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TO BYŁY  
ŚWIATOWE DNI!

SŁOWA, KTÓRE TRZEBA 
ZAPAMIĘTAĆ

DNI, KTÓRE ZAPISAŁY 
SIĘ W HISTORII MIASTA

Otwarta Brama Miłosierdzia
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KSIĘGARNIA INTERNETOWA  
www.ksiegarnia-katolicka.pl

od poniedziałku do piątku 9.00-18.00 
soboty 9.00-14.00

Białystok, ul. Kościelna 1 
tel. 85 665 24 44, 602 461 402

KSIĄŻKI  PODRĘCZNIKI 
DEWOCJONALIA 

SZATY LITURGICZNE 
UPOMINKI  PAMIĄTKI

BIURO PIELGRZYMKOWE 
ul. ks. Adama Abramowicza 1 (obok kościoła św. Rocha), 
15-871 Białystok, czynne: pn-pt 9.00-16.00, sob. 10.00-12.00 
tel.: +48 85 674 59 24, +48 888 17 96 17, e-mail: bppax@tlen.pl, www.bppax.pl

WRZESIEŃ 17-25 Liban – św. Charbel (9 dni, samolot) – 1750 zł +750 USD

PAŹDZIERNIK 8-16 Włochy – Rzym, Florencja, Siena, Pompeje, San Giovanni Rotondo, Monte 
San Angelo, Rimini, Manoppello, Loreto (9 dni) – 1850 zł;  
15-22 Ziemia Święta i Jordania (8 dni, samolot) – 3490 zł;  
18-26 Fatima, Santiago de Compostela, Lizbona (9 dni, samolot) – 2900 zł

LISTOPAD 17-24 Włochy – Zakończenie Roku Miłosierdzia i zamknięcie Drzwi Świętych 
w Bazylice Świętego Piotra – Rzym – Cascia i Roccaporena św. Rita – Manopello – Loreto – Rimini 
– 8 dni – 1800zł

Ogłoszenia  
i reklamy 

w „Drogach Miłosierdzia”

tel. 85 665 24 25 
e-mail: dm@archibial.pl

Zakończenie Roku Miłosierdzia i zamknięcie 
Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra

Biuro Pielgrzymkowe PAX ul. ks. Adama Abramowicza 1. Białystok, 
pn-pt 9.00-16.00, sob. 10.00-12.00, tel.: +48 85 674 59 24, +48 888 17 96 17  

e-mail: bppax@tlen.pl, www.bppax.pl

WŁOCHY 17-24 listopada 2016, 8 dni – 1800 zł
Rzym – Cascia i Roccaporena św. Rita  

Manopello – Loreto – Rimini
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Drogi Miłosierdzia – Miesięcznik Archidiecezji Białostockiej
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... co więcej, żyjmy tymi słowami na co dzień. To chyba 
najbardziej prosta zachęta płynąca z Ewangelii, choć z pewno-
ścią nie najprostsza do wykonania. Chrześcijanin to przecież 
ten, który słucha Boga, i Bożym Słowem żyje na co dzień. 

Noszę w pamięci zdanie, do którego często nawiązywał 
mój promotor z czasów studiów, ks. rektor Stanisław Piotrow-
ski. Jako jedną ze swoich ulubionych fraz z Pisma Świętego 
często powtarzał za św. Pawłem z Listu do Rzymian, że „wiara 
rodzi się ze słuchania” (Rz 10,17). Apostoł Narodów użył tu 
ciekawego słowa greckiego akoúo oznaczającego – „uchwycić 
uchem, usłyszeć coś ważnego od innych, uświadomić sobie, 
wziąć sobie do serca”. Dalej św. Paweł dodaje, że „tym, co się 
słyszy, jest Chrystus”. 

W dzisiejszych czasach wielu odrzuca wszelkie auto-
rytety, drwi z doświadczenia i mądrości wielkich ludzi. Ktoś 
powiedział, że „niestety coraz częściej słucha się byle czego 
i byle kogo, a im mniej ma ktoś do powiedzenie, tym bardziej 
się go nagłaśnia, mówiąc językiem młodych – lansuje”. 

Dlatego tym bardziej trzeba mówić innym, że słuchamy 
Chrystusa! Nawet jeśli czynimy to często nieporadnie. Podsta-
wą jest świadome i konsekwentne wsłuchiwanie się w Słowo 
Boże i branie sobie do serca tego, co usłyszałem. Ważnie jest 
słuchanie mądrych ludzi, którzy mówią do mnie o Chrystusie. 
Gdy następnie zastanawiam się i myślę o tym, co usłyszałem, 
modlę się Słowem Boga – rodzi się i umacnia we mnie wiara.

Piszę to w nawiązaniu, do słów, które wypowiedział Pro-
rok naszych czasów – papież Franciszek podczas pielgrzymki 
do Polski i spotkań z młodymi z całego świata. Mówił do nas 
w imieniu Chrystusa. Czy go słuchaliśmy, czy tylko posłucha-
liśmy? Może nie sprzyjała temu cała medialna otoczka, „na-
kręcana” zwłaszcza przez tych, którzy na co dzień nie nauczyli 
się wsłuchiwać w to, co mówi Papież, a tu nagle stawali się 
ekspertami od papieskich słów i gestów. Wierzę jednak, że nie 
przeszkodziło to większości z nas zrozumieć i przyjąć przekaz 
Ojca Świętego.

Tematyce wizyty Franciszka do Polski i treściom prze-
kazanym podczas Światowych Dni Młodzieży poświęcamy 

najwięcej miejsca w nowym numerze „Dróg Miłosierdzia”, 
mając nadzieję, że staną się one nie tylko przypomnieniem 
ważnych i mądrych słów Franciszka, ale także zachętą, aby do 
nich powracać i o nich pamiętać. 

Szczególnym czasem były również dni pobytu w Białym-
stoku blisko ośmiuset młodych z 18 krajów świata. Nie tylko do-
świadczyli u nas gościnności i otwartości mieszkańców, dzielili 
radość i wiarę z białostocką młodzieżą, ale przede wszystkim 
czuli się niezwykle bezpiecznie. Szkoda tylko, że nasze lokalne 
media tak skromnie o tym mówiły i relacjonowały ten pobyt. 
Wielu pytało dlaczego. Być może nie zrozumiały wagi i nie-
powtarzalności wydarzenia. 800 osób z całego świata... Po raz 
pierwszy w historii miasta przybyło do nas ponad 60 młodych 
z kilku krajów Afryki..., ale także Argentyńczycy, Kubańczycy... 
nie licząc grup z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych 
i Rosji. Nigdy tylu obcokrajowców, z tak odległych i dla nas eg-
zotycznych krajów świata nie było jednocześnie w Białymstoku.

Gdzie były mass media? Gdzie krzyczący o ksenofobii 
i braku tolerancji w naszym mieście? Zabrakło chyba odwagi, 
aby przyjść, być z młodymi o różnym kolorze skóry, poroz-
mawiać, zapytać, co myślą o nas, jak nas postrzegają i jak się 
czują w naszym mieście. Zabrakło też dla wielu języka otwar-
tości, prawdy i miłości. A tego właśnie doświadczyli w naszym 
mieście goście ze świata. 

W Krakowie Papież powiedział, że „młodzi mają w sobie 
tę siłę, że potrafią się sprzeciwić tym, którzy mówią, że nic nie 
może się zmienić”. Zaś wyjaśniając, że „miłosierdzie ma za-
wsze młode oblicze”, zachęcał, aby Chrystus, którego młodzi 
słuchają, „zaangażował wszystkich w przygodę miłosierdzia!”. 

Bądźmy więc mądrzy! Słuchajmy mądrych i żyjmy mą-
drze! To będzie prawdziwy owoc Światowych Dni Młodzieży 
i w ten sposób jeszcze bardziej wszyscy będziemy młodzi! 

ks. JAROSŁAW JABŁOŃSKI

Serdecznie dziękujemy ks. prof. ADAMOWI SKRECZCE, 
za prowadzenie przez wiele lat rubryki „Jak wychowywać”. Swoimi 
artykułami wspierał Ksiądz rodziców i wychowawców w trudzie 
formowania dzieci i młodzieży. Życzymy radości z codziennej 
posługi duszpasterskiej i satysfakcji z działalności naukowej.

Słuchajmy mądrych słów!
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Stolica ApostolskaKościół w Polsce

 Kończący swoją misję w naszym kraju 
nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino 
Migliore został wyróżniony 1 lipca odznaką 
honorową „Bene Merito” przez Ministra Spraw 
Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego 
za działalność wzmacniającą pozycję Polski 
na arenie międzynarodowej. Odnosząc się do 
swojej nowej misji w Federacji Rosyjskiej abp 
Migliore zapewnił, że nie tylko będzie pamiętał, 
ale także świadczył o szlachetności i dobrej 
woli ludu polskiego w promowaniu dobrych 
i pokojowych stosunków oraz współpracy 
z sąsiednimi krajami.
 12 lipca zmarł abp Zygmunt Zimow-
ski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. 
Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, 
Biskup Senior diecezji radomskiej, bliski 
współpracownik trzech papieży. Arcybiskup 
Zimowski zmarł w szpitalu w Dąbrowie Tar-
nowskiej, po długiej chorobie nowotworowej. 
Na kilka godzin przed śmiercią rozmawiał 
z nim telefonicznie papież Franciszek. Ojciec 
Święty zapewnił chorego Arcybiskupa o swej 
łączności duchowej oraz o modlitwie i udzielił 
mu swego błogosławieństwa.
 W dniach 27-31 lipca Ojciec Święty 
Franciszek przebywał z wizytą apostolską 
w Polsce. Papieska wizyta związana była 
głównie ze Światowymi Dniami Młodzieży, ale 
Franciszek uczcił też na Jasnej Górze 1050. 
rocznicę Chrztu Polski i modlił się na terenie 
byłego hitlerowskiego obozu Auschwitz-Bir-

kenau. Podczas swojej pierwszej podróży do 
Polski Franciszek spotkał się z władzami pań-
stwowymi i Episkopatem Polski oraz odwie-
dził szpital dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu, 
udał się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie-Łagiewnikach i spotkał się z mło-
dzieżą na Campus Misericordiae w Brzegach 
i na Tauron Arenie z wolontariuszami ŚDM. 
W Eucharystii Posłania wieńczącej 31. ŚDM 
w Krakowie uczestniczyło ok. 2 mln młodych 
ze wszystkich kontynentów. Następny ŚDM, 
po dwóch na poziomie diecezjalnym, będzie 
w roku 2019 w Panamie. 
 2 sierpnia br. w wieku 89 lat zmarł kard. 
Franciszek Macharski, emerytowany Metro-
polita Krakowski, bliski współpracownik Jana 
Pawła II, biskup ubogich, czciciel Bożego 
Miłosierdzia. Po wyborze kard. Karola Wojtyły 
na papieża został Metropolitą Krakowskim. 
Archidiecezją Krakowską kierował przez 
niemal 27 lat. Pogrzeb kard. Franciszka Ma-
charskiego odbył się w 5 sierpnia w Katedrze 
na Wawelu. Jego ciało spoczęło w wawelskiej 
krypcie biskupów krakowskich. Mszy św. 
przewodniczył Metropolita Krakowski, kard. 
Stanisław Dziwisz.
 6 sierpnia papież Franciszek mianował 
dotychczasowego nuncjusza apostolskiego 
w Indiach i Nepalu, abp. Salvatore Pennac-
chio swoim przedstawicielem w Polsce. 
Nowy nuncjusz apostolski w Polsce urodził 
się 7 września 1952 r. w Marano nieopodal 

Neapolu. Święcenia kapłańskie przyjął 18 
września 1976 r. Po uzyskaniu doktoratu 
z filozofii i ukończeniu Papieskiej Akademii 
Kościelnej w 1979 r. podjął pracę w dyplomacji 
watykańskiej. Pełnił ją w Panamie, Etiopii, 
Australii, Turcji, Egipcie, Jugosławii i Irlandii. 
Był nuncjuszem w Rwandzie, Tajlandii oraz 
w Singapurze, Kambodży a także delegatem 
apostolskim w Birmie, Laosie, Malezji i Brunei. 
W 2010 r. Benedykt XVI mianował go swoim 
przedstawicielem w Indiach i w Nepalu.
 14 sierpnia przy Bloku 11 na terenie byłe-
go obozu niemieckiego Auschwitz-Birkenau 
odbyły się uroczystości 75. rocznicy śmierci 
o. Maksymiliana Kolbego. Eucharystię pod 
przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza 
koncelebrowali arcybiskupi i biskupi oraz ka-
płani diecezjalni i zakonni z różnych zakątków 
Polski i świata. W modlitwie uczestniczyło 
ok. 2 tys. osób, w tym premier Beata Szydło.
 15 sierpnia z udziałem tysięcy pielgrzymów 
na Jasnej Górze odbyły się główne uroczysto-
ści Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
To jeden z największych odpustów przeżywa-
nych w Sanktuarium. Na to święto wędrują 
do Częstochowy dziesiątki tysięcy pątników. 
Głównym punktem dnia była uroczysta suma 
na Szczycie. Mszy św. przewodniczył i homilię 
wygłosił abp Wacław Depo, Metropolita Czę-
stochowski. Uroczystość zakończył wieczorny 
Apel z udziałem Kompani Honorowej Wojska 
Polskiego.

 15 lipca przy grobie św. Jana Pawła II 
w Bazylice Watykańskiej modlono się za 
śp. abp. Zygmunta Zimowskiego. W Mszy 
licznie uczestniczyli kapłani, siostry zakonne, 
a także świeccy, którzy znali Zmarłego i z nim 
współpracowali. Przewodniczący liturgii abp 
Józef Kowalczyk przypomniał, że to właśnie 
u grobu Świętego Polaka abp Zimowski 
zawierzył Bogu swe życie przed ostatnim 
wyjazdem do Polski. Prymas Senior wskazał 
też na znaczenie jego posługi cierpiącym 
jako przewodniczącego Papieskiej Rady ds. 
Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych.
 W Watykanie ogłoszono konstytucję 
apostolską Franciszka Vultum Dei quaerere 
(VDQ) na temat żeńskiego życia kontempla-
cyjnego. Z jej treścią zapoznał dziennikarzy na 
briefingu 22 lipca w Biurze Prasowym Stolicy 
Apostolskiej sekretarz Kongregacji Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego abp José Rodríguez Carballo 
OFM. Myślą przewodnią tego dokumentu jest 
podkreślenie znaczenia życia kontemplacyj-
nego w dzisiejszych czasach oraz wskazanie 
12 głównych tematów do refleksji i roze-
znania, aby siostry klauzurowe mogły jak 
najlepiej pełnić swe posłannictwo w Kościele.
 2 sierpnia dotarł na ręce obecnego Metro-
polity Krakowskiego, kard. Stanisława Dziwi-
sza list kondolencyjny od papieża Franciszka 
po śmierci kard. Franciszka Macharskiego. 
Ojciec Święty przypomniał w nim o ofiar-

ności z jaką Zmarły pełnił swoją posługę. 
„Jestem wdzięczny Opatrzności, że dane mi 
było odwiedzić go podczas niedawnej wizyty 
w Krakowie. W tym ostatnim etapie życia 
był bardzo doświadczony cierpieniem, które 
znosił z pogodą ducha. Również w tym do-
świadczeniu pozostał świadkiem zawierzenia 
dobroci i miłosierdziu Boga. Takim pozostanie 
w mojej pamięci i modlitwie” – pisał Papież. 
 4 sierpnia Ojciec Święty przybył do Asyżu 
z kilkugodzinną pielgrzymką z okazji przypa-
dającej w tym roku 800. rocznicy ustano-
wienia odpustu za nawiedzenie tego kościoła 
zwanego Porcjunkulą, związanego ze św. 
Franciszkiem z Asyżu i narodzinami Zakonu 
Braci Mniejszych. Po krótkiej modlitwie, 
Papież przywitał się z obecnymi w bazylice 
biskupami oraz wygłosił krótką medytację, 
po której wraz z biskupami i franciszkanami 
zasiadł do konfesjonału. Następnie odwiedził 
klasztor franciszkański, gdzie w infirmerii 
odwiedził chorych zakonników i ich opieku-
nów. Przed powrotem do Watykanu Papież 
pozdrowił tysiące zgromadzonych wiernych. 
 W rozpoczętych 5 sierpnia w Rio de 
Janeiro letnich igrzyskach olimpijskich 
uczestniczyła po raz pierwszy w historii 
tych zawodów reprezentacja uchodźców. 
Papież Franciszek przesłał tej szczególnej 
reprezentacji specjalny list z pozdrowieniami 
i życzeniami sukcesów. Drużyna uchodźców, 
reprezentująca blisko 60 mln ludzi na ca-

łym świecie, zmuszonych do opuszczenia 
swych domostw, liczyła 10 sportowców: 6 
mężczyzn i 4 kobiety. Było wśród nich dwoje 
syryjskich pływaków, dwóch judoków z De-
mokratycznej Republiki Konga oraz sześcioro 
biegaczy z Etiopii i Sudanu Południowego. 
Wszyscy oni uciekli ze swoich krajów, szu-
kając schronienia w innych państwach.
 9 sierpnia papież Franciszek podarował 
400 tys. dolarów na pomoc dla głodujących 
w Królestwie Lesotho. Za sprawą suszy 
w tym południowoafrykańskim kraju plony 
zmniejszyły się o 62%. Brak żywności doty-
czy pół miliona ludzi, a więc jednej czwartej 
mieszkańców królestwa. Nowy nuncjusz 
apostolski abp Peter Bryan Wells poinformo-
wał, że dar ten ma charakter wyjątkowy, gdyż 
papież zazwyczaj nie przekazuje pieniędzy 
rządom państw.
 4 września w Watykanie odbędzie się 
kanonizacja bł. Matki Teresy z Kalkuty. Rzym-
skie świętowanie kanonizacji rozpocznie się 
8 dni wcześniej. Hasłem całości będą słowa: 
„Nosicielka czułej i miłosiernej miłości Boga”, 
wpisujące się w trwający w Kościele Jubile-
usz Miłosierdzia. W poniedziałek 5 września 
sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. 
Pietro Parolin odprawi dziękczynną Mszę 
św. za jej kanonizację. Tego dnia przypadnie 
po raz pierwszy liturgiczne wspomnienie św. 
Matki Teresy.

Z ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ Z ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

20. PIESZA PIELGRZYMKA 
RODZIN DO JUCHNOWCA

2 lipca 2016 r. blisko 300 pielgrzymów 
z Białegostoku i okolic, w tym całe rodziny, 
wzięło udział w pieszej pielgrzymce do 
Sanktuarium Królowej Rodzin w Juchnow-
cu. Do pątników, którzy wyruszyli z biało-
stockiej archikatedry dołączali mieszkańcy 
okolicznych miejscowości, m.in.: Brończan, 
Janowicz, Biel, Rumejek, Lubejek, Herma-
nówki, Kudrycz, Ogrodniczek i Księżyna. 
Na progu świątyni powitał ich tradycyjnie 
ks. dziekan Andrzej Kondzior. Pielgrzymkę 
uwieńczyła Msza św. pod przewodnictwem 
bp. Henryka Ciereszki, pochodzącego z pa-
rafii juchnowieckiej.

BIAŁOSTOCKIE DNI 
W DIECEZJI
Od 20 do 25 lipca, w dniach poprzedzających 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie kilkaset 
rodzin z Archidiecezji Białostockiej gościło 
blisko 800 pielgrzymów z 18 krajów Europy 
i świata. Najliczniej do Białegostoku przybyli 

Szwajcarzy i Włosi, Francuzi, Litwini, Angol-
czycy i Argentyńczycy. W przygotowania do 
ŚDM w Białymstoku zaangażowanych było 
ponad 600 wolontariuszy. Młodzi spędzali 
czas na modlitwie, poznawaniu tradycji i hi-
storii regionu oraz spotkaniach z białostocką 
młodzieżą. Odwiedzili m.in. Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego, Sokółkę i Świętą Wo-
dzę. Grupy miały również okazję zwiedzić 
Białowieżę, Narwiański i Biebrzański Park 
Narodowy czy Wigry.

30. PIESZA PIELGRZYMKA 
NA JASNĄ GÓRĘ
30 lipca około 300 pątników wyruszyło 
z Białegostoku w 30. Pieszej Pielgrzymce 
na Jasną Górę. W tym roku wędrowano pod 
hasłem „Chrzest Bożym Miłosierdziem”. 
Pielgrzymkę rozpoczęła Msza św., której 
przewodniczył abp. Edward Ozorowski. 
Przewodnikiem pielgrzymki był ks. Marcin 
Kuczyński. Wraz z nim w 4 grupach wędro-
wało 14 księży, 13 kleryków i 4 siostry za-
konne. Najmłodszy pielgrzym miał 1,5 roku, 
a najstarszy 72 lata. Wraz z pielgrzymami 

ostatni etap wędrówki pokonał bp Henryk 
Ciereszko. Pielgrzymka zakończyła się 12 
sierpnia uroczystą Mszą św. przed obrazem 
Matki Boskiej Częstochowskiej, którą dla 
pielgrzymów odprawił bp Ciereszko. W tym 
roku pielgrzymom towarzyszyły relikwie 
bł. ks. Michała Sopoćki, które pozostały na 
Jasnej Górze jako dar Archidiecezji Biało-
stockiej. 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 
W 96. ROCZNICĘ 
CUDU NAD WISŁĄ
15 sierpnia uroczystej Mszy św. w 96. 
rocznicę Cudu nad Wisłą w białostockiej 
archikatedrze przewodniczył abp Edward 
Ozorowski. Modlono się podczas niej 
w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego. 
W uroczystościach uczestniczyli dowódcy 
i żołnierze jednostek Garnizonu Białystok, 
służb mundurowych wraz z pocztami sztan-
darowymi, kombatanci, parlamentarzyści, 
przedstawiciele lokalnych władz oraz liczni 
mieszkańcy Białegostoku. Po części religij-
nej, pod pomnikiem Marszałka Józefa Pił-

sudskiego, obok białostockiej archikatedry, 
odbyły się uroczystości patriotyczne. Został 
odegrany hymn narodowy, odbył się uro-
czysty apel, złożone zostały kwiaty i wieńce, 
a żołnierze pokazali musztrę paradną.

24. EKUMENICZNA PIESZA 
PIELGRZYMKA DO WILNA
16 sierpnia blisko rozpoczęła się Ekume-
nicznej Piesza Pielgrzymka do Wilna. Bli-
sko 400 osób, w tym 140 z innych diecezji, 
wyruszyło po Mszy św. w białostockiej 
archikatedrze, której przewodniczył abp 
Edward Ozorowski. Hasłem tegorocznej 
pielgrzymki były słowa „Miłosierni bądź-

cie”. Pątnicy nieśli relikwie bł. ks. Michała 
Sopoćki, które pozostawili w parafii Jaszuny 
na Litwie. Pątnikom w drodze towarzyszyło 
8 kapłanów, 6 kleryków i 15 sióstr zakon-
nych. Dwa etapy pielgrzymki prowadziły 
przez Polskę, cztery dni pielgrzymi szli 
przez Białoruś i trzy przez Litwę. Tradycją 
ubiegłych lat, pątnicy nawiedzali wszystkie 
kościoły i cerkwie znajdujące się na szlaku 
ich pielgrzymowania. Po 9 dniach wędrów-
ki i pokonaniu blisko 300 kilometrów 24 
sierpnia po południu pielgrzymi dotarli do 
Ostrej Bramy, gdzie uroczystą Mszę św. dla 
pielgrzymów odprawił bp Henryk Cieresz-
ko. Oficjalnie pielgrzymka zakończyła się 
25 sierpnia Mszą św. w katedrze wileńskiej.

DZIEŃ KATECHETYCZNY
27 września blisko 300 katechetów Archi-
diecezji Białostockiej spotkało się na kon-

ferencji poprzedzającej nowy rok szkolny. 
Spotkanie rozpoczęła Msza św., której 
przewodniczył abp Edward Ozorowski. 
Podczas Eucharystii katecheci otrzymujący 
misję stałą złożyli wyznanie wiary. Następ-
nie uczestniczyli w konferencji, w ramach 
której wykład pt. „Rola kultury wysokiej 
w katechezie” wygłosił prof. dr hab. Piotr 
Jaroszyński z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. W drugiej części spotkania 
księża i katecheci świeccy wzięli udział 
w warsztatach w trzech grupach tema-
tycznych. Archidiecezjalny Dzień Kate-
chetyczny zakończył się wręczeniem przez 
Arcybiskupa wyróżnień Minister secundum 
dispensationem Dei.

Więcej informacji, zdjęcia i materiały filmowe 
w serwisie internetowym  

Archidiecezji Białostockiej – ArchiBial.pl

26 lipca 2016 r. w wieku 80 lat zmarł 
ks. JERZY MIKLASZEWSKI. Urodził się 19 
maja 1936 r. w Wilnie. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 19 czerwca 1960 r. Pracował jako 
wikariusz w parafiach w Choroszczy i Kali-
nówce oraz w Białymstoku w par. katedralnej, 
św. Andrzeja Boboli i Miłosierdzia Bożego, aż 
do przejścia na emeryturę w 2011 r.
W latach 1971-1974 odbył studia specja-
listyczne w Papieskim Instytucie Studiów 
Orientalnych w Rzymie, uwieńczone licen-
cjatem z nauk kościelnych wschodnich. 
W latach 1976-1987 był wykładowcą hi-
storii sztuki kościelnej i języka włoskiego 
w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium 
Duchownym.

Msza św. pogrzebowa śp. ks. Jerzego Mikla-
szewskiego została odprawiona 29 lipca w ko-
ściele pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

25 lipca 2016 r. w wieku 73 lat zmarł 
ks.  ANDRZEJ BIELAWSKI. Urodził się 
18 kwietnia 1943 r. w Jedwabnem. Święce-
nia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1976 r. 
Pracował jako wikariusz w parafiach w Kundzi-
nie, Dąbrowie Biał., Zabłudowie i Zwierzyńcu 
Wielkim. W 1985 r. wyjechał do pracy dusz-
pasterskiej w Kanadzie. Po powrocie z Kanady 
zamieszkał na terenie diecezji łomżyńskiej.
Msza św. pogrzebowa śp. ks. Andrzeja 
Bielawskiego została odprawiona 28 lipca 
w Katedrze Łomżyńskiej.
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1  Czwartek – wspomn. bł. Bronisławy, Dz 
– 1 Kor 3, 18-23; Łk 5, 1-11

2  Piątek – 1 Kor 4, 1-5; Łk 5, 33-39
3  Sobota – wspomn. św. Grzegorza Wiel-

kiego, Pp Dr – 1 Kor 4, 6-15; Łk 6, 1-5
4  23 NIEDZIELA ZWYKŁA – Mdr 9, 13-

18b; Flm 9b-10.12-17; Łk 14, 25-33
5  Poniedziałek – 1 Kor 5, 1-8; Łk 6, 6-11
6  Wtorek – 1 Kor 6, 1-11; Łk 6, 12-19
7  Środa – 1 Kor 7, 25-31; Łk 6, 20-26
8  Czwartek – ŚWIĘTO NARODZENIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 
Mi 5, 1-4a albo Rz 8, 28-30; Mt (dłuż-
sza) 1, 1-16.18-23 albo (krótsza) 
1, 18-23

9  Piątek – 1 Kor 9, 16-19.22-27; Łk 6, 
39-42

10  Sobota – 1 Kor 10, 14-22; Łk 6, 43-49
11  24 NIEDZIELA ZWYKŁA – Wj 32, 

7-11.13-14; 1 Tm 1, 12-17; Łk (dłuż-
sza) 15, 1-32 albo (krótsza) 15, 1-10

12  Poniedziałek – 1 Kor 11, 17-26.33; Łk 
7, 1-10

13  Wtorek – wspomn. św. Jana Chryzosto-
ma, Bp Dr – 1 Kor 12, 12-14.27-31a; Łk 
7, 11-17

14  Środa – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 
KRZYŻA ŚWIĘTEGO – Lb 21, 4b-9 albo 
Flp 2, 6-11; J 3, 13-17

15  Czwartek – wspomn. Najświętszej Maryi 
Panny Bolesnej – Hbr 5, 7-9; J 19, 25-
27 albo Łk 2, 33-35

16  Piątek – wspomn. św. Korneliusza, Pp 
i Cypriana, Bp, Mm – 1 Kor 15, 12-20; 
Łk 8, 1-3

17  Sobota – 1 Kor 15, 35-37.42-49; Łk 8, 
4-15

18  25 NIEDZIELA ZWYKŁA – Am 8, 4-7; 
1 Tm 2, 1-8; Łk (dłuższa) 16, 1-13 albo 
(krótsza) 16, 10-13

19  Poniedziałek – Prz 3, 27-35; Łk 8, 16-
18

20  Wtorek – wspomn. św. Andrzeja Kim 
Taegon, Prezb., Pawła Chong Hasang 
i Towarzyszy, Mm – Prz 21, 1-6.10-13; 
Łk 8, 19-21

21  Środa – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, 
APOSTOŁA I EWANGELISTY – Ef 4, 1-7. 
11-13; Mt 9, 9-13

22  Czwartek – Koh 1, 2-11; Łk 9, 7-9
23  Piątek – wspomn. św. Pio z Pietrelciny, 

Prezb. – Koh 3, 1-11; Łk 9, 18-22
24  Sobota – Koh 11, 9-12, 8; Łk 9, 43b-45
25  26 NIEDZIELA ZWYKŁA – Am 6, 1a.4-7; 

1 Tm 6, 11-16; Łk 16, 19-31
26  Poniedziałek – Hi 1, 6-22; Łk 9, 46-50
27  Wtorek – wspomn. św. Wincentego 

a Paulo, Prezb. – Hi 3, 1-3.11-17.20-23; 
Łk 9, 51-56

28  Środa – wspomn. św. Wacława, M – 
Hi 9, 1-12.14-16; Łk 9, 57-62

29  Czwartek – święto Św. Archaniołów Mi-
chała, Gabriela i Rafała – Dn 7, 9-10.13-
14 albo Ap 12, 7-12a; J 1, 47-51

30  Piątek – wspomn. św. Hieronima, Prezb. 
Dr – Hi 38, 1.12-21; 40, 3-5;  
Łk 10, 13-16

ROZWAŻANIA NA NIEDZIELE ROZWAŻANIA NA NIEDZIELE

uczciwym rządcy, który odczuwając trwogę 
w obliczu nieuchronnie zbliżającego się 
momentu rozliczenia ze swojego włodar-
stwa, w nieuczciwy sposób stara się sobie 
zjednać jak największą ilość przyjaciół. 
O ile sposób postępowania rządcy spotyka 
się z jednoznaczną oceną – zostaje nazwa-
ny nieuczciwym – to zostaje dokonana 
pochwała przezorności i roztropności tego 
człowieka. Umiał spojrzeć w przyszłość, 
aby ją sobie odpowiednio zabezpieczyć.

Słowa Zbawiciela: „Zyskujcie sobie 
przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy 
wszystko się skończy, przyjęto was do 
wiecznych przybytków” zalecają taką wła-
śnie przezorność i roztropność w trosce 
o życie wieczne. Oczywiście nie chodzi 
tu o to, aby zachowywać się nieuczciwie, 
ale aby otoczyć taką troską sprawę wła-
snego zbawienia, jaką niektórzy wykazują 
w kwestiach doczesnych. Spostrzeżenie, 
jakie czyni Jezus daje dużo do myślenia: 
„synowie tego świata roztropniejsi są w sto-
sunkach z ludźmi podobnymi sobie niż 
synowie światła”.

Rozważając te słowa warto postawić 
sobie zasadnicze pytanie: ja, jako syn 
światła, uczeń Jezusa, jaką troską wykazuję 
się o własne zbawienie? Czy rozmyślam 
o moim zbawieniu? Czy ta kwestia jest 
przedmiotem mojej modlitwy? Czy modlę 
się o zbawienie swoje i bliźnich? Dzisiejsza 
Ewangelia wzywa do uświadomienia sobie, 
że życie wieczne, to jest dobro, o które na-
leży troszczyć się, zabiegać. W ten sposób 
człowiek przyjmuje od Jezusa dar z krzyża. 
Uczeń Chrystusa musi wykazywać się nie-
ustanną troską, aby rozwijać się duchowo, 
aby coraz bardziej zacieśniać swoją więź 
z Nim. Ta troska powinna przyświecać 
każdemu ludzkiemu działaniu. Nie da się 
go odseparować od konsekwencji na życie 
wieczne. To właśnie m.in. w ten sposób 
wieczność tak bardzo przeplata się z docze-
snością. Trzeba o niej myśleć, cokolwiek się 

czyni, otaczać troską, aby to perspektywa 
szczęśliwego życia wiecznego z Chrystu-
sem przyświecała każdemu podjętemu 
zamiarowi. Oczywiście człowiek nie zostaje 
w tym wszystkim zostawiony samemu so-
bie. Pan Bóg udziela mu wszelkiej możliwej 
pomocy. Ale trzeba z niej korzystać.

Kierowanie się roztropnością w życiu 
doczesnym, współpraca z łaską Bożą tu 
na ziemi gwarantuje szczęśliwą wiecz-
ność w obecności Boga, „który pragnie, by 
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 
poznania prawdy” (2 czytanie). 

