby była jakaś alternatywa, możliwość wyboru: żeby chrześcijanin nie był
skazany na bycie tylko w parafii, ale żeby
np. mógł w placówce zakonnej odnaleźć
spowiednika, żeby mógł gdzieś blisko znaleźć miejsce, w którym można się wyciszyć,
porozmawiać z kimś, skorzystać z rekolekcji
albo innych form, które dane środowisko
proponuje. Bo każdy zakon jakiś swój
profil ma i swoje indywidualne podejście.
Dostaliśmy informację, że być może będą
w Białymstoku jezuici… Bardzo fajnie by
było; mamy w Białymstoku franciszkanina,
pustelnika… Na ich przykładzie widać,
jakie jest zapotrzebowanie na duchowość
zakonną. Kalendarz spowiedzi mają wypełniony na półtora miesiąca do przodu...
Im więcej przyciągniemy tu zakonników:
jezuitów, franciszkanów, dominikanów
czy benedyktynów – to tylko lepiej dla nas.
– Ludzie świeccy często odnajdują swoją
duchową drogę właśnie dzięki duchowości
różnych zakonów…
P.S.: Każdy z nas jest inny, ma swoje wymagania, swoje potrzeby i dobrze by
było, żeby każdy z nas mógł swoją drogę
w bogactwie Kościoła odnaleźć. A odnaleźć może tylko wtedy, jeśli będzie ta
różnorodność…

rozmawiała
Anna Iwanowska

Może to tylko symbol?
Czy jest źródłem nadziei, czy raczej ucieczki z tego świata?
o. Paweł Gużyński OP – dominikanin, Łódź
7 czerwca 2014 – sobota, godz. 10.00:
Jego Ciało – „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego
siebie” (Ef 5,25)
Święty Kościół grzesznych ludzi?
Czy nie mogę sam do Boga?
Po co pośrednictwo?
o. Szymon Popławski OP – dominikanin, Łódź
Dodatkowe informacje:
www.szkolawiary.dominikanie.pl/Bialystok
www.facebook.com/SzkolaWiaryBialystok
Piotr: tel. 506 633 544
Wojciech: tel. 602 650 879
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MŁODZI W KOŚCIELE

W dniach 9-15.04.2014 ponad 100-osobowa delegacja młodych z całej Polski uczestniczyła
w Rzymie w przekazaniu krzyża i ikony na ŚDM, które w 2016 r. odbędą się w Krakowie.
Wśród młodych byli również przedstawiciele Archidiecezji Białostockiej – Magdalena
Miczejko oraz Adam Kołosowski, którzy dzielą się swoim doświadczeniem.

Dzień I – w drodze

Dzień III – w tańcu

Nasza pielgrzymka rozpoczęła się już
o pierwszej w nocy 09.04.2014 podróżą do
Warszawy. O 4.00 rano uczestniczyliśmy
we Mszy św. w kaplicy przy Kurii Warszawsko-Praskiej, sprawowanej przez bp. Marka
Stolarczyka. Była naładowaniem duchowych baterii przed wyjazdem do Rzymu.
Biskup zwrócił uwagę na wartość Krzyża
w przygotowaniach do ŚDM, zaznaczył,
że ta pielgrzymka jest początkiem naszej
przygody z Jezusem w przygotowaniach
do spotkania z papieżem w 2016 r. Zaraz po
Mszy św. wyruszyliśmy w drogę.
Podróż sprzyjała integracji, wymianie
doświadczeń i rozmów o różnorodności
kulturalnej regionów, z których pochodziliśmy. Pielgrzymka skupiała delegatów ze
wszystkich diecezji Polski (ok. 100 osób
w dwóch autokarach). Wspólne cele pozwoliły w bardzo szybkim czasie zacieśnić więzi
pomiędzy nami. Przez cały czas trwania
podróży mogliśmy zachwycać się pięknem
krajobrazu gór, który naprawdę zapierał
dech w piersiach.
O godzinie 19.00 bezpiecznie dojechaliśmy do hotelu International w miejscowości Tarvisio przy granicy włosko-austriackiej.
Tam czekała na nas obiadokolacja i nocleg.

Od wczesnych godzin porannych mieliśmy okazję zwiedzać malownicze Castel
Gandolfo, leżące na kraterze wygasłego
wulkanu Lacjum i będące letnią rezydencją papieży. W południe udaliśmy się na
posiłek do domu polskiego i rozpoczęliśmy
przygotowania do wyjazdu na spotkanie
z młodymi ludźmi z całego świata w Sassone di Campino. Na miejscu odbyły się
kolejne trzy próby, w tym jedna generalna.
Już wtedy byliśmy pełni nadziei na powodzenie naszego występu. Pierwsze dźwięki
tradycyjnego polskiego poloneza spotkały
się z niezwykłym entuzjazmem i uśmiechem na twarzy naszych rówieśników ze
wszystkich zakątków świata.
Po uroczystym pokazie naszego układu mieliśmy okazję poproszenia uczestników sesji do narodowego tańca. Ku naszemu zdziwieniu nikt nie chował się, nie
uciekał, a wręcz bardzo radośnie dołączano
do tej zabawy. Po wspólnym tańcu nastąpił
czas na rozmowę, w której mogliśmy wymienić się doświadczeniem przeżywania
przygotowań do ŚDM; czas na indywidualne zaproszenia do poszczególnych diecezji
oraz na ŚDM w Krakowie 2016, a także na
zdjęcia oraz filmy. Szczególne wrażenie
zrobiła na nas otwartość, ale przede wszystkim doświadczenie wiary, każdego z kim
rozmawialiśmy.
Osobiście poznaliśmy m.in. Kua
z Dani, Valesa z Malezji, Syntię z Libanu
oraz Emanuela z Ghany, którzy dali świadectwo swojego uczestnictwa w ŚDM
i wzięli udział w tworzeniu filmu promującego ŚDM, nad którym pracowaliśmy. Podekscytowanie towarzyszyło nam przez całą
drogę powrotną na via Cassia i dlatego też,
tak rozemocjonowani, mieliśmy problem
z zaśnięciem.
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Pobudka, śniadanie i dalsza podróż.
Podróż była mniej wymagająca i krótsza,
ponieważ już o godzinie 17.00 w Domu Polskim przy via Cassia 1026, Siostry Sercanki
przywitały nas pysznym polskim obiadem,
otwartością i niezwykłą życzliwością. Po
posiłku, dyrektor domu Jana Pawła II przywitał z nami Jezusa w Najświętszym Sakramencie i uczestniczyliśmy we Mszy św.
Zostaliśmy porównani do żywego pomnika
Jana Pawła II i dopiero wtedy zaczęła do nas
docierać waga tego wydarzenia.
Tuż po zakończeniu Eucharystii odbyły
się próby, którym przewodniczył pan Piotr
Piecha, aktor Teatru Narodowego w Krakowie, odpowiedzialny za przygotowanie
układu tanecznego, który mieliśmy zaprezentować wobec delegatów z 90 krajów
świata, na spotkaniu podsumowującym
ŚDM w Rio. Początkowo umiejętności naszego tańca wydawały się niewystarczające
jednak z biegiem czasu dostrzegliśmy już
pierwsze pozytywne efekty naszej pracy.
Następnie otrzymaliśmy stroje, które miały
inscenizować różnorodność polskiej kultury
na przestrzeni wieków. Po wyczerpującym
fizycznie dniu ok. 23.00 poszliśmy spać.

Dzień IV – eksploracja
U Adama budzik zadzwonił już o 6,
ponieważ został wydelegowany na próbę
przejęcia krzyża i ikony ŚDM od Brazylijczyków na Placu Świętego Piotra. Opóźniony
tramwaj miejski okazał się środkiem transportu, który w niebywale szybki sposób
integrował wszystkich pasażerów ze względu na wyjątkowo małą ilość miejsca przeznaczoną dla każdego uczestnika ruchu.
Z powodu uczucia braku powietrza, każdy
przystanek wywoływał falę radości wśród
Włochów i Polaków. Po bojowej przeprawie
na miejsce dotarł ok. godziny 9.00.

Wejście na Plac Świętego Piotra nie
okazało się zbyt łatwe; dotarcie na miejsce
próby wymuszało długie oczekiwanie.
Wreszcie odbyła się próba, a bezpośrednio
po niej dołączyliśmy do pozostałej części
grupy, która dotarła do Rzymu po późnym
śniadaniu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy
od Bazyliki św. Piotra, w której mogliśmy
pomodlić się przed grobem Jana Pawła II
w kaplicy św. Sebastiana. Kolejnym celem
był Plac Navona oraz Panteon, w pobliżu
którego mogliśmy zjeść tradycyjną włoską
pizzę i spróbować sławnych lodów włoskich. Rzeczywiście nie byliśmy rozczarowani ich smakiem!
Od samego początku byliśmy atakowani z zaskoczenia przez znikąd pojawiających się czarnoskórych sprzedawców,
którzy uporczywie proponowali podróbki
niemal wszystkich najmodniejszych marek
świata (Gucci, Prada, Ray-Ban). Trzeba było
się nieźle targować. Na szczęście dostaliśmy
kilka porządnych lekcji, jak to robić od
naszego przewodnika Kamila. Instrukcja
była prosta: narzucamy własną cenę, a gdy
spotykamy się z odmową, odwracamy się
na pięcie i odliczając do 5, wolnym krokiem
odchodzimy, czekając aż sprzedawca da
znak, że się zgadza. Zdecydowanie skutkowało.
Kolejny etap to Fontanna di Trevi,
na której odbyła się niecodzienna walka
gołębia z mewą określona jak ptasie KSW
i nierównomierna walka zawodnika wagi
lekkiej wobec zawodnika wagi ciężkiej. Niestety gołąb nie zdołał ujść z życiem wobec
głodu mewy.
Następnie: czas na zakupy, Piazza
del Popolo oraz Taras z widokiem na Plac
Wszystkich Ludzi (to właśnie z tego miejsca
odbywały się relacje TVP podczas wielu
ważnych wydarzeń w Watykanie, takich
jak wybory papieża); Koloseum, niestety
widziane przez nas tylko z zewnątrz – tu
znów oblężenie przez mistrzów włoskiej
sprzedaży pamiątek. Następnie Plac Wenecki z pomnikiem Emanuela II i Grobem
Nieznanego Żołnierza oraz „zniewalają-

cym” Ołtarzem Ojczyzny. Aktualnie w jego
wnętrzach mieszczą się muzea, m.in. Museo del Risorgimento ze zbiorami upamiętniającymi historię walk o zjednoczenie
Włoch. Ostatnim przystankiem tego dnia
było Forum Romanum, niegdyś najstarszy plac miejski w starożytnym Rzymie.
Dzień zakończył się Mszą św. dziękczynną
za przeżyty czas, doświadczenia i ludzi,
których spotkaliśmy. Przed snem otrzymaliśmy koszulki „We’re waiting for you in
Poland 2016!”. Powoli swoje myśli i tematy
rozmów kierowaliśmy na kulminacyjne
wydarzenie, które miało mieć miejsce już
następnego dnia.