26 niedziela zwykła
Celem przypowieści o bogaczu i Ła-

zarzu nie jest tłumaczenie zagadnień do-
tyczących tego, jak będzie wyglądało życie 
po śmierci. Natomiast doskonale ukazuje 
ona ważność wzajemnej troski o siebie 
w życiu doczesnym oraz tego, jakie ma 
to przełożenie na życie wieczne. Między 
bogaczem a Łazarzem nie zachodzą żadne 
więzy pokrewieństwa, nie łączy ich żadna 
relacja. Bogacz żyje swoim życiem pławiąc 
się w dostatkach, a Łazarz cierpi nędzę. 
A jednak ich losy po śmierci bezpośrednio 
odnoszą się do wzajemnej relacji (a raczej 
jej braku) za życia. Bogacz po śmierci 
znajduje się w otchłani nie dlatego, że był 
bogaty, albo dlatego, że uciskał Łazarza. Po-
nosi konsekwencję tego, że za życia nie do-
strzegł Łazarza, człowieka potrzebującego.

Ta przypowieść wskazuje, że człowiek 
nie może przeciąć linii zależności, jaka 
łączy go z innymi. Pan Bóg tak zaplano-
wał świat, że człowiek, który go otrzymał 
w darze został uzdolniony przez swojego 
Stwórcę do wchodzenia w relacje. To tutaj 
znajduje się klucz do zrozumienia w czym 
wyraża się troska o życie wieczne. Trzeba 
dostrzegać obok siebie drugiego człowieka 

i trzeba czuć się za niego odpowiedzialnym. 
Tak się realizuje zamysł Boga, aby człowiek 
odnajdywał Go w innych poprzez nawiąza-
nie więzi, wejście w relację, pomoc. Izolo-
wanie się, przecinanie tej linii, zapatrzenie 
w siebie to hołdowanie egoizmowi, które 
sprzeciwia się zamysłowi Bożemu. Przy-
powieść nie krytykuje samego posiadania 
dóbr, czy samego faktu bycia bogatym. 
Postępowanie bogatego jest ocenione jako 
złe, kiedy poza zgromadzonymi dobrami 
nie widzi nic więcej, kiedy nie dostrzega 
tych, którzy są w potrzebie. „Umarł także 
bogacz i został pogrzebany” – te słowa 
z Ewangelii doskonale pokazują dramat 
takiego człowieka. Metą i finałem wszelkich 
ziemskich dążeń jest grób. Dlatego też tak 
ważne jest pamiętać, że dobre i szczęśliwe 
życie na ziemi to życie w poczuciu bycia 
członkiem wspólnoty dzieci Bożych, gdzie 
zachodzą relacje miłości wzajemnej. 

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że 
każdy człowiek może sam dokonać wła-
ściwego wyboru. Aby ustrzec się przed 
losem bogacza, aby nie usunąć sprzed oczu 
tego, co najważniejsze – kwestii własnego 
zbawienia – trzeba wsłuchiwać się w głos 
Boga. On zostawił wszystko, co potrzebne, 
aby człowiek mógł iść po właściwej drodze. 
„Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich 
słuchają. (...) Jeśli Mojżesza i Proroków nie 
słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, 
nie uwierzą”. Człowiek nie potrzebuje 
wizyty z zaświatów, aby się nawrócić. Przy-
powieść jasno mówi, że sam Pan Bóg jest 
obecny w świecie. On sam działa, i każdy 
ma swobodny dostęp do Niego. „Mojżesz 
i Prorocy” to Pan Bóg przemawiający przez 
ich usta, czyli Pismo Święte. Są to słowa 
Boga skierowane do każdego. To one po-
kazują kierunek, napominają, oświetlają 
drogę. Trzeba tylko z tej obecności korzy-
stać. Wtedy się nie pobłądzi.

ks. TOMASZ SULIK

23 niedziela zwykła
Wiele dzisiaj można usłyszeć na temat 

wymagań. Stawiają je szkoły, wyższe uczel-
nie, zakłady pracy, rozmaite instytucje. 
Stawiają je rodzice dzieciom, nauczyciele 
uczniom, profesorowie studentom, wycho-
wawcy wychowankom. Na ogół stawianie 
wymagań ma wymiar wychowawczy, wpły-
wa na kształtowanie charakteru, rozwija 
zdolności, określa priorytety. 

W 1983 r. w Częstochowie Jan Pa-
weł II mówił do młodych: „Musicie od 
siebie wymagać, choćby inni od Was nie 
wymagali”. To dzięki wymaganiom, jakie 
stoją przed nami, możemy się naprawdę 
rozwijać , określać cele do osiągnięcia, jak 
również dowiedzieć się czegoś o sobie. Te-
mat wymagań jest motywem przewodnim 
dzisiejszej Ewangelii. Jezus podejmuje 
ten wątek widząc wielki tłum, który za 
Nim podąża. Ta okoliczność wskazuje na 
jeszcze jeden powód stawiania wymogów. 
Jest nim poznanie prawdziwych motywów 
działania. Dlaczego tłum szedł za Jezusem? 
Czy widział w Nim rzeczywiście Mesjasza, 
Syna Boga żywego, Zbawiciela? Czy tylko 
wędrownego nauczyciela, krasomówcę, 
który ma w sobie na tyle charyzmy, żeby 
pociągnąć za sobą tłum?

Kryteria, które wprowadza Jezus nie 
pozostawiają cienia wątpliwości, że kto 
chce być Jego uczniem musi wybrać Jego 
i tylko Jego. Nie ma innej alternatywy. 
Dowodzą tego słowa, które na pierwszy 
rzut oka mogą wydawać się drastyczne: 
„Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma 
w nienawiści swego ojca i matki, żony 
i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie same-
go, nie może być moim uczniem. Kto nie 
nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie 
może być moim uczniem”. Dwa warunki 
pozwalające wejść do grona uczniów Je-
zusa to: kochać Go ponad wszystko i nieść 
swój krzyż. Można je spełnić tylko wtedy, 
jeśli się doświadczy Jego obecności. Bóg 
jeszcze nigdy w historii świata nie był tak 
blisko człowieka, jak wtedy, kiedy posłał na 
świat swojego Syna. To właśnie poczucie tej 
obecności powoduje, że człowiek dostrzega 
sens swojego życia. Świadomość tego, że 
On jest prawdziwie obecny, bliski sprawia, 
że można odwzajemnić Jego miłość, przy-
jąć swój krzyż i iść przez życie czując się 
kierowanym przez Tego, który nigdy nie 
błądzi, który jest „drogą, prawdą i życiem”. 
Ta odpowiedź miłością na miłość Boga 
powoduje, że człowiek zagłębia się coraz 
bardziej w Bogu i uświadamia sobie, że 
tylko w Nim wszystko nabiera sensu. 

Prawdziwa i szczera miłość do rodzi-
ców, do męża, do żony, do braci i sióstr, 
w końcu do siebie samego jest możliwa, 
jeśli znajduje swoje źródło w Bogu – Stwór-
cy wszystkiego. Uświadamiając sobie, że 
„On jest przed wszystkim i wszystko w Nim 
ma istnienie” (Kol 1, 17) oraz, że to On 
jest w nas „sprawcą i chcenia i działania 
zgodnie z Jego wolą” (Flp 2, 13) nabiera się 
pewności, że każdy dobry zamiar czyniony 
w imię Boga będzie możliwy do spełnienia 

w całości i że żadna niepewność jutra nie 
będzie mogła go zniszczyć. Wtedy nikt nie 
będzie mógł powiedzieć: „Ten człowiek 
zaczął budować, a nie zdołał wykończyć” 
(Łk 14, 30).

24 niedziela zwykła
W Roku Miłosierdzia, który przeżywa-

my szczególnie głośno wybrzmiewają słowa 
z dzisiejszej Ewangelii. Trzy przypowieści 
z 15 rozdziału Ewangelii według św. Łuka-
sza poruszają temat miłosierdzia Bożego. 
Jezus zostaje poniekąd sprowokowany do 
opowiedzenia ich poprzez szemranie uczo-
nych w Piśmie i faryzeuszów, że spotyka się 
z grzesznikami. Przypowieści o zaginionej 
owcy, o zgubionej drachmie i o synu mar-
notrawnym pokazują jaki naprawdę jest 
Pan Bóg. To On jest tym, który jak pasterz 
wyrusza na poszukiwanie zgubionej owcy, 
albo jak kobieta z przypowieści, kiedy spo-
strzega brak jednej drachmy zapala światło, 
wymiata dom, aby ją znaleźć. Jezus ukazuje 
swojego miłosiernego Ojca jako tego, który 
cały czas działa, który nigdy nie jest bierny. 
To On wychodzi na poszukiwanie tych, 
którzy zginęli, zagubili się. Wreszcie to On, 
miłosierny Ojciec wybiega z radością na 
spotkanie powracającego syna, gdy ten 
jest jeszcze daleko i w jednym momencie 
przebacza mu wszystko.

„W tych przypowieściach Bóg zawsze 
przedstawiony jest jako pełen radości, 
przede wszystkim, gdy przebacza. Znaj-
dujemy w nich istotę Ewangelii oraz naszej 
wiary, ponieważ miłosierdzie jest ukazane 
jako siła, która zwycięża wszystko, która 
wypełnia serce miłością i pociesza prze-
baczeniem” (Franciszek, Misericordiae 
vultus). Zadaniem chrześcijanina jest 
wpatrywać się w oblicze miłosiernego 
Ojca, aby przekazywać ten obraz innym. 
Owa aktywność Pana Boga, który cały czas 
szuka człowieka udziela się każdemu, kto 
kontempluje to miłosierne oblicze. Być 
„miłosiernym jak Ojciec” znaczy tyle co 
przyjąć od Pana Boga tę aktywność i swoim 
życiem głosić światu, że On jest miłosierny. 
Tak może czynić ten, kto sam doświadczył 
miłosierdzia, kto sam został przez Ojca od-
szukany i przekonał się, że miejsce w Jego 
domu cały czas czekało.

Bóg wysyła jasny sygnał człowiekowi, 
że życie można przeżyć dobrze i radośnie, 
bo dzięki miłosierdziu nigdy nie będzie 
sytuacji bez wyjścia. To ono sprawia, że 
z każdego upadku można powstać, a ścieżki 
wyboiste zamienią się w równiny (Por. Iz 42, 
16). Nigdy nie można zwątpić w miłosier-
dzie. Trzeba cały czas na nowo tej prawdy 
doświadczać i nigdy nie przestawać jej 
zgłębiać. 

25 niedziela zwykła
Dzisiejsza Ewangelia porusza w spo-

sób bardzo wymowny kwestię troski o zba-
wienie. Jezus opowiada przypowieść o nie-

Kalendarz liturgiczny

Ewangelia w obrazach

William Blake 
Archanioł Gabriel ukazujący się Zachariaszowi 
1799- 800, własność prywatna (Wiliam Osborn), Nowy Jork

WILLIAM BLAKE – XVIII-wieczny angielski poeta, malarz, pisarz, 
rytownik i drukarz, prekursor romantyzmu. Przez współczesnych 
sobie nazywany często Mad Blake (Szalony Blake), dziś uważany 
za największego mistyka wśród angielskich malarzy i poetów. Jego 
osobowość od wczesnych lat wykazywała uznawaną za dziwactwo 
skłonność do mistycyzmu. Doznawał licznych objawień i wizji, co 
odzwierciedlało się w jego malarstwie i poezji. Dzieła Williama Bla-
ke’a są ilustracją jego własnego hermetycznego systemu religijno-
filozoficznego, opartego na mistycznych przeżyciach i motywach 
biblijnych. W sztuce wyznawał pogląd, iż najważniejszy jest poetycki 
geniusz, natchnienie i objawienie. Wyobraźnia to Boski pierwiastek 
w człowieku, więc prawdziwymi chrześcijanami są artyści, gdyż 
żyją i działają pod wpływem natchnienia, a nie reguł. Blake osiągnął 
w malarstwie wielką głębię wypowiedzi, również jego mistyczna 
poezja jest dowodem wizjonerskiej wyobraźni. Nazwany szalonym 
poetą, William Blake nie zyskał za życia uznania ani dla swej poezji 

ani wizji malarskich. Jego geniuszem zafascynowali się dopiero 
artyści XX wieku.
Archanioł Gabriel ukazujący się Zachariaszowi należy do cyklu 50 
obrazów ilustrujących fragmenty Starego i Nowego Testamentu, 
namalowanych w latach 1799-1800.
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ŚWIĘCI ARCHIDIECEZJI

  Błogosławiony Michał Sopoćko, prezbiter 
wspomnienie 15 lutego

Życiorys. Michał Sopoćko urodził 
się 1 listopada 1888 r. w Juszewszczyźnie-
Nowosadach koło Oszmiany (Wileńsz-
czyzna). W 1910 r. wstąpił do seminarium 
duchownego w Wilnie, cztery lata później 
przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako 
wikariusz w Taboryszkach. W 1918 r. podjął 
dalsze studia teologiczne na Uniwersytecie 
Warszawskim, łącząc naukę z obowiąz-
kami kapelana wojskowego. W 1926 r. 
otrzymał stopień doktora teologii i został 
ojcem duchownym seminarium w Wilnie. 
Wykładał również na Wydziale Teologicz-
nym wileńskiego Uniwersytetu; w 1934 r. 
uzyskał habilitację. W latach 1933-1938 
był spowiednikiem s. Faustyny Kowalskiej. 
Kontakty z penitentką zainspirowały go 
do zgłębienia i szerzenia kultu Miłosier-
dzia Bożego, w formach przekazanych jej 
w objawieniach. Odtąd jego życie duchowe 
zaczęło koncentrować się wobec tajemnicy 
miłosierdzia jako najważniejszego przy-
miotu Boga. Z inspiracji ks. Michała po-
wstał Dzienniczek s. Faustyny, zawierający 
zapis jej życiowej drogi oraz doświadczeń 
wewnętrznych i wizji. Przyszły Błogosła-
wiony przyczynił się też do powstania 
obrazu Jezusa Miłosiernego z napisem 
„Jezu, ufam Tobie”. W czasie II wojny świa-
towej przebywał w ukryciu, zaś w 1944 r. 
przystąpił do opracowywania konstytucji 
przyszłego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Mi-
łosiernego, objawionego s. Faustynie. Jest 
również autorem Dziennika oraz licznych 
artykułów, homilii i kazań.

W 1947 ks. Michał przybył do Bia-
łegostoku na wezwanie abp. Romualda 
Jałbrzykowskiego. Podjął pracę w semi-
narium duchownym, pełnił funkcję ojca 
duchownego alumnów. Organizował kursy 
katechetyczne, inicjował wykłady otwarte 
o tematyce religijnej i społecznej. Nie 
ustawał w wysiłkach zmierzających do 
szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego oraz 
ustanowienia jego święta. W Białymstoku 
spędził 28 lat, przebywając w różnych 
rejonach miasta: w budynkach seminaryj-
nych przy ul. Słonimskiej i Orzeszkowej, 
w mieszkaniach przy ul. Poleskiej 44 i Złotej 
9. Posługiwał w kościele św. Rocha, kościele 
farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, kościele seminaryjnym św. 
Wojciecha i kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa (ul. Traugutta 25). Wobec 

pogarszającego się stanu zdrowia został 
przeniesiony do domu Sióstr Misjonarek 
Świętej Rodziny przy ul. Poleskiej 42. Tutaj 
zmarł w opinii świętości 15 lutego 1975 r. 
W 1987 rozpoczęto proces beatyfikacyjny 
na szczeblu diecezjalnym. Uroczysta be-
atyfikacja nastąpiła dnia 28 września 2008 
r. w białostockim Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego przy placu bł. ks. Michała Sopoćki 1. 
W liturgii bł. Michał Sopoćko wspominany 
jest 15 lutego.

Ikonografia. Wyobrażenia plastyczne 
przedstawiają bł. Michała w stroju kapłań-
skim, z księgą w ręce, niekiedy na tle obrazu 
Jezusa Miłosiernego.

Patronat. W dniu 15 lutego 2016 r. 
w czasie uroczystego posiedzenia Rady 

Miejskiej Białegostoku bł. Michał Sopoćko 
został ogłoszony patronem miasta. Jest 
także patronem kaplicy w budynku bia-
łostockiej Kurii Metropolitalnej, Centrum 
Formacji Katechetyczno-Pastoralnej (ul. 
Warszawska) i Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Białymstoku (ul. Pogodna). 
Imieniem Błogosławionego nazwano plac 
przed Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Kult w Archidiecezji Białostoc-
kiej. Szczególną cześć bł. Michał odbiera 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bia-
łymstoku (w ołtarzu bocznym spoczęły 
jego relikwie), założonym przez siebie 
Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego, 
domu sióstr przy ul. Poleskiej (miejscu 
śmierci) i poświęconych mu miejscach. 
W Białymstoku wytyczono „Szlak bł. Mi-
chała Sopoćki”, łączący miejsca związane 
z jego życiem i posługą. 

Z pism bł. Michała Sopoćki: „Naj-
większym niebezpieczeństwem duchowym 
naszych czasów jest zeświecczenie dusz 
ludzkich. Nastrój laicyzmu wciska się dziś 
zewsząd do wszystkich mniej odpornych 
dusz. Nie atakuje on, jak dawne herezje, 
poszczególnych dogmatów wiary, ale pod-
kopuje cały nadprzyrodzony światopogląd, 
usiłując odebrać sens życiu wewnętrzne-
mu, zbagatelizować je i usunąć poza nawias 
trosk współczesnego człowieka wszelkie 
pozaziemskie aspiracje i pragnienia. (...)

A jednak i dzisiaj nakaz Zbawiciela: 
«Idźcie więc i nauczajcie wszystkie naro-
dy, (...) Uczcie je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem» – jest aktualny, jak 
i dawniej. (...)

Równocześnie zatem z wysiłkiem od-
wiecznego wroga ludzkości, by dusze ludz-
kie zeświecczyć i pochłonąć w zawrotnym 
wirze życia wewnętrznego, duszpasterz ma 
rozwinąć i pogłębić wartości życia nad-
przyrodzonego, ma wychowywać świętych 
przez odpowiednie kierownictwo i rządy 
dusz pod wpływem idei miłosierdzia Boże-
go, zarówno w konfesjonale jak i poza nim”.

Modlitwa: Wszechmogący i miłosier-
ny Boże, Ty wybrałeś błogosławionego Mi-
chała, prezbitera, aby głosił światu orędzie 
Twego Miłosierdzia, spraw, prosimy, aby 
jego wierna posługa przynosiła wszystkim 
ludziom obfite owoce nawrócenia i święto-
ści. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

B. P.-D.

Trudności 
na modlitwie
Od dłuższego czasu trudno jest mi się 
modlić. Mam wiele rozproszeń. Trudno 
mi o skupienie. Nie umiem sobie z tym 
poradzić. Jak mam się modlić, aby moja 
modlitwa przynosiła owoce? 

Krystyna 

W Kompendium Katechizmu Kościoła 
Katolickiego znajdujemy następujące sło-
wa: „Modlitwa jest wzniesieniem duszy do 
Boga lub prośbą skierowaną do Niego o sto-
sowne dobra, zgodnie z Jego wolą. Jest za-
wsze darem Boga, który przychodzi, aby się 
spotkać z człowiekiem” (KKKK 534). Warto 
w tej katechizmowej definicji zwrócić 
uwagę na dwa sformułowania dotyczące 
istoty modlitwy. Pierwsze dotyczy prawdy, 
że na modlitwie winniśmy szukać przede 
wszystkim woli Bożej. Dobre samopoczu-
cie, jakkolwiek ważne z ludzkiego punktu 
widzenia, jest jednak sprawą drugorzędną. 
Druga rzecz, którą trzeba dostrzec, to fakt, 
że modlitwa jest darem Boga, czyli używa-
jąc terminu teologicznego, jest Jego łaską. 

Bóg przychodzi, aby się spotkać z czło-
wiekiem. Przez modlitwę Bóg nas formuje 
i wychowuje. Aby zobrazować tę Bożą peda-
gogię modlitwy, warto sięgnąć do biblijnej 
symboliki dwóch gór: Góry Przemienienia 
i Góry Oliwnej. Na Górze Przemienienia 
Apostołowie widząc Boską chwałę Jezusa 
doświadczają duchowej radości i zachwytu. 
Piotr w uniesieniu mówi: „Panie, dobrze, że 
tu jesteśmy” (Łk 9, 33). I chce przedłużyć 
ten moment, pozostać na Górze. Inaczej 
wygląda pobyt Chrystusa i uczniów na 
Górze Oliwnej. Pan Jezus mówi do Aposto-
łów: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie 
ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, 
ale ciało słabe” (Mt 26, 41). Oni jednak 
nie mieli wystarczająco siły woli, aby tak 
czynić. Zasnęli. Podobnie wygląda nasza 
modlitwa. Czasami doświadczamy w jej 
trakcie tak wielkiej duchowej radości, że 
chcielibyśmy ją zatrzymać najdłużej. Nie 
chcemy przerywać modlitwy. Dobrze nam 
tak być. Niekiedy jednak, i to raczej znacz-
nie częściej, doświadczamy odmiennych 
emocji. Ciężko jest nam się modlić, skupić, 
przychodzą rozproszenia, trudności. Nie 
jesteśmy zadowoleni z siebie. „Najczęstszą 
trudnością na modlitwie jest roztargnienie. 
Odwraca ono naszą uwagę od Boga i wyja-
wia, do czego jesteśmy przywiązani. Nasze 
serce powinniśmy wtedy pokornie skiero-
wać ku Panu. Modlitwie często towarzyszy 
oschłość, przezwyciężenie której pozwoli 

w wierze przylgnąć do Pana bez odczu-
walnego upodobania. Znużenie jest formą 
opieszałości duchowej, spowodowanej 
rozluźnieniem czujności i zaniedbaniem 
serca” (KKKK 574).

Czy nasza modlitwa, naznaczona 
roztargnieniem, oschłością lub znużeniem 
jest gorsza? Trudno mierzyć rzeczywi-
stość duchową kategoriami ziemskimi. 
Jeśli mimo tych niepowodzeń trwamy, 
nie zniechęcamy się, Pan Bóg widzi nasze 
pragnienia. Trwanie przed Bogiem na mo-
dlitwie, pomimo trudności, jest wyrazem 
miłości do Niego. Na modlitwie dokonuje 
się swoista walka. Jeszcze raz odwołajmy 
się do Katechizmu: „Modlitwa jest darem 
łaski, lecz zawsze zakłada zdecydowaną od-
powiedź z naszej strony, ponieważ ten, kto 
się modli, walczy przeciw sobie, otoczeniu, 
ale przede wszystkim przeciw podstępom 
kusiciela, który czyni wszystko, aby odwró-
cić człowieka od modlitwy. Walka modlitwy 
jest nierozłączna z postępem w życiu du-
chowym” (KKKK 572). Mamy świadomość, 
ile nieraz trzeba wysiłku, aby zawalczyć 
skutecznie o czas na modlitwę, o jej sys-
tematyczność, o to, by nie zniechęcać się 
niepowodzeniami. „Aby przezwyciężyć te 
przeszkody, potrzebne są pokora, ufność 
i wytrwałość” (KKKK 573). Apostołowie 
doświadczyli radości i zachwytu na Górze 
Przemienienia, aby ich wiara nie zachwiała 
się wówczas, gdy mieli, w niedługiej już 
przyszłości, doświadczyć godziny jej próby. 
Na modlitwie Pan Jezus również nam daje 
chwile radości, abyśmy się nie zniechęcili 
wtedy, gdy trzeba będzie przeżywać czas 
wewnętrznej walki.

Sakrament 
kapłaństwa 
czy sakrament 
święceń, kapłan 
czy prezbiter?
Jeszcze do niedawna używano terminu 
sakrament kapłaństwa. Dzisiaj mówi się 
o sakramencie święceń. Coraz częściej 
też, zwłaszcza w tekstach liturgicznych, 
np. wspominając jakiegoś świętego 
mówi się o nim: prezbiter, a nie kapłan. 
Jaka nazwa jest poprawna? Czy są mię-
dzy tymi terminami jakieś różnice?

Marcin 

Określenia sakrament kapłaństwa, 
święcenia kapłańskie oraz sakrament 
święceń, święcenia prezbiteratu w po-
wszechnej praktyce są używane zamien-
nie. W pewnym sensie można je uważać za 
synonimy. Jednak bardziej właściwa i pre-
cyzyjna, a przede wszystkim poprawna 
teologicznie nazwa to sakrament święceń. 
Nazwa ta, jak podaje definicja katechizmo-
wa, pochodzi od łacińskiego słowo ordo 
(liczba mnoga: ordines), który oznacza 
stan w Kościele, do którego wchodzi się za 
pomocą specjalnego obrzędu konsekracji, 
nazywanego ordinatio (zob. KKKK 323). 

Sakrament  święceń składa s ię 
z trzech stopni: episkopatu, prezbiteratu 
i diakonatu. Pierwszym, najniższym stop-
niem sakramentu święceń jest diakonat, 
natomiast pełnię sakramentu święceń 
otrzymuje biskup. Stosując powyższą 
nomenklaturę poprawne jest nazewnic-
two: biskup, prezbiter, diakon. Wszystkie 
te określenia mają grecką etymologię: 
episcopos (stróż), presbyteros (starszy), 
diakonos (sługa). Problem dotyczy drugie-
go stopnia święceń i zastosowania nazwy 
„prezbiter” w miejsce słowa „kapłan”. 
Taka zamiana napotyka na opór, głównie 
z tego powodu, że budzi skojarzenia pro-
testanckie. 

Pojęcie „kapłan” ma szerszy zakres 
znaczeniowy niż „prezbiter”. Kapłanem 
jest biskup i prezbiter. Uzasadnieniem 
dla stosowania terminu „prezbiter” może 
być używane słowo „prezbiterium”. Ma 
ono dwa znaczenia. Po pierwsze, oznacza 
wydzielone miejsce w kościele, tzw. strefę 
ołtarzową, gdzie w czasie liturgii posługują 
głównie kapłani, czyli prezbiterzy. Drugie 
znaczenie tego słowa posiada charakter 
osobowy i oznacza duchowieństwo danej 
jednostki kościelnej. Księża, którzy przyjęli 
święcenia w stopniu prezbiteratu, tworzą 
„prezbiterium” danej diecezji. 

W polskiej tradycji słowa: ksiądz, ka-
płan są bardzo mocno zakorzenione w ję-
zyku potocznym. Trudno je wykorzeniać. 
Postulowana poprawność teologiczna ma 
zastosowanie głównie w języku pisanym, 
zwłaszcza w pracach naukowych, które 
ze swej natury wymagają precyzyjności 
sformułowań. 

Pytania można kierować  
na adres Redakcji:  

ul. Kościelna 1A, 15-087 Białystok,  
e-mail: dm@archibial.pl

PYTANIA DO KSIĘDZA

INTENCJA OGÓLNA
Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, 
które stawia w centrum osobę ludzką.

INTENCJA EWANGELIZACYJNA
Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo 
Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangeliza-
cyjnej.

Intencje Apostolstwa Modlitwy na wrzesień 2016

Na pytania Czytelników odpowiada ks. dr MARIAN STRAKOWSKI.
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TERESA MARGAŃSKA

Niekończące się tłumy rozśpiewanych 
i roztańczonych młodych ludzi na długo 
zapadną w pamięci nie tylko mieszkańców 
Krakowa, lecz wszystkich, którzy gościli ich 
w swoich diecezjach lub, dzięki mediom, 
byli świadkami tego niezwykłego święta. Za 
sprawą Światowych Dni Młodzieży Polska 
nie tylko odmłodniała, ale stała się po prostu 
lepsza. Wśród tłumu rozentuzjazmowanej 
młodzieży, która od samego rana do wieczo-
ra przemierzała wzdłuż i wszerz ulice miast, 
słychać było chyba wszystkie języki. Świa-
dectwo wiary Polaków, połączone z wiarą 
tysięcy młodych z całego świata, stały się 
wielkim znakiem nadziei dla Kościoła.

Zaczęło się od Wojtyły
Myśląc o Światowych Dniach Mło-

dzieży zawsze sięgamy pamięcią do Jana 
Pawła II. To on jako pierwszy zaprosił mło-
dych do wspólnej modlitwy, śpiewów i prze-
żywania radości bycia ze sobą. Nie bał się 
odległości, ilości młodych (a zawsze były to 
miliony), trudnych tematów i pytań. Wyda-
wało się, że atmosfera z czasów pielgrzymek 
Papieża Polaka już nigdy się nie powtórzy. 
Stało się jednak inaczej. 

Najpierw Jan Paweł II, potem Benedykt 
XVI, a teraz Franciszek zaprasza, co więcej, 
zwołuje młodzież, a ona odpowiada. Wiele 
zwłaszcza lewicujących mediów wciąż 
pyta: „dlaczego…?”. Przecież nie jest to 
młody leader, gwiazda muzyki, showman 
popkultury, czy nawet akcji dobroczynnej. 

Co więc ich przyciąga? To z pewnością za-
sługa papieża Franciszka, jego osobistych 
cech charakteru, bezpośredniego języka 
i stylu bycia, jego otwartości i wrażliwości 
na innych, na każdą krzywdę, które bardzo 
mocno przemawiają do ludzi i rozbudzają 
w nich zainteresowanie i entuzjazm.

„Błogosławieni miłosierni”
Jednak głównym powodem wydaje 

się być fakt, że Papież wskazuje na Boga. 
Ukazuje Boga przede wszystkim miłosier-
nego i przebaczającego. I chyba właśnie 
to przemawia do głębi człowieka, który 
w naszych czasach jest tak często poraniony, 
skrzywdzony, dotknięty wewnętrznym ubó-
stwem, marginalizacją, ale również wojną 
i niesprawiedliwością społeczną. To właśnie 
ta Franciszkowa umiejętność przekazywa-
nia swoimi słowami i gestami miłosiernej 
miłości Boga porusza i przyciąga ludzi. 
Wszystkich – zarówno wierzących, jak i tzw.  
niewierzących, młodych i starszych, ludzi 
znaczących w świecie, jak i ludzi prostych. 
Dziś, pomimo wszystko, młodzież szuka 
Chrystusa, nie daje się tak łatwo omamić 
tym, co proponuje dzisiejszy świat, łatwym 
życiem przykrytym lukrem kłamstwa, po-
zornymi życiowymi sukcesami, pokusą wła-
dzy czy zysku kosztem drugiego człowieka. 

Stąd hasło „Błogosławieni miłosier-
ni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” 
(Mt 5,7). To kolejne z błogosławieństw 
rozważane przez młodych. Podczas spo-
tkania z młodzieżą świata w Rio de Janeiro 
papież Franciszek mówił: „Patrz, czytaj 

Błogosławieństwa, to ci dobrze zrobi!”. Prosił 
wówczas, aby ponownie odczytali ewange-
liczne błogosławieństwa i uczynili z nich 
konkretny program dla własnego życia. 
A w Krakowie wyjaśniał, że jedynie uczynki 
miłosierdzia „pomagają nam otworzyć się 
na Boże miłosierdzie, prosić o łaskę zrozu-
mienia, że bez miłosierdzia człowiek nic nie 
może uczynić”.

Młodzi nadzieją przyszłości 
Jan Paweł II zawsze mówił do młodych 

trudne i wymagające słowa, a oni słuchali 
i odpowiadali na nie swoim życiem – to jest 
fenomen Kościoła młodych! W Krakowie 
mówił i był z młodymi papież Franciszek. 
Nie „kadził”, nie żartował, mówił poważ-
nie… o sprawach ważnych. Mówił ich języ-
kiem. Prosto, ale mocno o tym, że życie jest 
jednorazowe i niepowtarzalne. Nie jakaś 
wirtualna rzeczywistość, ale prawdziwe 
życie. „Istnieją sytuacje, które mogą wy-
dawać się nam odległe, aż do chwili, kiedy 
w jakiś sposób ich nie dotkniemy. Istnieją 
rzeczywistości, których nie rozumiemy, 
ponieważ widzimy je tylko przez jakiś ekran 
(telefonu komórkowego lub komputera). Ale 
kiedy nawiązujemy kontakt z życiem, z tymi 
konkretnymi istnieniami, które nie są już za-
pośredniczone przez ekrany, wówczas dzieje 
się z nami coś mocnego, odczuwamy wszy-
scy zaproszenie do zaangażowania” – mówił 
na Campus Misericordiae, przestrzegając 
przed „myleniem szczęścia z wygodną ka-
napą”. Dalej podkreślał, że „gdy wybieramy 
wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, 
wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo i to 
bardzo wysoka: tracimy wolność”. 

Podczas spotkania z wolontariuszami 
Światowych Dni Młodzieży wskazał na 
dwa warunki, które pozwolą młodym być 
„nadzieją przyszłości”: na pamięć i od-
wagę. Pamięć o własnej historii, rodzinie, 
pamięć narodową można zachować jedy-
nie w kontakcie ze starszymi pokoleniami. 
„Młody człowiek pozbawiony pamięci nie 
jest nadzieją na przyszłość” – mówił Papież. 
Drugim warunkiem jest odwaga w stawianiu 
czoła temu, co niesie teraźniejszość. W tym 

miejscu nawiązał do przesłania zmarłego 
na nowotwór niespełna miesiąc wcześniej 
wolontariusza Maćka Cieśli. „Chciał być 
z nami. Nie udało się, ale miał odwagę 
stawić czoło, odwagę, by walczyć, nawet 
w najgorszej sytuacji. Ten młody człowiek 
(...) zasiał ziarno nadziei na przyszłość oraz 
na dziś – odwagi. A więc na dziś: odwaga, 
siła!” – zachęcał Franciszek. 