Dzień V – kulminacja
Śniadanie o 5.00 było spowodowane
koniecznością wcześniejszego zajęcia miejsca w kolejce do wejścia na Plac Świętego
Piotra. Mimo dużej niechęci do tak wczesnej pobudki, na miejscu słusznie okazało
się, że wybór był właściwy. Około 7.00 kolejka była naprawdę długa i szeroka. Udało
się. Zostaliśmy oddelegowani bocznym
wejściem i zajęliśmy swoje miejsca (Adam:
tuż po prawej stronie ołtarza, gotowy do
odbioru Krzyża ŚDM, a Magda: boczne
przejście dla kardynałów i gości Bazyliki,
stąd też rozpoczęła się procesja z palmami
przez cały plac).
Duma, ale i nerwy towarzyszyły nam
od wczesnych godzin porannych. Wreszcie
rozpoczęła się uroczystość: piękny chór,
kardynałowie, biskupi (także polscy) i Msza
w języku włoskim. Mimo iż nie rozumieliśmy
ani słowa poza „Amen” staraliśmy czuwać
nad jej przebiegiem i z uwagą śledziliśmy
skrypt z tekstem, który otrzymaliśmy przed
wejściem, a chwilami było ciężko. Podczas
Ewangelii zaświeciło słońce. Odetchnęliśmy
z ulgą, ponieważ każdy z nas był zmarznięty.
Na niektórych twarzach było nawet widać
oznaki włoskiej opalenizny. Komunia św.,
a po niej oficjalne przekazanie Krzyża i Ikony
Salus Populi Romani. Kardynał Dziwisz wraz
z biskupem Muskusem podeszli do Polaków
stojących po prawej stronie, by zaprowadzić

pobłogosławić zebranym wiernym, wszyscy
delegaci zebrali się wokół Krzyża i Ikony.
Adorowaliśmy wspólnie Jezusa śpiewając
i modląc się.
Następnie wyruszając w procesji,
niosąc Krzyż i Ikonę, udaliśmy się na plac,
gdzie odśpiewaliśmy wspólnie Apel Jasnogórski, po którym otrzymaliśmy błogosławieństwo z rąk kard. Dziwisza.
Nastąpiła chwila odpoczynku, w której
mogliśmy coś zjeść i ruszyliśmy na dalszy
podbój Rzymu, ubrani w „biało-czerwone
zbroje” promujące ŚDM w Krakowie.
Naszym celem było Koloseum oraz
Bazyliki: św. Jana na Lateranie, św. Pawła za
Murami oraz Matki Bożej Śnieżnej.
Wszystko to udało się zrealizować.
Bazyliki zdecydowanie oszałamiały swoją
przestronnością, zdobieniami. Niekiedy ich
rozmiary zapierały dech w piersiach. Wiele
do zobaczenia, lecz niewiele czasu.
Jeszcze tego samego dnia po powrocie do domu Jana Pawła II otrzymaliśmy
propozycję zobaczenia Rzymu nocą. Efekt?
60 osób, które mimo wymagającego dnia,
zmęczenia i deszczu pojechały, zobaczyć
nigdy nieśpiące miasto. Do odgłosów
dochodzących ze Schodów Hiszpańskich,
na których 24 godziny na dobę kręci się
życie towarzyskie, dołączyły dźwięki gitary, bębenków i polskich chrześcijańskich
i tradycyjnych piosenek.
Ciężko wracać do domu, gdy w Rzymie
tyle polskości!
Tak, już wtedy mieliśmy świadomość,
że to koniec naszej pielgrzymki i wracamy
do domu. Ale wracamy z bagażem niesamowitego doświadczenia, wspomnień,
znajomości, naładowanymi duchowymi
bateriami i silni, by nieść Krzyż z radością
i głosić Jezusa w środowiskach, w których
żyjemy.
I właśnie za to, chwała Jezusowi!

Magdalena Miczejko
Adam Kołosowski
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Odebraliśmy KRZYŻ i IKONĘ
Światowych Dni Młodzieży

nas przed ołtarz na spotkanie z Brazylijczykami niosącymi Krzyż i Ikonę. Kiedy spotkaliśmy się, po kolei każdy z nas wymieniał się
z jedną osobą i tak zastąpiliśmy wszystkich
Brazylijczyków.
Adam: było to niesamowite doświadczenie, które może nie do końca rozumiałem. Wiedziałem jednak wtedy, że jestem
częścią czegoś wielkiego, że zostałem wybrany. Był moment kiedy spojrzałem na
tłum ludzi w oddali, czułem ich wzrok
jednak nie na sobie, ale na Krzyżu. Wszyscy
patrzyli na symbol naszego Zbawienia. Tak
właśnie powinno być, wszyscy powinniśmy
być wpatrzeni w jedną stronę jako lud Boży.
Magda: w czasie przekazania Krzyża
płakałam ze wzruszenia, nie byłam w stanie
śpiewać. Tak trudno jest opisać to, co czułam. Słowa to zbyt mało. Ale wiem jedno, że
na naszych oczach dokonywały się piękne
i wielkie rzeczy, coś co może się nie powtórzyć bardzo długo w historii Polski. Właśnie
w tym momencie przypomniały mi się
słowa bp. Marka Stolarczyka, o tym, że akt
przekazania Krzyża jest początkiem przemiany nie tylko w nas, zaangażowanych
w przygotowania ŚDM w 2016 r. młodych
ludzi, ale czasem przemiany wszystkich
Polaków, moich rówieśników, rodziców,
sąsiadów. Światowe Dni Młodzieży to jedynie pretekst do ewangelizacji, która może
zaowocować wieloma nawróceniami. Także
naszymi, ludzi, którzy może już kiedyś doświadczyli miłości Jezusa, ale potrzebują
nawrócenia nieustannie każdego dnia.
Następnie: prezentacja Krzyża, po
czym procesyjnie udaliśmy się na miejsce
adoracji, kilka schodów poniżej ołtarza
głównego. Papież po zakończeniu Mszy
wyszedł do nas, aby się z nami spotkać i pobłogosławić osobiście. Każdy, kto znalazł się
w pobliżu, mógł z nim porozmawiać, zrobić
tzw. zdjęcie „z rąsi”, poprosić o modlitwę.
Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy, mówiło, że właśnie 13 kwietnia 2014 roku spełnili
swoje marzenie spotkania z Ojcem Świętym.
W czasie, kiedy papież krążył wśród
ludzi, często wychodząc z samochodu, aby
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Ksiądz Edward Murończyk
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ks. Adam Skreczko
Dubrowy – ruiny kościoła

w dekanacie nadwilejskim. Miał też zleconą
opiekę duszpasterską nad mieszkańcami
wsi Borejki i okolicznych miejscowości z parafii Mosarz i odprawiał dla nich Msze św.
w niedziele i święta w kaplicy w Borejkach.
Planowano tu utworzenie nowej parafii.
W 1932 r. (11 III) otrzymał nominację
na proboszcza parafii Dubrowy w dekanacie wilejskim. Po utworzeniu w 1936 r.
dekanatu Mołodeczno włączono tę placówkę duszpasterską do nowego dekanatu,
którym kierował były profesor Seminarium
Duchownego w Wilnie ks. prałat Karol
Lubianiec, duszpasterzujący przy kościele
filialnym w Plebanji. Parafia Dubrowy liczyła ok. 2 000 wiernych i rozciągała się na
pięknym pagórkowatym terenie, z którego
wypływała rzeka Berezyna Niemeńska,
zwana obecnie Berezyną Zachodnią. Pierwszy kościół w tej miejscowości był zbudowany ok. połowy XVI wieku. Po Powstaniu
Styczniowym parafia została skasowana,
a kościół zamieniono na Cerkiew prawosławną. Katolicy odzyskali swoją świątynię
w 1919 r. i wtedy wskrzeszono parafię.
Ksiądz Murończyk pracę duszpasterską łączył z nauczaniem dzieci religii w szkołach.
Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu
tamtych terenów przez ZSRR szczęśliwie
przetrwał okupację sowiecką i w czasie
okupacji niemieckiej został zamordowany przez partyzantów sowieckich. Autor
listu do abp. Romualda Jałbrzykowskiego,
podpisujący się, zapewne pseudonimem,
„Wit”, tak relacjonuje to zdarzenie: „Ostatnio zdarzył się tragiczny wypadek z Ks.
Proboszczem z Dubrowy, nazwiska którego nie przypominam. W końcu ubiegłego
miesiąca w nocy przyszli partyzanci na
plebanię w Dubrowie. Zabrali trochę żywności i ubrania i zażądali od proboszcza
okazania dokumentów. Proboszcz dubrowski w ostatnim spisie ludności podał
się za Białorusina. Partyzanci oświadczyli
mu, że duchowny katolicki nie może być
Białorusinem; że on jest wysługujący się
chyba Niemcom i na miejscu zastrzelili.”
Z kontekstu listu wynika, że byli to partyzanci sowieccy. Miało to miejsce 20 X 1942
r. Został on pochowany przy kościele i do
dziś zachował się piękny pomnik na jego
grobie przy murach zniszczonej w czasach
władzy radzieckiej świątyni.

Jedną z cech wyróżniających Świętego Jana Pawła II było jego umiłowanie
młodzieży. Dał temu wyraz w posłudze
duszpasterskiej w Krakowie, a także jako
Papież. Spotkania z młodymi były stałym
punktem programu każdej papieskiej
pielgrzymki. Ojciec Święty zapraszał systematycznie młodych na Światowe Dni
Młodzieży. Młodzi ludzie zawsze bardzo
licznie odpowiadali na Jego zaproszenie,
czując się wyróżnionymi partnerami do
dialogu. „Uczestnicząc w tych spotkaniach
– jak twierdził Papież – młodzi pragną potwierdzić i odnowić ich «tak» powiedziane
Chrystusowi i Kościołowi”. Przed Światowym Spotkaniem w Manili w 1995 roku
tak oto pisał w specjalnym Orędziu: „Jezus
Chrystus, centrum naszego życia, korzeń
naszej wiary, uzasadnienie naszej nadziei,
źródło naszej miłości, zwołuje młodych
całego świata”. Można by mnożyć dowody
na to, że zależało mu bardzo na każdym
młodym człowieku, aby mógł odnaleźć
drogę do Chrystusa.
Rzesze młodych ludzi z całego świata
były związane z Ojcem Świętym tak, jak
jest się związanym z bliską osobą. Słyszały jego głos, uczestniczyły w Mszach
św. sprawowanych dla milionów osób. Ze
wzruszeniem towarzyszyły mu w ostatnich
chwilach życia, gdy dawał nam wszystkim
lekcję chrześcijańskiego cierpienia i odchodzenia. Stał się dla nich duchowym ojcem
i najwyższym autorytetem. Dziś ogłoszony
przez Kościół Świętym, staje się jeszcze
pewniejszym przewodnikiem na drodze
Zbawienia.
Warto więc powracać do bogatego nauczania Papieża – „przyjaciela młodzieży”,
aby ciągle na nowo odczytywać przesłanie,
jakie kierował Święty Papież do młodzieży
całego świata. Jest ono ponadczasowe
i może być światłem tak dla młodzieży, jak
i dla tych, którzy odpowiadają za jej wychowanie także dzisiaj.
Stoi przed nami nowe wielkie zadanie. Musimy tę miłość do Jana Pawła II,
tę wielką ufność, zamienić w prawdziwą,
trwałą pamięć. Tak, jak w dobrej rodzinie
nigdy nie umiera pamięć o przodkach,
tak i w naszym narodzie nie może umrzeć
pamięć o Świętym Janie Pawle II. Dla nas
chrześcijan żyjących w Polsce, Jan Paweł
II jest bowiem nie tylko Wielkim Świętym.
Jest także jednym z wielkich ojców narodu,
jednym z największych bohaterów polskiej
historii i jej wychowawców. Dlatego im
mniej Polaków ze względu na upływ czasu,

będzie miało osobiste wspomnienia z czasów pontyfikatu wielkiego Rodaka, tym bardziej liczyć się będzie pamięć o wartościach
i zasadach, które nam pozostawił.
Co prowadziło młodego człowieka do
Jana Pawła II? Postawa kochającego, mądrego i wymagającego ojca. Młody człowiek
odnajduje w Nim spójnego człowieka osadzonego na mocnym kręgosłupie wartości,
któremu obcy jest relatywizm – tak bardzo
niebezpieczny w dzisiejszych czasach. Jan
Paweł II nie koloryzował wartości i nie przesuwał granic. Jego punktem odniesienia był
zawsze Chrystus.
Oto przykładowe fragmenty z jego
nauczania świadczące o umiłowaniu i rozumieniu młodego człowieka. Niech staną
się one zachętą do osobistego poszukiwania i zgłębiania innych przesłań Świętego
Papieża do młodzieży.
„Młodość każdego z Was, drodzy Przyjaciele, jest bogactwem, które okazuje
się właśnie w tych pytaniach. Człowiek
stawia je sobie na przestrzeni całego życia
– jednakże w młodości narzucają się one
w sposób szczególnie intensywny, wręcz
natarczywie. I dobrze, że tak jest. Te pytania
świadczą właśnie o dynamice rozwoju ludzkiej osobowości, która właściwa jest dla Waszego wieku. Pytania te stawiacie w sposób
czasem niecierpliwy – a równocześnie sami
rozumiecie, że odpowiedź na nie nie może
być pośpieszna ani powierzchowna. Musi
posiadać właściwy sobie ciężar gatunkowy.
Chodzi tu o odpowiedź, która dotyczy całe-
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Między Mołodecznem i Mińskiem
znajduje się parafia Dubrowy, w której
duszpasterzował od 1932 r. ks. Edward
Murończyk. Tu też po 10 latach pracy zakończył męczeńską śmiercią swoje życie.
Dziekan dekanatu Mołodeczno w swoim
raporcie do Arcybiskupa Wileńskiego napisał, że „został zamordowany 20 X 1942 r.
przez bandytów”.
Urodził się on 17 VIII 1897 r. we wsi
Wiszniewicze w parafii Szydłowice w dekanacie wołkowyskim w rodzinie rolników
Józefa i Malwiny z domu Zienkiewicz.
Uczył się najpierw w szkole początkowej,
a następnie, dzięki proboszczowi miejscowemu, ks. Kazimierzowi Stanionisowi,

został wysłany do Wilna. Tu był w internacie dla uczącej się młodzieży pod okiem
wychowawcy Wincentego Wichurskiego.
Po trzech latach nauki zdał egzamin do 5
klasy gimnazjum. W czasie I wojny światowej przed zajęciem Wilna przez Niemców
w 1915 r. cały internat z wychowawcą wyjechał do Jarosławia nad Wołgą. Tu Edward
kontynuował swoją naukę. W 1918 r. wrócił
do Wilna i w 1921 r. wstąpił do Seminarium
Diecezjalnego w Wilnie. Ukończył je w 1927
r. i dnia 24 kwietnia w bazylice katedralnej
przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp.
Romualda Jałbrzykowskiego.
Na pierwszą placówkę został skierowany do Zabłocia, gdzie przez rok był
wikariuszem. Następnie przez dwa lata
pracował w Wornianach, a w 1930 r. został
administratorem parafii Drozdowszczyzna
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ks. Tadeusz Krahel

Święty Jan Paweł II
przyjaciel młodzieży

go życia, która zamyka w sobie całokształt
ludzkiej egzystencji” (List do młodych, 3).
„Świat może być niekiedy groźnym
żywiołem – to prawda – ale człowiek żyjący
wiarą i nadzieją ma w sobie siłę Ducha,
aby stawić czoło zagrożeniom tego świata.
(…) Nie dajcie się zniewalać! Nie dajcie
się zniewolić, skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od
których później będziecie się odwracać
z rozczarowaniem, poranieni, a może
nawet ze złamanym życiem. (…) Bądźcie
w tym świecie nosicielami wiary i nadziei
chrześcijańskiej żyjąc miłością na co dzień.
Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa
zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy
przed przeszkodami, które piętrzą się na
ścieżkach waszego życia. Liczę na was.
Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie
Chrystusowi” (Poznań, 1997).
„Młodzi Chilijczycy nie bójcie się
patrzeć na Niego! Spójrzcie na Pana. W spotkaniu z Jezusem wyróżnia się życie. Daleko
od Niego jest tylko ciemność i śmierć. Wy
macie pragnienie życia! Którego życia?
Życia wiecznego! Szukajcie i znajdźcie go
w tym, który nie tylko daje życie, ale który
sam jest Życiem! On! To jest, moi przyjaciele, przesłanie życia, które Papież chce
przekazać młodym Chilijczykom: Szukajcie
Chrystusa! Patrzcie na Chrystusa! Żyjcie
w Chrystusie! To jest moje przesłanie” (Spotkanie z młodzieżą w Chile, 1987).
Nauczanie Jana Pawła II, czy to skierowane do młodzieży, czy to do małżeństw,
czy rodzin, niezwykle porządkuje życie –
ustawia sprawy na właściwym miejscu – nie
sposób się pogubić. Uporządkowane życie
przestaje być nieefektywną gonitwą w różnych kierunkach, szarpaniną z codziennością. Porządek wewnętrzny wprowadza
spokój i radość w życie młodego człowieka.
Jego siłą dla stawianych sobie wymagań
jest wiara i nadzieja w nim pokładana.

Jan Paweł II wśród młodych. Światowe Dni Młodzieży w Rzymie w 2000 r.
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Jałmużna Wielkopostna 2014

Wielkanocne „Chlebki miłości”

„Wiara i Miłosierdzie” – pod takim
hasłem przebiegała tegoroczna akcja charytatywna zwana Jałmużną Wielkopostną.
„Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na
problemy ludzi chorych oraz możliwość
ofiarowania im konkretnej pomocy” – zachęcał do włączenia się w akcję ks. Grzegorz
Kłoczko. W tym roku Caritas Archidiecezji
Białostockiej rozprowadziła 10 000 skarbonek wielkopostnych, do których dzieci
i młodzież przez okres Wielkiego Postu zbierali fundusze odmawiając sobie drobnych
przyjemności. Zebrane środki pozwolą Caritas zrealizować projekty pomocy chorym
dzieciom i osobom starszym.

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek
w większości parafii można było nabyć
wielkanocne „Chlebki miłości”, które zostały poświęcone w Wielką Sobotę wraz
z innymi pokarmami.
Dochód z chlebków wspiera charytatywną pracę Parafialnych Zespołów Caritas
oraz działania Caritas Archidiecezjalnej na
rzecz chorych i ubogich.
Chlebki zostały ofiarowane nieodpłatnie przez piekarnie „Okruszek” i PSS
Społem Białystok w łącznej ilości 5 tysięcy
sztuk.

Osoby ubogie, samotne i bezdomne
spotkały się w wielkanocny poranek na Mszy
Rezurekcyjnej w Domu dla Bezdomnych im.
Świętego Brata Alberta. Po uroczystości do
świątecznego śniadania zasiedli mieszkańcy
Domu dla Bezdomnych, a następnie osoby
potrzebujące spoza placówki. Na stole nie
zabrakło żurku, jajek w majonezie, bigosu
z kiełbasą, sałatki jarzynowej, wędlin i ciast.
Potrawy, które znalazły się na świątecznym
stole to również zasługa ludzi, którzy zaangażowali się w przedświąteczną zbiórkę
żywności. „Te zbiórki żywności dają nam to,
że co roku bogatszy jest ten stół, że mamy
możliwość powiększenia menu” – dziękował
darczyńcom Sebastian Wiśniewski, kierownik Domu. Do świątecznego stołu zasiedli
również podopieczni innych placówek
prowadzonych przez Caritas Archidiecezji
Białostockiej: kobiety z dziećmi, które znalazły schronienie w Domu Matki i Dziecka
w Wasilkowie, dzieci z Rodzinnego Domu
Dziecka, czy uzależniona młodzież z ośrodka Metanoia.