Papież z końca świata 
mówił do świata 

Mówił jednak nie tylko do młodych. 
W swoim przemówieniu na Wawelu po-
kazał, że jest do wizyty w Polsce dobrze 
przygotowany, a jego przemówienie miało 
skłonić Polaków do dostrzeżenia stojących 
przed nimi wyzwań współczesności w kon-
tekście ogólnym, który wymusza i szersze 
spojrzenie, i pewną powściągliwość w for-
mułowaniu sądów. Papież zachęcał naród 
polski, by „umiał w zmienionych warunkach 
historycznych postępować na swej drodze, 
wierny swoim najlepszym tradycjom”, 
a także, by „patrzył z nadzieją w przyszłość 
i na problemy, którym musi stawić czoło”. 
Franciszek wzywał do mądrości i miłosier-
dzia w sprawie uchodźców, do współpracy 
międzynarodowej na rzecz sprawiedliwości 
i pokoju, gdyż tylko tą drogą można do-
prowadzić do rzeczywistej poprawy losu 
uciekinierów. Zwrócił uwagę na sprawy 
szczególnie bliskie polskiemu Kościołowi, 
to jest na potrzebę prowadzenia polityki 
społecznej na rzecz rodziny oraz wsparcia 
rodzin najsłabszych i najuboższych.

Franciszek podczas swej wizyty w Pol-
sce odwiedził miejsca wyjątkowo dla Po-
laków ważne, m.in. Jasną Górę i były nie-
miecki obóz Auschwitz-Birkenau. Do wizyty 
w obozie powrócił podczas Drogi Krzyżowej 
na krakowskich Błoniach, zadając pytanie 
o wydarzenia, jakie dokonały się w tym obo-
zie zagłady, które stawiają człowiekowi pyta-
nia o Boga. „Gdzie jest Bóg? Jeśli na świecie 
istnieje zło, są ludzie głodni, spragnieni, 
bezdomni, wygnańcy i uchodźcy. Gdzie jest 
Bóg, gdy niewinni ludzie umierają z powodu 
przemocy, terroryzmu, wojen? Gdzie jest 
Bóg, kiedy bezlitosne choroby zrywają więzy 
życia i miłości?” – pytał. I odpowiadał: „Mo-
żemy tylko spojrzeć na Jezusa i Jego zapytać. 
A odpowiedź Jezusa jest następująca: „Bóg 
jest w nich, Jezus jest w nich, cierpi w nich, 
głęboko utożsamiony z każdym z nich. Jest 
on tak zjednoczony z nimi, że tworzy prawie 
jedno ciało”.

Pokazał w ten sposób, że Światowych 
Dni Młodzieży nie tworzą ludzie zamknięci 
w jakiejś szklanej kuli, zawieszeni nad pełną 
niepokoju ziemią. Niemal w każde swoje 
przemówienie wplatał jakiś wątek z histo-
rii, wskazywał na uczynki miłosierdzia, te 
najbardziej naglące w dzisiejszym świecie, 
a pod względem politycznym domagające 
się w pierwszej kolejności rozwiązań we 
wszystkich społeczeństwach, które pragną 
żyć w duchu Ewangelii. „Stawką jest nasza 
wiarygodność jako chrześcijan (...). W ob-
liczu zła, cierpienia, grzechu, dla ucznia 
Jezusa jedyną możliwą odpowiedzią jest 
dar z siebie, a nawet dar własnego życia, na 

wzór Chrystusa; to jest postawa służby” – 
podkreślał Papież.

Papież dziękuje Polakom
Tuż po powrocie do Rzymu, 3 sierpnia 

na audiencji ogólnej papież Franciszek 
podsumował swoją wizytę w Polsce, która 
miała miejsce 25 lat po Światowych Dniach 
Młodzieży, obchodzonych z Janem Paw-
łem II w Częstochowie, krótko po upadku 
„żelaznej kurtyny”. Zauważył, że „w ciągu 
tego ćwierćwiecza zmieniła się Polska, Eu-
ropa i świat, a ten Światowy Dzień Młodzieży 
stał się «znakiem proroczym» dla Polski, 
dla Europy i dla świata. Nowe pokolenie 
młodych, spadkobierców i kontynuatorów 
pielgrzymki rozpoczętej przez św. Jana 
Pawła II, dało odpowiedź na wyzwania dnia 
dzisiejszego, dało znak nadziei, a ten znak 
ma imię «braterstwo»”.

Dla Franciszka ta podróż była również 
niezwykle osobistą wizytą w naszej Oj-
czyźnie, osobistym doświadczeniem wiary 
Polaków. „Tutaj dotyka się namacalnie wiary 
świętego wiernego ludu Boga, który strzeże 
nadziei poprzez próby; i strzeże także owej 
mądrości, która jest równowagą między 
tradycją a innowacją, między przeszłością 
a przyszłością. A Polska przypomina dziś 
całej Europie, że nie może być mowy o przy-
szłości kontynentu bez jego wartości zało-
życielskich, których z kolei centrum stanowi 
chrześcijańska wizja człowieka. Wśród tych 
wartości znajduje się miłosierdzie, które-
go szczególnymi apostołami było dwoje 
wielkich Polaków: św. Faustyna Kowalska 
i św. Jan Paweł II” – mówił.

Wreszcie podróż ta miała także per-
spektywę globalną, była skierowana do 
świata wezwanego do odpowiedzi na wy-
zwania związane z zagrażającą mu wojną 
„w kawałkach”. Papież wyznał: „W tym mil-
czeniu [w Auschwitz-Birkenau] słuchałem, 
czułem obecność wszystkich dusz, które 
tutaj zginęły. Odczułem współczucie, mi-
łosierdzie Boga, jakie niektóre święte dusze 
potrafiły wnieść także do tej otchłani. W tym 
wielkim milczeniu modliłem się za wszyst-
kie ofiary przemocy i wojny. I tam, w tym 
miejscu, zdałem sobie sprawę, bardziej niż 
kiedykolwiek, z wartości pamięci, nie tylko 

jako pamięci wydarzeń minionych, ale jako 
ostrzeżenia i odpowiedzialności za dziś i za 
jutro, aby ziarno nienawiści i przemocy nie 
zakorzeniło się w bruzdach historii”.

W Panamie na pewno 
będzie Piotr

„Nie wiem czy będę w Panamie na 
kolejnych Światowych Dni Młodzieży, ale 
zapewniam was o jednym: Piotr tam będzie” 
– mówił do wolontariuszy zgromadzonych 
w Tauron Arenie w Krakowie papież Fran-
ciszek. Młodzi przyjechali do Polski nie tyle 
na zaproszenie kard. Bergoglio, ale papieża 
Franciszka. To urząd następcy św. Piotra 
dodał argentyńskiemu kardynałowi siły 
i znaczenia. Podobnie było z kardynałami 
Ratzingerem i Wojtyłą. I dlatego każdy z nich 
jest, czy też był nazywany „naszym papie-
żem”. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 
pokazały, że młodzi katolicy doskonale to 
rozumieją. Równie serdecznie witali Jana 
Pawła II, później Benedykta XVI, a teraz 
Franciszka. Bo wiedzą, że to Piotr naszych 
czasów, którego trzeba kochać, słuchać, ale 
też za którego trzeba się modlić, o co zresztą 
zawsze sam prosi. 

„Bardzo dziękuję za waszą obecność, 
za waszą bliskość. Bardzo wam dziękuję za 
to, że tak gorąco i serdecznie przyjęliście 
mnie w tych dniach. Zanim wyjadę, chcę 
zostawić wam błogosławieństwo. Ale także 
pragnę was prosić, byście nie zapominali 
modlić się za mnie” – powiedział na „do 
widzenia” z papieskiego okna Franciszek.

Niech naszą odpowiedzią będzie nie-
ustanne słuchanie słów Papieża i modlitwa 
za niego. Niech klimat Światowych Dni Mło-
dzieży, duch miłości miłosiernej wciąż trwa, 
niech nas przemienia, abyśmy i my mogli 
przemieniać rzeczywistość, w której żyjemy 
– nasze rodziny, środowiska, społeczeństwo, 
Ojczyznę i dzisiejszy świat.

Należy mówić z dumą, że w ostatnich 
dniach lipca 2016 r. w Polsce był cały świat, 
że były ŚWIATOWE DNI, że mówił o nas cały 
świat i pokazaliśmy całemu światu jakim 
narodem jesteśmy. 

To były ŚWIATOWE DNI!
Dlaczego w tytule zabrakło słowa „młodzieży”? Może dlatego, żeby nie zabierać 
radości bycia młodymi tym, którzy mają ponad 30-letni PESEL. Ale również 
dlatego, że młodość jest przywilejem wszystkich, którzy kochają Chrystusa. 
A skoro jest w Kościele aż tylu młodych duchem, co było tak bardzo widoczne 
w Krakowie, to ważniejszym określeniem tych dni staje się mimo wszystko słowo 
„światowe”, gdyż był na nich cały świat i cały świat mówił w tych dniach o Polsce.
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DO POLAKÓW 
Cechą charakterystyczną narodu polskiego 
jest pamięć. Zawsze byłem pod wrażeniem 
żywego zmysłu historycznego Papieża Jana 
Pawła II. Gdy mówił o narodach, wychodził 
od ich dziejów, aby podkreślić ich skarby 
humanizmu i duchowości. Świadomość 
tożsamości, wolna od manii wyższości, jest 
niezbędna dla zorganizowania wspólnoty 
narodowej na podstawie jej dziedzictwa 
humanistycznego, społecznego, politycz-
nego, ekonomicznego i religijnego, aby 
inspirować społeczeństwo i kulturę, za-
chowując je wiernymi wobec tradycji, 
a jednocześnie otwartymi na odnowienie 
i na przyszłość. 
W codziennym życiu każdej osoby, podob-
nie jak każdego społeczeństwa istnieją dwa 
rodzaje pamięci: dobra i zła, pozytywna 
i negatywna. Dobrą pamięcią jest ta, którą 
Biblia ukazuje nam w Magnificat, kantyku 
Maryi uwielbiającej Pana i Jego zbawcze 
dzieło. Pamięcią negatywną, jest nato-
miast ta, która spojrzenie umysłu i serca 
obsesyjnie koncentruje na złu, zwłaszcza 
popełnionym przez innych. Spoglądając na 
wasze najnowsze dzieje dziękuję Bogu, że 
potrafiliście sprawić, by przeważyła dobra 
pamięć.
Zachęcam naród polski, aby w świetle 
swojej tysiącletniej historii patrzył z na-
dzieją w przyszłość i na problemy, którym 
musi stawić czoło. Taka postawa sprzyja 
klimatowi szacunku między wszystkimi 
środowiskami w społeczeństwie i kon-
struktywnemu dialogowi między różnymi 
stanowiskami; stwarza ponadto najlepsze 
warunki dla rozwoju obywatelskiego, go-
spodarczego, a nawet demograficznego, 
rodząc ufność w możliwość zapewnienia 
dobrej przyszłości swoim dzieciom. Nie 
będą one bowiem musiały borykać się 
jedynie z problemami, ale będą cieszyć się 
pięknem natury, dobrem, które będziemy 
umieli pełnić i szerzyć, nadzieją, jaką po-
trafimy im dać.
Naród polski może liczyć, tak jak to było 
w całej jego długiej historii, na współpra-
cę Kościoła katolickiego, aby w świetle 
zasad chrześcijańskich, które go inspirują 
i które ukształtowały dzieje i tożsamość 
Polski, umiał w zmienionych warunkach 
historycznych postępować na swej dro-
dze, wierny swoim najlepszym tradycjom 
i pełen ufności i nadziei, także w chwilach 
trudnych.

Zamek na Wawelu, 27.07.2016

DO MŁODYCH
Kiedy Jezus dotyka serca młodego mężczy-
zny, czy młodej dziewczyny, to są oni zdolni 
do naprawdę wielkich dzieł. To budujące, 
słyszeć jak dzielą się swoimi marzeniami, 
swoim pytaniami oraz swoim pragnie-
niem, by przeciwstawiać się tym wszystkim, 
którzy mówią, że nic nie można zmienić. 
(...) Kościół dziś na was patrzy, powiem 
więcej, świat dzisiaj na was patrzy i chce 
się od was uczyć, by odnowić swoją ufność 
w miłosierdzie Ojca, który ma zawsze młode 
oblicze i nie przestaje nas zapraszać, abyśmy 
należeli do Jego Królestwa, które jest króle-
stwem radości, szczęścia, królestwem, które 
prowadzi nas zawsze naprzód.
Miłosierdzie ma zawsze młode oblicze. 
Serce miłosierne ma bowiem odwagę, by 
porzucić wygodę; serce miłosierne potrafi 
wychodzić na spotkanie innych, potrafi 
objąć wszystkich. Serce miłosierne potrafi 
być schronieniem dla tych, którzy nigdy 
nie mieli domu lub go stracili, potrafi stwo-
rzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, 
którzy musieli emigrować, jest zdolne do 
czułości i współczucia. Serce miłosierne 
potrafi dzielić swój chleb z głodnym, serce 
miłosierne otwiera się, aby przyjmować 
uchodźców oraz imigrantów. Powiedzieć 
wraz z wami „miłosierdzie”, to powiedzieć: 
szansa, przyszłość, zaangażowanie, zaufa-
nie, otwartość, gościnność, współczucie, 
marzenia. Czy jesteście zdolni do marzeń? 
Kiedy serce jest otwarte, jest zdolne do 
marzeń, jest w nim miejsce na miłosier-

dzie, czułość wobec cierpiących, miejsce, 
by stanąć obok tych, którzy w sercu nie 
mają pokoju, albo którym brakuje tego, co 
potrzebne do życia albo brakuje im naj-
piękniejszej rzeczy – wiary.
Napełnia mnie bólem, gdy spotykam ludzi 
młodych, którzy zdają się być przedwcze-
snymi „emerytami”. (...) Martwi mnie, 
gdy widzę ludzi młodych, którzy „rzucili 
ręcznik” przed rozpoczęciem walki. Którzy 
się „poddali”, nie rozpocząwszy nawet gry. 
Którzy idą ze smutną twarzą, jak gdyby ich 
życie nie miało żadnej wartości. Są to ludzie 
młodzi zasadniczo znudzeni... i nudni. 
Nudni, którzy zanudzają innych. (...) To 
trudne, a zarazem jest dla nas wyzwaniem, 
kiedy ludzie młodzi porzucają swoje życie 
w poszukiwaniu „oszołomienia” czy też 
owego wrażenia, że żyją, wchodząc na 
mroczne drogi, które w końcu zmuszają do 
zapłaty... i to do zapłacenia wysokiej ceny. 
Zastanówcie się, pomyślcie o wielu, mło-
dych, których znacie. Zastanawiające jest, 
gdy widzisz młodych, którzy tracą piękne 
lata swego życia i swoje siły na uganianiu 
się za sprzedawcami fałszywych iluzji 
(...), którzy okradają was z tego, co w was 
najlepsze. 

Błonia, Kraków, 28.07.2016

Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, po-
trzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która 
pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, 
całkiem bezpiecznie. Kanapa – jak te, które 
są teraz, nowoczesne, łącznie z masażami 
usypiającymi – które gwarantują godziny 
spokoju, żeby nas przenieść w świat gier 
wideo i spędzania wielu godzin przed 
komputerem. (...) Kanapa na wszelkie typy 
bólu i strachu. Kanapa sprawiająca, że zo-
stajemy zamknięci w domu, nie trudząc się 
ani też nie martwiąc. Kanapa-szczęście jest 
prawdopodobnie cichym paraliżem, który 
może nas zniszczyć bardziej, a najbardziej 
młodych. (...) Po trochu, nie zdając sobie 

z tego sprawy, stajemy się ospali, ogłupiali, 
otumanieni. Przedwczoraj rozmawiałem 
o młodych, którzy przechodzą na emerytu-
rę w wieku 20 lat. Dzisiaj mówię o młodych 
uśpionych, ogłupionych i otumanionych, 
podczas gdy inni – może bardziej żywi, ale 
nie lepsi – decydują o naszej przyszłości. 
Z pewnością dla wielu łatwiej i korzystniej 
jest mieć młodych ludzi ogłupiałych i otu-
manionych, mylących szczęście z kanapą; 
dla wielu okazuje się to wygodniejsze, niż 
posiadanie młodych bystrych, pragną-
cych odpowiedzieć na marzenie Boga i na 
wszystkie aspiracje serca”.

Campus Misericordiae, 30.07.2016

DO MAŁŻONKÓW 
Kiedy spotykam kogoś kto ma się pobrać 
– młodego chłopaka, który się żeni, czy 
dziewczynę, która wychodzi za mąż – mó-
wię: Ci to mają odwagę. Dlatego, że nie 
jest łatwo stworzyć rodzinę. Nie jest łatwo 
zaangażować się na całe życie. Trzeba być 
odważnym. Gratuluję więc Wam, bo Wy 
tę odwagę macie. Czasami pytają mnie: 
co zrobić, żeby rodzina zawsze zmierzała 
do przodu, pokonując wszelkie trudności. 
Zachęcam Was, żebyście zawsze korzystali 
z trzech słów. Z trzech słów, które wyrażają 
trzy postawy, które pomogą nam przeżyć 
życie małżeńskie. Bo w życiu małżeńskim 
pojawiają się trudności. Małżeństwo jest 
czymś tak pięknym, tak cudownym, że 
musimy o nie dbać, bo przecież jest ono na 
zawsze. Te trzy słowa to: pozwól, dziękuję 
i przepraszam.
Pozwól. Zawsze powinniśmy pytać współ-
małżonka – żona męża, czy mąż żony: co 
o tym myślisz? Czy uważasz, że tak po-
winniśmy zrobić? Nigdy nie narzucać siłą. 
Pozwól... Drugie słowo, to wdzięczność: 
ileż to razy mąż powinien powiedzieć żo-
nie „dziękuję” i ileż to razy żona powinna 
mężowi powiedzieć „dziękuję”. Bądźcie 
sobie wzajemnie wdzięczni, bo to właśnie 
małżonkowie udzielają sobie nawzajem 
sakramentu małżeństwa, a ten sakramen-
talny związek opiera się na wdzięczności. 
Dziękuję... Trzecie słowo, to przepraszam. 
To słowo bardzo trudno wypowiedzieć. 
W małżeństwie, czy to mąż, czy to żona, 
zawsze popełniają błędy. Umiejętność 
przyznania się do nich, przeprosiny i proś-
ba o wybaczenie bardzo pomagają.

ul. Franciszkańska 3, Kraków, 28.07.2016

DO KAPŁANÓW I OSÓB 
KONSEKROWANYCH 
W życiu kapłanów i osób konsekrowanych 
może pojawić się pokusa, by ze strachu 
lub wygody pozostać trochę zamkniętymi 
w swych środowiskach; Jezus wskazuje 
drogę w jednym kierunku: wyjść z naszych 
ograniczeń; to podróż bez biletu powrot-
nego. (...) Jezus nie lubi dróg przemierza-
nych połowicznie, przymkniętych drzwi, 
podwójnego życia. Wymaga, by wyruszyć 
w drogę bez obciążeń, wyjść rezygnując ze 
swoich zabezpieczeń. Życie najbliższych 
uczniów Jezusa, do grona których jesteśmy 
powołani, składa się z konkretnej miło-

ści, czyli służby i dyspozycyjności; jest to 
życie, gdzie nie ma przestrzeni zamknię-
tych i własności prywatnych, dla własnej 
wygody.
Można powiedzieć, że Ewangelia, żywa 
księga Bożego miłosierdzia, którą trzeba 
nieustannie czytać i odczytywać na nowo, 
ma wciąż na końcu białe karty: pozostaje 
księgą otwartą, do której pisania jesteśmy 
powołani – tym samym stylem, to znaczy 
wypełniając dzieła miłosierdzia. Pytam 
was, drodzy bracia i siostry: jakie są karty 
życia każdego z was? Czy są codziennie 
zapisywane? Czy są trochę zapisywane, 
a trochę nie? Czy może są puste? Niech 
nam w tym pomoże Matka Boża: Ona, 
która w pełni przyjęła Słowo Boże w życiu 
(por. Łk 8, 20-21), niech da nam łaskę bycia 
żyjącymi pisarzami Ewangelii; niech nasza 
Matka Miłosierdzia uczy nas troszczyć się 
konkretnie o rany Jezusa w naszych po-
trzebujących braciach i siostrach, zarówno 
bliskich jak i dalekich, chorych i migrantów, 
ponieważ służąc cierpiącym oddajemy 
cześć ciału Chrystusa.

Kraków – Łagiewniki, 30.07.2016

DO SŁUŻBY ZDROWIA 
Jakże bardzo chciałbym, abyśmy jako 
chrześcijanie byli zdolni do stawania 
u boku chorych tak, jak Jezus, z milcze-
niem, przytuleniem, z modlitwą. Nasze 
społeczeństwo jest niestety zanieczyszczo-
ne kulturą „odrzucenia”, która jest przeci-
wieństwem kultury gościnności. Zaś ofia-
rami kultury odrzucenia są właśnie osoby 
najsłabsze, najbardziej kruche; a to jest 
okrucieństwem. Miło natomiast widzieć, 
że w tym szpitalu najmniejsi i najbardziej 
potrzebujący są przyjmowani i otoczeni 
opieką. Dziękuję za ten znak miłości, jaki 
nam dajecie! To jest oznaka prawdziwej 
kultury ludzkiej i chrześcijańskiej: postawić 
w centrum uwagi społecznej i politycznej 
ludzi w najbardziej niekorzystnej sytuacji.
Czasami rodziny pozostają same w trudzie 
otaczania chorych opieką. Co robić? Z tego 
miejsca, gdzie można zobaczyć konkretną 
miłość, chciałbym powiedzieć: pomna-

żajmy dzieła kultury gościnności, dzieła 
ożywiane miłością chrześcijańską, miłością 
do Jezusa ukrzyżowanego, do Ciała Chry-
stusa. Służenie z miłością i czułą troską 
osobom potrzebującym pomocy sprawia, 
że wszyscy wzrastamy w człowieczeństwie 
i otwiera nam ono drogę do życia wiecz-
nego: kto pełni uczynki miłosierdzia, nie 
boi się śmierci.
Szpital w Krakowie – Prokocimiu, 29.07.2016

O (E)MIGRACJI POLAKÓW
Świadomość przebytej drogi i radość z po-
wodu osiągniętych celów dają siłę i pokój 
wewnętrzny, aby sprostać wyzwaniom 
chwili obecnej, wymagającym odwagi 
prawdy i stałego zaangażowania etycznego, 
aby procesy decyzyjne i operacyjne, a także 
relacje międzyludzkie, zawsze szanowały 
godność osoby. Obejmuje to każdy rodzaj 
działania: także gospodarkę, relację ze śro-
dowiskiem i sposób zarządzania złożonym 
zjawiskiem migracyjnym.
Trzeba zidentyfikować przyczyny emigracji 
z Polski, ułatwiając powrót osobom, które 
chcą wrócić. Jednocześnie potrzebna jest 
gotowość przyjęcia ludzi uciekających od 
wojen i głodu; solidarność z osobami po-
zbawionymi swoich praw podstawowych, 
w tym do swobodnego i bezpiecznego 
wyznawania swojej wiary. Równocześnie 
należy zabiegać o współpracę i koordynację 
na poziomie międzynarodowym, w celu 
znalezienia rozwiązania konfliktów i wojen, 
które zmuszają wielu ludzi do opuszczenia 
swoich domów i ojczyzny. Chodzi zatem 
o uczynienie tego, co w naszej mocy, aby 
ulżyć ich cierpieniom, niestrudzenie, in-
teligentnie i stale działać na rzecz sprawie-
dliwości i pokoju, świadcząc konkretnymi 
faktami o wartościach humanistycznych 
i chrześcijańskich.

Zamek na Wawelu, 27.07.2016

O TRWAJĄCYCH 
KONFLIKTACH 
Od pewnego czasu możemy powiedzieć: 
„świat jest w stanie wojny w kawałkach”. To 

SŁOWA, które trzeba zaPAMIĘTAĆ
Podczas papieskiej wizyty w Polsce z okazji Światowych Dni Młodzieży Franciszek 
wypowiedział wiele ważnych słów. Były to homilie, modlitwy, wystąpienia 
i apele.  Papież pozostawił nam treści, nad którymi warto się pochylić i jeszcze 
raz je przemyśleć. Wzywał do budowania jedności, wołał, byśmy jeszcze bardziej 
otworzyli się na wszystkich zagubionych, zranionych i poszukujących, zachęcał, 
by być miłosiernymi i zdolnymi do przebaczenia. Przypominamy wybrane 
fragmenty z tego, o czym mówił do nas Ojciec Święty, mając nadzieję, że słowa te 
będą dla nas drogowskazem na najbliższe lata.
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IZABELA AGATA ŚREDZIŃSKA

Od 21 do 25 lipca w Archidiecezji 
Białostockiej trwały Dni w Diecezji, 
czyli wydarzenia poprzedzające 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. 

Każda grupa z zagranicy mogła wy-
brać, w której diecezji chce przeżyć ostatnie 
przygotowania do spotkania z papieżem 
Franciszkiem. Diecezja białostocka, która 
na czas Światowych Dni Młodzieży przyjęła 
biblijną nazwę Betania, gościła blisko 800 
osób z szesnastu krajów. Większość z nich 
mieszkała w domach niemal 400 rodzin na 
terenie szesnastu parafii. Wyjątkami były 
jedynie grupy z Walii i USA, które wybrały 
nocleg w Domu Pielgrzyma w Różanym-
stoku oraz w seminarium w Białymstoku. 
Rodzin zadeklarowanych do przyjęcia 
młodych ze świata było dużo więcej niż 
uczestników. 

– „Przewodnią myślą ŚDM jest Miło-
sierdzie Boże. Ufamy, że to czas odnowienia 
w wierze i w zaufaniu do siebie, naszego 
zbliżania się do Boga i odnajdywania się 
w promieniach Jego Miłosierdzia” – mówił 
w wywiadzie ks. bp Henryk Ciereszko.

Bilet dla Brata
Powodami, dla których grupy rezy-

gnowały z przyjazdu do Polski były kłopoty 
z uzyskaniem wiz, niepokój związany 
z obecną sytuacją w Europie oraz trudności 
finansowe. Naprzeciw temu ostatniemu 
problemowi wyszło Krajowe Biuro Or-
ganizacyjne ŚDM, tworząc projekt Bilet 
dla Brata. Polegał on na dofinansowaniu 
uczestnictwa w ŚDM młodzieży z trzynastu 
krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia. 
W Betanii również pojawiły się takie grupy 
– z Rosji, Białorusi oraz Litwy.

Powszechność Kościoła
Wśród uczestników były osoby w róż-

nym wieku, zarówno nastolatkowie jak 
i osoby starsze, chociaż zdecydowaną 
większością była młodzież. Do Białegosto-
ku przybyli pielgrzymi niemal z każdego 
kontynentu. W Dniach w Diecezji uczest-
niczyły duże grupy ze Szwajcarii, Włoch, 
Litwy, Argentyny, a także pojedyncze osoby: 
z Wietnamu, Kuby, Białorusi czy USA. Dni 
w Diecezji cechowała ogromna różnorod-
ność, lecz ten sam cel – dzielenie się wiarą 
i radością. Jedna z wolontariuszek Betanii, 
Laura Maksimowicz tak podsumowała Dni 
w Diecezji:

– „Czułam wyjątkową jedność. My, 
młodzi z całego świata, tak różni od siebie, 
wyznajemy podobne wartości i wierzymy 

w jednego Boga, który jest bardzo ważną 
częścią naszego życia. To piękne, że mo-
żemy być dla innych świadectwem żywej 
wiary, że możemy nieść iskrę miłosierdzia 
wszystkim narodom”.

Dom w Betanii
Pierwsze grupy pojawiały się w Bia-

łymstoku jeszcze kilka dni przed oficjalnym 
rozpoczęciem Dni w Diecezji – 18 i 20 lip-
ca. Cały sztab wolontariuszy czekających 
godzinami na stadionie miejskim witał 
gości, rejestrował ich oraz kierował do po-
szczególnych parafii, skąd wszyscy trafiali 
do domów rodzinnych. 

Każda rodzina miała zapewnić piel-
grzymom nocleg, śniadanie i kolację. 
Jednak w wielu przypadkach gościna nie 
ograniczała się do niezbędnego minimum. 
Szykowano smaczne potrawy, w wolnym 
czasie pokazywano piękne zakątki Podla-
sia. Z relacji wynika, że po tygodniu – gdy 
wszyscy wyruszali do Krakowa – ciężko 
było niektórym rodzinom rozstać się z mło-
dzieżą. Gospodarze robili wszystko, by ich 
goście czuli się dobrze.

Białystok – Miasto Miłosierdzia
Plan Dni w Diecezji był bardzo różno-

rodny. Nie brakowało czasu na modlitwę, 
rozrywkę, poznawanie nowych osób, zwie-
dzanie regionu. Już na etapie wstępnego 
układania planu wydarzeń organizatorom 
zależało, by pokazać młodym z całego 
świata, że Białystok jest Miastem Miłosier-
dzia. Uczestnicy wydarzeń diecezjalnych 
poznali bliżej osobę bł. ks. Michała So-
poćki i historię Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego. 21 lipca wszyscy goście w procesji 
z archikatedry mieli okazję wziąć udział 

w Drodze Światła składającej się z trzech 
stacji połączonych z rozważaniem Słowa 
Bożego. Podczas czuwania modlitewnego 
prowadzonego przez sekcję muzyczną oraz 
ewangelizacyjną czytane były fragmenty 
Dzienniczka św. s. Faustyny w kilku języ-
kach. Po nim od Paschału przekazano iskrę 
Bożego Miłosierdzia, przygotowane były 
także na tę okazję lampiony, które goście 
zabrali ze sobą do domów.

Wolontariusze w pewnym momencie 
przygotowań do ŚDM dostrzegli potrzebę 
pokazania głównego źródła Bożego Miło-
sierdzia, jakim jest sakrament pokuty i po-
jednania. Wiedząc, że są kraje, w których 
spowiedź indywidualna schodzi na dalszy 
plan w porównaniu z resztą sakramentów 
przygotowali widowiskowy spektakl. Sekcja 
ewangelizacyjna tygodniami spotykała się, 
by szlifować pantomimę o tym, jak Chry-
stus uwalnia i oczyszcza.

– „Jestem pod wrażeniem tego, jak 
Polacy kochają i czczą wizerunek Jezusa 
Miłosiernego, a także św. s. Faustynę i bł. 
ks. Michała Sopoćko. Da się odczuć, że 
wierni w tej diecezji mają duży szacunek 
do Eucharystii – chyba większy niż w in-
nych miejscach w Polsce. Uważam, że to 
z powodu Wydarzenia Eucharystycznego 
w Sokółce. Mogliśmy się wiele nauczyć” 
– mówiła Jurgita Raudytė, koordynatorka 
grupy litewskiej.

– „Wspaniałe jest to, że jesteśmy tu 
wszyscy razem, radujemy się naszą wiarą 
w Chrystusa, poznając jego miłosierdzie, 
czyli główny temat Światowych Dni Mło-
dzieży. To wszystko jest jak spełnienie 
marzeń. Wierzę, że poprzez to wydarzenie 
Bóg rozprzestrzenia swoją miłość na cały 
świat” – dodaje Mark Aziz z Walii.

Dni, które zapisały się w historii miastajest wojna. Była wojna w 1914 z jej meto-
dami: następnie ta w latach 1939-1945 inna 
wielka wojna w świecie, a teraz ta. Może nie 
jest tak jednorodna czy zorganizowana, 
ale to jest wojna. Ów święty kapłan, który 
zginął właśnie w chwili, kiedy sprawował 
modlitwę za cały Kościół, jest jeden, ale 
jak wielu ginie chrześcijan, ilu niewinnych 
ludzi, dzieci... Pomyślmy na przykład 
o Nigerii. „Ale to jest Afryka...”. To wojna. 
Nie bójmy się powiedzieć prawdy, że świat 
jest w stanie wojny, ponieważ utracił pokój.
Kiedy mówię o wojnie, mówię o wojnie na 
poważnie, nie o wojnie religijnej. Istnieje 
wojna interesów, jest wojna o pieniądze, 
jest wojna o zasoby natury, jest wojna 
o panowanie nad narodami: to jest wojna. 
Ktoś mógłby pomyśleć: „On mówi o woj-
nie religijnej”. Nie, wszystkie religie chcą 
pokoju. Wojny chcą inni. Czy to jest jasne?

Samolot Rzym – Kraków, 27.07.2016

O POSTAWIE SŁUŻBY
Dziś ludzkość potrzebuje mężczyzn i ko-
biet, a szczególnie ludzi młodych, takich 
jak wy, którzy nie chcą przeżywać swojego 
życia połowicznie, młodych gotowych 
poświęcić swoje życie w bezinteresownej 
służbie braciom najuboższym i najsłab-
szym, na wzór Chrystusa, który oddał się 
całkowicie dla naszego zbawienia. W ob-
liczu zła, cierpienia, grzechu, dla ucznia 
Jezusa jedyną możliwą odpowiedzią jest 
dar z siebie, a nawet dar własnego życia, na 
wzór Chrystusa; to jest postawa służby. Jeśli 
ktoś, kto nazywa siebie chrześcijaninem, 
nie żyje, aby służyć, służy tylko, aby żyć. 
Swoim życiem zapiera się Jezusa Chrystusa.
Dzisiejszego wieczoru, drodzy młodzi, Pan 
ponownie zaprasza was, byście stawali się 
aktywnymi bohaterami służby; pragnie 
was uczynić konkretną odpowiedzią na 
potrzeby i cierpienia ludzkości; chce, aby-
ście byli znakiem Jego miłosiernej miłości 
dla naszych czasów! Aby wypełnić tę misję, 
wskazuje On wam drogę osobistego zaan-
gażowania i poświęcenia samych siebie: 
jest to Droga Krzyżowa. Droga Krzyżowa 
jest drogą szczęścia pójścia za Chrystu-
sem aż do końca, w często dramatycznych 
okolicznościach życia codziennego; jest to 
droga, która nie boi się niepowodzeń, mar-
ginalizacji lub samotności, ponieważ wy-
pełnia serce człowieka pełnią Jezusa. Droga 
Krzyżowa jest drogą życia i stylu Boga, 
którą Jezus prowadzi także pośród ścieżek 
społeczeństwa czasami podzielonego, nie-
sprawiedliwego i skorumpowanego.