Ułóż z nami „Kilometry Dobra”!
Pobijmy wspólnie rekord Guinnessa i pomóżmy dzieciom
Agata Papierz
Dobiega końca kampania „Twoja dobra wola jest naszym paliwem”, a tymczasem nabiera rozpędu kolejna akcja charytatywna białostockiej Caritas – „Kilometry
dobra”. Jest to dobroczynne przedsięwzięcie
o zasięgu ogólnopolskim, którego głównym
organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie
Fundraisingu, a partnerami lokalnymi
organizacje pozarządowe z całego kraju.
W tym roku do udziału zgłosiła się również
Caritas Archidiecezji Białostockiej. Akcja
ta ma na celu pobicie rekordu Guinnessa
oraz zebranie funduszy na realizację celów
organizacji biorących w niej udział. Naszym
celem jest zebranie funduszy na utworzenie
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla niepełnosprawnych
dzieci z regionu.

Dlaczego „Kilometry Dobra”?
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„Dobro” ponieważ przy okazji bicia rekordu pomagamy potrzebującym.
Wszystkie pieniądze zebrane w trakcie
trwania kampanii trafią do konkretnych
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organizacji charytatywnych (na Podlasiu
do naszej Caritas).
„Kilometry”, bo jednym z celów kampanii jest ułożenie odcinka o długości 77
km, składającego się z monet jednozłotowych. Osiągnięcie takiego wyniku, gwarantuje pobicie dotychczasowego rekordu
Guinnessa. Ten należy do austriackiej organizacji BG/ BORG Kirchdorf an der Krems
i wynosi 75,24 km (składał się z miliona
jednocentówek euro.) Poprzedni rekord
padł 9 grudnia 2011 roku.

Jak włączyć się w akcję?
Wystarczy pobrać deklarację ze strony
http://www.kilometrydobra.pl/caritasbialystok/ wypełnić ją i przesłać mailem
na adres p.krajewska@fundraising.org.pl
(adres poczty elektronicznej jest chroniony
przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć) albo adres
Caritas Archidiecezji Białostockiej przy
ulicy Warszawskiej 32 w Białymstoku. Zadeklarowanym osobom wydajemy puszki oraz
inne materiały marketingowe niezbędne do
przeprowadzenia akcji.
Serdecznie zapraszamy przedszkola,
szkoły, drużyny harcerskie, wolontariat
pracowniczy, zakłady pracy, grupy przyjaciół, rodziny do udziału w akcji. Można na
terenie placówek przeprowadzać różnego
rodzaje akcje charytatywne mające na celu
zebranie funduszy. Kilka pomysłów na akcje charytatywne:

1. P
 rzeprowadź kiermasz na terenie placówki.
2. Upiecz przepyszne łakocie, z których
dochód będzie przeznaczony na „Kilometry Dobra”.
3. Za każde brzydkie słowo wrzucamy 1 zł
do puszki.
4. Przygotuj kanapki przyjaciołom – dochód przeznacz na „Kilometry Dobra”.
5. Za każdy dzień bez słodyczy przyjaciele
wrzucają po 1 zł do puszki. W przypadku dorosłych może to być dzień bez
papierosa.
Przewidujemy nagrody dla grupy,
która zbierze najwięcej środków.
Zebrane podczas akcji pieniądze można wymienić we wskazanych miejscach
na monety 1 zł i kleić metrowe odcinki ze
złotówek, które będziemy układać podczas
finału 1 czerwca 2014 roku na placu przed
białostocką katedrą. Można również przelać zebrane środki przez stronę http://www.
kilometrydobra.pl/caritasbialystok albo
wpłacić bezpośrednio na konto Caritas
Archidiecezji Białostockiej: PeKao S.A. 56
1240 52 11 1111 0010 4609 8899 z dopiskiem
„Kilometry Dobra”
Szczegółowe informacje o akcji na
stronie www.kilometrydobra.pl (wybieramy
Białystok).

„Rodzinni” i pełni Boga
Piotr Rydzewski
Czy w obecnych czasach, przepełnionych
ideologią gender i walką z wartościami,
można ciekawie mówić o rodzinie? Członkowie Domowego Kościoła Ruchu Światło
– Życie naszej Archidiecezji postanowili
spróbować. Już niebawem przekonamy się
czy z sukcesem.
Projekt „Rodzinni”, bo o nim tutaj
mowa, to cykl kilku tematycznych spotkań.
– Chcemy pokazać, że z rodzinami nie
jest tak źle, jak to się często słyszy w mediach – mówią Joanna i Marcin Warwińscy,
współorganizatorzy warsztatów. – Że nawet
kiedy coś nie wychodzi, kiedy pojawia się
kryzys można sobie z tym poradzić.
Dlatego razem z innymi małżeństwami zapoczątkowali całą inicjatywę. – Tak
naprawdę spotkaliśmy się wszyscy nosząc
w sobie to samo pragnienie – dodają Karolina i Łukasz Izdebscy. – Od dawna marzyło
się nam przeprowadzenie spotkań dla
małżeństw czy rodzin, które poruszałyby
różne tematy: od duchowych po te cielesne.
W pracach od samego początku
uczestniczyły trzy małżeństwa z Domowego Kościoła oraz ks. Rafał Arciszewski
– moderator Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Białostockiej. – Najpierw rozmawialiśmy jakie mamy pomysły, potem jakie
oczekiwania i na koniec spróbowaliśmy to
przełożyć na konkretne zajęcia – mówią
organizatorzy

Mężczyzna jak Adam
W ten sposób powstało pięć tematycznych spotkań. Każde z nich poruszy inną,
związaną z rodziną, kwestię. Na pierwszy
ogień (już 10 maja) pójdą mężczyźni.
– Bóg też zaczął od stworzenia Adama.
Potem była Ewa, a w konsekwencji ich małżeństwo – śmieje się Asia.
Tę sesję poprowadzi Jarosław Jatel –
prywatnie mąż z czternastoletnim stażem
i ojciec trójki dzieci, a zawodowo kabareciarz i animator kultury prowadzący wiele

spotkań i warsztatów. Przez rozmowy,
a także atrakcyjne formy aktywizacyjne
będzie można dowiedzieć się jaki powinien być współczesny mąż i ojciec – filar
rodziny. Nie zabraknie również spotkania
z psychologiem.
– A następnego dnia zapraszamy mężczyzn na paintball – dodaje Marcin.

Mężczyzna + kobieta =
małżeństwo
Kolejny weekend to czas przeznaczony
dla kobiet. Panie będą mogły dowiedzieć
się jak być spełnioną żoną i mamą. Zgodnie z zasadą, że przemianę małżeństwa
zaczyna się od siebie, poznają sposoby tej
przemiany. Natomiast podczas spotkania
z Justyną Sienkiewicz (wizażystką pracującą
w białostockiej operze) dowiedzą się jak
dbać o swoją urodę, by czuć się atrakcyjną
zarówno w pracy jak i w domu.
Dopiero w ostatni weekend maja
dowiemy się czym tak naprawdę jest małżeństwo.
– Chcemy pokazać, że ważny jest nie
tylko czas spędzany razem, ale także rozwijanie własnych pragnień – wyjaśniają
pomysłodawcy warsztatów.
O tym opowiedzą Sylwia i Witek Wilk,
rodzice czwórki wspaniałych dzieci, prowadzący wiele warsztatów i spotkań modlitewnych, a głoszone przez nich Słowo Bóg
ciągle potwierdza znakami, wobec których
nie można przejść obojętnie. Podzielą się
oni również bogatym doświadczeniem
małżeńskiego życia.
Oczywiście nie może w tym zabraknąć
Boga. Dlatego częścią kulminacyjną trzeciej sesji (o małżeństwie) będzie Msza św.
z modlitwą o uzdrowienie pokoleń i błogosławieństwem każdej rodziny.
A w czerwcu odbędzie się rodzinny
festyn.

I co dalej?
Druga część warsztatów odbędzie się
już po wakacjach. We wrześniu prowadzący