Błonia, Kraków, 29.07.2016

O UCHODŹCACH 
Potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi 
uciekających od wojen i głodu; solidarność 
z osobami pozbawionymi swoich praw 
podstawowych, w tym do swobodnego 
i bezpiecznego wyznawania swojej wiary. 
Równocześnie należy zabiegać o współpra-
cę i koordynację na poziomie międzyna-
rodowym, w celu znalezienia rozwiązania 

konfliktów i wojen, które zmuszają wielu 
ludzi do opuszczenia swoich domów i oj-
czyzny. Chodzi zatem o uczynienie tego, co 
w naszej mocy, aby ulżyć ich cierpieniom, 
niestrudzenie, inteligentnie i stale działać 
na rzecz sprawiedliwości i pokoju, świad-
cząc konkretnymi faktami o wartościach 
humanistycznych i chrześcijańskich.

Zamek na Wawelu, 27.07.2016

O RODZINIE I ŻYCIU 
Polityka społeczna na rzecz rodziny, pierw-
szej i podstawowej komórki społeczeństwa, 
aby wspierać te najsłabsze i najuboższe, 
pomagając im w odpowiedzialnym przy-
jęciu życia, stanie się w ten sposób jeszcze 
bardziej skuteczna. Życie musi być zawsze 
przyjęte i chronione – zarówno przyjęte jak 
i chronione – od poczęcia aż do naturalnej 
śmierci, i wszyscy jesteśmy powołani, aby 
je szanować i troszczyć się o nie. Z drugiej 
strony do zadań państwa, Kościoła i społe-
czeństwa należy towarzyszenie i konkretna 
pomoc wszystkim, którzy znajdują się 
w sytuacji poważnej trudności, aby dziecko 
nigdy nie było postrzegane jako ciężar, lecz 
jako dar, a osoby najsłabsze i najuboższe 
nigdy nie były pozostawiane samym sobie.

Zamek na Wawelu, 27.07.2016

O RADOŚCI I MIŁOSIERDZIU
Nie bójcie się, ale pomyślcie o słowach tych 
dni: „Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią”. Mogą was osą-
dzać, że jesteście marzycielami, bo wierzy-
cie w nową ludzkość, która nie godzi się na 
nienawiść między narodami, nie postrzega 
granic krajów jako przeszkody i zachowuje 
swoje tradycje bez egoizmu i resentymen-
tów. Nie zniechęcajcie się: z waszym uśmie-
chem i z otwartymi ramionami wy głosicie 
nadzieję i jesteście błogosławieństwem 
dla jednej rodziny ludzkiej, którą tutaj tak 
dobrze reprezentujecie.
Kiedy w życiu zdarza nam się, że mierzymy 
nisko zamiast wysoko, może nam pomóc ta 

wspaniała prawda: Bóg jest wierny w mi-
łości względem nas, a nawet nieustępliwy. 
Pomoże nam myśl, że kocha nas bardziej, 
niż my kochamy samych siebie, że wierzy 
w nas bardziej, niż my wierzymy w siebie, 
że zawsze nam „kibicuje” jako najbar-
dziej niezłomny z fanów. Zawsze czeka 
na nas z nadzieją, nawet gdy zamykamy 
się w naszych smutkach, ciągle rozpamię-
tując doznane krzywdy i przeszłość. Ale 
przywiązywanie się do smutku nie jest 
godne naszej postury duchowej! Jest to 
w rzeczywistości jakiś wirus, który zaraża 
i blokuje wszystko, który zamyka wszelkie 
drzwi, który uniemożliwia rozpoczęcie ży-
cia na nowo, ponowny start. Bóg jest jednak 
nieustępliwy w nadziei: zawsze wierzy, że 
możemy się podnieść i nie poddaje się, 
widząc nas przygaszonych i bez radości. 
Jesteśmy bowiem zawsze Jego umiło-
wanymi dziećmi. Pamiętajmy o tym na 
początku każdego dnia. Warto, abyśmy co 
rana mówili w modlitwie: „Panie, dziękuję 
Ci, że mnie kochasz; spraw bym zakochał 
się w moim życiu!”. Nie w moich wadach, 
które muszą być poprawione, ale w życiu, 
które jest wielkim darem: jest ono czasem, 
aby kochać i być kochanym. 
Moglibyśmy powiedzieć, że Światowy 
Dzień Młodzieży, rozpoczyna się dziś 
i trwać będzie jutro, w domu, bo od teraz 
to tam Jezus chce ciebie spotykać. Pan nie 
chce zostać tylko w tym pięknym mieście 
albo w miłych wspomnieniach, ale chce 
przyjść do twego domu, być obecnym 
w twoim codziennym życiu: w nauce, 
studiach i pierwszych latach pracy, przy-
jaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. 
Jakże się to Jemu podoba, aby to wszystko 
było Mu zaniesione w modlitwie! Jakże bar-
dzo ufa, że pośród wszystkich codziennych 
kontaktów i czatów na pierwszym miejscu 
będzie złota nić modlitwy! Jakże bardzo 
pragnie, aby Jego Słowo przemawiało do 
każdego twego dnia, aby Jego Ewangelia 
stała się twoją i była twoim „nawigatorem” 
na drogach życia.

Campus Misericordiae, 31.07.2016
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W kolejnych Dniach pielgrzymi od-
wiedzili Sokółkę i Świętą Wodę. Na Górze 
Krzyży odbyła się wspólna modlitwa pod 
wykonanym na pamiątkę Dni w Diecezji 
Krzyżu ŚDM. Wszyscy uczestnicy tworzyli 
olbrzymi krąg, trzymając się za ręce. Ko-
lejnego dnia odbyli w sumie kilkanaście 
wycieczek po regionie i samym Białymsto-
ku. Uczestniczyli w koncertach zespołów 
„Sirion”, „Siostry Jeremiasza”, „StronaB”, 
poznali repertuar białostockich scholi 
„Winnicy” i „Bożego Echa”. W niedzielę 24 
lipca modlili się podczas koncertu uwiel-
bienia prowadzonym przez sekcję muzycz-
ną „Betanii”. Niedziela była także okazją 
do spędzenia czasu w parafii goszczącej 
i w gronie rodzinnym. Każda grupa miała 
wspólną Mszę św. w swojej parafii, często 
włączając się czynnie w liturgię. Taka sytu-
acja miała miejsce m.in. w parafii św. An-
drzeja Boboli, która gościła grupę z Zambii 
oraz 24-letnią dziewczynę z Wietnamu.

– „Podczas niedzielnej Mszy Zam-
bijczycy śpiewali i tańczyli. Jak na nich 
patrzyłam to pomyślałam, że Pan Bóg 
jest wspaniały, że pozwala nam wielbić 
Jego imię w tylu językach i na tyle różnych 
sposobów! Porównując z liturgią w Polsce, 
w Wietnamie prawie nikt nie klęka przystę-
pując do Komunii św. Nie podaje się także 
dłoni przekazując znak pokoju, jedynie 
skłania głowę. Takie nowe doświadczenia 
są bardzo ubogacające” – mówiła Thao Dao 
Phuong pochodząca z Wietnamu.

Wolontariat – bezinteresowny 
dar z siebie

Betania przygotowywała się do ŚDM 
przez trzy lata w kilku wyspecjalizowanych 

grupach, czyli sekcjach, m.in. logistycznej, 
językowej, medialnej, wolontariatu. Na 
trzy miesiące przed Dniami w Diecezji 
nastąpiło przegrupowanie z sekcji do grup 
zadaniowych. Każda z nich miała przypi-
sane konkretne osoby i odpowiadała za 
poszczególne wydarzenia podczas Dni 
w Diecezji. 

– „Młodzież wywiązała się dobrze 
z powierzonych im zadań. Wolontariat to 
nie była sama praca i akcje. Przez kilka-
dziesiąt miesięcy budowaliśmy atmosferę 
swoistej rodziny, choć każdy z nas był inny. 
Przychodziły osoby z różnych szkół czy 
wspólnot i w różnym wieku. Od początku 
moim pragnieniem było, żeby wolonta-
riusze poczuli się w biblijnej Betanii jak 
we własnym domu. Zależało mi, żeby 
poprzez spotkania i integrację poczuli się 
gospodarzami Światowych Dni Młodzieży 
w Białymstoku – takimi jak Marta, Maria 
i Łazarz czekający na Jezusa” – mówił po 
zakończeniu wydarzeń centralnych ks. 
Rafał Arciszewski, diecezjalny koordynator 
przygotowań do ŚDM.

Koordynator wolontariatu w Archi-
diecezji Białostockiej stworzył m.in.: gru-
pę rejestrującą przybyłych gości, grupy 
porządkowe odpowiedzialne za kierowa-
nie pielgrzymów i niesienie flag, zespół 
prasowy relacjonujący w mediach po-
szczególne wydarzenia, grupę techniczną 
odpowiedzialną za rozstawianie znaków 
informacyjnych, rozpalanie ognisk i pomoc 
w rozstawianiu scen. Działały także grupy 
wolontariuszy w każdej parafii goszczącej. 
To oni mieli najbliższy kontakt z młodzieżą 
z zagranicy, organizowali tzw. poranki w pa-
rafiach – czyli modlitwy oraz małe dzieła 
miłosierdzia, a także integrację.

– „Mam w pamięci szereg osób, któ-
rym należą się ogromne podziękowania, 
którzy poświęcili wiele czasu na działania 
związane z tym ogromnym wydarzeniem. 
Myślę przede wszystkim o koordynatorach 
sekcji, a także o odpowiedzialnych za po-
szczególne zadania podczas Dni w Diecezji. 
W sumie było to blisko sześćdziesiąt za-
angażowanych osób. Wdzięczność kieruję 
jednak w stronę wszystkich wolontariuszy, 
którzy byli związani z Betanią” – dodaje ks. 
Arciszewski.

„Młodzi powinni zostawić 
po sobie ślad”

Tak mówił papież Franciszek podczas 
wydarzeń centralnych w Krakowie. Dni 
w Diecezji niewątpliwie zostawiły trwały 
ślad. Setki fotografii i filmików, wciąż od-
wiedzany Krzyż ŚDM stojący w Świętej 
Wodzie czy hymn napisany przez Piotra 
Kurstaka pod tytułem Serca gotowe na 
długo będą wspominane przez miesz-
kańców. Ale to nie są jedyne pozostałości 
po tych wydarzeniach. Przede wszystkim 
Dni w Diecezji pokazały, że młodzi ludzie 
Kościoła potrafią czerpać ze swojej wiary 
radość. Entuzjazm był widoczny na każ-
dym kroku – w parafiach, na ulicach czy 
w środkach komunikacji miejskiej. Pod-
czas tych wydarzeń nawet świeckie mass 
media relacjonowały wszystkie działania 
wolontariuszy oraz aktywności podejmo-
wane przez pielgrzymów, nie pomijając 
przy tym wydarzeń czysto duchowych. 
Jak gdyby oczywiste było, że w tym czasie 
dzieją się rzeczy, które przechodzą do hi-
storii i w takim charakterze w Archidiecezji 
Białostockiej szybko się nie powtórzą. 

ks. RAFAŁ JANUSZEWSKI

W pamiętnych, organizowanych przez 
Jana Pawła II, Światowych Dniach Mło-
dzieży w Częstochowie w roku 1991 wśród 
rzeszy pielgrzymów, znalazła się również 
skromna delegacja z Kuby, skromna, bo 
jednoosobowa: zaledwie jedna dziewczyna 
z Manzanillo. Po 25 latach, dzięki ogromnej 
życzliwości i hojności Polaków, na spo-
tkanie młodych wyruszyła dwudziestka 
Kubańczyków, podzielona na trzy grupy. 
Moja, trzyosobowa, właśnie z Manzanillo, 
miała zaszczyt gościć w Archidiecezji Bia-
łostockiej. 

Zanim doszło do wyjazdu musieli-
śmy przygotować niezbędne dokumenty: 
paszporty, których wyrobienie kosztuje 
100 euro (średnie zarobki to 12 euro), wizy 
i ubezpieczenie. Równolegle prowadziłem 
lekcje języka i kultury polskiej, geografii i... 
survivalu miejskiego, czyli kurs przeżycia 
na lotnisku, w metrze, sklepie i ogólnie, 
w „cywilizacji zachodniej”. 

Aby zrozumieć sens powyższych za-
biegów, parę słów o sytuacji w naszym 
socjalistycznym, kubańskim „raju”. Man-
zanillo, 110-tysięczne miasto, leży 800 km 
od Hawany, w najbiedniejszej i najbardziej 
zaniedbanej prowincji Kuby Granmie. 
Dawniej kwitnące imperialistycznym ze-
psuciem miasto portowe, po rewolucji 
w 1960 roku wyrzekło się bogactwa i przy-
jęło jedyną prawdziwą drogę ku świetlanej 
przyszłości pod przewodem Fidela Castro. 
Z nabrzeża portowego pozostały jedynie 
szkielety budynków, brak jest przemysłu, 
sklepy zieją pustką, bądź straszą chińską 
tandetą najpodlejszego sortu. Istnieje 
wprawdzie kilka sklepów „luksusowych”, 
podobnych do naszych „Pewexów” z lat 
80., jednak zakupy w nich są horrendalnie 
drogie. Turyści omijają ten zakątek Kuby 
szerokim łukiem: brak oczyszczalni ście-
ków uczynił tę część Morza Karaibskiego 
niezdatną do kąpieli. Za miastem ciągną się 
pola ryżowe i trzciny cukrowej. Rolnictwo 
opiera się na pracy rąk i starych traktorach, 
częściej wołach. Jeden samochód osobowy 
przypada na 100 mieszkańców. Od kilku lat 
na głównym rynku jest strefa Wi-Fi, lecz 
z najwolniejszym i najdroższym interne-
tem na ziemskim globie: 2 euro za godzinę 
(miesięczna pensja pozwala wykupić 6 go-
dzin) i prędkości 56 kb/s. Brakuje czasem 
wody w kranach, po chleb stoi się w kolejce, 
część tańszej żywności kupuje się na kartki. 
Nie powinno więc nikogo dziwić, że naszą 
wyprawę do Polski można porównać do 
wyjazdu Polaków z zatęchłej komuny lat 
70. do krajów Europy Zachodniej lub USA.

W mojej grupie znalazła się trójka 
Kubańczyków, studentów medycyny: Isis, 
Maria i Pedro, należących do Apostolstwa 
Miłosierdzia Bożego. Spotykają się w ko-
ściele na Eucharystii, Różańcu lub Koronce. 
Modlą się także „po domach”, odwiedzając 

sąsiadów, znajomych i chorych, często 
niewierzących, lecz proszących o duchowe 
wsparcie. Na Kubie grupy im podobnych 
wolontariuszy pomagają kapłanom w nie-
dzielnej Mszy św. w kaplicach dojazdo-
wych i prowadzą ewangelizację w swoich 
środowiskach. 

Pierwszą część Światowych Dni Mło-
dzieży spędziliśmy w Archidiecezji Bia-
łostockiej. Zostaliśmy gościnnie przyjęci 
w parafii pw. św. o. Pio w Białymstoku. 
Będąc jeszcze na Kubie nawiązaliśmy kon-
takt z młodzieżą tej parafii, wolontariu-
szami, którymi opiekował się ks. Andrzej 
Szczepańczyk. Mimo różnic językowych 
wolontariusze i uczestnicy potrafili się 
porozumieć. Podczas wspólnych modlitw, 
posiłków, wyjazdów, zwiedzania i koncer-
tów młodzi Polacy opiekowali się przyby-
szami. Na Kubańczykach wywarła wielkie 
wrażenie gościnność i kultura Polaków. Nie 
spodziewali się tak wielkiej serdeczności, 
otwartości i hojności. Na każdym niemal 
kroku odbieraliśmy gesty życzliwości: 
chęć pomocy w transporcie, w zakupach, 
wyżywieniu. W pewnej restauracji odmó-
wiono przyjęcia zapłaty, zapraszając nas 
ponownie na darmowy posiłek, kiedy tylko 
zapragniemy. 

Podczas późniejszych rozmów moi 
Kubańczycy wielokrotnie wspominali, że 
największe wrażenie robiły na nich wspól-
ne modlitwy, zwłaszcza procesja do Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego i wieczorna 
adoracja przy relikwiach bł. ks. Michała 
Sopoćki. Oprawa muzyczna, pantomima, 
rozważania Pisma Świętego, tłumaczone 
na wiele języków, sprawiały, że młodzież 
mogła poczuć się zjednoczona z obecnymi 
w świątyni katolikami z innych krajów. 

Po zakończeniu tygodnia, pojechali-
śmy wraz z Duszpasterzem i grupą wolon-
tariuszy z parafii św. o. Pio do Krakowa. Tam 
czekało na nas nowe przeżycie: wielkiego 
tłumu, z każdego krańca świata, mówiące-

go w dziesiątkach języków, wymachującego 
setkami flag i zjednoczonego na wspólnej 
modlitwie z Ojcem Świętym. Świadomość 
powszechności Kościoła, zwłaszcza wśród 
młodych, był doświadczeniem, którego po-
trzebowali. Przekonanie, że nie są w mniej-
szości, daje siłę i bezpieczeństwo. 

W Krakowie spełniło się wielkie 
pragnienie Isis, Marii i Pedro: modlitwa 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ła-
giewnikach. Wiele o nim słyszeli na spo-
tkaniach Apostolatu Miłosierdzia Bożego 
w swojej ojczyźnie, wiele czytali o ks. 
Sopoćce i s. Faustynie. Podczas Dni Mło-
dzieży mogli na własne oczy zobaczyć to, 
co jeszcze kilka miesięcy wcześniej było 
poza orbitą ich najśmielszych marzeń! 
Wcześniejsza pielgrzymka do Wilna, parę 
dni przed oficjalnym rozpoczęciem ŚDM 
i wizyta w Łagiewnikach, spinały klamrą 
ich wyprawę do Polski w Roku Miłosierdzia. 

Dla pielgrzymów z Kuby pobyt w Pol-
sce i bezpośrednie zetknięcie się z innym 
światem, którego obraz był wcześniej 
dostępny wyłącznie na ekranie telewizora 
i kina, był wyprawą życia. Wracaliśmy jed-
nak w smutnych nastrojach. Świadomość 
przeżyć duchowych, doświadczonego do-
bra i serdeczności, możliwość zwiedzenia 
pięknych miast, dawała poczucie spełnie-
nia, lecz także napełniała goryczą, jak... 
wygnanie z Raju. Powrót do kraju, który 
w codziennej propagandzie zapycha uszy 
osiągnięciami socjalizmu, a w rzeczywisto-
ści nie zapewnia podstawowych produktów 
i traktuje Kościół jako zło konieczne, nie 
był łatwy po poznaniu prawdy o istnieniu 
lepszego świata. 

Na lotnisku w Hawanie brutalnie 
przypomniano nam o powrocie: chłodne 
zachowanie urzędników w stosunku do ob-
cokrajowców i aroganckie (w standardach 
europejskich bardziej niż bezczelne) do 
Kubańczyków, nie pozostawiało złudzeń, 
że jesteśmy w... domu. 

Z Kuby do Białegostoku i Krakowa
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z nabożeństwem pod przewodnictwem 
kapłana; modlitwy do Miłosierdzia Bożego 
w każdy piątek prowadzone przez świec-
kich; Nowenna do Miłosierdzia Bożego 
przed świętem i uroczyste jego obchodze-
nie w II Niedzielę Wielkanocną.

Praca formacyjna obejmowała konfe-
rencje i dni skupienia, uczestnictwo w sym-
pozjach i rekolekcjach ogólnopolskich dla 
czcicieli Miłosierdzia Bożego. 

Apostolstwo ujawniało się głównie 
w propagowaniu nabożeństwa wśród 
wiernych w parafii, ale i na terenie miasta. 
Czyniono to poprzez afisze informujące 
o nabożeństwach, dniach skupienia i spo-
tkaniach czcicieli Miłosierdzia Bożego, 
prowadzenie gazetki ściennej w przedsion-

ku prokatedry, rozprowadzanie modlitw, 
obrazków, książek, śpiewników oraz indy-
widualne apostołowania członków grupy.

Posługa miłosierdzia wyrażała się 
przede wszystkim poprzez świadectwo 
i czynną postawę członków, w różny spo-
sób świadczących pomoc i dobro innym 
ludziom. Głównie osobom zagubionym, 
przeżywającym problemy i trudności 
życiowe, osobom starszym, samotnym 
i chorym. Ponadto wspólnota objawiała 
wieloraką aktywność i działalność. Wy-
łoniły się w jej strukturze pomniejsze 
zespoły odpowiedzialne za różne odcinki 
działalności: grupa inicjatywna skupiająca 
animatorów koordynujących działalność 
wspólnoty, grupa modlitwy różańcowej, 

grupa „artystyczna” odpowiedzialna za 
prowadzenie księgi pamiątkowej i gazet-
ki ściennej (w tym miejscu szczególniej 
należy podkreślić zaangażowanie pani 
Barbary Cichońskiej, we wzorcowy sposób 
prowadzącej tę księgę, jakże też cenną dla 
zapisu historii kultu i wspólnoty), grupa 
liturgiczna, grupa modlitwy za zmarłych 
organizująca modlitwę przy zmarłych 
w poszczególnych osiedlach czy domach 
pogrzebowych. Niektóre osoby według 
swych możliwości podjęły także posługę 
w postaci porad prawnych, poradnictwa 
rodzinnego i psychologicznego, opieki 
nad zaniedbanymi wychowawczo dziećmi, 
służby słowu poprzez kolportaż książek, 
biuletynów, modlitewników, śpiewników 
oraz opiekę nad biblioteczką wspólnoty. 

bp HENRYK CIERESZKO

W 1975 r. zmarł ks. Sopoćko, inicjator 
nabożeństwa i grupy czcicieli Mi-
łosierdzia Bożego w prokatedrze. 

Pogrzeb stał się okazją do przypomnienia 
jego wielkich zasług dla apostol-
stwa Miłosierdzia Bożego. Czciciele 
Miłosierdzia Bożego byli świadomi, 
że odchodzi duchowy przewodnik 
i wielki orędownik sprawy kultu. Ich 
przedstawicielka, żegnając Zmar-
łego przy grobie, podziękowała za 
przykład, dobre słowa, mądre po-
uczenia, za prawość, naukę życia 
i pracy. Wyraziła też obietnicę wier-
ności sprawie Miłosierdzia Bożego 
oraz życzenie, aby Miłosierdzie Boże 
ogarnęło duszę Zmarłego i miało 
pieczę nad nim. Od tego też cza-
su członkowie rodzącej się grupy 
w duchu wdzięczności i poczuciu 
duchowej łączności ze zmarłym Apo-
stołem Miłosierdzia Bożego zaczęli 
odwiedzać jego grób. Podejmowali 
też, zgodnie z obietnicą wyrażoną 
przy pogrzebie, dzieło apostolstwa 
prawdy i kultu Miłosierdzia Bożego. 
Po kilku latach od rozpoczęcia nabo-
żeństwa w prokatedrze i utworzenia 
się grupy czcicieli Miłosierdzia Bo-
żego, dzięki zaangażowaniu apo-
stolskiemu jej członków, niemal we 
wszystkich kościołach białostockich 
zaczęło się szerzyć nabożeństwo. 
Sama zaś grupa rozwijała się, we-
wnętrznie konsolidowała. Edward 
Szelachowski, opisując początki 
nabożeństwa i organizowania się 
grupy czcicieli Miłosierdzia Bożego, 
tak konkludował: „pierwsze pięciolecie 
kultu Miłosierdzia Bożego w bazylice bia-
łostockiej nie było doraźnym zrywem, lecz 
ruchem wspólnotowym kościelnym, który 
przejawiał znaczną żywotność i zapowiadał 
stały wzrost na przyszłość”.

W dniu 30 czerwca 1978 r. Kongrega-
cja Doktryny Wiary wydała oświadczenie 
anulujące zakaz Notyfikacji z 1959 r. zabra-
niający rozprzestrzeniania nabożeństwa 
do Miłosierdzia Bożego według form po-
chodzących z objawień s. Faustyny. Papież 
Jan Paweł II wydał w 1980 r. encyklikę Dives 
in misericordia, poświęconą tajemnicy 
Miłosierdzia Bożego. Od tego czasu kult 
Miłosierdzia Bożego mógł już rozwijać się 
z aprobatą władzy kościelnej. To wszystko 
dało impuls do nowych inicjatyw na rzecz 

rozwoju nabożeństwa i działalności grup 
czcicieli Miłosierdzia Bożego.

Zarządzający od 1977 r. parafią ka-
tedralną nowy proboszcz ks. Antoni Lić-
winko, na początku lat osiemdziesiątych 
połączył modlitwy do Miłosierdzia Bożego 

z Mszą św. wieczorną odprawianą we 
czwartki. Teraz już wszyscy wierni uczest-
niczący w tych Mszach św. mogli włączać 
się w modlitwę do Miłosierdzia Bożego, 
odprawianą odtąd publicznie, a nie jak 
dotąd prywatnie przed obrazem Jezusa 
Najmiłosierniejszego Zbawiciela. Ksiądz 
Proboszcz, który zazwyczaj te Msze św. 
sprawował, nawiązywał często do prawdy 
Miłosierdzia Bożego w homiliach, także 
w modlitwie wiernych zwracano się do 
Miłosierdzia Bożego. Przede wszystkim zaś 
takie modlitwy zanoszone były podczas 
nabożeństwa z wystawieniem Najświęt-
szego Sakramentu odprawianego zawsze 
po Mszy św.

Tak rozwijające się nabożeństwo zy-
skało też w owym czasie, oddanego sprawie 

Miłosierdzia rzecznika i promotora kultu 
w osobie Administratora Apostolskiego 
bp. Edwarda Kisiela, od 1976 r. zarządzają-
cego Archidiecezją. On to będąc uczniem 
i wychowankiem ks. Sopoćki jeszcze w Se-
minarium Wileńskim, znał wartość tego 

nabożeństwa i zapewne czuł się zo-
bowiązany, aby kontynuować dzieło 
apostolstwa Miłosierdzia Bożego 
swego profesora i wychowawcy. Zna-
czącym aktem w tym względzie było 
ustanowienie przez niego w 1986 
r. święta Miłosierdzia Bożego dla 
Archidiecezji w Białymstoku w II 
Niedzielę Wielkanocną. Od tego roku 
przeto II Niedziela Wielkanocy ob-
chodzona była w prokatedrze jako 
święto Miłosierdzia Bożego. W tymże 
samym roku bp Kisiel zapoczątko-
wał, podobnie ważną dla rozwoju 
kultu w prokatedrze, praktykę spra-
wowania w każdy trzeci piątek mie-
siąca Mszy św. według formularza 
o Miłosierdziu Bożym. Sam po raz 
pierwszy taką Mszę św. odprawił, po-
dając na jej początku do publicznej 
wiadomości, że Stolica Apostolska 
pozwala te Msze św. celebrować, 
a Konferencja Episkopatu Polski 
zaleca, ażeby sprawowano je w ko-
ściołach w trzecie piątki miesiąca. 
Przez kilka miesięcy takie Msze św. 
i następujące po nich nabożeństwo 
przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem sprawował ks. pro-
boszcz A. Lićwinko. Potem ich cele-
browanie przekazał ks. Henrykowi 
Żukowskiemu, wikariuszowi parafii, 
którego mianował opiekunem grona 
czcicieli Miłosierdzia Bożego.

W latach 1986-1987 pod kierun-
kiem opiekuna grupy ks. H. Żukowskiego 
i z udziałem licznego grona osób, z całym 
oddaniem angażujących się w działalność 
apostolską, kult zaczął coraz bardziej się 
rozwijać, pojawiły się nowe inicjatywy, 
wybiegające także poza grupę czcicieli.

Charakteryzując tę działalność 
w owym czasie można byłoby wyróżnić 
pewne stałe jej nurty: oddawanie czci 
Miłosierdziu Bożemu poprzez modlitwy 
i nabożeństwa; praca formacyjna w gronie 
czcicieli Miłosierdzia Bożego; apostolstwo 
Miłosierdzia Bożego i posługa miłosierdzia.

Oddawanie czci Miłosierdziu Bożemu 
wyrażało się w ustalonym rytmie nabo-
żeństw i modlitw: Msze św. o Miłosierdziu 
Bożym w trzecie piątki miesiąca wraz 

Historia kultu Miłosierdzia 
Bożego w Białymstoku
Rozwój nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w prokatedrze białostockiej

MIASTO MIŁOSIERDZIAMIASTO MIŁOSIERDZIA

DNI PATRONA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
24-28 września 2016 roku

SOBOTA, 24 WRZEŚNIA

19.00 – Koncert Piotra Rubika z Zespołem  
Rynek Kościuszki (przed Ratuszem)

PONIEDZIAŁEK, 26 WRZEŚNIA

18.00 – Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  
(transmisja w Telewizji TRWAM)

19.45 – PROCESJA Z RELIKWIAMI BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI  
(ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Jurowiecka, ul. Sienkiewicza, Rynek Kościuszki, Katedra),

20.45 – błogosławieństwo relikwiami przed katedrą

WTOREK, 27 WRZEŚNIA

6.00-20.00 – Wystawienie relikwii bł. Michała Sopoćki – katedra

„BŁOGOSŁAWIONY MICHAŁ Z BLISKA”

10.00 – Rozstrzygnięcie konkursu o bł. Michale Sopoćce „Zwyczajny – Niezwyczajny”  
organizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.  

Prezentacja książki dla dzieci Przygody ks. Michała, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne, ul. Kościelna 1A

13.00 – Wykład bp. Henryka Ciereszki i świadectwo, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne, ul. Kościelna 1A

18.45 – Czuwanie modlitewne przy relikwiach prowadzone przez wolontariuszu Światowych Dni Młodzieży – katedra

ŚRODA, 28 WRZEŚNIA

6.00-20.00 – Wystawienie relikwii bł. Michała Sopoćki – katedra

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach świata

18.00 – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W KATEDRZE w intencji mieszkańców Białegostoku,  
pod przewodnictwem abp. Edwarda Ozorowskiego
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ks. STANISŁAW HOŁODOK

Słowa tej znanej pieśni wprowadzają nas 
w problematykę pobożności eucha-
rystycznej. W statucie 511 pierwszego 

synodu Archidiecezji Białostockiej z roku 
2000 znajdujemy następujące polecenie: 
„W kościołach parafialnych i rektoralnych 
powinno co roku być zorganizowane tzw. 
czterdziestogodzinne nabożeństwo oraz 
dzień wieczystej adoracji”. Tym dwom prak-
tykom pobożności eucharystycznej pragnę 
poświęcić niniejszy artykuł.

Czterdziestogodzinne nabożeństwo. 
W instrukcji Kongregacji Kultu Bożego 
Eucharisticum mysterium z 1977 r. nie ma 
już określenia czterdziestogodzinne nabo-
żeństwo, ale jest natomiast zachęta: „w ko-
ściołach, w których się stale przechowuje 
Eucharystię, corocznie może się odbywać 
uroczyste wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu ciągnące się przez jakiś czas, choć nie 
ściśle nieustannie, by miejscowa wspólnota 
gorliwiej rozważała i czciła tę tajemnicę. 
Takie wystawienie niech się jednak odbywa 
tylko wtedy, jeżeli przewiduje się odpowied-
ni napływ wiernych, za zgodą miejscowego 
Ordynariusza i wedle ustalonych norm” (nr 
63). Ten sam tekst, jako nadal aktualny, po-
wtórzono w księdze Komunia święta i kult 
tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą 
(Watykan, 1973, nr 62). Podkreślono w tej 
księdze, że to wystawienie trwające dłuższy 
czas, choćby z przerwami, powinno dać 
wiernym sposobność do gorliwego rozważa-
nia i adorowania tajemnicy eucharystycznej.

Warto wiedzieć, że początek myśli 
o czterdziestogodzinnym nabożeństwie, 
znawcy tej problematyki, widzą w wyda-
rzeniu w Ogrodzie Oliwnym związanym 
z modlitwą Jezusa w Ogrójcu. Święty Ma-
rek Ewangelista pisze, że po zakończe-
niu Ostatniej Wieczerzy i po odśpiewaniu 
hymnu Pan Jezus wraz z Apostołami udał 
się w kierunku Ogrodu Oliwnego. Wziął ze 
sobą trzech uczniów: Piotra, Jakuba i Jana. 
Pan Jezus pragnął, aby ci wybrani uczniowie 
czuwali z Nim. Oni jednak spali. Zbawiciel 
ich upominał, dlaczego śpią, dlaczego nie 
chcą z Nim czuwać nawet tej jednej godziny. 
Podobnie ich upominał drugi raz, za trzecim 
razem powiedział im, że teraz mogą spać, bo 
nadeszła Jego godzina, czas pojmania. Stąd 
też pobożni chrześcijanie, nie chcąc nara-
zić się na Chrystusowy zarzut, „dlaczego 
śpicie”, gromadzili się przed Najświętszym 
Sakramentem, aby czuwać, adorować. Na-
zwa „czterdziestogodzinne” nawiązywała 
do tradycji mówiącej, że ciało Pana Jezusa 
przez 40 godzin przebywało w grobie przed 
swoim chwalebnym Zmartwychwstaniem, 
dlatego też przez tyleż godzin w ciągu 
trzech dni ado rowano Chrystusa obecnego 
w Eucharystii. Pierwsze takie nabożeństwo 
zorganizowali bracia zakonni biczownicy 

około roku 1214 w miejscowości Zara (Zadar 
w dzisiejszej Chorwacji), gdzie adorowali 
przez 40 godzin Eucharystię wystawioną 
w Bożym Grobie w Wielki Piątek do wielka-
nocnej rezurekcji (nabożeństwo Triduum 
obywało się wówczas w godzinach poran-
nych). W wieku XVI to nabożeństwo zostało 
przeniesione do Italii jako reakcja na poczy-
nania reformatorskie Lutra w Niemczech. 
Wielkim propagatorem nabożeństwa był 
św. Karol Boromeusz w swojej metropolii 
mediolańskiej, gdzie polecił je celebrować 
w ostatnich trzech dniach karnawału przed 
Środą Popielcową (celem było powstrzyma-
nie wiernych od szaleństw karnawałowych, 
od grzechu). Także wielkie zasługi w promo-
waniu nabożeństwa mieli ojcowie jezuici. 
Oni to nabożeństwo przenieśli do Polski, 
a po raz pierwszy odprawiono je w Wilnie 
w roku 1579. Celebrowano je jednakże 
okazjonalnie (np. zagrożenie wojną z Rosją, 
Turcją, pomoc modlitewna w odsieczy wie-
deńskiej). Dopiero po odzyskaniu niepod-
ległości w roku 1918 czterdziestogodzinne 
nabożeństwo stało się stałym i ważnym 
punktem parafialnej służby Bożej.

Do tej tradycji nawiązał abp Romuald 
Jałbrzykowski, Metropolita Wileński, w sy-
nodzie z 1931 r., polecając to nabożeństwo 
celebrować w kościołach parafialnych i in-
nych, w których na stałe przechowuje się 
Eucharystię. Wystawienie powinno „trwać 
mniej więcej przez 40 godzin” i należy gło-
sić nauki o Eucharystii, przynajmniej dwie 
dziennie.

W Archidiecezji Białostockiej takie 
nabożeństwo, zwane „dniami adoracji 
Najświętszego Sakramentu” (Schematyzm 
Archidiecezji Białostockiej 2014) jest obecne 
w większości kościołów parafialnych. Nie 
ma go tylko w 5 kościołach. Zwykle trwa ono 
przez trzy dni, w dwóch kościołach trwa ono 
dwa dni, w trzech natomiast ma miejsce 
w adwencie (6-8 grudnia).

W nawiązaniu do tradycji to nabożeń-
stwo powinno mieć charakter ekspiacyjny, 
dać okazję do wyznania wiary w obecność 
Zbawiciela w Eucharystii i jej umocnienia. 
Czterdziestogodzinne nabożeństwo to także 
czas dziękczynienia oraz wielkiej i serdecz-
nej prośby. Czymś charakterystycznym dla 
tego nabożeństwa powinny być adoracje 
wspólnotowe i indywidualne oraz głoszenie 
słowa na temat Eucharystii. Każdy dzień 
winien kończyć się błogosławieństwem eu-
charystycznym, a dzień ostatni tradycyjnie 
powinna kończyć procesja eucharystyczna 
będąca wyrazem naszej wiary w obecność 
Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie 
i gotowością pójścia za Nim w naszej wę-
drówce do domu Ojca.

Wieczysta adoracja polega na nie-
przerwanie trwającej czci wystawionego 
Najświętszego Sakramentu, oddawanej 
przez jednostki lub wspólnoty religijne, 

parafialne lub zakonne w obrębie diecezji. 
Wywodzi się ona ze wspomnianego wyżej 
czterdziestogodzinnego nabożeństwa, jest 
jego skrótem. Do Rzymu (z Mediolanu) 
zwyczaj wieczystej adoracji przeniósł św. 
Filip Neri w roku 1548, a papież Klemens VIII 
w roku 1592 wprowadził ją do wszystkich ko-
ściołów rzymskich, tzn. każdy kościół miał 
wyznaczony dzień na taką adorację. W XVI 
wieku powstały we Francji zgromadzenia 
zakonne, których celem była wieczysta 
adoracja (siostry adoratorki). Wiele diecezji 
francuskich, wprowadzając wieczystą ado-
rację, wyznaczało poszczególnym parafiom 
i klasztorom dzień adoracyjny w taki sposób, 
aby była zachowana jej ciągłość przez cały 
rok. Tak też było i w Polsce, np. w XVIII wieku 
archidiecezja gnieźnieńska i diecezja płocka 
(W. Schenk).

Do tej tradycji nawiązał abp Romuald 
Jałbrzykowski, Metropolita Wileński, w sy-
nodzie z 1931 r., polecając: „We wszystkich 
kościołach parafialnych oraz kościołach 
i kaplicach publicznych, w których przecho-
wuje się Najświętszy Sakrament, poświęca 
się jeden dzień w roku na uczczenie Naj-
świętszego Sakramentu, tworząc przez to 
nieustanną adorację w całej archidiecezji” 
(stat. 375 par. 3). Arcybiskup polecał pro-
boszczom oraz rektorom kościołów i ka-
plic, aby na taką adorację zaprosili swoich 
wiernych, odpowiednią ilość kapłanów do 
spowiadania. Wystawienie w monstrancji 
powinno rozpocząć się o godz. 6 rano, 
należy celebrować uroczystą Mszę św. z ka-
zaniem o należnej naszej czci względem 
Pana Jezusa obecnego w Eucharystii. Przez 
cały dzień winni być wyznaczeni mężczyź-
ni w komżach, po dwóch, do adorowania 
Najświętszego Sakramentu. Wieczorem 
należało odprawić Nieszpory o Najświęt-
szym Sakramencie z kazaniem i Litanią do 
Wszystkich Świętych, jak podczas czterdzie-
stogodzinnego nabożeństwa. Wieczystą 
adorację kończy procesja eucharystyczna 
ze śpiewem „Ciebie, Boga wysławiamy” 
i eucharystycznym błogosławieństwem.

W Archidiecezji Białostockiej więk-
szość kościołów parafialnych ma taką 
wieczystą adorację, nazywaną obecnie 
„doroczną adoracją Najświętszego Sakra-
mentu” (Schematyzm Archidiecezji Bia-
łostockiej 2014). W 24 kościołach nie ma 
takiej dorocznej adoracji. Dobrze byłoby, 
aby czterdziestogodzinne nabożeństwo 
miało miejsce we wszystkich naszych ko-
ściołach. Oczywiście nie ma tylu obiektów 
sakralnych, jak to było w przedwojennej 
Archidiecezji Wileńskiej, aby każdy dzień 
roku mógł być dniem wieczystej adoracji. 
Jednakże wszystkie kościoły winny ją mieć, 
także kaplice zakonne, plebanijne, kurial-
na. Obie te praktyki pobożności euchary-
stycznej mogą znacznie wzbogacić naszą 
religijność, osób duchownych i świeckich. 

„Wielbię ciebie w każdym momencie 
o żywy chlebie nasz w tym sakramencie”

 Kościół jest święty

LITURGIAWIERZĘ W KOŚCIÓŁ

Słowa Papieża Franciszka

Świętość jest imieniem Boga ( J 17, 
11) i źródłem wszelkiej świętości. Kościół 
jest jej uczestnikiem przez Jezusa Chry-
stusa. „Chrystus umiłował Kościół i wydał 
za niego samego siebie, aby go uświęcić, 
oczyściwszy obmyciem wodą, któremu 
towarzyszy Słowo, aby osobiście stawić 
przed sobą Kościół jako chwalebny, niema-
jący skazy czy zmarszczki, czy czegoś po-
dobnego, lecz aby był święty i nieskalany” 
(Ef 5, 25-27). Kościół pozostaje związany 
w Chrystusem, zarówno w swoim ustano-
wieniu, jak i trwaniu. Jest bowiem Ciałem 
Chrystusa, a Chrystus jego Głową. Ożywia 
go Duch Święty, a rządzi się prawem miło-

ści. Do niego odnoszą się słowa: „Wy jeste-
ście wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, ludem na 
własność przeznaczonym Bogu” (1 P 2, 9).

Stwierdzenia powyższe ukazują, 
jak Bóg widzi Kościół. Jest on dla Nie-
go wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym. Świę-
tość dla Kościoła jest darem Boga, a nie 
produktem ludzkim, nie jest też sumą 
świętości jego członków. Nie strumienie 
tworzą źródło, lecz źródło daje początek 
strumieniom. Nie byłoby świętych, gdyby 
nie było  źródła.

Zwykle postrzegamy świętych przez 
ich uczynki. Jednakże zawsze uprzedza je 
łaska. Bóg sprawia, że jako Kościół jeste-
śmy wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym. Przekaź-
nikiem tej rzeczywistości są sakramenty, 
z których pierwszym jest chrzest. Nie 
oznacza to wszakże, że czyny ludzkie nie 
mają znaczenia dla jego świętości. Łaska 
Boża wyprzedza wprawdzie uczynki, ale ich 
nie lekceważy. Dopiero gdy znajduje w nich 
współpracę, rodzi oczekiwane owoce. 
Wtedy to, co człowiek otrzymuje od Boga 
jako wyposażenie jego bytu, uwidacznia się 
w sposobie jego postępowania. Przejawów 
świętości ludzi jest dużo, lecz jedno zawsze 
jest ich źródło.

E. O.

Przebaczenie najlepszą 
drogą do nieba

Chciałbym dziś przypomnieć słowa, które, zgodnie z dawną 
tradycją, Franciszek wypowiedział właśnie tutaj, wobec całego ludu 
i biskupów: „Chcę was wszystkich posłać do nieba!”. O cóż pięk-
niejszego mógł prosić Biedaczyna z Asyżu, jeśli nie o dar zbawienia, 
życia wiecznego z Bogiem i radości bez końca, który nabył dla nas 
Jezus swoją Śmiercią i Zmartwychwstaniem?

Zresztą czyż Raj nie jest ową tajemnicą miłości, która łączy 
nas z Bogiem na zawsze, aby kontemplować Go bez końca? Kościół 
zawsze wyznaje tę wiarę, gdy mówi, że wierzy w Obcowanie Świę-
tych. Nigdy nie jesteśmy sami w przeżywaniu wiary; towarzyszą 
nam święci i błogosławieni, a także nasi bliscy, którzy z prostotą 
i radością przeżywali wiarę i o niej zaświadczyli w swoim życiu. 
Istnieje niewidzialna, niemniej jednak rzeczywista więź, czyniąca 
nas „jednym ciałem”, ze względu na jeden chrzest, jaki przyjęliśmy, 
ożywiani „jednym Duchem” (por. Ef 4, 4). 

(...) Przebaczenie to z pewnością najlepsza droga, którą trzeba 
pójść, aby osiągnąć to miejsce w niebie. A tu, w Porcjunkuli, wszyst-
ko mówi o przebaczeniu! Jakże wielki dar uczynił nam Pan, ucząc 
nas przebaczania, abyśmy mogli namacalnie dotknąć miłosierdzia 
Ojca! Przed chwilą usłyszeliśmy przypowieść, w której Jezus 
uczy nas przebaczać (por. Mt 18, 21-35). Dlaczego powinniśmy 
przebaczyć komuś, kto nas skrzywdził? Ponieważ nam samym 
najpierw przebaczono, i to nieskończenie więcej. Przypowieść 
mówi nam właśnie o tym: tak jak Bóg nam przebacza, tak i my 
powinniśmy przebaczyć tym, którzy nam wyrządzili zło. Dokładnie 
tak samo jak w modlitwie, której nauczył nas Jezus – Ojcze nasz, 
kiedy mówimy: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom” (Mt 6, 12). Winami są nasze grzechy przed 
Bogiem, a naszymi dłużnikami są ci, którym my musimy wybaczyć.

Każdy z nas może być owym sługą z przypowieści, który 
ma duży dług do spłacenia, i to tak wielki, że nigdy nie może tego 
uczynić. My także, gdy klękamy w konfesjonale przed kapłanem, po-
wtarzamy jedynie ten gest sługi. Mówimy: „Panie, miej cierpliwość 
nade mną”. Dobrze bowiem wiemy, że jesteśmy pełni wad i często 
popadamy w te same grzechy. A jednak Bóg niestrudzenie oferuje 
nam zawsze swoje przebaczenie, za każdym razem, kiedy Go o to 
prosimy. Jest to przebaczenie pełne, całkowite, dzięki któremu daje 
On nam pewność, że chociaż możemy popaść w te same grzechy, 
On się nad nami lituje i nigdy nie przestaje nas kochać. Podobnie jak 
pan w przypowieści, Bóg lituje się, to znaczy doświadcza uczucia 
litości w połączeniu z czułością: jest to wyraz wskazujący na Jego 
miłosierdzie wobec nas. Ojciec nasz lituje się bowiem zawsze, gdy 
jesteśmy skruszeni i odsyła nas z powrotem do domu ze spokoj-

nym i pogodnym sercem, mówiąc nam, że wszystko nam darował 
i wszystko przebaczył. Przebaczenie Boże nie ma granic; wykracza 
poza naszą wyobraźnię i dociera do każdego, kto w głębi serca 
uznaje swój błąd i chce do Niego powrócić. Bóg patrzy na serce, 
które prosi o przebaczenie.

Niestety problem pojawia się wówczas, gdy stajemy w obliczu 
brata, który wyrządził nam nieco zła. Reakcja, jaką usłyszeliśmy 
w przypowieści, jest bardzo wyrazista: „Chwycił go i zaczął dusić, 
mówiąc: «Oddaj, coś winien!»” (Mt 18, 28). W tej scenie odnaj-
dujemy cały dramat naszych ludzkich relacji. Gdy sami jesteśmy 
winni coś innym, zabiegamy o miłosierdzie; gdy jednak jesteśmy 
wierzycielami, domagamy się sprawiedliwości! To nie jest reakcja 
ucznia Chrystusa i nie może być ona stylem życia chrześcijan. 
Jezus uczy nas przebaczania i to bez ograniczeń: „Nie mówię ci, 
że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (w. 22). To, 
co nam w istocie proponuje, to miłość Ojca, a nie nasze roszczenia 
do sprawiedliwości. Zatrzymanie się na nich uniemożliwiałoby nam 
bowiem uznanie siebie za uczniów Chrystusa, którzy zyskali miło-
sierdzie u stóp krzyża jedynie na mocy miłości Syna Bożego. Nie 
zapominajmy więc surowych słów, którymi kończy się przypowieść: 
„Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie 
przebaczy z serca swemu bratu” (w. 35).

Drodzy Bracia i Siostry, przebaczenie, którego św. Franciszek 
stał się narzędziem tutaj, w Porcjunkuli, nadal po ośmiu wiekach 
„rodzi raj”. W tym Roku Świętym Miłosierdzia staje się jeszcze bar-
dziej oczywiste, że droga przebaczenia może rzeczywiście odnowić 
Kościół i świat. Dawanie świadectwa miłosierdzia w dzisiejszym 
świecie jest zadaniem, od którego nikt z nas nie może się uchylać. 
Świat potrzebuje przebaczenia; zbyt wielu ludzi żyje zamkniętych 
w gniewie i pielęgnowaniu nienawiści, gdyż nie są zdolni do prze-
baczenia, rujnując życie swoje i innych, zamiast znaleźć radość 
pogody ducha i pokoju. Prośmy św. Franciszka, aby wstawiał się 
za nami, abyśmy nigdy nie wyrzekli się bycia pokornymi znakami 
przebaczenia i narzędziami miłosierdzia.

Z homilii podczas Odpustu Porcjunkuli 
 Asyż, 4 sierpnia 2016 r.
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LISTY KATOLICKIE
W kanonie ksiąg świętych Nowego 

Testamentu, obok omawianych dotychczas 
czternastu Listów przypisywanych osobie 
św. Pawła (tzw. Corpus Paulinum, zbiór 
Pawłowy), jest także siedem Listów o cha-
rakterze „ogólnym”. Określa się je w związ-
ku z tym Listami powszechnymi albo 
katolickimi (od greckiego słowa katholikos, 
które oznacza dosłownie „powszechny”). 
Jakkolwiek, historycznie rzecz ujmując, one 
również były skierowane do konkretnych 
wspólnot funkcjonujących w danym czasie 
i miejscu, to jednak – ze względu na brak 
wyraźnych adresatów w ich nagłówkach – 
są traktowane jako odnoszące się do całego 
Kościoła Powszechnego, zarówno tamtych 
czasów, jak i współcześnie. Można je zatem 
określić jako Listy okólne, takie ówczesne 
encykliki. W ich skład wchodzą: trzy Listy 
św. Jana Apostoła (1-2-3J), dwa Listy św. 
Piotra (1-2P) i po jednym Liście św. Jakuba 
(Jk) i św. Judy (Jud).

Omawianie tego zbioru rozpoczniemy 
od trzech Listów przypisywanych osobie 
św. Jana Apostoła. Ze względu na autora są 
one również zaliczane do tzw. Dzieła Ja-
nowego, w skład którego wchodzą jeszcze: 
Ewangelia wg św. Jana (J) oraz Apokalipsa 
św. Jana (Ap). Jak widzimy, niektóre księgi 
mogą należeć jednocześnie do paru zbio-
rów, zależnie od kryterium przyjętego jako 
podstawa ich porządkowania.

LISTY JANOWE
Trzy Listy Janowe (1-2-3J) wykazują 

znaczne pokrewieństwo literackie i dok-
trynalne z Ewangelią Janową, wskutek 
czego niemal zawsze przypisywano je 
temu samemu autorowi. W pierwotnym 
Kościele istniały, co prawda, pewne dys-
kusje co do Drugiego i Trzeciego Listu św. 
Jana. Odbicie tych wątpliwości znajdujemy 
np. w tekstach św. Hieronima, Euzebiusza 
z Cezarei oraz Orygenesa. Przez długi czas 
oba Listy nie były akceptowane przez Ko-
ściół w Antiochii i związane z nim Kościoły 
syryjskie. Jednakże „fakt, że te proste liściki 
okolicznościowe, niemające znaczenia 
doktrynalnego, zdołały ostatecznie zdo-
być uznanie, trudno wytłumaczyć inaczej, 
jak tą właśnie racją, że były rzeczywiście 
pismami św. Jana” (Ewangelia według św. 
Jana, Wstęp, BJ, 1473).

Pierwszy List św. Jana, najbardziej 
doniosły teologicznie, był skierowany pier-
wotnie do Kościołów rzymskiej prowincji 
Azji Prokonsularnej (dzisiejsza zachodnia 

Turcja), zagrożonych różnymi błędnymi 
naukami. Pod względem stylu, tematyki 
i słownictwa jest najbardziej zbliżony do 
Ewangelii Janowej i z pewnością od niej 
wcześniejszy.

Drugi List św. Jana omawia problem 
fałszywych nauczycieli, negujących rzeczy-
wistość Wcielenia Syna Bożego. Wskazuje 
też na sposób podejścia do nich.

Trzeci List św. Jana dotyczy uporząd-
kowania konfliktu wokół autorytetu wła-
dzy w jednej ze wspólnot na terenie Azji 
Prokonsularnej, podległych Apostołowi 
Janowi.

Zarówno Drugi, jak i Trzeci List są 
skierowane do tej samej wspólnoty i/lub 
jej konkretnego przedstawiciela. Daje się 
zauważyć pewne podobieństwo między 
nimi, np. autor obu tych tekstów określa 
siebie tytułem ho presbyteros, „starszy”. 
Stąd pochodzą one raczej od tego samego 
autora.

PIERWSZY LIST ŚW. JANA

Autor
Starożytna tradycja kościelna bez 

większych wahań przypisuje zarówno ten 
List, jak i Ewangelię, św. Janowi Apostołowi 
(tak Ireneusz z Lyonu, Klemens Aleksan-
dryjski, Dionizy Aleksandryjski, Tertulian, 
Orygenes i Cyprian). Przede wszystkim 
istnieje uderzające podobieństwo w słow-
nictwie i stylu między Pierwszym Listem 
a Ewangelią Janową. Mamy tutaj podobne 
prologi i epilogi, te same antytezy: życie 
– śmierć, światłość – ciemność, prawda 
– kłamstwo. Podobne są też tematy teolo-
giczne: m.in. życie Boże, dziecięctwo Boże, 
miłość, wiara, prawda.

Pierwszy List św. Jana wymieniany jest 
w tzw. Fragmencie Muratoriego – prywat-
nym spisie ksiąg świętych pochodzącym 
z około 190 r. z Rzymu, oraz w wykazach 
ksiąg kanonicznych synodów afrykań-
skich. W każdym przypadku autorstwo 
jest przypisywane św. Janowi Apostołowi 
i Ewangeliście.

Adresaci
Z treści Listu można wywnioskować, iż 

jego bezpośrednimi odbiorcami są Kościoły 
Azji Prokonsularnej związane z tradycją 
Janową i przeżywające aktualnie pewien 
kryzys religijny. Najprawdopodobniej są 
to te same wspólnoty chrześcijańskie, 
o których czytamy w ostatniej księdze 
Nowego Testamentu, a do których jej autor 
skierował odrębne Listy (tzw. siedem listów 
do siedmiu Kościołów Apokalipsy, Ap 1-3).

Czas powstania i miejsce
Pierwszy List św. Jana powstał przed 

Ewangelią Janową, o czym świadczą pewne 
wskazówki treściowe wynikające z porów-
nania obu tekstów. Na przykład w 1J 2,1 
czytamy: „jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, 
mamy rzecznika (gr. paraklēton, bez ro-
dzajnika) wobec Ojca – Jezusa Chrystusa 
sprawiedliwego”. Natomiast w Ewangelii 
Janowej znajdujemy kontynuację tej myśli: 
„Ja poproszę Ojca, a innego Pocieszyciela 
(gr. paraklēton, z rodzajnikiem) da wam, 
aby z wami był na zawsze – Ducha Praw-
dy...” (14,16n).

Miejscem napisania Listu był naj-
prawdopodobniej Efez jako stolica rzym-
skiej prowincji (Azja Prokonsularna) i za-
razem główna siedziba metropolitalna na 
tym terenie.

Kanoniczność
Wedle informacji przekazanej przez 

Euzebiusza z Cezarei w jego Historii Ko-
ścioła (III, 25), autorstwa i kanoniczności 
Pierwszego Listu – w odróżnieniu od 2-3 J 
i Ap – nigdy nie kwestionowano. Począwszy 
od II wieku List ten był znany we wszystkich 
większych ośrodkach chrześcijańskich. Cy-
towali go m.in. Polikarp ze Smyrny, Justyn 
oraz Papiasz z Hierapolis.

Sitz im Leben Listu
List był napisany w związku z wyczu-

walnym w tekście kryzysem religijnym, jaki 
przeżywały wspólnoty Janowe na przeło-
mie I i II wieku. Przyczyną kryzysu było 
nauczanie fałszywych proroków, którzy 
odrzucali prawdę o Wcieleniu Chrystusa 
oraz moralność ewangeliczną. List nie 
zawiera jednak bezpośredniej polemiki 
z nimi. Owi błędnowiercy nie pochodzą 
z zewnątrz wspólnot, lecz wyłonili się z ich 
wnętrza. Są zatem, niestety, chrześcijana-
mi. Autor określa ich greckimi terminami: 
antichristoi, „antychryści”, pseudoprofētai, 
„fałszywi prorocy”, oraz zwrotem ek tū 
kosmū, [ci, którzy są] „ze świata”. Pierwszy 
termin pojawia się zaledwie 5x w Nowym 
Testamencie i to tylko w 1-2J (1J2,18.22; 4,3). 
Drugi termin występuje wyłącznie 1x w 1J 
(4,1) i 3x w Ap. Z kolei zwrot ek tū kosmū 
znajdujemy 13x w Ewangelii Janowej, 3x 
w 1J (2,16; 4,5) oraz 1x w 1Kor (ale w zupeł-
nie odmiennym znaczeniu jako opuszcze-
nie tego świata). Jak widać z powyższego 
zestawienia, są to terminy i zwroty typowo 
Janowe, charakteryzujące jego styl pisania 
i nauczania.

Poglądy fałszywych braci, o których 
autor nadmienia w Liście, zawierają liczne 
błędy natury chrystologicznej: zaprzeczają 
oni, np., że Jezus jest prawdziwym Bogiem 
i człowiekiem (4,2), twierdzą, iż nie umarł 
na krzyżu jako Bóg (5,6) i że w ogóle nie jest 
Synem Boga (4,15; 5,5). Negują możliwość 
Wcielenia Syna Bożego.

W dziedzinie postępowania moralne-
go uważają, iż są bez grzechu, dlatego autor 
Listu pisze: „Jeśli mówimy, że nie mamy 
grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie 
ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze 
grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy 
odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej 
nieprawości” (1,8n). Nie zachowują przyka-
zań Bożych, zwłaszcza przykazania miłości 
bliźniego: „Kto mówi: ‘Znam Go’, a nie 
zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą 
i nie ma w nim prawdy... Kto twierdzi, że 
żyje w światłości, a nienawidzi swego bra-
ta, dotąd jeszcze jest w ciemności” (2,4.9). 
Według Jana, prostym sprawdzianem 
autentycznej pobożności jest właściwe 
postępowanie moralne.

Zdaniem Ireneusza, Pierwszy List św. 
Jana był wymierzony przeciwko niejakie-
mu Keryntowi (Adv. haer., 1,26,1; 3,11,1). 
Nauczał on, iż Jezus narodził się jako zwy-
kły człowiek, przy chrzcie zstąpił na niego 
Boży Duch („Mesjasz niebieski”), towarzy-
szył mu w okresie nauczania, ale opuścił 
w czasie męki. Można zatem powiedzieć, 
że List występuje przeciwko błędom (pre-)
gnostyckim przełomu I i II wieku n.e.

Cel Listu
Jest nim nie tyle polemika z here-

tykami, co raczej pouczenie chrześcijan 
o zasadniczych prawdach wiary, przypo-
mnienie ich oraz uświadomienie im tej 
rzeczywistości, którą mają w sobie: „o tym 
napisałem do was, którzy wierzycie w imię 
Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie 

życie wieczne” (5,13). Celem Listu jest też 
niewątpliwie ostrzeżenie przed błędami.

Język i styl
Podobnie jak Ewangelia Janowa, także 

Pierwszy List charakteryzuje się stosunko-
wo ubogim słownictwem (co nie przekreśla 
głębi teologicznej wypowiedzi) oraz wy-
korzystaniem licznych typowo semickich 
konstrukcji literackich. Spotykamy zatem 
paralelizmy antytetyczne, czyli takie wy-
powiedzi, w których dwa następujące po 
sobie wersety zawierają przeciwstawne 
treści. Pojawiają się anafory, czyli identycz-
nie brzmiące sformułowania na początku 
kolejnych wersetów tekstu (zwłaszcza 
w 1J 2,12nn). Są też inkluzje, czyli teksty, 
które mają identyczne zdania na początku 
i końcu, i stanowią zamknięte tematycznie 
wypowiedzi.

Styl pisania autora może wskazywać, 
że jego językiem ojczystym nie była greka 
hellenistyczna, lecz aramejski (podobne 
sugestie odnoszą się również do Ewangelii 
Janowej). Niektóre wyrażenia greckie typu: 
paidia (1J 2,14.18) czy teknia (1J: 7x) – ogól-
nie tłumaczone jako „dzieci” – którymi 
autor zwraca się szereg razy do swoich 
odbiorców, mogą sugerować, iż jest osobą 
w podeszłym wieku i to o dużym autoryte-
cie moralnym.

W badaniach krytycznych nad Listem 
zauważono także, iż jego autor posługuje 
się często pojęciami, które stanowią dojrza-
łą syntezę myśli teologicznej całego Pisma 
Świętego. Zdaniem niektórych, (jedynie) 

pojęcie dziecięctwa Bożego może być oso-
bistym wkładem autora.

Jedność Listu, struktura
Większość współczesnych egzegetów 

i badaczy opowiada się za jednością lite-
racką i teologiczną Listu, co oznacza, że 
w ich opinii stanowi on jedną, zwartą ca-
łość literacką bez późniejszych uzupełnień 
oraz wyraża spójną koncepcję teologiczną 
autora.

W Liście można wyróżnić trzy zwarte 
bloki tematyczne: życie chrześcijańskie 
jest ukazane w kolejnych odsłonach jako 
przede wszystkim światłość (1,5 – 2,28), 
sprawiedliwość (2,29 – 4,6) oraz miłość 
(4,7 – 5,13).

Gatunek literacki
Tradycyjnie Pierwszy List św. Jana za-

licza się do listów, jednakże w swej formie 
zewnętrznej nie posiada on charaktery-
stycznych cech tego gatunku: brakuje mu 
chociażby typowego wstępu i zakończe-
nia. Autor, co prawda, szereg razy używa 
zwrotu: grafō hymin, „piszę wam” (aż 6x 
i to w jednym tylko rozdziale, 1J 2), a tak-
że: egrapsa hymin, „napisałem wam” (5x 
w tym samym rozdziale 1J 2 i 1x w 1J 5), co 
wskazywałoby na ten gatunek wypowiedzi, 
ale – jak widzimy – jest to cechą wyłącznie 
drugiego rozdziału. Wielu egzegetów uważa 
zatem, że Pierwszy List św. Jana ma więcej 
elementów wspólnych raczej z homilią 
lub katechezą chrzcielną niż z klasycznym 
listem. 

Listy Janowe (I)
ŻYĆ PISMEM ŚWIĘTYMŻYĆ PISMEM ŚWIĘTYM

Warto przeczytać

Książka o Bojarach, 
które odchodzą 
w zapomnienie – 
Słonimska 8. Dom 
pachnący chlebem
W Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 
8, znajduje się jeden z najbardziej 
okazałych obiektów powstałych 
w okresie międzywojennym na 
osiedlu Bojary. Przez lata mieścił 
się w nim Państwowy Dom Dziec-
ka, a dziś znajduje się w nim Pla-
cówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
„Jedynka”. Wielu mieszkańcom 
miasta budynek ten kojarzy się 
z mieszczącym się tu w latach 
1945-1961 Archidiecezjalnym 
Wyższym Seminarium Duchownym. Tylko najstarsi białostoczanie 
pamiętają o tym, że gmach ten nie stanowił własności seminarium, 
ale został wynajęły od bezhabitowego Zgromadzenia Braci Sług Maryi 
Niepokalanej, potocznie zwanych „braciszkami”, którzy prowadzili tu 
piekarnię i sklep z pieczywem. Dzieje tego Zgromadzenia są głównym 
tematem książki Słonimska 8. 
Prezentacje książki odbędą się 20 września 2016 r. o godz. 17.00 
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” przy ul. Słonim-
skiej 8 oraz 21 września 2016 r. o godz. 16.30 w gmachu Archiwum 
i Muzeum Archidiecezjalnego przy ul. Warszawskiej 48.
ks. Adam Szot, Słonimska 8. Dom pachnący chlebem, Wydaw-
nictwo św. Jerzego w Białymstoku, 238 s.

Ryzyko Miłosierdzia – 
książka o założycielce 
Zgromadzenie Sióstr 
Jezusa Miłosiernego
Książka jest zaproszeniem do poznania 
życiowej drogi i niezwykłego powoła-
nia s. Faustyny Osińskiej. Niepozorny 
i bardzo subtelny powój, który wybrała 
sobie jako symbol swojego życia, 
umiał piąć się do góry, wspierając się 
tylko o Boże Miłosierdzie. W tej postaci 
urzeka jej zdecydowanie w realizacji 
powołania, a jednocześnie pociąga 
delikatność w odszukiwaniu ducho-
wych poruszeń, by niczego z woli 
Jezusa Miłosiernego nie uronić. W ar-
chiwalnych zapisach można odkryć, 
jak bardzo była przejęta tajemnicą Bożego Miłosierdzia, o której 
usłyszała od swego duchowego opiekuna, bł. Michała Sopoćki. 
Wystarczyło wspomnienie, że Pan Jezus objawił św. Faustynie, że 
pragnie nowego zgromadzenia, a już żyła tą ideą, by konsekwentnie ją 
realizować. Jakby od zawsze nosiła w sobie charyzmat zgromadze-
nia, dla którego chciała żyć i umierać. Zaufała Bożemu Miłosierdziu, 
ono ją prowadziło.

s. Teresa Szałkowska ZSJM, Ryzyko Miłosierdzia. Historia życia 
i posłannictwa s. Faustyny Osińskiej współzałożycielki Zgroma-
dzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, Wydawnictwo św. Jerzego 
w Białymstoku, 160 s.