podpowiedzą nam jak wychowywać nasze
dzieci. Na koniec, w październiku, „Rodzinni” zaprezentują jak rozwijać nasze rodziny.
Prowadzący, m.in. dr Tadeusz Wasilewski,
opowiedzą czym jest naturalne planowanie,
naprotechnologia czy adopcja.
– Naszym pragnieniem jest, aby jak
najwięcej osób skorzystało ze wszystkich
propozycji, także tych przedwakacyjnych.
Również dziadkowie czy opiekunowie
prawni – wspólnie zapewniają Izdebscy
i Warwińscy. – Może w nich uczestniczyć
każdy, nie trzeba należeć do żadnej wspólnoty. Wszystkich przywitamy z otwartymi
ramionami – dodają.
Spotkania są bezpłatne, jednak ze
względu na możliwości lokalowe ilość
miejsc jest ograniczona. Chętni mogą
zgłaszać się mejlem na adres: rodzinni.
bialystok@gmail.com. Więcej informacji
oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć pod adresem www.rodzinni.com.pl.
PROGRAM SPOTKAŃ I WARSZTATÓW
Sesja 1 – „Mężczyzna, mąż, ojciec – filarem
dla całej rodziny” – warsztaty przeznaczone
dla mężczyzn – prowadzący: Jarosław Jatel
Sobota 10 maja – godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej w Białymstoku, ul. Warszawska 50
W trakcie konsultacje z psychologiem Andrzejem Szypulskim
Niedziela 11 maja – godz. 14.00 – 19.00
– Paintball oraz ognisko w Żółtkach k/Choroszczy
Sesja 2 – „Kobieta, żona, matka – darem
dla całej rodziny” – warsztaty przeznaczone
dla kobiet – prowadzące: Justyna Sienkiewicz, Ilona Phan-Tarasiuk
Sobota 17 maja 2014 roku – godz. 9.00 –
19.30
Miejsce: Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej w Białymstoku, ul. Warszawska 50
W trakcie konsultacje z psychologiem Andrzejem Szypulskim
Sesja 3 – „Małżeństwo, rodzina i co dalej”–
warsztaty przeznaczone dla małżeństw
i narzeczonych – prowadzący: Sylwia i Witek
Wilk
Sobota 24 maja – godz. 14.00 – 17.00
Zajęcia otwarte, cz. 1. Zapewniamy opiekę
nad dziećmi w godzinach trwania warsztatów.
W trakcie konsultacje z psychologiem Andrzejem Szypulskim
Miejsce: dolny kościół parafii p.w. Matki
Kościoła w Białymstoku, ul. Pogodna 63
Sobota 24 maja – godz. 18.00 – 20.00
Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie pokoleń i błogosławieństwem rodzin.
Miejsce: górny kościół parafii p.w. Matki
Kościoła w Białymstoku, ul. Pogodna 63
Niedziela 25 maja – godz. 11.00 – 15.00
Rodzinny wyjazd integracyjny do gospodarstwa agroturystycznego Pacowa Chata
k/Krypna
Niedziela 15 czerwca – godz. 11.00 – 16.00
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Każde dziecko potrzebuje bezwarunkowej miłości, akceptacji i ciepła rodzinnego
domu. Nie każdy ma szczęście wzrastać od
urodzenia w rodzinie, która zapewni mu
poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwi
wszechstronny rozwój. Obecnie w Polsce
ponad 50 tysięcy dzieci przebywa w instytucjach opiekuńczych, w tym 22 tysiące
w domach dziecka. Istniejący system pomocy dziecku i rodzinie, oparty na placówkach i instytucjach zaspokaja podstawowe
potrzeby dzieci, ale nie jest w stanie zrealizować zadania, jakim jest wytworzenie stabilnej i trwałej więzi z dorosłym, niezbędnej
do prawidłowego rozwoju dziecka. Taką więź
można zbudować w rodzinie. Doświadczenie uczy, że nawet najlepiej zorganizowane
domy dziecka nie zastąpią ogniska domowego. To właśnie w rodzinie dzieci mają
sposobność budować dojrzałe relacje oparte
na wzajemnym zaufaniu. Niejednokrotnie
rodziny borykają się z różnymi problemami, w tym również finansowymi, jednak te
trudności w porównaniu z samotnością i poczuciem odrzucenia dziecka umieszczonego
w domu dziecka jawią się jako mało istotne.
Poza dobrze znaną w naszym społeczeństwie instytucją adopcji istnieje inna
postać sprawowania opieki nad dziećmi
jaką jest rodzinna piecza zastępcza. Jest
to czasowa forma opieki zastępczej, mniej
sformalizowana od adopcji, która powstaje
na mocy postanowienia sądu w sytuacji,
kiedy dziecko nie może przebywać ze swoimi rodzicami.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Wagę rodzicielstwa zastępczego podkreślał także Jan Paweł II, który w encyklice Evangelium vitae pisał: „Szczególnie
wymownym znakiem solidarności między
rodzinami jest adopcja lub wzięcie pod
opiekę dzieci porzuconych przez rodziców
czy też żyjących w trudnych warunkach. Niezależnie od związków ciała i krwi, prawdziwa
miłość ojcowska i macierzyńska gotowa jest
przyjąć także dzieci pochodzące z innych rodzin, obdarzając je tym wszystkim, co jest im
potrzebne do życia i pełnego rozwoju” (Jan
Paweł II, Evangelium vitae 93). Rodzicielstwo
zastępcze jest misją, okazją, by podzielić się
tym co mamy: własnym domem, rodziną,
czasem, miłością. Warto zastanowić się czy
nie podjąć się tego wyzwania. Możliwości
pomocy jest wiele: można stworzyć rodzinę zastępczą niezawodową lub zawodową
bądź zostać rodziną pomocową. Trzeba
mieć odwagę urzeczywistnić słowa Jezusa
Chrystusa „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci
w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mk 9,3037). Pamiętając o tym, że wrażliwość na los
dzieci pozbawionych opieki czyni człowieka
autentycznym w jego wierze.
Rodzicielstwo zastępcze nie jest łatwym zadaniem. Rodzice zastępczy nie zostają jednak sami ze swoimi problemami, są
objęci systemem opieki ze strony organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Otrzymują
pomoc finansową (środki na utrzymanie
dzieci) jak i wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze.

Zdzisława Sawicka
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W środę, 9 kwietnia w Zespole Szkół
Katolickich odbył się etap diecezjalny XVIII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Biblijnej zorganizowany przez Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. W zmaganiach wzięło udział 49 uczniów z 23 szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Archidiecezji
Białostockiej. Uczestnicy musieli wykazać
się znajomością 1 i 2 Księgi Królewskiej oraz
Ewangelii wg św. Marka. W spotkaniu wziął
udział abp prof. dr hab. Edward Ozorowski.
Konkurs diecezjalny składał się z części pisemnej polegającej na udzieleniu
odpowiedzi na 45 pytań testowych oraz
części ustnej, do której zakwalifikowało
się 7 uczniów: Kinga Danowska, Weronika
Osiejewska, Magdalena Porowska, Marta
Aleksiejczuk, Karolina Hołownia, Emilia
Kazberuk, Radosław Chłus.
Część ustna zawierała 3 rundy pytań
o zróżnicowanym poziomie trudności.
Komisja, której przewodniczył ks. dr Marek
Wysocki wyłoniła trójkę finalistów: I miejsce – Radosław Chłus (II LO w Białymstoku; katecheta – s. Brygida Karwowska);
II miejsce – Magdalena Porowska (I LO
w Białymstoku; katecheta – ks. Sławomir
Dąbrowski); III miejsce – Kinga Danowska

(I LO w Białymstoku; katecheta – ks. Sławomir Dąbrowski).
Zwycięzcy wezmą udział w finale ogólnopolskim w dniach 2-3 czerwca b.r. w Niepokalanowie. Oprócz nagród książkowych
oraz elektronicznych finaliści zaproszeni są
wraz z opiekunami na VII Częstochowskie
Spotkanie Młodych z Biblią (13-14 maja

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może
zostać powierzone małżonkom lub osobie,
nie pozostającej w związku z małżeńskim,
jeżeli osoby te m.in:
– posiadają stałe miejsce zamieszkania
w Polsce;
– korzystają z pełni praw obywatelskich
i cywilnych oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
– posiadają pełnię władzy rodzicielskiej
w stosunku do dzieci naturalnych, i nigdy
tej władzy nie były pozbawieni;
– wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, jeśli stanowi tak orzeczenie sądu;
– nie są chore na chorobę uniemożliwiającą odpowiednią opiekę nad dzieckiem
Jak zostać rodziną zastępczą?
Aby zostać rodziną zastępczą kandydaci
muszą zgłosić się do organizatora rodzinnej
pieczy, złożyć odpowiednie dokumenty,
następnie przejść pozytywnie procedurę
kwalifikacyjną, w tym szkolenie zakończone
otrzymaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego.
Nie bądź obojętny, podziel się tą informacją
z innymi lub sam zgłoś się do Zespołu ds.
Pieczy Zastępczej, przy Miejskim Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul.
Orla 6A. Bliższe informacje znajdziesz na
stronie internetowej www.mopr.bialystok.
pl bądź uzyskasz pod numerem telefonu:
85 741 04 96.
2014), stanowiące duchowe i merytoryczne
przygotowanie do czerwcowych zmagań,
w których nagrodami są indeksy na wiele
interesujących kierunków studiów, ufundowanych przez 10 uczelni wyższych w Polsce,
w tym również Uniwersytet w Białymstoku.
Zwycięzcy finału ogólnopolskiego udadzą
się także z pielgrzymką do Ziemi Świętej
i do Rzymu.

Joanna Marchel

Wiersze poświęcone Świętemu
DWUDZIESTA PIERWSZA
TRZYDZIEŚCI SIEDEM
Janowi Pawłowi II na odejście
Tej wiosny słońce zachodziło powoli
na wypełnionym Placu Berniniego
tłum niespokojnie cichł z minuty na
minutę
tak ciężko było oddać nocy
spracowane ciało
przytulające zawsze z wiarą
Krzyż
jak w ten ostatni Wielki Piątek
tuż przed progiem
wiecznego Domu Ojca

Eligiusz DYMOWSKI
PIELGRZYM
Na pamiątkę pobytu Ojca Świętego
na ziemi augustowskiej
Wchodzę w przestrzeń ukształtowaną
losem setek pokoleń
utrudzonych wiernych wątpiących
i zauroczonych jak i ja sam tą ziemią
Zaproszonych do istnienia w tym oto
miejscu
i w tym oto czasie
Jestem tylko jednym z nich
zamyślam się nad jeziorną misą
wypełnioną życiem od głębin po brzegi
porośnięte sosnami
wsłuchuję się w szum prastarych drzew
Żyję i doświadczam utrudzenia
i wierności
jakbym był jednym z nich

Dzielę ich wątpliwości i zachwyty
błogosławię kruka zakładającego obok
gniazdo
i waderę ścielącą posłanie zrodzonym
dopiero wilczkom
krwawą plamę dzikiej róży
i utkany z soczystej zieleni dywan mchów
Błogosławię każdego z nich
a oni w swej doli i niedoli
strachu i doświadczanym pięknie
błogosławią sens mego pielgrzymowania
czas i cud stworzenia
Modlę się przestrzenią w którą wchodzę
jako ich ojciec i pasterz
by przybliżyć sobie i im
jedyne piękno i jedyne ojcostwo – Boga
By zakorzenić się na podobieństwo owych
sosen
w Jego bycie i w Jego opatrzności
2003 r.