Historia życia i posłannictwa 

s. FAUSTYNY OSIŃSKIEJ

współzałożycielki Zgromadzenia 

Sióstr Jezusa Miłosiernego

RYZYKO 
Miłosierdzia

S. Teresa Szałkowska ZSJM

S
. Teresa S

załkow
ska Z

S
JM

Książka jest zaproszeniem do poznania życiowej drogi i niezwykłego 
powołania s. Faustyny Osińskiej. Niepozorny i bardzo subtelny po-
wój, który wybrała sobie jako symbol swojego życia, umiał piąć się do 
góry, wspierając się tylko o Boże Miłosierdzie. W tej postaci urzeka jej 
zdecydowanie w realizacji powołania, a jednocześnie pociąga delikat-
ność w odszukiwaniu duchowych poruszeń, by niczego z woli Jezusa 
Miłosiernego nie uronić. W archiwalnych zapisach można odkryć, jak 
bardzo była przejęta tajemnicą Bożego Miłosierdzia, o której usłysza-
ła od swego duchowego opiekuna, bł. Michała Sopoćki. Wystarczyło 
wspomnienie, że Pan Jezus objawił św. Faustynie, że pragnie nowego 
zgromadzenia, a już żyła tą ideą, by konsekwentnie ją realizować. Jakby 
od zawsze nosiła w sobie charyzmat zgromadzenia, dla którego chciała 
żyć i umierać. Zaufała Bożemu Miłosierdziu, ono ją prowadziło.

Witraż w kościele pw. św. Krzyża w Myśliborzu, 
który opisała ks. Sopoćce św. Faustyna

Ks. Michał Sopoćko z Siostrami Jezusa Miłosiernego R
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zia

Osińska oświadczyła, że pobyt w Pryciunach 
uważa za rekolekcje, które zadecydowały 
o kierunku jej życia przyszłego, że postano-
wiła poświęcić się służbie Najmiłosierniejsze-
go Zbawiciela i założyć nowe zgromadzenie 
w celu uwielbienia Boga w jego nieskończonym 
Miłosierdziu.  

bł. ks. M. Sopoćko
Moje wspomnienie o Siostrze Jadwidze 

– Faustynie Osińskiej

ISBN 978-83-62071-84-5
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ks. RADOSŁAW KIMSZA

Wprawdzie środowiska akademic-
kie rozpoczną swe intelektual-
no-dydaktyczne zmagania od 

października, to nasza Akademia rusza 
z początkiem września. Mając na wzglę-
dzie powyższe, potraktuję nasze pierwsze 
spotkanie nieco ulgowo, jak powiadał je-
den z moich seminaryjnych wykładowców, 
dygresyjnie. 

Kierownicy duchowi często powta-
rzają, szczególnie tym, którym o modlitwie 
przypominają dzwonki domów formacyj-
nych, że czas wakacji zweryfikuje prawdę 
o pragnieniu Boga. Zdarza się, że wraz ze 
świadomością wakacji odczuwa się wol-
ność od jakichkolwiek obowiązków, także 
duchowych, a w planowaniu odpoczynku 
bacznie zwraca się uwagę na położenie 
hotelu, jakość posiłków itp. nie bacząc na 
odległość do kościoła, co naturalnie wiąże 
się z możliwością chrześcijańskiego prze-
życia niedzieli i dni świątecznych. 

Opowiadał mi przed laty kolega o ro-
dzinnych wakacjach w Turcji. Z dość po-
kaźnej grupy Polaków, zamieszkujących 
znany kurort, jedyny zapytał tzw. rezy-
denta o możliwość uczestniczenia w nie-
dzielnej Mszy św., wzbudzając przy tym 
zaskoczenie wielu. Wybór nie był wielki. 
Wiadomo, muzułmańska Turcja. Najbliż-
szy kościół znajdował się w Efezie – ok. 200 
km od miejsca wakacyjnego odpoczynku. 
Przy niewielkim nakładzie finansowym 
udało się wypożyczyć samochód i zorga-
nizować pielgrzymkę do grobu św. Jana 
Apostoła i miejsca prawdopodobnego 
Wniebowzięcia Maryi z Eucharystią w Jej 
efeskim domku. Nie za bardzo umiał od-
naleźć powód, który dyspensowałby od 
niedzielnego obowiązku uczestniczenia 
we Mszy św.

Ktoś inny, z doświadczeniem częstej 
adoracji Najświętszego Sakramentu praco-
wał w czasie wakacji „od świtu do nocy”, 
by odciążyć ekonomicznie rodziców od 
swoich studiów. Przez trzy miesiące był 
pozbawiony praktyki modlitwy, która 
w jego życiu duchowym była ogromnie 
ważna. „Tęskniłem i wydobywałem z pa-
mięci chwile ofiarowywane mi przez Boga 
podczas adoracji. Tęsknota wzmagała pra-
gnienie patrzenia na Jezusa w Eucharystii. 
Po trzech miesiącach, wreszcie na kola-
nach przez Najświętszym Sakramentem 
uświadomiłem sobie, że tylko pragnący 
poszukuje źródła, z którego może się na-

pić i niemożliwe jest, by w końcu go nie 
odnalazł”.

Rafał złożył w tym roku czasowe śluby 
w pewnym zgromadzeniu zakonnym. Po 
dwóch latach nowicjatu przyjechał na 
tygodniowy urlop do rodzinnego domu: 
radosne spotkania rodzinne, z kumplami 
ze studiów i tak przez siedem dni od rana 
do wieczora – każdy chciał go zobaczyć 
w zakonnym habicie i choć przez chwilę 
porozmawiać. W podświadomości towa-
rzyszyła mu tęsknota za byciem sam na 
sam z NIM. „Pierwszy raz, zwierzył się, 
nie wystarczyły relacje z ludźmi. Pomi-
mo wielkiej radości ze spotkania z tymi, 
których kocham, czułem niewypełnioną 
tęsknotę. Myślami, choć przez ułamek 
sekundy wracałem do spotkań z NIM, 
sam na sam. Efekt? Tęsknota wypełniana 
i pogłębiana”.

Pewna osoba formującą się w jednym 
z ruchów Nowej Ewangelizacji zwierzyła 
się, że zupełnie świadomie zaniechała 
na czas wakacji praktyk proponowanych 
przez wspólnotę. Nie odczuwała przy tym 
ani jakiegoś braku, czy tęsknoty. Co dalej? 
Czy dotychczasowe doświadczenie nie 
miało najmniejszego sensu?

Nie powinna budzić wątpliwości po-
trzeba modlitwy. Człowiek jest jednocze-
śnie i duchowy i materialny. Brak pokarmu 
materialnego wyniszcza ludzkie ciało, aż 
do jego śmierci. Podobnie jest z duchem 

człowieka i choć menu w tym względzie 
niekoniecznie jest bezpośrednio Boskie 
(tworzy je świat natury i kultury, dla wie-
rzących mający swoje źródło w Bogu, zaś 
niewierzący odnajdują je przy „innych 
źródłach”) to ten, kto choć raz spotkał 
Boga, rozpoznał Go jako udzielającą się, 
przemieniającą i jednoczącą ze sobą 
Miłość, rozmawiał z Nim, przynajmniej 
podświadomie powinien jej pragnąć i szu-
kać źródeł wypełnienia tęsknoty. Są one 
niezwykle różnorodne. 

Od ponad dwóch miesięcy z uwagą 
przyglądam się modlitwie i uczę się mo-
dlitwy od moich parafian. Jest to modli-
twa adoracyjna w ciszy i wspólnotowa, 
tzw. prowadzona. Zauważam parafian, 
którzy „wpadają” na chwilowe „Boskie 
audiencje” i takich, którzy w pierwszy 
czwartek miesiąca godzinę adorują Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie, a w piątek 
pozostają z Nim w milczeniu do późnego 
wieczora. Wierzę, że w każdym przypadku 
jest to wypełnianie tęsknoty za Bogiem, 
które coraz bardziej chrystianizuje życie.

A co z tymi, którzy nie pragną mo-
dlitwy i w rezultacie nie szukają źródła? 
Warto, by zaufali tym, którzy je odnaleźli 
i przy nim zaspokajają swe najgłębsze 
pragnienia i podjęli próbę modlitwy, 
w jakiejkolwiek formie przynajmniej 
o „pragnienie pragnienia”, „Daj Panie łaskę 
pragnienia Ciebie. Jezu ufam Tobie”. 

ks. JERZY SĘCZEK

Jest takie miejsce, które swoją historią 
mówi bardzo wiele. To Nowogródek, 
miasto Adama Mickiewicza, jego mło-

dości, poetyckich uniesień i miłosnych 
pragnień. Jest to również miasto Sióstr Na-
zaretanek, ich miłości Chrystusa w życiu, 
pracy, modlitwie i męczeństwie. To tutaj, 
w klasztorze, w małej izbie pamięci o jede-
nastu Siostrach Męczenniczkach znalazłem 
modlitewnik, który wywarł na mnie ogrom-
ne wrażenie. Pośród zabytkowych naczyń 
liturgicznych, szat i ksiąg, leżał niepozor-
ny zeszyt w kratkę, z zapisanymi ręcznie 
wszystkimi stronami. Tytuł mówi już wiele: 
„Nabożeństwo (gdy nie ma księdza)”.

Jak słabo czasem doceniamy obec-
ność kapłanów pośród nas i możliwość ko-
rzystania z sakramentów, zwłaszcza pokuty 
i Eucharystii. Może nawet zbyt mało jest 
w nas szacunku i czci do świętych tajem-
nic. Czas wakacyjny wielu z nas przybliżył 
do Boga, dla innych był próbą wiary, dla 
jeszcze innych czasem wielkiej tęsknoty, 
kiedy nie można było, z powodu zbytniego 
oddalenia, odwiedzić kościoła.

W czasach prześladowań, wojen 
i Związku Sowieckiego, ludzi podtrzymy-
wała na duchu wiara. Kapłani, którzy z po-
święceniem pełnili swoją posługę, pomogli 
im ugruntować się w głębokiej więzi z Bo-
giem. Nazywamy to komunią. Doświad-
czamy tego na co dzień, gdy korzystamy 
z sakramentów. Kiedy jednak przychodzą 
trudne chwile, takie, których doświadczali 
nasi bracia na Wschodzie, owocność łaski 
Bożej może nas zaskoczyć. Zadziwiające 
jest w człowieku to ogromne pragnienie Eu-
charystii, które, kiedy nie ma księdza, każe 
tworzyć choćby namiastkę tego spotkania 
całej wspólnoty ze Zbawicielem.

Wspomniany modlitewnik przedsta-
wia szczegółowy opis i teksty modlitewne 
nabożeństwa, któremu przewodniczy 
człowiek świecki. Struktura tej modlitwy 

oparta jest na strukturze Mszy św.: od 
obrzędów wstępnych, aktu pokuty, przez 
Chwała na wysokości Bogu, Liturgię Słowa, 
wyznanie wiary, modlitwę powszechną, 
hymn Święty, Święty, Święty i.... I wtedy 
coś ściska w sercu... Bo przecież nie ma 
kapłana, aby wypowiadał słowa modlitwy 
Eucharystycznej. Następują po sobie akty: 
wiary, nadziei, miłości, żalu, aby rozpocząć 
„obrzędy komunii świętej” uroczystym 
śpiewem Ojcze nasz. I moment zapewne 
najtrudniejszy dla uczestników. Przynaj-
mniej ja to mocno przeżyłem, tylko czyta-
jąc: „Komunia duchowa. Klęcząc wszyscy 
razem mówią: Panie Jezu Ty chcesz być 
pokarmem mej duszy. Sprawia Ci radość 
jeżeli ludzie przyjmują Cię do serca. Pragnę 
Cię przyjąć. Przyjdź w sposób duchowy do 
mnie. Daj mi łaskę Twoją. Twoim chcę być 
na zawsze. Amen”. Następnie, po śpiewie 
Baranku Boży... przewodniczący nabo-
żeństwa otwiera tabernakulum (puste), 
a wszyscy klękają i śpiewają Niechaj będzie 
pochwalony... Szczegółową analizę oczywi-
ście zostawmy historykom. Cenne może to 
być dla nas, uczestniczących często w Eu-
charystii, ale i dla tych, którzy z różnych 
powodów w niej uczestniczyć nie mogą.

Święty Jan Paweł II tak pisał: „Po-
szczególnym wiernym czy wspólnotom, 
którzy z powodu prześladowań lub braku 
kapłanów są pozbawieni, przez dłuższy 
czy krótszy czas, możliwości celebrowania 
świętej Eucharystii, nie brakuje jednak łaski 
Odkupiciela. Jeśli ożywiani wewnętrznie 
pragnieniem sakramentu i zjednoczeni 
w modlitwie z całym Kościołem wzywają 
Pana i wznoszą do Niego swoje serca, 
w mocy Ducha Świętego żyją w komunii 
z Kościołem, żywym Ciałem Chrystusa, 
i z samym Panem. Chociaż, zjednoczeni 
z Kościołem za pośrednictwem pragnienia 
sakramentu, wydawaliby się zewnętrznie 
dalecy od Niego, to wewnętrznie i rzeczy-
wiście są w komunii z Nim i dzięki temu 
otrzymują owoce sakramentu”. O Komunii 
duchowej wspominał także bł. ks. Michał 

Sopoćko: „Obecnie wiele osób zostaje po-
zbawionych Komunii Świętej w miejscach 
odległych od kościołów i kapłanów, np. 
w więzieniach, przy pracy na wakacjach itp. 
Mimo to może korzystać z błogich skutków 
wyżej wymienionych przez przyjmowanie 
Komunii duchowej. Komunia duchowa 
polega na gorącym pragnieniu przyjęcia 
Pana Jezusa z pobudki miłości napełnia-
jącej serce.”

Ostatnia adhortacja Amoris Laetitiae 
wzbudziła wiele kontrowersji jeśli chodzi 
o interpretację, zwłaszcza rozdział VIII, 
zatytułowany Towarzyszyć, rozpoznać 
i włączyć to, co kruche, dotyczący sytuacji 
osób rozwiedzionych, żyjących w nowych 
związkach. Papież Franciszek w tym doku-
mencie przypomina jednak: „Biorąc pod 
uwagę niezliczoną różnorodność poszcze-
gólnych sytuacji, (...), można zrozumieć, że 
nie należy oczekiwać od Synodu ani też od 
tej adhortacji nowych norm ogólnych typu 
kanonicznego, które można by stosować 
do wszystkich przypadków.” Ważna jest 
tu również następująca wskazówka Ojca 
Świętego: „zadaniem kapłanów jest towa-
rzyszenie osobom zainteresowanym na 
drodze rozeznania, zgodnie z nauczaniem 
Kościoła i wytycznymi biskupa”.

W powszechnych nauczaniu na temat 
komunii duchowej zwraca się uwagę na to, 
że chodzi przede wszystkim o zewnętrzne 
oddalenie od Eucharystii. Komunia ducho-
wa zakłada przecież właściwą dyspozycję 
duchową. Oprócz pragnienia, należy za-
dbać o czystość duszy, aby w takiej ducho-
wej komunii uczestniczyć. Nie znaczy to, 
że człowiek trwający w grzechu nie może 
się modlić, czy przed Bogiem wyrażać 
swoich pragnień. Jednak nie nazwiemy 
tego komunią, jeśli nie będzie w człowie-
ku pragnienia przemiany, żalu za grzechy 
i decyzji zerwania z nimi. Pomocą w roze-
znaniu niech będzie nam nie tylko piękna 
zachęta papieża Franciszka, aby „towarzy-
szyć, rozpoznać i włączyć to, co kruche”, 
ale również piękna postawa ludzi, którzy 
tworząc nabożeństwo „Bez kapłana” z tak 
wielką czcią podchodzili do Eucharystii, za 
którą tak bardzo tęsknili. 

EKSTERNISTYCZNA AKADEMIA MODLITWYWIARA I ŻYCIE

O tęsknocie za modlitwą  
i jej braku

Komunia duchowa
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ks. ADAM SZOT

W dniu liturgicznego wspomnie-
nia św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
14 sierpnia 2016 r., Parafia pw. św. Mak-
symiliana Marii Kolbego w Białymsto-
ku świętowała swój Jubileusz – 35-lecie 
istnienia! 

Coraz mniej mieszkańców Pie-
trasz pamięta obraz tego osiedla bez 
górującej nad nim bryły kościoła św. 
Maksymiliana Marii Kolbego. A zda-
wać by się mogło, że tak niedawno 
rozpoczęto budowę świątyni. 35 lat 
temu powstała parafia pw. Chrystusa 
Zbawiciela. Przez pierwsze lata kaplica 
na cmentarzu parafii farnej służyła za 
świątynie parafialną. Nowo mianowa-
ny proboszcz 
parafii, ks. 
Alojzy Choj-
nowski, podjął 
się niełatwego, 
jak na ów-
czesne czasy, 
zadania – bu-
dowy nowego 
kościoła pw. 
św. Maksy-
miliana Marii 
Kolbego. Na 
wybór patrona 
wpływ miały 
wydarzenia 
historyczne. 
W lesie na 
Pietraszach 
w czasie II 
wojny światowej zginęło kilka tysięcy 
osób, mieszkańców Białostocczyzny, 
bestialsko zamordowanych przez 
hitlerowskiego okupanta. Beatyfikacja, 
a następnie kanonizacja Męczennika 
z Auschwitz-Birkenau, pomogła podjąć 
decyzję, by ten Święty był patronem 
lokalnej wspólnoty Kościoła. W 2001 
r., po wybudowaniu kościoła, podczas 
uroczystości jego konsekracji, zmie-
nione zostało też wezwanie parafii – 
z Chrystusa Zbawiciela na św. Maksy-
miliana Marii Kolbego.

Te dwa jubileusze: 35-lecia 
istnienia parafii i 15-lecie konsekracji 
kościoła pw. św. Maksymiliana stały 
się okazją do upamiętnienia nie tylko 
tych wydarzeń, ale i dziejów budowy 
kościoła. W ciągu tych 35 lat istnie-
nia zmienił się też obraz parafii. Stąd 

pomysł, by młodym i nowym miesz-
kańcom przypomnieć trud wznoszenia 
świątyni w latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX w. Z tej okazji 
ukazał się okolicznościowy album, 
który ma na celu przypomnienie trudu 
wznoszenia tej, jakże charakterystycz-
nej świątyni, widniejącej na horyzon-
cie naszego miasta.

Nie były to łatwe czasy, o czym 
wspomina w wywiadzie budowniczy 
kościoła ks. Alojzy Chojnowski. Okres 
stanu wojennego, czas przemian 
społeczno-politycznych, trudności 
gospodarcze skutkujące zubożeniem 
społeczeństwa były obiektywnie 
niesprzyjającymi okolicznościami, by 
wznosić nową świątynię. Ale trudności 
te pokonywane były ofiarnością para-

fian, ich zaan-
gażowaniem, 
operatywno-
ścią i przed-
siębiorczością, 
a przede 
wszystkim 
zapałem 
duszpasterzy. 
Wspomnienia 
tych parafian, 
którzy poma-
gali wznosić 
świątynię, 
choć zapisane 
głęboko w ser-
cu wciąż są 
żywe. Niektóre 
z nich udało 
się opubli-

kować, by ukazać z jakim zapałem 
i troską budowano Dom Boży. Wspól-
nym wysiłkiem pasterzy i wiernych 
udało się wznieść kościół, który jest 
rozpoznawalny w mieście nie tylko ze 
względu na swą architekturę, ale życie 
religijne, jakie się w nim toczy. 

Budowanie Kościoła trwa nadal, 
bo Kościół żywy i prawdziwy to nie tyl-
ko ten z betonu i szkła, ale to wspólnota 
wiernych kierująca się w życiu Ewange-
lią i nauką Kościoła. To nowe wyzwanie, 
przed którym staje nowy proboszcz 
ks. Adam Skreczko, który po ks. Aloj-
zym Chojnowski objął parafię pw. św. 
Maksymiliana. To zadanie dla wszyst-
kich Parafian, by ciesząc się piękną 
świątynią wciąż budowali Kościół Boży. 
A św. Maksymilian Maria Kolbe, Patron 
Parafii, niech wstawia się u Boga! 

ZAPOMNIANE SANKTUARIA JUBILEUSZE
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Porządek Mszy Świętych

Niedziela:
7.00, 9.00 (dla młodzieży), 

11.00 (dla dzieci), 12.30, 18.00

Po Mszach św. o 7.00, 9.00 i 11.00 
zapraszamy do Zakątka Kolbego!

Dni powszednie:
7.00, 18.00

Święta przypadające w tygodniu:
7.00, 9.00, 18.00

Kancelaria parafialna

Dni powszednie: 
8.00-9.00, 16.00-17.30

Sobota:
 8.00-9.00

W niedziele i święta kancelaria nieczynna

Adres parafii:
Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego

ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 8
15-174 Białystok

tel. 85 675 37 73

Numer konta parafii:
Bank Millenium 

33 1160 2202 0000 0000 2759 9620

35 lat parafii

1981–2016

15-lecie poświęcenia kościoła

ks. ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI

Dolistowo, położone nad Biebrzą, na skraju biebrzańskich 
rozlewisk, jest kolejnym miejscem naszych poszukiwań 
zapomnianych sanktuariów Archidiecezji Białostockiej. 

Ziemie te posiadają zaskakującą historię. W średniowieczu 
władali tu Jaćwingowie. Świadczą o tym chociażby miejscowe 
nazwy, jak np. Jatwieź, Kumiała, Jaświły, Skindzierz. Poza Ja-
ćwingami do ziemi tej rościli sobie prawo książęta mazowieccy, 
Krzyżacy oraz Litwini. W 1358 r. książę mazowiecki Ziemowit 
Trojdenowicz i książę litewski Kiejstut podpisali w Grodnie 
traktat wyznaczający granicę polsko-litewską. Przebiegała 
ona blisko wsi Targowisko (dawna nazwa Dolistowa). W 1382 
r., po podpisaniu pokoju w Brodnicy, książęta mazowieccy 
oddali ziemie po obu stronach Biebrzy, aż po Nettę i Brzozów-
kę, Krzyżakom. Przypuszcza się, że lokalizacja krzyżackiego 
zamku Methenburg to teren dzisiejszego Dolistowa. Była to 
drewniana budowla obronna położona przy ujściu rzeki Mietty 
(ob. Netta). Zamek zbudowany został przez Krzyżaków w 1390 
r. Strzegł brodu na rzece oraz kontrolował ważny wodny szlak 
komunikacyjny w zlewisku Biebrzy, Netty i Brzozówki. W 1392 
r. zamek został spalony przez księcia litewskiego Witolda wraz 
z zamkami w Nowym Grodnie (Neugarten) i Kownie (Ritter-
swerder). Zamek stracił swoje znaczenie już w 1398 r., gdy 
Krzyżacy zaczęli budować twierdzę w Ełku. Niestety, po zamku 
do dnia dzisiejszego nie pozostał żaden ślad. W 1526 r. ziemie te 
zostały przez króla Zygmunta Starego przyłączone do Korony. 
Dolistowo znalazło się w powiecie knyszyńskim. Okoliczne wsie 
wraz z Dolistowem zostały spustoszone przez Tatarów, a potem 
wojska szwedzkie. Podczas zaborów Dolistowo znalazło się pod 
zaborem rosyjskim. Powstałe w 1807 r. Księstwo Warszawskie 
swe granice oparło na Biebrzy, stąd wszystkie wsie należące 
do parafii w Dolistowie znalazły się w granicach Cesarstwa 
Rosyjskiego. Po odzyskaniu niepodległości Dolistowo znalazło 
się w granicach Polski.

Parafia w Dolistowie została założona najpóźniej w 1530 
r. W pracy z 1929 r. Kościoły Parafji Chodorowsko-Suchowol-
skiej autor podaje, iż „Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca 
[został] ufundowany staraniem ks. [Stanisława] Dąbrówki w r. 
1510, uposażony przez ks[ięcia]. Mikołaja Radziwiłła, a w r. 
1791 wymurowany przez hetm[anową]. Izabelę Branicką”. 
Z zamiarem budowy murowanego kościoła w Dolistowie nosiła 
się wcześniej starościna tykocińska Aleksandra Wiesiołowska, 
która testamentem z 1645 r. przeznaczyła nawet na ten cel 
odpowiedni fundusz, ale fundacja ta nie została zrealizowa-
na. Świątynię w Dolistowie zamierzał także zbudować kolejny 

właściciel miejscowych dóbr, hetman Jan Klemens Branicki. 
Zamiary te zrealizowała dopiero w latach 1789-1791 wdowa 
po hetmanie, Izabela z Poniatowskich Branicka. Zbudowano 
kościół z kamienia polnego według projektu Jana Bogumiła 
Zsczerniga, porucznika i nadwornego architekta hetmanowej. 
Obrazy ołtarzowe – niezachowane do dziś – były autorstwa 
słynnego artysty doby baroku Antoniego Herliczki. Powstały 
one w jego białostockiej pracowni. W 1814 r. został tu ochrzczo-
ny Sługa Boży ks. Piotr Semenenko, współzałożyciel Zgroma-
dzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Z parafii dolistowskiej – 
z Moniuszek – wywodzą się pradziadowie Stanisława Moniuszki 
twórcy Opery Narodowej.

W głównym ołtarzu kościoła, wielką czcią otoczony jest 
krucyfiks pochodzący z XVIII wieku. Według miejscowej legen-
dy krzyż ten wyłowili z Biebrzy miejscowi chłopi. Za cud poczy-
tano to, iż krzyż ten płynąć miał pod prąd rzeką od Goniądza 
w kierunku Augustowa. Mijając Dolistowo zatrzymał się u brze-
gu nie chcąc stamtąd ruszyć w dalsza drogę. Po wyłowieniu, 
miejscowi parafianie z nabożeństwem przenieśli go do swego 
kościoła. Po wybudowaniu nowej świątyni przez hetmanową 
Branicką, krucyfiks słynący jako Cudowny – tak go nazywano 
– umieszczony został w głównym ołtarzu. Cześć wiernych nie 
ustawała, o czym świadczą zawieszane przez lata wota, zwłasz-
cza słońce i księżyc. Wznoszone są liczne modlitwy:

„Oto upadam na kolana, o dobry i najsłodszy Jezu, przed 
oblicznością Twoją, prosząc i błagając z całą gorącością ducha, 
na jaką zdobyć się mogę, abyś wpoić raczył w serce moje żywe 
uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą za grzechy 
moje skruchę i mocną wolę do poprawy, podczas gdy z głębo-
kiem uczuciem miłości i boleści rozpamiętywam i w duchu 
oglądam pięć ran Twoich, mając przed oczyma, co już mówił 
prorok Dawid o Tobie o dobry Jezu: „Przebodli ręce moje i nogi 
moje; policzyli wszystkie kości moje”.

Obok umieszczono osiemnastowieczny obraz Matki Bożej 
Pocieszenia, być może też odbierający tu w swoim czasie szcze-
gólną cześć wiernych. Brak jednak przekazów to potwierdza-
jących. Jedynymi dowodami na dawny, acz zapomniany kult 
owego maryjnego wizerunku, są wota z motywami maryjnymi. 
W ołtarzu głównym, część wot wiszących obecnie wokół cu-
downego krucyfiksu, ma zawarte w sobie liczne przedstawienia 
Najświętszej Maryi Panny. Wizerunek Matki Bożej przyozdobio-
ny jest srebrną, blaszaną sukienką, a na skroniach Maryi i Je-
zusa umieszczono złote korony. Wskazuje to wprost na niegdyś 
żywy kult maryjny w parafii dolistowskiej.

Szczególnym, żywym do tej pory miejscem kultu maryj-
nego jest miejsce objawień Matki Boskiej na Bocianku. Do 
objawienia Matki Boskiej trzem miejscowym dziewczętom 
– Salomei Chodorowskiej, Franciszce Łuszcz i Marii Kryszto-
pa – doszło w 1884 r. Zbliżała się noc, a Chodorowscy, rodzice 
Salomei nie wracali z pola. Trójka dziewczynek z sąsiedztwa 
oczekiwała ich powrotu. Gdy wrócili, ojciec Salomei zapytał 
o cielaki, którymi się opiekowała. Salomea zrozumiała, że 
zajęta zabawą z koleżankami, zapomniała o cielętach na łączce, 
a teraz jest odpowiedzialna za ich brak. We trzy ruszyły na łąki. 
Biegnąc nawoływały i modliły się o pomoc. Jednak w ciemności 
nie mogły dostrzec cieląt. Dobiegły w okolice drogi, gdzie na 
łąkach, na przygarbionej wierzbie, jedna z bocianich par miała 
swoje gniazdo. Miejsce to nazywano „Bociankiem”. Nagle, 
dziewczynki stanęły zadziwione. Franciszka i Maria, nie widzia-
ły nic poza blaskiem jasności pośród nocy. Przed Salomeą stała 
na kamieniu, w jasnym świetle, postać w białej, długiej sukni, 
z różańcem w ręku. Salomea rozpoznała dobrze jej znaną ze 
świętych obrazków Matkę Boską. Maryja rzekła: „Nie szukajcie 
cieląt, one są na miejscu. Idźcie do domu”. Gdy to powiedziała 
jasność z postacią zanikła. Dziewczynki biegły przestraszone 
do domu. Po powrocie zastały cielęta w oborze. Żadna z nich 
nie przyznała się do tego, co ujrzały na łąkach. Dopiero po kilku 

dniach Salomea opowiedziała rodzicom 
o przedziwnym spotkaniu. Wieść szybko 
rozniosła się po całej okolicy. 

Salomea, pomimo urody, nie zawarła 
małżeństwa. Pracowała w miejscowym 
sklepie. Całe życie mieszkała w Dolisto-
wie. Wyróżniała się spokojem, rozwagą 
i ogromną życzliwością dla innych. 
Ostatnie miesiące życia naznaczone 
były chorobą nowotworową. Umierając 
powiedziała wobec zebranych: „Jeżeli 
będzie taka potrzeba, proszę Was bądźcie 
świadkami moich doznań i powtarzajcie 
moje słowa, że objawienie to dokonało się 
i był to widok zarówno postaci jak i słowo 
Matki Bożej.” Spoczywa na dolistowskim 
cmentarzu w grobie rodzinnym Chodo-
rowskich.

Władze carskie nie pozwalały na 
rozwój kultu i gromadzenie się w tym 
miejscu. Nie powstrzymało to wiernych 
od spotykania się tu na wspólną modli-
twę. Mieszkańcy Dolistowa opowiadają, 
że oglądali kamień ze śladami stóp, na 
którym Salomea widziała stojącą Matkę 
Boską. Stopki na kamieniu stanowiły wy-
raźny ślad. Ślady stóp odciśniętych na ka-
mieniu uznano za cud „na Bocianku”. Pa-
rafianie ustawili na tym miejscu krzyż, zaś 
kamień ukryto. Obawiano się, że kamień 
ze stopkami może zostać rozbity i użyty 
do budowy drogi Goniądz – Suchowola. 
Po jakimś czasie, na dwumetrowym, kwa-
dratowym słupie, umieszczono niewielką 
kapliczką. W 1947 r., rolnicy przekazali 
w miejscu objawienia plac dla parafii. Ze 
składek parafian ks. Antoni Bachurzewski 
zbudował kaplicę pw. Najświętszej Maryi 
Panny. W jej fundamencie umieszczono 
kamień z odciskami stóp Matki Boskiej. 
W setną rocznicę objawienia, w 1984 r., 
ks. Marian Malicki do kaplicy dobudował 
obszerną wiatę oraz ustawił nieopodal 
figurę Matki Boskiej. Nie zabrakło tu 
i cudownego źródła. W 1975 r. wydrążono 
studnię, z której woda podobno posiada 
moc uzdrawiającą. Wcześniej źródełko 
wypływało po przeciwnej stronie drogi, 
naprzeciw kaplicy. Ludzie piją tę wodę 
oraz obmywają nią zwłaszcza oczy i inne 
chore miejsca. Dochodzi tu do licznych, 
niewytłumaczalnych z medycznego 
punktu widzenia uzdrowień. Kobieta 
pracująca na plebani od urodzenia była 
ślepa na jedno oko. Na skutek nieszczę-
śliwego wypadku, oślepła na drugie, 
po ukłuciu go drutem przy nawlekaniu 
tytoniu. Została skierowana na operację. 
Przed wyjazdem do szpitala, w niewiado-
my sposób dostała się sama do kapliczki 
odległej o ok. 400 m i gorąco się tam mo-
dliła. Powróciła z odzyskanym wzrokiem 
w obu oczach. Po II wojnie światowej 
miejsce to powszechnie zaczęto nazywać 
miejscem świętym. Miejscowa legenda 
głosi, że w miejscu kapliczki powstać ma 
w przyszłości klasztor – jednak tę budowę 
poprzedzi nowe objawienie. 

Na zachód od kościoła, w Dolistowie 
Nowym pod numerem 13, stoi skromny, 
drewniany budynek mieszkalny. Jest 
w nim pokój należący do Salomei Chodo-
rowskiej. Budynek zachował się w stanie, 
w jakim mieszkała w nim Salomea.  

Pan Jezus Słynący jako Cudowny
oraz miejsce objawienia Matki Boskiej na Bocianku

Jubileusz parafii 
św. Maksymiliana
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JÓZEF MAROSZEK

Zdarzenia dawno minione, zwłaszcza z historii własnej 
Ojczyzny, dostarczają ogromnie duży potencjał wiedzy, 
mogący stać się podstawą do analogii współczesnych 

sytuacji politycznych. Taką przeszłość mają stosunki z is-
lamem na rubieżach naszego państwa.