Józefa DROZDOWSKA

JAN PAWEŁ
przez uchylone okno
Franciszkańskiej 3
wkradłeś się we mnie
jak dreszcz –
- tylko na jedną nieskończoność
bym niczym Tomasz
dotknął Cię
jak białego szczytu
tatrzańskiego Mnicha
potem żyłeś pełnią chwili

Ostrym piórem

Precz z „robotniczym świętem”!!!
ks. Marek Czech
Różnej maści mędrkowie, czyli „autorytetowate” – że pozwolę z lekka przetrawestować słowa poety – „gęby za lud
gadające”, jak również i funkcjonariusze
medialni (zwani oficjalnie dziennikarzami), czyli kadra (zaś kadry – co już „diadia”
Uljanow, pseudonim: Lenin, odkrywczo
i twórczo zauważył – decydują o wszystkim), biadolą nieomal unisono, że strasznie
dużo wolnego czasu w Nadwiślańskim
Kraju ludzie pracujący posiadają. Znaczy
się: wolnych dni za wiele w kalendarzu
figuruje. Istnienie zaś owych dni wolnych
– jak udowadniają dyżurni ekonomiści
medialni – powoduje wielkie, nawet miliardowe(!), straty w gospodarce krajowej.
Można rzec: słusznie chłopaki
i dziewczynki prawią. Weźmy na ten

przykład choćby taki „długi łykend” majowy, który w rzeczywistości niejednokrotnie bywa nawet... tygodniem bez pracy.
Pewnie, że czas wolny każdy lubi, no ale
powiedzmy, że jeśli zadumamy się nad
ogromem strat ekonomicznych, to coś
należałoby z tym zrobić. I pomyśleć, że
rozwiązanie problemu jest proste, niczym
konstrukcja druta do robienia swetrów.
Wystarczyłoby zlikwidowanie dnia wolnego z okazji „mieżdunarodnowo prazdnika
raboty”, czyli tzw. święta pracy (vel „robotniczego święta”). Doprawdy bowiem
trudno pojąć, dlaczego w Polsce wciąż
respektowany jest ten relikt komunizmu?
Z jakiego powodu świątecznym dniem
pozostaje 1 maja, który w rzeczywistości
żadnym robotniczym świętem nie był? Ów
„prazdnik raboczewo kłassa” pamiętamy
jako dzień demonstracji bolszewickiego

a odszedłeś
jak wiatr
napełniony
obumarłym ziarnem
ze mną
in pectore
Warszawa 15 maja 1981

Erazm STEFANOWSKI

SANTO SUBITO
Niedziela Miłosierdzia Bożego
Rzym, 27.04.2014 r.
Dziękuję Ci, że Jesteś
w powiewie dawnego wiatru,
w srebrze głębokich jezior,
w locie niepokornej jaskółki,
nad topolą, wierzbą i brzozą.
Dziękuję Ci, że Jesteś znów w białej
wiatrówce,
na nartach, gdzie wiatr mroźny i noc
granatowa
wystukują takt góralskiej przyśpiewki
„Góralu, czy Ci nie żal,
Góralu wracaj do hal…”
Jeszcze Jesteś w poszumie wioseł
schowanych w szuwarach,
gdzie usnęły dzikie kaczki i łabędzie.
Jesteś też w polskim lesie utkanym dzisiaj
wiosennie kobiercem przylaszczek
i zawilców.
Nad włoskim niebem patrzysz w nasze
oczy,
tym milczącym, niezwykłym spojrzeniem
Ojca.
I stało się słowo Janie Pawle II.
Wróciłeś.
I stała się cisza.

Zofia OLEK-REDLARSKA

zakłamania, sztuczności, obłudy i bufonady. Wspomnieć jeszcze tylko wypada, że
1 maja był świętem również w III Rzeszy,
rządzonej przez tamtejszą „siłę przewodnią”, czyli Narodowo Socjalistyczną
Niemiecką Partię Robotniczą (prawda, że
brzmi znajomo?).
Gdyby postkomunistyczna, skompromitowana pozostałość w kalendarzu
została skasowana, nie groziłby nam dziewięciodniowy „łykend” majowy.
Ciekawe, kiedy się doczekamy tego,
że wreszcie towarzystwo z Wiejskiej uczyni
coś pożytecznego dla kraju? Zapewne różne „palikotowate” tudzież inne żywe relikty
komunizmu, będą lamentować i biadolić,
ale chyba nie ma potrzeby zważać na ich
protesty.
I niech nikt nie proponuje wprowadzania żadnego święta na dzień 4 czerwca.
Cóż to niby mielibyśmy świętować? Wymyślone przy „okrągłym stole” wybory – wolne
w 35-ciu procentach?
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ROZRYWKA

O ZDROWIU

Prowadzenie zdrowego stylu życia
nigdy nie było mocną stroną ludzkości.
Szczęśliwie jednak, z biegiem lat ulega
to zmianom, podobnie jak mentalność
ludzi i ich przyzwyczajenia. Choć nadal są
i tacy, którzy wolą „korzystać z życia i jego
przyjemności”. Nie zastanawiając się nad
tym, co na co dzień dostarcza im energii,
witamin, minerałów… A co z żywnością
genetycznie modyfikowaną? Czy można ją
spotkać w naszym kraju? Po co się ją zmienia i produkuje? Pytań jest wiele.
W Polsce wciąż istnieją ograniczenia
dotyczące produkcji i wprowadzania genetycznie modyfikowanych produktów (GMO)
na rynek. Najczęściej stosuje się je do karmienia zwierząt hodowlanych, lub produkcji
oleju. W konsekwencji, produkty te trafiają
na nasze stoły. Czy powinniśmy się ich bać?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to
pytanie. Z powodu braku badań przeprowadzonych na ludziach zwolennicy tego typu
metod twierdzą, że nie ma dowodów na
szkodliwość produktów modyfikowanych
genetycznie na organizm człowieka. Niemniej jednak, liczba przeciwników metod
ingerencji w naturę jest równie wielka.

Wśród zalet tej żywności wymienia się
między innymi:
– możliwość jej uprawiania na terenach,
gdzie panują niekorzystne warunki klimatyczne, np. susze, wysokie temperatury, nadmierne promieniowanie słoneczne
– możliwość uzyskania większych plonów,
przy gorszych warunkach glebowych
– rośliny te są bardziej odporne, stąd stosuje się do ich produkcji mniejsze ilości
środków ochrony roślin, nawozów
– ż ywność genetycznie modyfikowana
ma więcej walorów smakowych i zapachowych
– przedłużona jest jej trwałość, co ułatwia
składowanie i transport świeżych owoców i warzyw
– w przypadku roślin ozdobnych uzyskuje
się nową kolorystykę, intensywniejszy
zapach
Do wad żywności zmodyfikowanej
genetycznie zalicza się:
– mniejszą wartość odżywczą w porównaniu z żywnością pochodzącą z upraw
ekologicznych

Wirówka z hasłem

Krzyżówka szyfr

Hasła wpisujemy od miejsca z gwiazdką zegarowo:
1) Był nim Jeremiasz.
2) Chrystusa lub Matki Bożej w kościele.
3) Zasady, według których żyje zakonnik.
4) Obchodzi imieniny 13 maja.
5) Występuje w jasełkach.
6) Dzień w Wielkim Tygodniu.

Odgadnij wyrazy na podstawie dołączonych
opisów (czarne liczby w górnych lewych
rogach krzyżówki). Litery z pól oznaczonych
dolnymi czerwonymi liczbami od 1 do 16
utworzą hasło końcowe – tytuł baśni Hansa
Christiana Andersena.
1) p oziomo – mały mieszkaniec jabłka lub
świętojański.
1) p ionowo – imię Więckiewicza lub Korzeniowskiego.
2) Duża baryłka, beczułka, antał.
3) Dawny władca Rosji.
4) Do pisania na tablicy.
5) poziomo – wyposażenie łazienki
przypominające muszlę klozetową lub
umywalkę.
5) pionowo – potężne, afrykańskie drzewo
będące schronieniem dla Stasia i Nel.
6) Kobieta projektująca dekoracje wnętrz.
7) Krostki na twarzy nastolatka.
8) Zawodowo łowi ryby.
9) Olbrzym, potwór z gier lub powieści
fantastycznych.
10) poziomo – bielizna niemowlaka.
10) pionowo – biedactwo, biedulka.
11) Medal, honorowe odznaczenie.
12) Na włosach dziewczynki lub na prezencie.
13) Kuchenny stołek.
14) Pani grająca w teatrze lub filmie.
15) Niedobory w kasie albo wady, niedociągnięcia.
16) Drobnoustrój, mikrob, zarazek.
17) Twórca kopców na działce.
18) Tenisowa lub do lotu w kosmos.
19) Na palcu po ślubie.
20) Entuzjastyczne, głośne zawołanie.
21) Mały krater.
22) poziomo – wielkanocne kotki na gałązkach.
22) pionowo – brodaty mężczyzna.

Litery z pól z liczbami w prawym dolnym rogu
ustawione kolejno, utworzą rozwiązanie.

Rebusy

1) R ozwiązanie rebusu składa się z trzech wyrazów o początkowych literach N, W oraz B.

2) 2 .Rozwiązanie rebusu składa się z dwóch
wyrazów o początkowych literach K oraz P.

Sernik staropolski

Bitki z indyka w sosie cytrynowym

Składniki: 1 kg tłustego sera przemielonego
3 razy, 250 g ugotowanych i przemielonych
ziemniaków, 200 g miękkiego masła, 8 jaj,
3/4 szklanki cukru pudru, 1 łyżeczka soku z cytryny, 1 mały cukier wanilinowy, 1 łyżka mąki ziemniaczanej.
Składniki na polewę: 1 tabliczka deserowej czekolady, 2 łyżki śmietanki
30%, 20 g masła
Przygotowanie: Ser wymieszać ze zmielonymi ziemniakami. Masło utrzeć
z cukrem pudrem i sokiem z cytryny na puszystą masę. Do utartego masła
dodawać po jednym żółtku i łyżce masy z sera i ziemniaków. Dodać cukier
wanilinowy. Białka ubić na sztywno i delikatnie wymieszać z masą serową
i przesianą mąką ziemniaczaną. Przełożyć do wyłożonej papierem do wypieków tortownicy. Tortownicę wstawić w blachę. Następnie wlać na blachę
gorącą wodę tak, aby sięgała do połowy wysokości tortownicy. Przykryć
sernik folią aluminiową i piec przez 60 minut w temperaturze 180 stopni. Po
wystudzeniu wstawić do lodówki, aby stężał. Składniki na polewę rozpuścić,
gdy przestygną polać sernik. Smacznego.
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Składniki (na 4 osoby): 400 g steków
z indyka, 30 g masła, sok z 1 cytryny,
olej, mąka, sól, pieprz.
Czas przygotowania 10 min.
Przygotowanie: Steki z indyka rozbić (gdy będą zbyt duże przekroić
na pół), oprószyć dokładnie mąką.
Na patelni rozgrzać olej i smażyć
bitki przez kilka minut odwracając
je co jakiś czas. Na koniec smażenia
doprawić solą i pieprzem do smaku.
Gdy się lekko zarumienią zdjąć na talerz. Na tę samą patelnię włożyć masło
i wlać sok z cytryny. Trzymać patelnię na wolnym ogniu aż sos zgęstnieje.
Na koniec ponownie włożyć bitki i smażyć w sosie, aby nabrały smaku przez
1-2 min. Podawać prosto z patelni z warzywami z wody lub grillowanymi.
Smacznego.
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Uśmiechnij się
Pensja szepce: „Chodź pójdziemy do klubu.
Albo pubu. Albo restauracji. Chodź!”.
A ja jej mówię: „Nie, nigdzie nie idziemy!
Zostajemy w domu. Jesteś jeszcze za mała!”.

– Stwierdza pan, że oskarżony nazwał pana
idiotą. Czy to prawda?
– Najprawdziwsza panie Sędzio!
– To o co panu chodzi?

– Co socjalizm zapewnia biednym?
– Przewagę liczebną.

– Podobno twoja żona krótko cię trzyma...?
– Krótko??!! To już piętnaście lat!

Ksiądz na lekcji religii:
– Jeśli któryś ze zmysłów człowieka szwankuje, to dobry Bóg dba o to, żeby inne zmysły
były bardziej udoskonalone. Na przykład:
ślepiec ma bardziej wyczulony dotyk i słuch.
Może któreś z was, drogie dzieci, poda mi
inny przykład? Zgłasza się Jaś i mówi:
- Mój wujek ma krótszą prawą nogę, ale za
to jego lewa noga jest dłuższa.

31) A
 dministrator, dozorca,
gospodarz.
32) A
 foryzm, fragment czyjejś wypowiedzi.
33) poziomo – mała jaskrawozielona żabka nadrzewna.
33) pionowo – skorupiak
chodzący wspak.
34) Domowe mruczki.
35) Pasiaste zwierzę afrykańskich sawann.
36) P led, derka.
37) N
 arząd wzroku lub środek cyklonu.

Wszystkie dzieci, które chcą wziąć udział w losowaniu nagród, powinny do 20 maja przysłać na adres
Redakcji lub na e-mail dm@archibial.pl prawidłowe rozwiązanie przynajmniej dwóch zadań. Piszcie, ile
macie lat, a na kopertach lub w temacie maila umieśćcie dopisek „Rozrywka”. Nagrody za rozwiązanie
zadań kwietniowych otrzymają: Kamil Kun, Ewa Gryc i Teresa Dziemiańczuk – wszyscy z Białegostoku.
Gratulujemy.
Kinga Zelent

Z kuchni domu rekolekcyjnego w Studzienicznej
Przepisy opracował ks. Stanisław

23) „ Korek” do ucha lub czop,
zaślepka, zamknięcie.
24) Budynek dla krów.
25) Boisko tenisowe.
26) Artystka cyrkowa, gimnastyczka.
27) Komenda wojskowa,
nakaz, bezdyskusyjne
polecenie.
28) Instrument muzyczny
hejnalisty.
29) Obok miecza u rycerza.
30) Dawniej Indianin zamieszkujący Meksyk.

Krzyżówka
POZIOMO:
1) do korowania drzewa,
4) z dalekiej podróży do domu,
11) ilustracja książkowa,
12) obraz kinowy większego formatu,
13) lekka ażurowa tkanina bawełniana lub jedwabna,
14) dziurka na wizjer w drzwiach,
15) wstręt, odraza,
17) wiedeński lub angielski tańczony
z gracją,
18) słynny tenisista szwedzki (imię
i nazwisko),
19) w ręce lub samolocie,
21) przypisanie czemuś jednolitego
kształtu,
22) kryte przejście łączące dwie
ulice,
23) kawał słoniny,
25) służy do rozdzielania większej
całości na części składowe,
26) część samochodu,
27) z płynnym gazem do kuchenki,
28) odmawiana podczas nabożeństw
w maju.
PIONOWO:
2) widoczny na zdjęciu (4 wyrazy),
3) obrazy o tematyce religijnej,
5) bardzo smaczna ryba słodkowodna,
6) rzeczy konkretne,

7) r adiowa lub telewizyjna z meczu
piłkarskiego,
8) sztuczny kamień z piasku i wapnia,
9) miejsce pielgrzymek katolików
do Wilna (2 wyrazy),
10) m
 iękki ser podpuszczkowy, z porostem pleśni,
13) smar samochodowy,
16) miłośnik ptaków,
20) najsłynniejszy zamek w Polsce,
24) ryba z rodziny karpiowatych.
Litery z pól ponumerowanych od 1 do
43 utworzą rozwiązanie. Wśród Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania do 20 maja na adres pocztowy
naszej Redakcji lub e-mail dm@archibial.
pl, rozlosujemy nagrody książkowe.
Andrzej Mariusz Pereszczako
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
kwietniowej, której hasło brzmiało
„Tylko życie poświęcone innym warte
jest przeżycia” nagrody wylosowali:
Ryszard Sterpiński, Antoni Słowik
i Hanna Sokolik – wszyscy z Białegostoku.
Gratulujemy!

Nagrody ufundowała
Księgarnia św. Jerzego
w Białymstoku
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Beata Klim

– t rudność w ocenie wpływu tego typu
produktów na organizm ludzki, zwłaszcza gdy w diecie jednoczasowo pojawi
się ich kilka. Długofalowe skutki wpływu
GMO na nasze zdrowie są trudne do
przewidzenia.
– wzrost ryzyka alergii związany z produkcją większej ilości białek, które mają
chronić tego typu rośliny przed szkodnikami i chorobami
– uodpornienie się na antybiotyki flory
bakteryjnej przewodu pokarmowego
– możliwość „przekazywania genów” roślinom rosnącym dziko, w pobliżu upraw,
a spokrewnionym z genetycznie zmodyfikowanymi, co może doprowadzić np.
do powstania chwastów odpornych na
typowe środki służące do ich zwalczania
– brak rozwiązań dla problemów rolnictwa
i głodu na świecie. Produkcja tej żywności
jest kosztowna i skomercjalizowana, a do
sprzedaży sadzonek upoważnionych jest
tylko kilka wielkich korporacji.
Wśród najczęściej modyfikowanych
genetycznie roślin wymieniane są kukurydza, soja, ziemniaki, pomidory, truskawki,
ryż, rzepak, buraki cukrowe. Polskim akcentem jest sałata mająca zdolność produkowania szczepionki przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B.
Dokąd nas to zaprowadzi? Czas pokaże… A dopóki to nie nastąpi, warto poszukiwać na etykietach informacji o tym, że
produkt nie zawiera GMO.
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ZAPROSZENIA

Kalendarium Archidiecezji
Katolicki Magazyn

Pod Twoją obronę

w niedzielę o godz. 17.30

powtórka w poniedziałek o godz. 19.30

TVP Białystok

3 maja
XXI PIESZA PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN DO KRYPNA wyruszy z białostockiej katedry w sobotę
3 V o godz. 7.30. Ukoronowaniem pątniczej wędrówki będzie uroczysta Msza św. w Krypnie
o godz. 18.00. Zapisy na trasie pielgrzymki.
Uroczysta MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY odprawiona zostanie w sobotę 3 V o godz.
11.00 w katedrze białostockiej. Dalsza część uroczystości patriotycznych odbędzie się przy
pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
8 maja
Czwartek 8 V jest dniem IMIENIN ARCYBISKUPA STANISŁAWA SZYMECKIEGO. Zachęcamy
do modlitwy w intencji Dostojnego Solenizanta.

Archidiecezjalna Rozgłośnia

Radio i

Informacja i muzyka
Białystok 103.3 FM, Mońki 90.9 FM

Ewangelia
i życie

magazyn katolicki
Polskie Radio Białystok
niedziela godz. 12.30

We wtorek 20 maja do Białegostoku przybędzie pochodząca z Kostaryki Floribeth Mora Diaz, cudownie uzdrowiona przez św. Jana
Pawła II.
Spotkanie z nią odbędzie się w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka
Jezusa w Kleosinie po Mszy św.
o godz. 18.00.

10 maja
ZJAZD PASCHALNY POD HASŁEM: „IN EO QUI CONFORTAT” odbędzie się w sobotę 10
V o godz. 10.00 w kinie ,,Ton”, Rynek Kościuszki 2. Tegoroczne spotkanie duszpasterzy
i katechetów będzie przeżywane w szczególnej łączności z Arcybiskupem Metropolitą
Edwardem Ozorowskim obchodzącym Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich i 35-lecia
sakry biskupiej. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie książka pt.: Skarb na wysokiej
górze, będąca wywiadem-rzeką, który z abp Edwardem Ozorowskim przeprowadził ks.
prof. Waldemar Chrostowski. Podczas zjazdu przewidziane są następujące wystąpienia:
„Pożyteczne jest dla was Moje odejście (J 16,7) – po co nam Kościół? (o. prof. dr hab.
Jacek Salij OP) oraz „Skarb na wysokiej górze – o życiu i umiłowaniu Kościoła” (ks. prof.
dr hab. Waldemar Chrostowski)
24 maja
Tegoroczna PIELGRZYMKA BIERZMOWANYCH DO SUCHOWOLI odbędzie się w sobotę, 24
maja. od godz. 9.30. O godz.12.30 Eucharystię odprawi abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki. Wszelkie informacje oraz zapisy za pośrednictwem strony internetowej
Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży: www.ddm.archibial.pl
PIESZA PIELGRZYMKA KOBIET DO ŚWIĘTEJ WODY wyruszy w sobotę 24 IV o godz. 14.00
spod białostockiej katedry. Pielgrzymka zakończy się o godz. 18.00 Mszą św. w sanktuarium
w Świętej Wodzie k. Wasilkowa.
30 maja
Święcenia diakonatu odbędą się w piątek 30 maja o godz. 16.00 w kościele pw. Matki
Bożej Fatimskiej w Białymstoku (ul. Kraszewskiego), udzieli ich abp Edward Ozorowski,
Metropolita Białostocki.
31 maja
Święcenia kapłańskie (prezbiteratu) odbędą się w sobotę 31 maja o godz. 11.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku (Pl. bł. ks. M. Sopoćki), udzieli ich abp Edward
Ozorowski, Metropolita Białostocki.