Kamieniec Podolski w granicach Korony Polskiej znaj-
dował się od 1354 r. Władztwo polskie ustabilizowało się tu 
w 1430 r. W 1434 r. został stolicą nowo utworzonego wojewódz-
twa podolskiego. Wobec zagrożenia turecko-tatarskiego miasto 
określano jako „Przedmurze chrześcijaństwa”, nazywano 
„Bramą do Polski” „Kluczem do Polski” lub „Basztą ręką Boga 
zbudowaną”. Kamieniec usytuowano na skale oblanej wodami 
rzeki Smotrycz, dopływu Dniestru, będącego rubieżą graniczną 
dawnej Rzeczpospolitej. Zamieszkiwali w nim Polacy, Ormia-
nie, Rusini. Każda z nacji miała własne dzielnice z rynkami, 
odrębny samorząd, rządziła się swoimi prawami. Miasto Lackie 
król lokował w 1432 r. na prawie magdeburskim. W 1378 r. 
miasto stało się siedzibą rzymskokatolickiej diecezji podolskiej. 
Prowadziły swoją działalność klasztory: dominikanów, francisz-
kanów, trynitarzy, jezuitów, karmelitów bosych

Kamieniec był najpotężniejszą warownią Rzeczypospolitej. 
Twierdzę znacznie rozbudował dla króla Zygmunta I nadwor-
ny architekt królewski Job Preytfus, znany z innych ogromnie 
ważnych inwestycji monarszych – zamku w Tykocinie i dolnego 
zamku w Wilnie. Współfinansowali budowę ze świętopietrza 
papieże: Mikołaj V, Juliusz II. Od XIII wieku w mieście zamiesz-
kiwali Ormianie. W roku 1666 Kościół Ormiański zawarł tam 
unię z Kościołem rzymskokatolickim.

Pogrążona w walkach wewnętrznych Rzeczpospolita, 
rozdarta pomiędy dwa zwalczające się ugrupowania, gdzie 
szlachta popierająca króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
walczyła z grupą magnatów, tzw. malkontentów, była absolut-
nie nieprzygotowana do wojny z Turcją. Sułtan Mahomet IV, 
na czele 150 tys. wojsk tureckich obległ Kamieniec 24 sierpnia 
1672 r., a już 27 sierpnia Polacy skapitulowali. Część zamku wy-
sadzili w powietrze, co utrwalił w Panu Wołodyjowskim Henryk 
Sienkiewicz. Warunkiem kapitulacji było m.in. zapewnienie 
mieszkańcom wolności religijnej, pozostawienie katolikom, 
Ormianom i Rusinom tylu świątyń ile potrzebują, resztę mogli 
Turcy zamienić na meczety. Sułtan odebrał powinszowania od 

urzędników po-
dolskich, szlachty, 
mieszkańców i od 
biskupa kamie-
nieckiego Wespa-
zjana Lancko-
rońskiego. Polacy 
opuścili miasto na 
300 wozach. 

Sułtan naka-
zał pozdejmować 
krzyże z kościo-
łów. Uroczyście 3 
września wjechał 
do miasta, którego ulice skropiono krwią świeżo zabitych zwie-
rząt, rozrzucono po ulicach obrazy świętych z kościołów, które 
jeźdźcy tureccy tratowali końmi. Sam sułtan wjechał do katedry 
konno. Tam w świątyni, w obecności sułtana obrzezano złapa-
nego chłopa Piotra Jastrzębskiego. W ten sposób zakończyło 
się przeobrażanie katedry Świętych Piotra i Pawła w meczet 
sułtański. 

W mieście znajdowało się 28 świątyń chrześcijańskich 
(w tym 12 kościołów). Na meczety zamieniono 7, tylko 3 pozo-
stawiając dla chrześcijan (w całej diecezji kamienieckiej aż 26 
parafialnych kościołów katolickich uległo profanacji i zniszcze-
niu).

Cudowny obraz św. Antoniego z kościoła franciszkań-
skiego, Halil basza, chcąc się przekonać o jego cudowności, 
przeciął na wylot oblicze postaci i kazał go wyrzucić z ołtarza. 
Inny słynący łaskami obraz z tego kościoła – Matki Boskiej, na 
rozkaz tego tureckiego komendanta, wrzucono do Smotrycza, 
ale wizerunek w cudowny sposób znalazł się aż w Kalwarii 
Pacławskiej koło Przemyśla. 

W klasztorze Dominikanów św. Mikołaja urządzono 
koszary dla janczarów, a w kościele meczet dla padyszacha. 
Z Konstantynopola do tego meczetu sprowadzono z Konstanty-
nopola mimbar. Kazalnica ta wykonana była z ciosu kamienne-
go, bardzo delikatnej i pieknej roboty. Na niej do dziś pozostał 
napis turecki: „La Allah Allah, risul Allah” (Bóg-Bóg i Mahomet 
prorok). Turcy opuszczajac Kamieniec warowali sobie poszano-
wanie tej pamiątki, czego dominikanie dochowali i jeszcze dziś 
można ją w tej świątyni podziwiać.

Kolegium jezuickie zamieniono na stajnie dla koni władcy. 
Rozebrano zrujnowany w walkach klasztor Karmelitów. Ucie-
kające z miasta mniszki ormiańskie zabrały ze sobą i wywiozły 
niezwykle czczony obraz Matki Boskiej Ormiańskiej. 

Król Michał Korybut Wiśniowiecki nie mogąc zwołać 
armii, która mogłaby się przeciwstawić Turkom, oddał woje-
wództwa podolskie, bracławskie i część kijowskiego, zgodził 
się, w zamian za pokój, płacić haracz 22 tys. talarów rocznie. 
Płacenie go miało ustanowić Polskę w rzędzie lenników Turcji. 
18 października 1672 r. w Buczaczu pomiędzy Imperium 
Osmańskim i Rzeczpospolitą podpisano haniebny traktat, który 
zakładał oddanie we władanie Turcji wschodnich ziem Polski. 
Sejm nie zatwierdził traktatu i wojna trwała dalej aż do 1676 r. 
Turcy twierdzą i Kamieńcem Podolskim rządzili przez 27 lat.

Dopiero w roku 1699, na mocy traktatu podpisanego 
w Karłowicach, Turcy, bez jednego wystrzału, zwrócili fortecę 

Po 70 latach doczekała się chrze-
ścijańskiego pochówku z honorami 
bohatera młoda dziewczyna z Narewki 
– Danuta Śiedzikówna. Została zamor-
dowana po torturach, gdy miała nie-
spełna 18 lat. Była więc według prawa 
i wzorców europejskiej kultury jeszcze 
niepełnoletnia. Jednakże, w jej życiu, 
do ostatnich momentów wybrzmiała 
wyjątkowa dojrzałość, która wyrosła na 
bazie miłości do Ojczyzny. Okazała się 
silniejsza, niż nienawiść wrogów, nie 
tylko wobec niej, ale tego wszystkiego, 
co polskie.

„Inka” – taki miała pseudonim 
i pod tym imieniem znana jest w całej 
Polce. O tej bohaterce z Narewki, para-
fii naszej archidiecezji, trzeba mówić, 
pisać i nauczać, nie tylko młode ale 
i starsze pokolenie. Rzeczą znamienną 
jest, że więcej o jej życiu wie dzisiejsza 
młodzież, niż pokolenie jej rodziców 
czy dziadków.

Na każdym, kto zapoznał się 
z biografią Inki albo choć obejrzał 
świetny Teatr Telewizji jej poświęcony, 
ta postać zrobiła ogromne wrażenie. 
W tej nastolatce skupia się wszystko 
to, co najpiękniejszego dała II Rzecz-
pospolita. Podstawą było wychowanie. 
Czy trzeba coś dodawać, jeśli wspomni 
się o ojcu Inki, zesłanym na Sybir za 
uczestnictwo w polskiej organizacji 
niepodległościowej i jej matce, areszto-
wanej za działalność dla AK i zamor-
dowanej przez gestapo w lesie pod 
Białymstokiem?

Inka jest postacią ikoniczną, bo 
trudno o kogoś bardziej niewinnego. 
Danuta Siedzikówna była sanitariusz-
ką, a nie partyzantem, mimo to uzna-
no ją za zbrodniarkę i rozstrzelano 
– powiedział w programie „Po przecin-
ku” TVP Info prof. Antoni Dudek.

Przemawiając na pogrzebie Inki 
i Feliksa Selmanowicza ps. „Zagoń-
czyk” Prezydent RP Andrzej Duda 
powiedział, że „wyrosła Ona na micie 
pokolenia ich rodziców, którzy odzy-
skali dla Polski niepodległość. Cały 
czas powtarzano najmłodszym, że 
Polska jest tym, co mają najcenniej-
szego! Tylko w suwerennym i niepod-
ległym państwie mamy godność. Przez 
pokolenia powtarzano to młodzieży. 
Dlaczego, Ona w ostatnich chwilach 
swego życia napisała: «powiedziecie 
babci, że zachowałam się jak trzeba». 
Dlaczego? Bo babcia czekała na te 
słowa, żeby była pewna, że wnuczka 
zachowała się jak trzeba, że rodzina 
zachowała godność. Widocznie przeka-

zała swojej babci, to co było dla niej 
najważniejsze”. 

Nie wystarczy znać życiorys Inki, 
w dzisiejszych czasach potrzeba, aby 
młodzi żyli dumą tamtych trudnych 
czasów. Pokolenie Inki nie miało 
nic: młodości, dóbr materialnych, 
przyszłości… Ale miało honor, dumę 
i miłość do Ojczyzny. Tego nie mieli 
jej oprawcy. I to właśnie było jej i jej 
pokolenia największym skarbem. 

Bohaterstwo Inki tkwi zarówno 
w jej wielkiej odwadze, ale i w głębokiej 
świadomości patriotycznej. Być może 
dlatego młode pokolenie w niej szuka 
natchnienia, innego od promowa-
nego przez kulturę masową sposobu 
myślenia i stawia przez to starszemu 
pokoleniu większe wymagania, co wię-
cej, chyba nawet je zawstydza. 

W mediach można usłyszeć 
stwierdzenia, że Inka staje się ikoną 
współczesnej popkultury. To chyba 
zbyt wielkie uproszczenie, a może 
i nawet przekłamanie. Gdyż to prawem 
młodzieży jest świadome wybieranie 
sobie wzorców i szukanie alternatyw 
dla narzucanego przez media i właśnie 
tą tzw. masową kulturę stylu życia. 

Dlatego też zwłaszcza w ustach 
młodych tak dobitnie i prawdziwie 
brzmi okrzyk: „Chwała bohaterom!”. 
„Chwała bohaterom!” – powtórzył też 
na koniec pogrzebu Inki Prezydent 
Rzeczypospolitej. Te słowa, wyrażają 
nie tylko sposób myślenia tak wielu 
młodych Polaków, ale i styl ich życia 
oraz program na przyszłość.

Tak więc „Chwała i część boha-
terom naszej ziemi!”... i „Niech żyje 
Polska!” – te słowa wykrzyczała w mo-
mencie śmierci Inka!

JKJ

Polakom. Prosili, aby przy katedrze rzym-
skokatolickiej Świętych Piotra i Pawła 
pozostawiono zbudowany przez nich 
minaret (27 m wysoki) i by nie zrzucać 
z niego półksiężyca. Na nim ustawiono 
drewnianą figurę Niepokalanie Poczętej 
Matki Boskiej. 10 maja 1756 r. zastąpiono 
ją sprowadzoną z Gdańska, wykonaną ze 
stopu miedzi i srebra, 4,5 metrowej wy-
sokości pozłacaną rzeźbą Maryi stojącej 
na kuli i Księżycu. Wykuto łaciński napis, 
który w polskim tłumaczeniu brzmi: 
„Bogarodzicy, Pannie Niepokalanej, Orę-
downiczce miasta, posąg ten wzniesiony 
przez Mikołaja herbu Jelita Dembowskie-
go, biskupa Kamieńca Podolskiego, opata 
miechowskiego, kawalera Orła Białego, 
w roku 1756”. Katedra kamieniecka jest 
jedynym na świecie kościołem katolic-
kim, przed którym stoi minaret. Po odzy-
skaniu przez Rzeczpospolitą Kamieńca, 
23 września 1699 miał miejsce obrzęd 
oczyszczenia katedry, a w 1700 r. ponow-
ne poświęcenie W 1820 r. w podstawę 
posągu uderzył piorun, który przeszedł 
przez wnętrze minaretu do dołu i wywołał 
w kościele pożar.

Turcy Kamieniec opuścili 22 wrze-
śnia 1699 r. Janczar Aga oddał klucze 
od bram miasta Marcinowi Kątskiemu 
wojewodzie kijowskiemu, do twierdzy 
wprowadzono polską załogę, poświę-
cono kościoły przez ks. Chełmińskiego 
sufragana kamienieckiego, gdyż bp Jan 
Chryzostom Gliński dopiero w kilka lat 
tam zawitał. Dowódca turecki, zdając 
twierdzę, umyślił prochy podpalić, lecz 
żarzący lont gołą ręką ugasił Kątski.

Ostatni polski komendant Ka-
mieńca, targowiczanin Antoni Polikarp 
Złotnicki bez walki poddał twierdzę 
rosyjskiemu generałowi W. Derfeldowi 
21 kwietnia 1793 r. W czasie Insurekcji Ko-
ściuszkowskiej sąd skazał Złotnickiego na 
karę śmierci przez powieszenie, infamię, 
konfiskatę majątków i utratę wszystkich 
urzędów. Za zdradę otrzymał rosyjski 
order Aleksandra Newskiego i nadal po-
został rosyjskim komendantem twierdzy 
z rangą generała porucznika.

W 1930 r. w nieczynnej katedrze 
władze sowieckie urządziły muzeum 
ateizmu. Po 60 latach, w 1990 r. w dniu 
odpustu Świętych Piotra i Pawła Aposto-
łów zostało odprawione przez wypędzo-
nego w 1947 r. biskupa kamienieckiego 
Jana Olszańskiego nabożeństwo, a w 1991 
r. ponownie reaktywowano diecezję ka-
mieniecką.   

Ilustracje:
–  Minaret przed katedrą kamieniecką
–  Mimbar (kazalnica) w kościele domini-

kanów kamienieckich św. Mikołaja, fot. 
Maria Maroszek 2016 r.

„Baszta ręką Boga zbudowana” 
– Kamieniec Podolski

Danusia z Narewki  
bohaterką całej Polski

HISTORIA, KTÓRA UCZY HISTORIA, KTÓRA UCZY
FO

T. 
M

AR
IA

 M
AR

O
SZ

EK
 2

01
6 

R.

FO
T. 

M
AR

IA
 M

AR
O

SZ
EK

 2
01

6 
R.



MIŁOSIERDZIAdrogi MIŁOSIERDZIAdrogi2016 9(73) 2016 9(73)30 31

WALDEMAR SMASZCZ

Mówiąc i pisząc o poezji ks. Jana 
Twardowskiego, nierzadko 
jestem pytany, czy mam jakiś 

ulubiony jego wiersz. Wydawałoby się, 
że odpowiedź, zważywszy na ogromny 
dorobek księdza-poety – ponad tysiąc 
wierszy! – nie jest łatwa. Tymczasem bez 
wahania mogę wskazać nie tylko naj-
bliższy mi utwór, ale i najlepszy, godny 
zestawienia z lirykami lozańskimi 
Adama Mickiewicza, sięgającymi 
już transcendencji. To – o czym 
wie każdy miłośnik słowa poetyc-
kiego – najwyższa miara, odnoszą-
ca się do dzieł wyłączonych spod 
ograniczeń czasu i przestrzeni. 

Liryka niejako z samej swojej 
natury przekracza człowiecze 
doświadczenia, wydobywa światło 
z ciemności, poszerza obszar po-
znawalnego, pozwala wyrazić nie-
wyrażalne. Wielcy artyści, obdaro-
wani przez Stwórcę wyjątkowym 
talentem, w najwybitniejszych 
dziełach sięgają rzeczywistości, 
o której Pismo Święte mówi, że 
„ani oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani serce człowieka nie 
zdołało pojąć” (1 Kor 2,9). To do 
nich zwracał się św. Jan Paweł II 
w głośnym Liście do artystów:

„Nikt nie potrafi zrozumieć 
lepiej niż wy, artyści, genialni 
twórcy piękna, czym był ów pa-
thos, z jakim Bóg u świtu stworze-
nia przyglądał się dziełu swoich 
rąk. Nieskończenie wiele razy 
odblask tamtego doznania poja-
wiał się w waszych oczach, artyści 
wszystkich czasów, gdy zdumieni 
tajemną mocą dźwięków i słów, 
kolorów i form, podziwialiście 
dzieła swego talentu, dostrzega-
jąc w nich jakby cień owego misterium 
stworzenia, w którym Bóg, jedyny Stwór-
ca wszystkich rzeczy, zechciał niejako 
dać wam udział”.

Do takich „genialnych twórców 
piękna” należał niewątpliwie ks. Jan 
Twardowski, o którym autor powyższych 
słów napisał: „Tylko On jeden tak pisze 
i tak też przez swoją poezję prowadzi lu-
dzi do Pana Boga”. W tym jednym zdaniu 
Ojciec Święty, mistyk i poeta, wskazał na 
wielkość zarówno kapłana, jak i autora 
wierszy, który potrafił zlać w jedno oba 
powołania, a przez to zwielokrotnić 
talenty, jakimi go Pan obdarzył.

Lektura wierszy ks. Twardowskie-
go to wyjątkowa przygoda duchowa, 
wypełniona olśnieniami, w których, 

wydawałoby się, nie podlegamy już 
ograniczeniom słowa, obcujemy bezpo-
średnio z ukazywaną rzeczywistością, 
widzimy dalej i głębiej. Wiedział to 
doskonale św. Jan Paweł II, który jako 
mistyk sięgał poza zasłonę i starał się, 
znając ograniczone możliwości języka 
wobec transcendencji, przynajmniej 
przybliżać swoje wizje. Poetom bowiem, 
jak i ich wrażliwym czytelnikom, dane 
są chwile, które najbliżsi uczniowie 

Chrystusa przeżyli na Górze Przemienie-
nia: „...Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba 
i brata jego Jana i zaprowadził ich na 
górę wysoką, osobno. Tam przemienił 
się wobec nich: twarz Jego zajaśniała 
jak słońce, odzienie zaś stało się białe 
jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz 
i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim” (Mt 17, 
1-3).

Owym najbardziej niezwykłym 
utworem ks. Twardowskiego jest niewiel-
ki liryk zatytułowany W jarzębinach:

Krew płynie z Twojego boku
wakacje a taki blady
i właśnie dlatego wierzę
żeś wszechmogący słaby

że w jarzębinach wisisz
dzwońce Cię podziobały
właśnie dlatego kocham
że jesteś wielki mały
rozeszły się całkiem drogi
zgubiło się i odkryło
pozostał człowiek i Pan Bóg
mój grzech moja miłość 

Początkowa część, podob-
nie jak w najznakomitszym 
liryku lozańskim Mickiewicza 
Nad wodą wielką i czystą..., jest 
obrazem wydobytym jednym 
gestem twórcy z wakacyjnego 
pejzażu. Autor, spacerując, 
znalazł się przy wciąż obecnym 
w polskim krajobrazie krzyżu, 
zapewne ogrodzonym drewnia-
nym płotem. Ten krzyż jest w ja-
rzębinach, pod koniec wakacji 
już z jaskrawo czerwonymi owo-
cami. Poeta – powtórzmy – widzi 
i więcej, i głębiej. Na wysokości 
przebitego boku Chrystusa na 
krzyżu ptaki rozdziobały owoce 
jarzębiny, ożyła rana – stąd: 
„Krew płynie z Twojego boku...” 
Ale – co może wydać się zaska-
kujące – ciąg paradoksów, bez 
których nie sposób mówić o Je-
zusie – wywołuje kolejne zdanie, 
jakby reminiscencja z czasów 
dzieciństwa: „wakacje a taki 
blady”. Dzieci z wielkich miast 
wysyłano na wakacje, by „nabra-
ły kolorów”. Chrystus nawet na 
wiejskim krzyżu pozostał blady, 
a więc „wszechmogący słaby”, 
„wielki mały”, bezbronny, jak na 
Golgocie – „dzwońce Cię podzio-
bały”. Ale to właśnie dlatego 
poeta wierzy i kocha... 

„Lozańską” wielkość nadaje temu 
lirykowi końcowy czterowiersz. Następu-
je w nim niebywała kondensacja przeżyć 
poety, który całe swoje życie potrafił 
zamknąć w jednej frazie, w dodatku 
niewyodrębnionej z całości wypowiedzi 
lirycznej: „rozeszły się całkiem drogi / 
zgubiło się i odkryło / pozostał człowiek 
i Pan Bóg / mój grzech moja miłość”.

Jednorodność przeżywanych treści, 
a także obrazów i języka poetyckiego, 
wreszcie linii melodyjnej sprawia, że 
zostaje tu przekroczony wymiar sztuki. 
Wiersz zamyka wyciszone wyznanie 
prawdy o sobie, spowiedź przed Ukrzy-
żowanym, a jeszcze żyjącym (krew wciąż 
płynie...). Została zaledwie chwila, więc 
nie czas na litanię, najwyżej kilka słów. 
I poeta bezbłędnie je znajduje...  

CZŁOWIEK I PAN BÓG

Krzyż w jarzębinach
ANDRZEJ NOWAKOWSKI

Początki parafii pw. św. Antoniego Pa-
dewskiego sięgają lat 1565-1592, kie-
dy to król Polski Zygmunt II August 

zbudował pierwszy drewniany kościół. 
Pierwsze świątynie, powstające w tamtych 
czasach, były budowane z drewna, które 
łatwo pozyskiwano z istniejących okolicz-
nych lasów. 

Rozwijająca się parafia potrzebowa-
ła większej świątyni, dlatego też w 1740 
r. powstał dwuwieżowy, kryty gontem 
kościół – również z drewna. Pożar w 1796 r. 
strawił budynek, jak również zabudowania 
plebańskie. Dopiero w latach 1840-1848 
zbudowano nowy kościół murowany, 
trójnawowy, z elementami klasycystycz-
nymi. W 1850 r. kościół pw. św. Antoniego 
Padewskiego konsekrował biskup wileński 
Wacław Żyliński. Zdjęcie z 1897 r. przed-
stawia kościół przed rozbudową. Wnętrza 
w pierwotnej wersji miały sklepienie 
kolebkowe, na jednym poziomie, co 
kwalifikowało świątynię do kościołów typu 
halowego.

Charakterystycznym elementem bu-
dowli jest elewacja wyjściowa z portykiem 
oraz sześcioma pilastrami, na których 
oparty jest trójkątny tympanon. Budowla 
wyraźnie nawiązuje, szczególnie fronto-
nem, do katedry wileńskiej. Obecnie na 
tympanonie znajduje się mozaika z wize-
runkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Wnętrze – bez wyraźnego wydzielo-
nego prezbiterium. Na zakończeniu naw 
bocznych, nastawy ołtarzowe z wykonaną 
marmuryzacją, również w stylu klasy-
cystycznym. Kościół przykryty dachem 
dwuspadowym, wieże z hełmami na rzu-
cie kwadratu z latarniami i ostrosłupowym 
wykończeniem.

Pomimo powstawania w sąsiedztwie 
nowych parafii (Kundzin, Szudziałowo, 
Korycin i Sokolany) kościół sokólski z cza-
sem okazał się za mały. Wiernych przy-
bywało i w 1899 r. inż. Wacław Chrościcki 
przedstawił projekt rozbudowy świątyni. 
Przebudowa polegała na dobudowaniu 
naw bocznych z kaplicami i zakrystią, 
z podcieniem od strony frontowej z do-
datkowymi wejściami. Dobudowane nawy 
były niższe od głównego korpusu kościoła, 
miały również dach jednospadowy o dość 
małym spadku. W kaplicach wykonano 
sklepienie w kształcie kopuł z latarniami. 
Z pierwotnej, prostokątnej w rzucie świą-
tyni, powstał kościół w kształcie krzyża. 
Świątynia z trójnawowej, po rozbudowie 
w latach 1900-1903 stała się kościołem 
pięcionawowym, jedynym tego typu 
w diecezji białostockiej.

Dobudowana część dość dobrze 
komponuje się z pierwotną świątynią. Na 
elewacji frontowej w niszach znajdują się 
rzeźby św. Piotra i św. Pawła. Na dobudo-
wanej części nad portykami z kolumnami 

toskańskimi znajduje się balustrada tralko-
wa, na której po obu stronach są umiesz-
czone rzeźby czterech Ewangelistów.

Druga wojna światowa nie spowodo-
wała żadnych szkód w kościele, jak rów-
nież w zabudowaniach parafialnych. Po 
wojnie były prowadzone prace nad nową 
polichromią, ułożono oryginalną drobną 
terakotę na podłodze.

Do zespołu sakralnego, oprócz świą-
tyni, należy brama wejściowa z bocznymi 
salkami od strony ulicy Grodzieńskiej. 
Z obiektów zabytkowych wpisanych do 
rejestru, należy wymienić starą drewnia-
ną plebanię oraz budynek gospodarczy, 
obecnie po remoncie, adaptowany na 
funkcje ogólnoużytkowe. Plebania muro-
wana z 1928 r., w której został wykonany 
kapitalny remont zgodnie z pozwoleniem 
konserwatorskim przez księdza probosz-
cza Stanisława Gniedziejki. Plebania dalej 
będzie pełnić funkcje mieszkalne. 

Kościół pw. św. Antoniego Padew-
skiego, plebania drewniana i murowana, 
budynek gospodarczy oraz cały teren 
kościelny został wpisany do rejestru zabyt-
ków pod numerem A-7 decyzją z dnia 30 
grudnia 1999 r.

Po przebudowie w 1985 r. schodów 
wejściowych do kościoła powstała wyraź-
na oś prowadząca od bramy przy ulicy 
Grodzieńskiej do świątyni. Oś podkreślona 
dodatkowo szpalerem drzew.

Należy też wspomnieć, że w 1970 r. 
do Sokółki przywieziono obraz Miłosier-
dzia Bożego namalowany przez Ludomira 
Sleńdzińskiego na zamówienie bł. ks. Mi-
chała Sopoćki.

Przy prowadzeniu prac malarskich 
we wnętrzu nie zwrócono uwagi na to, że 
świątynia z racji rozbudowy ma dość słabe 
doświetlenie naturalne. Sześć niewielkich 
okien w nawach, nie daje właściwego 
i prawidłowego oświetlenia wnętrza. Ko-
lorystyka wnętrza i wzornictwo spowodo-
wało dodatkowe zaciemnienie wnętrza. 

Nastawy ołtarzowe z racji kolorystyki 
przestały być czytelne, pomalowano więc 
je farbą kryjącą w kolorze – jasna kość 
słoniowa.

Prace prowadzone w kaplicy Matki 
Boskiej Różańcowej od roku 2007 polegały 
na przywróceniu pierwotnego kolorytu 
ołtarza. Usunięto farbę olejną i przywró-
cono piękny kolor marmuru tzw. dębnika 
czarnego, rozjaśniono też kolor ścian. 
Należy dodać, że w pamiętnym, histo-
rycznym roku 2008 w parafii miał miejsce 
Cud Eucharystyczny. Po remoncie kaplicy, 
można było ją przygotować do umieszcze-
nia Cząstki Ciała Pańskiego do adoracji. 
Kaplicę zabezpieczono ozdobną kratą.

Następnie przystąpiono do konser-
wacji pozostałych ołtarzy, przywracając 
im oryginalny koloryt i odtwarzając po 
mistrzowsku pierwotną marmuryzację. 
Równolegle przystąpiono do renowacji 
polichromii całego wnętrza. Prace te, pod 
nadzorem konserwatorskim, wykonuje 
firma z Poznania pod kierownictwem 
konserwatora dyplomowanego Andrzeja 
Lewandowskiego. Generalne założenie 
prac renowacyjnych to rozjaśnienie wnę-
trza przy zachowaniu pierwotnej koncep-
cji wystroju wnętrza. Do dnia dzisiejszego 
wykonano około 70% prac.

Należy wspomnieć, że poprawiono 
również mikroklimat wnętrza, poprzez 
uszczelnienie okien i drzwi, wprowadzając 
jednocześnie wentylację i klimatyzację. 
Były to prace bardzo trudne, ze względu na 
ciągły ruch pielgrzymkowy.

Pozostanie do renowacji i remontu 
główny ołtarz z prezbiterium. Niezbędne 
prace zewnętrzne to renowacja cokołu, ko-
rekta wysokości otoczenia wokół kościoła 
i remont muru ogrodzenia. Ksiądz pro-
boszcz planuje również budowę centrum 
pielgrzymkowego, które usprawniłoby 
obsługę grup pielgrzymkowych, jak i indy-
widualnych wiernych licznie odwiedzają-
cych sanktuarium.

Wydarzenie 2008 roku zmieniło nie 
tylko kościół sokólski, ale również całe 
miasto i diecezję. Sokółka stała się znana 
nie tylko w kraju, ale i za granicą, czego 
dowodem są liczne pielgrzymki z całego 
świata.  

Kolegiata Sokólska
ZABYTKI SAKRALNE
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Z ARCHIDIECEZJI

Caritas Archidiecezji Białostockiej 
po raz szósty brała udział w ogólnopol-
skiej akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”. 
Dzięki kampanii kilkaset potrzebujących 
dzieci z naszej Archidiecezji otrzymało 
wyprawki na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego.

W tym roku Białostocka Caritas 
zakupiła ponad 850 plecaków ze środ-
ków pochodzących z Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom. Puste plecaki zostały 
rozdysponowane w pierwszej połowie 
wakacji do parafii, które zgłosiły chęć 
udziału w akcji.

Tegoroczna kampania przebiegała 
w nieco zmienionej formule, wymagała 
większego zaangażowania poszczegól-
nych parafii, działających tam Zespołów 

Parafialnych Caritas i księży odpowie-
dzialnych za akcję. Do zadań parafii 
należało rozeznanie potrzeb wśród 
swoich wiernych, znalezienie najbar-
dziej potrzebujących rodzin, pozyskanie 
darczyńców i wypełnienie plecaków 
potrzebnymi artykułami szkolnymi oraz 
przekazanie gotowych wyprawek ocze-
kującym dzieciom. 

W latach ubiegłych osoby potrzebu-
jące wyprawek zgłaszały się bezpośred-
nio do centrali Caritas, a akcja przebie-
gała głównie w Białymstoku. „Pragnę, 
by w Roku Miłosierdzia akcja ta dotarła 
do wszystkich zakątków naszej Archi-
diecezji. Pomoże nam to skuteczniej 
rozpoznać potrzeby parafian i dotrzeć 
z pomocą do najbardziej potrzebują-

cych” – zachęcał ks. Adam Kozikowski, 
dyrektor CAB.

Idea pomocy pozostała taka sama. 
Osoby, które chciały włączyć się w akcję 
i przygotować wyprawkę zgłaszały się do 
swojej parafii po pusty plecak i uzupeł-
niały go w niezbędne przybory szkolne 
tj. piórniki, zeszyty, kredki, farby, bloki 
itp. Do tornistrów dołączona była ety-
kietka z imieniem dziecka oraz informa-
cją do której klasy uczęszcza. 

Następnie wypełniony plecak zwra-
cany był do parafii i za jej pośrednic-
twem przekazany konkretnemu dziecku. 
„Wyprawka szkolna to dla większości 
osób duży wydatek, tym większy, jeśli 
w rodzinie pojawia się choroba, brak 
pracy, życiowa tragedia. A my chcemy 
zapewnić radość wszystkim dzieciom 
wchodzącym w nowy rok szkolny” – po-
wiedział ks. Adam Kozikowski.

W kampanię zaangażowało się 41 
parafii z całej Archidiecezji Białostockiej. 
Wiele parafii brało udział w akcji po raz 
pierwszy dając szansę wsparcia tym, 
którzy jeszcze z takiej formy pomocy nie 
korzystali. Zaproponowana w tym roku 
forma współpracy Caritas z poszcze-
gólnymi parafiami jest praktykowana 
w większości diecezji. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku do akcji włączą się 
również te parafie, które nie miały takiej 
okazji do tej pory.

Wszystkim darczyńcom oraz oso-
bom zaangażowanym w przebieg akcji 
składamy serdeczne podziękowania, Bóg 
Zapłać!

BOGUMIŁA MALESZEWSKA

Białostocka Caritas prowadzi cykl 
bezpłatnych szkoleń pt. „Cyfrowy senior 
– niewykluczony” skierowanych do osób 
powyżej 60 roku życia. 

W czasie pięciu dni trwania szkole-
nia uczestnicy dowiadują się jak obsłu-
giwać komputer, jak robić zakupy przez 
Internet, jak korzystać z poczty e-mail, 
komunikatorów internetowych, Skype, 
jak założyć konto dla seniora, jak ustrzec 
się przed działalnością parabanków, jak 
chronić się przed oszustami (np. metoda 
na wnuczka), jakie prawa mają konsu-
menci oraz jak korzystać z nowych tech-
nologii i mediów cyfrowych np. tableta 
i smartfona? 

„Nauczyliśmy się jak prawidłowo 
napisać pismo do ZUS, jak wybrać odpo-
wiednią czcionkę, jej wielkość” – cieszyła 

się pani Weronika. „Teraz umiemy korzy-
stać z wyszukiwarki, znaleźć przydatne 
informacje w Internecie” – dodaje pani 
Anna.

W trakcie szkoleń uczestnicy mają 
zapewniony dostęp do komputerów, 
obiad, poczęstunek oraz w przypadku 
osób zamieszkujących w dużej odległo-
ści od miejsca szkolenia – transport.

Projekt skierowany jest do miesz-
kańców gmin: Kuźnica Białostocka, 
Gródek, Supraśl, Choroszcz, Turośń 
Kościelna, Szudziałowo, Krynki, Juchno-
wiec Kościelny. „W tych mniejszych miej-
scowościach jest mała oferta tego typu 
zajęć, natomiast zapotrzebowanie jest 
bardzo duże” – tłumaczy Marcin Kruhlej, 
koordynator projektu.