KATOLICKI RUCH EWANGELIZACYJNY GLORIOSA TRINITÀ ZAPRASZA NA MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE EWANGELIZACYJNE,
które odbędzie się w sobotę 31 maja 2014
r. o godz. 17.00 w Auli Wydziału Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku,
ul. Świerkowa 20.
W programie katecheza ks. Andrzeja Święcińskiego, założyciela Ruchu Gloriosa Trinità,
świadectwa, modlitwa uwielbienia.
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS
CHRISTIANA” ZAPRASZA:
• 6 V wtorek godz. 18.00 – Akademia
Liderów – Warsztaty Zdolności Społecznych, siedziba Stowarzyszenia,
ul. Przygodna 14 lok. U4, wstęp po
uprzednim zgłoszeniu;
• 15 V czwartek godz. 17.00 – Krąg
Biblijny z ks. dr Wojciechem Michniewiczem
Spotkania odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia w Białymstoku przy ul. Przygodnej
14, lok. U4.

W dniach 5-8 czerwca 2014 r. w kinie
TON przy ul. Kościelnej 2 w Białymstoku
odbędzie się kolejna edycja Wokalnych
Warsztatów Uwielbienia.
Warsztaty mają one charakter formacyjno-modlitewny. Organizowane są w celu
przygotowania uczestników do wspólnego
uwielbiania Boga śpiewem podczas Koncertu Uwielbienia “Bogu Dźwięki” w dniu 8
czerwca 2014 o godz. 20.30.
Szczegóły nt. Warsztatów Uwielbienia, oraz
formularz zgłoszeniowy na stronie internatowej: www.bogudzwieki.archibial.pl

DOM POGRZEBOWY
Szymborscy
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Analiza struktury malarskiej” – Ewa Zalewska
(Muzeum Ikon w Supraślu); 18 V niedziela
11.00 – kościół pw. św. Jadwigi Królowej, ul.
Słonecznikowa 8 – Msza św. i koncert Dziecięcego Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod
dyrekcją Ewy Barbary Rafałko; 18.00 – kościół
pw. bł. Bolesławy Lament, ul. M. Dąbrowskiej
2 – Msza św. i koncert Chóru Zespołu Szkół
Muzycznych pod dyrekcją Anny Olszewskiej;
19.15 – kościół pw. św. Wojciecha– Msza
św. – modlitwa w intencji pracowników służby
zdrowia oraz Litania do Najświętszej Maryi
Panny; 21 V środa 19.00 – Oratorium św.
Jerzego – „ABC Starego Testamentu (księgi
prorockie) – ks. dr Wojciech Michniewicz;
24 V sobota 11.00 Muzeum Ikon w Supraślu – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

i wystawa prac konkursowych VIII Edycji Ekumenicznego Konkursu Plastycznego „Matka
Boża w Ikonie”; 25 V niedziela 18.00 – kościół
pw. Matki Bożej Fatimskiej, ul. Kraszewskiego
15b, Msza św. i koncert „Schola Cantorum
Omni Die” pod dyr. Romana Szymczuka;
19.15 – kościół pw. św. Wojciecha – Msza św.
dziękczynna za XX Dni Maryjne i Litania do Najświętszej Maryi Panny oraz koncert Hanny Marii Zajączkiewicz – sopran; 26 V poniedziałek
19.00 – Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej
w ogrodzie Pałacu Branickich – nabożeństwo
majowe – prowadzą Alumni Archidiecezjalnego
Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku; 28 V środa 19.00 – Oratorium św.
Jerzego – „Maryja – Gwiazda Ewangelizacji”
– ks. dr Marian Strankowski

XXVI FESTIWAL PIEŚNI LITURGICZNEJ I PIOSENKI RELIGIJNEJ
Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej zaprasza wszystkich do udziału w XXVI Katolickim
Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej. Honorowy Patronat nad imprezą objął J.E. Ks.
Arcybiskup Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki. Festiwal jest realizowany także przy
wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku, Zarządu Województwa Podlaskiego,
Burmistrza Zabłudowa.
W Festiwalu mogą brać udział schole, zespoły oraz chóry w trzech kategoriach wiekowych: do
12 lat, od 13 do 18 lat i powyżej 18 lat. Jedynym warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach
konkursowych jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej. Zgłoszenia należy
przesłać pocztą elektroniczną na adres: pperkowski@op.pl do dnia 25 maja.
Uczestnicy prezentują jedną katolicką pieśń liturgiczną (w oparciu o dostępny śpiewnik liturgiczny) i jedną piosenkę religijną. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Kinie TON, ul.
Rynek Kościuszki 2 w Białymstoku w dniu 31 maja 2014 roku o godz. 9.00, we wszystkich
kategoriach wiekowych.
Najlepsi wykonawcy wytypowani przez Jury Festiwalu, któremu przewodniczy ks. Krzysztof
Łapiński, wystąpią w Koncercie laureatów, który odbędzie się tradycyjnie w Boże Ciało 19
czerwca 2014 roku o godz. 16.00 na Stadionie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Zwierzyniec” przy ul. 11 Listopada w Białymstoku. Gościem specjalnym tego koncertu będzie
zespół NEW DAY.
Wszelkie informacje dotyczące Festiwalu, kartę zgłoszeń, regulamin można pobrać ze strony
internetowej Akcji Katolickiej www.akcja-katolicka.bialystok.opoka.org.pl lub uzyskać w swojej
parafii. (Piotr Perkowski)
WYSTAWA „DZIEŃ PO 16 X 1978 R.”
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku serdecznie zaprasza do odwiedzenia
wystawy pt. „Dzień po 16 X 1978 r.”, zorganizowanej z okazji kanonizacji Papieży Jana Pawła
II i Jana XXIII. Wystawa przypomina moment wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II oraz kilka
kolejnych dni, aż do inauguracji pontyfikatu, przez pryzmat prasy, zarówno katolickiej, jak
i świeckiej. Prezentujemy, w jaki sposób w oficjalnej prasie PRL relacjonowano informacje
z Watykanu, a z drugiej strony ukazujemy radość z wyboru uzewnętrznianą w tygodnikach
katolickich. Wystawę można oglądać w oknach na parterze AMAB od ul. Warszawskiej. (MW)

PIELGRZYMKI

Stowarzyszenie Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania

Wilno 24-25.05.2014 23-24.08.2014
Lwów – Kamieniec Pod. – Chocim 22-27.07.2014

XX DNI MARYJNE pod hasłem „Maryja – Matka Syna Bożego”
4 V niedziela 19.15 – kościół pw. św. Wojciecha – Msza św. inaugurująca XX Dni Maryjne
– modlitwa w intencji prawników, parlamentarzystów i samorządowców oraz Litania do
Najświętszej Maryi Panny; 7 V środa 19.00
– Oratorium św. Jerzego (przy kościele pw.
św. Wojciecha) – czas skupienia „Matka Boża
– Wspomożenie Wiernych” – ks. Czesław
Gładczuk; 11 V niedziela 18.00 – kościół pw.
św. Kazimierza, ul. św. Kazimierza 2 – Msza
św. i koncert Chóru Uniwersytetu w Białymstoku pod dyr. Edwarda Kulikowskiego (dolny
kościół), 19.15 – kościół pw. św. Wojciecha
– Msza św. – modlitwa w intencji środowisk
twórczych Białegostoku oraz Litania do Najświętszej Maryi Panny; 14 V środa 19.00 –
Oratorium św. Jerzego – „Kult ikon Matki Bożej.

Supraśl, 10 maja 2014 r. (sobota) godz. 13.00
W Festiwalu wezmą udział następujące chóry: Chór Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w Supraślu, Schola młodzieżowa parafii pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w Supraślu, Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Wielkomęczennika Pantelejmona w Zaściankach, Zespół Pop Gospel „Cantus Deo”, Schola Parafii pw. Świętego Krzyża
w Grabówce, Chór Rodzinny Parafii Przymonasterskiej w Supraślu, Supraski Klub Piosenki,
Chór Parafii pw. Świętej Trójcy w Supraślu.

ZIEMIA ŚWIĘTA i Jordania 23.11-3.12.2014

Białystok, ul. Artyleryjska 9,
tel. 85/744-55-46
(wjazd od ul. Botanicznej od strony
pogotowia pierwsza ulica w lewo)

ul. Słonecznikowa 8,
tel. 668 853 716, 85/744-55-46
(przy kościele św. Jadwigi Królowej)

Możliwość odprawiania
nabożeństw pogrzebowych
w Kaplicach Domu Pogrzebowego

www.szymborscy.pl

MEKSYK Guadalupe 5-15.12.2014

MEDJUGORJE

(1400 zł)

Licheń

18-19.10.2014

30.05-7.06.2014
21-29.06.2014
5-13.07.2014

17-18.05.2014

30.07-8.08.2014
9-17.09.2014
30.09-7.10.2014

KLUB
DZIENNEGO POBYTU

„RAJ”
Imprezy okolicznościowe
od 15zł / osoba

Sokółka (Nieszpory Eucharystyczne) 29.05.2014
Zapisy i bliższe informacje

tel. 602 718 753, 85-66-33-664
osobiście w środy w godz. 15.00-17.00
w Domu Księży Werbistów, Kleosin, ul. Zambrowska
www.medjugorje.bialystok.opoka.org.pl

WASILKÓW
tel. 603 620 210

Niech ci obaj nowi święci pasterze Ludu Bożego wstawiają się za Kościołem,
aby w ciągu tych dwóch lat procesu synodalnego był on posłuszny Duchowi
Świętemu w posłudze duszpasterskiej dla rodziny. Niech nas obaj nauczą,
byśmy nie gorszyli się ranami Chrystusa, abyśmy wnikali w tajemnicę Bożego
Miłosierdzia, które zawsze żywi nadzieję, zawsze przebacza, bo zawsze miłuje.
Papież Franciszek o Janie XXIII i Janie Pawle II