„Osoby biorące udział w zajęciach 
podkreślały, że ważnym aspektem szko-
leń oprócz podstawowej nauki obsługi 
komputera, jest możliwość spotkania się 
z ludźmi o podobnym doświadczeniu 
życiowym. Człowiek uczy się przez całe 
życie, więc warto proponować możliwe 
ścieżki rozwoju w każdym momencie 
jego życia” – wyjaśnia Anna Makicka 
z Caritas. 

Projekt jest dofinansowany przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej, w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecz-
nej Osób Starszych na lata 2014-2020 
(ASOS).

BOGUMIŁA MALESZEWSKA

ARCHIDIECEZJALNA CARITAS

Tornister Pełen Uśmiechów 2016 Harcerze uczcili 1050-lecie Chrztu Polski

„Cyfrowy senior – niewykluczony”

„Naśladując Wieszcza Juliusza, który 
napisał Testament mój, gdzie zostawił 
nieco trudne wymaganie co do swego 
pogrzebu (« i moje biedne serce spalcie 
w aloesie») napisałem w noc zaduszkową 
te rymy nieudolne, ale za to z dyspozy-
cjami prostymi i łatwymi do wykonania.

Pochówek mój
Ogni nie palcie
Na moim grobie
A wszelkie kwiaty
Zostawcie sobie

Na moich kościach
Niech rośnie trawa
A osądzanie –
Nie wasza sprawa...

PAN moim Pasterzem
Nie mam innego
ON moim Sędzią
Wam – nic do tego

Paschalis”
Tak napisał kiedyś Paschalis – ks. Je-

rzy Miklaszewski.
Wypełniło się, stało, dokonało się! 

Ognie nie zapłonęły na Jego grobie, kwia-
tów nie było.

Żył tak, jak rozeznał. Poruszał się 
w doczesności cicho krocząc w sacrum 
wielkiej tajemnicy Boga i sacrum drugie-
go człowieka.

To nie osąd – to moje stwierdzenie.
Ksiądz Jerzy cichy, skromny i od-

ważny, delikatny, szlachetny, ubogi, czu-
jący, myślący, wychodzący naprzeciw. 

W swoim poszukiwaniu dochodzący do 
istoty wielkości Boga i człowieka. „Mam 
być”, „wiem, by powiedzieć”, „myślę, by 
się podzielić”, „widzę – czuję – cierpię 
z tobą”, „mam, by obdarować”, „boli mnie 
twój przepych – żyję inaczej”, „zadałeś 
cierpienie i ból – w ciszy samotności 
zrozum i zmień”, „nie zaśmiecaj swoim 
pseudobyciem i posiadaniem, ale zostaw 
piękne ślady swego człowieczeństwa”. 

Daj! Bądź! Tak – jesteś tylko wtedy, 
gdy nie krzyczysz, że jesteś!

To przykład, który nam pozostawił 
śp. ks. Jerzy Miklaszewski.

Przykład nie tylko do stwierdzenia 
„no tak – taki był”, lecz przykład, który 
wzywa i ukierunkowuje – ja też mogę, 
ja chcę!

Chcę dawać, chcę być obecnością 
przenikającą z tu i teraz w nieprzemijal-
ność wieczności.

Księże Jerzy, dziękuję Ci za ten zew 
w nieprzemijalność w odzwierciedlanie 
prostoty, która jest wielkością, w odzwier-
ciedlanie oblicza Boga we mnie.

Księże Jerzy, dziękuję za to, jak żyłeś 
– to nic, że się z Ciebie śmiali...

Dziękuję Ci za to, że prowokowałeś – 
wielu to zrozumiało i podążyło ku...

Dziękuję Ci za to, co zrobiłeś dla 
Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wil-
nie. Dziękuję Ci, że nawet ostatnią wolą 
wskazałeś na Wilno – istotę...

W Wilnie się urodziłeś i dla Wilna 
zostawiłeś, co miałeś, a zabrałeś w wiecz-
ność piękno swojej doczesności.

Dziękuję Ci, Księże Jerzy, że tym 
ostatnim czynem wezwałeś nas: „pamię-
taj, skąd przyszedłeś, dokąd wrócisz, co 
zabierzesz?”.

Przyszedłeś z miłości Boga i do Jego 
miłości odszedłeś... Powiedziałeś nam 
o tym swoim przykładem. Czy usłysza-
łam? Czy usłyszałem?

Dziękuję Ci, Księże Jerzy, za przeka-
zany nam sygnał bycia i życia dla ŻYCIA.

„Jezu, ufam Tobie!”.

s. MICHAELA RAK, ZSJM

Czy słyszę?

Z racji 1050. rocznicy Chrztu Polski 
kapelani harcerscy z Archidiecezji Biało-
stockiej i Diecezji Ełckiej i Łomżyńskiej 
zorganizowali w czasie tegorocznych waka-
cji obóz dla skautów. Dzięki tej inicjatywie 
druhny i druhowie mogli przybliżyć wyda-
rzenia z X wieku i „przenieść się” w okres 
wczesnego średniowiecza.

Tegoroczny pobyt 120 harcerzy w ba-
zie „Orle Gniazdo” w Opartowie w dniach 
od 28 czerwca do 8 lipca odbywał się pod 
hasłem: „1050 rocznica Chrztu”. Młodzież 
uczestnicząca w wypoczynku nad jeziorem 
Rajgrodzkim miała okazję uczestniczyć 
w prezentacjach i pokazach historycznych, 
a także stworzyć własna grupę rekonstruk-
cyjną poprzez szycie strojów i przygotowa-
nie elementów uzbrojenia z czasów pia-
stowskich. Harcerze biorący udział w obozie 
zgodnie stwierdzili, że taki temat był bardzo 
potrzebny, a dzięki interesującym zajęciom 
można było zdobyć dodatkową wiedzę.

Obóz rozpoczął się uroczystym ape-
lem, na który stawiły się drużyny harcerskie 
działające przy parafiach. Największą gru-
pę stanowili skauci z 1 Parafialnej Drużyny 
Harcerskiej im. św. Faustyny w Białym-
stoku. Była także młodzież z Zabłudowa, 
Choroszczy, Ełku i Łap.

Kolejne dni obfitowały w ciekawe zaję-
cia nawiązujące do wydarzeń sprzed ponad 
tysiąca lat. Młodzież podzielona na zastępy 
wypełniała kolejne zadania. Do najciekaw-
szych należało wspólne przygotowanie 
tańców i oprawy poetyckiej z czasów pia-
stowskich oraz wspólne żeglowanie pod 
okiem instruktorów. W wodach jeziora Raj-
grodzkiego odbył się symboliczny chrzest 
uczestników, gdzie kadra w strojach histo-
rycznych przygotowała specjalny obrzęd 
upamiętniający wydarzenia historyczne 
z okolic Gniezna.

Równolegle z zajęciami metodycz-
nymi odbywały się liczne ćwiczenia du-
chowe. Wspólne modlitwy, nabożeństwa 

i konferencje ubogacały wypoczywających. 
Natomiast w niedzielę wszyscy udali się 
na Mszę św. do Sanktuarium Matki Bożej 
w Rajgrodzie. Nad całością czuwało pięciu 
księży kapelanów. Naszą Archidiecezję 
reprezentowali: ks. Aleksander Dobroński 
i ks. Tomasz Piotrowski.

Bardzo sympatycznym wydarzeniem 
stały się odwiedziny pasterza – bp. Hen-
ryka Ciereszki. Razem z ks. Grzegorzem 
Maliszewskim – na co dzień proboszczem 
w Claro w Szwajcarii – przybyli do bazy, 
aby spotkać się z młodzieżą. Harcerze mieli 
okazję porozmawiać z ks. biskupem, który 
żywo interesował się życiem harcerzy. 

ks. ALEKSANDER DOBROŃSKI
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28 lipca. Wyjeżdżamy na Światowe 
Dni Młodzieży do Krakowa. Ze mną jadą 
druhny z drużyny parafialnej „Fausty-
na”. W sumie nasza grupa liczy 30 osób. 
Trzech księży i harcerze z Białegostoku 
i Ełku. Wszyscy będziemy pełnili tzw. białą 
służbę. 7.45 odjeżdża specjalny pociąg do 
Krakowa. Po drodze wsiadają pielgrzymi 
z Diecezji Drohiczyńskiej i Łomżyńskiej. 
Robi się coraz tłoczniej i duszno. Pod 
wieczór docieramy do Grodu Kraka. Pada 
deszcz. W Krakowie mnóstwo młodych 
ludzi z flagami i transparentami z całego 
świata. Wszyscy są pod wrażeniem ich 
energii i entuzjazmu.

29 lipca. Nasza baza znajduje się 
w Więcławicach, nieopodal parafii św. 
Jakuba. To dzięki życzliwości miejsco-
wego proboszcza możemy korzystać ze 
stołówki, a wieczorem w parafialnym 
amfiteatrze odbywają się koncerty. My 
śpimy w wojskowych namiotach, których 
setki stoją na placu miasteczka zlotowego. 
Zaraz po śniadaniu wyruszamy do bazy 
Związku Harcerstwa Rzeczyspopolitej. 
Przy okazji spotykamy młodzież i księży 
z Białegostoku. Uczestniczymy w Eucha-
rystii i katechezie prowadzonej w Campu-
sie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Księża 
spowiadają na placu, a z nieba leje się żar... 
Mimo trudnych warunków kilkaset osób 
z radością uczestniczy w modlitwie.

Wieczorem na Błoniach rzesza 
młodych ludzi przeżywa rozważania Drogi 
Krzyżowej. Pielgrzymi z całego świata 
modlą się w słońcu, idą wiele kilome-
trów w upale, ale wszyscy są szczęśliwi 
i uśmiechnięci, bardzo łatwo komunikują 
się między sobą. Nawiązujemy kontakt ze 
skautami z Libanu, którzy podobnie jak 
my pełnią służbę w sektorach.

30 lipca. Jesteśmy pod Wawelem na 
spotkaniu z naszym znajomym księdzem, 

który żegluje jachtem po Wiśle. Na żaglach 
widnieje podpis św. Jana Pawła II. Korzy-
stamy z okazji i my również odbywamy 
rejs. Towarzyszy nam ks. Mariusz, który 
opiekuje się polskimi harcerzami w... 
Paryżu.

Wieczorem prawie ośmiuset harce-
rzy z naszej bazy wyrusza na plac modli-
twy w Brzegach. Wielobarwny korowód 
młodych ludzi w kamizelkach maszeruje 
w kierunku sektorów, gdzie będą pełnili 
służbę medyczną. Rozpoczyna się czu-
wanie z Papieżem. Najbardziej radośni są 
Hiszpanie. Tańczą i śpiewają. W tym czasie 
zamaskowani snajperzy z punktu obser-
wacyjnego nieopodal nas pilnie obserwują 
tłumy...

Zapada noc. Idziemy do autokaru 5 
kilometrów. O 1.00 jesteśmy w bazie, gdzie 
czeka na nas...obiad. Sen i pobudka. Jest 
3.00. Krótka toaleta i ruszamy na plac.

31 lipca. Budzi się dzień. Wszędzie 
młodzież, która śpi na trawie. Wśród nich 
kapłani. Niektórzy przykryci kartonami po 
ornatach...

Rozpoczyna się Eucharystia. Papież 
Franciszek podkreśla znaczenie miłosier-
dzia. Niemiłosierna spiekota. Co chwila 
trzeba udzielać pomocy mdlejącym, 
wolontariusze roznoszą wodę i pakiety 
żywnościowe.

I powrót do bazy. Przechodzi burza, 
ludzie kryją się pod płaszczami. Jesteśmy 
brudni, przepoceni, zmęczeni... i szczę-
śliwi!!! To co działo się podczas ŚDM 
przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. 
Polacy – jesteście wspaniali. Wielkie brawa 
i podziękowania dla organizatorów. To już 
koniec naszego pobytu w Krakowie. Ale 
wspomnienia pozostaną na lata i mamy 
nadzieję, że zaowocują pięknym świadec-
twem wiary synów i córek naszej Ojczyzny.

ks. ALEKSANDER – uczestnik ŚDM

Z PAMIĘTNIKA PROBOSZCZA

 Byłem w Krakowie...

Ostrym piórem

Dzień dobry, czy wiecie Państwo, kto 
dba o to byście byli dobrze odżywieni, by 
rolnicy polscy byli zadowoleni? Otóż dbają 
o to następujące organy biurokracji państwo-
wej: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nierucho-
mości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Prawda, że fajnie?

A wiecie Państwo, kto się troszczy o to, 
byśmy w czyściutkim środowisku natural-
nym nasze życie wesoło prowadzili? Oto 
owe instytucje biurokratyczne: Ministerstwo 
Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska, Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. No i co? Nie miło 
nam w naszym bardzo mocno chronionym 
środowisku?

A o zdrowie nasze, jak państwo ludowe 
dba – normalnie rewelacja. Tyle biurokra-

tycznych tworów zdrowotnego nieba zdaje 
się nam przychylać: Ministerstwo Zdrowia, 
Narodowy Fundusz Zdrowia, Główny Inspek-
torat Sanitarny, Główny Inspektorat Farma-
ceutyczny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 
Zdrowotnych, Centralna Ewidencja Badań 
Klinicznych, Centralny Ośrodek Analizy 
Skażeń, Krajowe Centrum ds. AIDS, Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
Inspekcja Jakości Handlowej Ar tykułów 
Rolno-Spożywczych. No i co? Nie robi się 
człowiek zdrowszy przez samo przeczytanie 
tego rejestru troskliwych instytucji, które na 
straży naszego zdrowia stoją? 

Ano niestety, nie robi się. Obecne 
państwo polskie to zbiurokratyzowany 
socjalistyczny moloch, wypełniony biu-

rokratycznymi tworami, działającymi na 
podstawie monstrualnie rozbudowanego 
prawa, które maksymalnie utrudnia życie 
obywatelom. Dławi inicjatywę gospodarczą, 
dusi procedurami, zamyka perspektywy 
na przyszłość, nęka kontrolami, pochłania 
ogromne pieniądze z budżetu i stwarza 
możliwości korupcji na gigantyczną skalę. 
To dlatego miliony Polaków emigrują do 
krajów, gdzie panuje przychylne ludziom 
prawo zaś biurokracja nie hamuje przed-
siębiorczości. Na prestiżowym Indeksie 
Wolności Ekonomicznej, sporządzanym na 
bieżąco przez Heritage Foundation Wielka 
Brytania plasuje się na miejscu 10-tym, zaś 
Polska.... na 39-tym (sic!)

Kiedy to się zmieni!? Kiedy rządzący 
zaczną redukować biurokrację i unieważniać 
szkodliwe dla przedsiębiorców prawo? 
Kiedy polskie państwo zacznie na tym 
oszczędzać? Co z tą „dobrą zmianą”???

ks. MAREK CZECH

„Jestem Piotr – alkoholik” przedstawia 
się podczas Drogi Krzyżowej jeden z uczest-
ników, który w tym roku dziękuje za 19 lat 
życia w trzeźwości. To właśnie z pragnienia 
Anonimowych Alkoholików, aby podzięko-
wać za otrzymaną łaskę życia w trzeźwości, 
wyrosła Podlaska Biesiada Trzeźwości, która 
odbyła się 6 sierpnia w Wasilkowie już po 
raz szósty. Jest okazją do radosnego święto-
wania daru trzeźwości osób wyzwolonych 
z nałogu i stanowi dobry początek sierpnia, 
miesiąca abstynencji.

Podczas niezwykłej Drogi Krzyżowej 
w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki 
Miłosierdzia w Wasilkowie, ze świadectwa-
mi trzeźwych alkoholików, kilkaset osób 
dziękowało za dar trzeźwości, podczas 
tego nabożeństwa. Przy poszczególnych 
stacjach, w ramach rozważań, alkoholicy 

dawali poruszające świadectwa o swoich 
zmaganiach z chorobą alkoholową i o tym, 
co doprowadziło ich do trzeźwości w jakiej 
teraz żyją.

Drodze Krzyżowej w kościele towa-
rzyszyła wystawa obrazów pt. „Bezdomni”. 
Bezpośrednio przy stacjach, eksponowane 
są od początku sierpnia portrety bezdom-
nych, których malarka Agnieszka Szumilas 
z Torunia, spotkała osobiście, rozmawiała 
z nimi i bardzo sugestywnie namalowała. 
Są to osoby uzależnione od alkoholu, które 
z powodu utraty pracy, rodziny, znalazły się 
na ulicy. Malarka stwierdziła: „Przekreślili 
siebie, ponieważ ktoś dawno temu ich prze-
kreślił”. Umieszczenie obrazów przy Drodze 
Krzyżowej podkreśla związek Chrystusa 
z cierpieniem każdego człowieka.

„Są sytuacje, że dopiero po kilkunastu 
latach mieszkania z kimś pod jednym da-
chem, decydujemy się na szczerą rozmowę” 
– mówił specjalista leczenia uzależnień Jerzy 
Drabik, który razem z Katarzyną Makocką 
prowadził panel dyskusyjny o zaburzonej 
komunikacji w rodzinie i małżeństwie. 
Z uczestnikami Biesiady Trzeźwości rozma-
wiali o trudnych sytuacjach w małżeństwie 
z problem alkoholowym jednego z mał-
żonków. Trudności nie znikają (jakby się 
wydawało) automatycznie po zaprzestaniu 
picia. Do pełnego wyzdrowienia prowadzi 
jeszcze długa droga.

Po Mszy św. całonocne czuwanie 
w świątyni podjęła grupa świeckich w in-
tencji trzeźwości. Ich gorliwa modlitwa jest 
świadectwem tego jak ważna to dla nich 
intencja, wyrosła często z osobistych, tra-
gicznych przeżyć.

Sierpień jako miesiąc abstynencji ob-
chodzony jest od 1984 r., na apel Konferencji 
Episkopatu Polski. Podlaska Biesiada Trzeź-
wości próbuje odpowiedzieć konkretną 
inicjatywą, na ten apel. „Może to niewiele 
– mówi organizator i pomysłodawca Bie-
siady Trzeźwości Piotr Kisielewicz z Ruchu 
Abstynencko Trzeźwościowego w Wasilko-
wie – ale to już coś”.

Na Podlaską Biesiadę Trzeźwości przy 
parafii Najświętszej Maryi Panny Matki 
Miłosierdzia w Wasilkowie złożyły się Droga 
Krzyżowa ze świadectwami Anonimowych 
Alkoholików, panel dyskusyjny o zaburzonej 
komunikacji w rodzinie, wspólny śpiew 
i radosne biesiadowanie, Msza św. oraz cało-
nocne czuwanie intencji trzeźwości narodu. 

ks. ZDZISŁAW KARABOWICZ

27 czerwca w Zakładzie Poprawczym 
w Białymstoku odbyło się poświęcenie 
kaplicy oraz umieszczenie w niej taber-
nakulum z Najświętszym Sakramentem. 
Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp 
Henryk Ciereszko. Przy tej okazji udzielił 
on również sakramentu bierzmowania 
i ochrzcił jednego z wychowanków.

Kaplica w Zakładzie Poprawczym 
w Białymstoku istnieje od początku lat 
osiemdziesiątych. Powstała z inicjatywy 
ówczesnego dyrektora Zakładu, Piotra 
Malinowskiego, który przez tę decyzję 
miał sporo nieprzyjemności ze strony 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Pierwszego 
poświęcenia dokonał bp Edward Kisiel. 
Od tej pory kaplica zmieniała dwukrotnie 
swoje położenie.

Wychowankowie mają stałą opiekę 
kapelana, obecnie ks. Adama Anuszkiewi-
cza, który również pracuje jako katecheta, 
ponieważ na terenie Zakładu działa szkoła. 
Wychowankowie wykonali większość prac 
w kaplicy sami. Na warsztatach szkolnych 
powstały meble, krzyż i ołtarz. Przy ta-
bernakulum pracował głównie Krzysztof 
„Fala” Falkowski, który z wychowankami 
zadbał o piękno tego specjalnego domu dla 

Jezusa. Chłopcy sami malowali też witraże 
w oknach kaplicy. Pomimo trudnej prze-
szłości i wielu problemów, które pojawiają 
się każdego dnia w poprawczaku, zawsze 
znajdzie się ktoś, kto odpowie na zapro-
szenie do wspólnej modlitwy różańcem czy 
uczestniczenia we Mszy św.

Odbywają się tam też regularnie dni 
skupienia w Adwencie i w Wielkim Poście, 
chłopcy przygotowywani są do przyjęcia 

sakramentów, biorą też udział w różnego 
rodzaju spotkaniach, jak i w pielgrzymkach 
– do Krypna i Różanegostoku. Wszystko to 
ma pomóc młodemu człowiekowi w przy-
wróceniu nadziei i wiary, odnalezieniu 
drogi przez życie. Najbardziej jednak po-
trzebna jest tam miłość, czas i modlitwa, 
o którą wszystkich serdecznie proszę. 

ks. ADAM ARTUR ANUSZKIEWICZ

Z ARCHIDIECEZJI

„Dobra zmiana” – kontynuację proszę

Podlaska Biesiada Trzeźwości

Pan Jezus zamieszkał w poprawczaku
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 Pochwała wołacza, czyli parę słów o apostrofie...

MÓWIĆ ŚWIADOMIE I PIĘKNIE ROZRYWKA

Pewnie w każdym z nas kryje się tęsk-
nota za opanowaniem języka w taki sposób, 
aby był nam posłuszny i wyrażał precyzyjnie 
myśli, uczucia, informacje. Wypowiedzi 
charakteryzują bowiem człowieka lepiej niż 
strój, posiadane przedmioty i wykonywany 
zawód, więc warto szlifować swój język i na-
byty za darmo dar słowa ćwiczyć, poddawać 
refleksji i podnosić na coraz wyższy poziom.

Proponujemy Państwu rubrykę do-
tyczącą problemów językowych. Autorka 
nie rości sobie pretensji do prowadzenia 
wykładu naukowego. Będą to felietony na 
tematy mniej i bardziej ważne, pisane pół 
żartem pół serio – z nadzieją, że przydadzą 
się czytelnikom w konkretnych sytuacjach 
życiowych, a może też zachęcą do własnych 
lektur i refleksji.

Pamiętamy Cześnika Raptusiewicza 
i jego męki podczas dyktowania listu Dyn-
dalskiemu. „Jak tu zacząć, Mocium Panie?”. 
To pytanie często towarzyszy i nam. Jak 
zacząć wypracowanie, przemówienie, 
ważną rozmowę? Psychologowie twierdzą, 
że pierwsze wrażenie często determinuje 
całe spotkanie.

Warto zacząć od apostrofy, czyli zwro-
tu do adresata – koniecznie wyrażonego 
w wołaczu, bo ten przypadek pomaga 
budować relację, ukierunkowuje niejako 
naszą wypowiedź do konkretnej osoby. 
Zasłyszane w autobusach, na spotkaniach 
towarzyskich rozmowy pozwalają stwier-
dzić, że wołacz jest poważnie zagrożony. 
Coraz częściej zastępuje go mianownik. 
Zastanówmy się przez chwilę, czy jest 
w stanie to zrobić? Mianownik jako forma 
podstawowa, słownikowa pozbawiony 
jest ładunku emocjonalnego, nie buduje 
więc wstępu do rozmowy, nie nawiązuje 
kontaktu tak, jak potrafi uczynić to wołacz. 
„Marek, słuchaj” nie równa się: „Marku, 
słuchaj”. Wołacz otwiera delikatnie na 
kontakt, buduje pole konwersacji. Niby 
tylko forma gramatyczna, ale ma w sobie 
uśmiech, zachętę do rozmowy.

Proponuję przyjrzeć się apostrofom 
do córki w Trenach Jana Kochanowskiego. 
Wpisane są w nie wszystkie ojcowskie 
uczucia:

– dziedziczko moja ucieszona
– ucieszna moja śpiewaczko

– Safo słowieńska
– dziewko droga 
– kłosie mój jedyny
Przywołany przykład literacki poka-

zuje, że jednym z najlepszych sposobów 
na „polepszenie języka” jest naśladowanie 
mistrzów. Warto dodać, że ci najlepsi z nich 
bardzo często pozostawiali dowody świad-
czące o żmudnej pracy nad materią słowa, 
o ich świadomości, że nie można wielkiego 
daru języka traktować bez należytego sza-
cunku pozwalając, żeby słowa bezrefleksyj-
nie wylewały się z ust mówiącego. 

Nie znaczy to, że piękne zwroty są 
domeną poetów. Nie bójmy się tworzenia 
własnych apostrof budowanych na swoich 
skojarzeniach, na swojej wrażliwości. Pa-
miętam apostrofę mojej babci, która witała 
nieodmiennie swoje wnuczki przyjeżdża-
jące na wakacje zawołaniem: „królewny 
moje perskie”. Czułyśmy się u babci właśnie 
tak, jak orientalne królewny. Język bowiem 
potrafi kreować świat, budować poczucie 
wartości. Ale o tym w następnym odcinku...

URSZULA JURKOWSKA

Przepisy Siostry Rajmundy

Uśmiechnij się

Ciasto pełne śliwek
Składniki: 30 dag śliwek węgierek, 6 
jaj, 6 łyżek oliwy, 1½ szklanki mąki, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 
szklanka cukru, otarta skórka z cytry-
ny, szczypta soli, 1 szklanka wiórek 
kokosowych
Wykonanie: oprócz wiórek kokoso-
wych i śliwek wszystkie składniki 
dokładnie zmiksować. Ciasto wlać do wysmarowanej masłem 
tortownicy ( średnica 26 cm.) Posypać wiórkami kokosowymi, na 
kokosie ułożyć połówki śliwek. Piec ok. 1 godziny w temp. 180°C. 
Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.

Placuszki z cukinii
Składniki: 1 cukinia średnia, 2 jajka, 
1 cebula, 1 ząbek czosnku, 2 łyżki 
jogur tu naturalnego, 4 łyżki mąki, 
1 garść koperku
Wykonanie: cukinie umyć odciąć 
końce i bez obierania zetrzeć na 
grubych oczkach. Lekko posolić i odstawić na 10 minut. Potem 
dokładnie odcisnąć z nadmiaru wody. Dodać pokrojoną w kostkę 

cebulę, czosnek przeciśnięty przez praskę, jajka, jogurt, mąkę, 
i garść koperku. Przyprawić pieprzem. Dokładnie wymieszać, aby 
wszystkie składniki się połączyły. Na patelni rozgrzać olej, łyżką 
nakładać ciasto formując zgrabne placuszki. Smażyć z obydwóch 
stron na złoty kolor. Odsączyć z nadmiaru tłuszczu, na ręczniku 
papierowym. Podawać z kleksem śmietany lub dowolnym sosem.

Placek z cukinią
Składniki: 6 całych jaj, 2 szklanki 
cukru, 1 łyżka cukru waniliowego, 
2 łyżki kakao, 3 łyżki cynamonu, 3 
szklanki mąki, 3 łyżeczki proszku do 
pieczenia, 1 szklanka oleju, 3 szklanki 
cukinii utar tej na tarce jarzynowej 
o grubych oczkach.
Wykonanie: jajka ubić z cukrem i cu-
krem waniliowym, dodać olej, mąkę 
przesianą z proszkiem do pieczenia, kakao i cynamon – wymieszać 
mikserem na wolnych obrotach.
Dodać cukinię (jeżeli używamy młodej, to nie trzeba jej obierać) 
dokładnie wymieszać łopatką. Wylewamy na blachę i pieczemy 
w temp. 180-200°C 45-50 minut. Po upieczeniu posypujemy cu-
krem pudrem. Smacznego!!

– Co robi Usain Bolt kiedy ucieknie mu 
autobus?
– Czeka na niego na następnym przystanku.

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
– Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: 
„Uczniowie chętnie wracają do szkoły po 
wakacjach”?

Zgłasza się Jasio:
– Kłamstwem, panie profesorze!

– Miałeś na studiach analizę, algebrę itd. 
Przydało Ci się to do czegoś w życiu?
– Tak.
– Do czego?
– Rozumiem dowcipy o całkach.

Rozmowa o pracę:
– A ile będę zarabiać?
– 1000 zł, a później więcej.
– To ja przyjdę później.

W szpitalu lekarz pyta pacjenta:
– Czy nie odczuwa pan nudności?
– Nie, mam tu takie małe radyjko.

Rozwiązania zadań znajdują się u dołu tej strony.
KINGA ZELENT

Zagadka detektywa

Połącz w pary – przedmioty i zawody

Zgadnij kto zostawił te ślady?

Rysunki dookoła diagramu przedsta-
wiają „kłujące” rośliny lub zwierzęta 
czyli takie, które mają np. kolce, 
ciernie, żądła. Wykreśl z diagramu 

wyrazy, które odgadłeś na podstawie 
obrazków. Słowa te, znajdują się pio-
nowo lub poziomo i nie mają wspól-
nych liter. Hasło końcowe odczytasz 
rzędami z nieskreślonych liter.

W kolorowe pola należy wpisać 
tytuł obrazu, osoby i przedmioty, 
które znajdują się na obrazie. Li-
tera A jest wspólna dla wyrazów: 
1) poziomo i pionowo.

POZIOMO:
 1)  tytuł stacji na obrazie w gór-

nym okienku (7 wyrazów),
 4)  widoczne u góry lub dołu 

stacji (kolejne...),
 6)  ozdobny znak graficzny 

w książce (np. imię i nazwi-
sko jej właściciela),

 8)  przed skazaniem na śmierć 
Jezusa (górny obraz),

10)  deserowy smakołyk (zdrob-
nienie),

12)  piec hutniczy stosowany 
do wytopu żeliwa (stąd jego 
nazwa),

14)  tytuł pasterza Diecezji Biało-
stockiej,

15)  cegły do budowy lub tkanina 
do szycia,

16)  Sejm w wydaniu izraelskim.

PIONOWO:
 1)  tytuł stacji na obrazie w dol-

nym okienku (7 wyrazów),
 2)  roślina o liściach zebranych 

w różyczkę,

 3)  gra planszowa podobna do 
monopoli,

 5)  widoczny w każdej stacji 
drogi krzyżowej (oblicze 
głównej postaci),

 7)  wykonawca pięknych ozdób 
tkackich na ścianę,

 9)  Szwed lub Norweg,
11)  zakład wykonujący obicia 

mebli (np. skórą),
13)  osoba bliżej nieznana (od 

znaku niewiadomej).

Litery z pól ponumerowanych 
od 1 do 20 utworzą rozwiązanie. 
Wśród Czytelników, którzy nade-
ślą prawidłowe rozwiązania do 
20 września na adres pocztowy 
naszej Redakcji lub e-mail dm@
archibial.pl, rozlosujemy nagrody 
książkowe.

ANDRZEJ MARIUSZ 
PERESZCZAKO

Za prawidłowe rozwiązanie krzy-
żówki wakacyjnej, której hasło 
brzmiało „Świat zmęczony ide-
ologiami otwiera się w stronę 
prawdy” nagrody wylosowały: 
Weronika Litwińczuk, Teresa 
Kulikowska i Marianna Szulbor-
ska – wszystkie z Białegostoku. 
Gratulujemy!

Krzyżówka

ROZWIĄZANIA
Kłująca wykreślanka: Słowa wykreślone z dia-
gramu odgadnięte na podstawie obrazków: 
komar, róża, agrest, pszczoła, jeżyna, malina, 
kaktus. Hasło końcowe: jeżozwierz.
Zagadka detektywa: kaczka.
Połącz w pary – przedmioty i zawody: (A) le-
karz + (3) słuchawki, stetoskop; (B) fryzjer + (4) 
szczotka; (C) krawiec, krawcowa + (2) maszyna 
do szycia; (D) malarz + (5) paleta z farbami 
i pędzel, (E) muzyk, pianista + (1) nuty

NAGRODY  
ufundowała  

Księgarnia św. Jerzego  
w Białymstoku

Kłująca wykreślanka
Połącz w pary zawody z prawej kolumny z przedmiotami charakterystycznymi 
dla nich z kolumny lewej. W rozwiązaniu podaj nazwę zawodu oraz odpowiada-
jący mu przedmiot tworzący z nimi parę.
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Zaproszenia

Kalendarium Archidiecezji

3 września
XXXII PIESZA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W KRYPNIE 
wyruszy w sobotę 3 września (grupy z Białegostoku rozpoczną pielgrzymkę modlitwą 
w katedrze białostockiej przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia o godz. 7.00). Uwień-
czeniem pątniczej wędrówki będzie uroczysta Msza św. celebrowana w Krypnie o godz. 
18.00 z udziałem wszystkich grup pielgrzymkowych z całej Archidiecezji. Planowane 
wejście grup pielgrzymkowych do Sanktuarium w Krypnie od godz. 17.00 do 17.45.

9 września
XVI MIĘDZYNARODOWY MARSZ ŻYWEJ PAMIĘCI POLSKIEGO SYBIRU rozpocznie 
się w piątek, 9 września o godz. 10.00 w Białymstoku przy Pomniku Katyńskim (przy 
Filharmonii) i przejdzie do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie o godz. 11.30 zostanie 
odprawiona Msza św. w intencji Sybiraków. Eucharystii będzie przewodniczył abp 
Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki. Po Mszy św. uroczystości przeniosą się pod 
Pomnik – Grób Nieznanego Sybiraka. Do udziału w Marszu i we Mszy św. organizatorzy 
zapraszają Sybiraków, ich rodziny, młodzież szkolną oraz wszystkich, którym bliskie 
sercu są Ojczyzna i patriotyzm. Hasłem tegorocznego Marszu jest „Nauczyciele polscy 
– zesłańcy Sybiru”.

10 września
PIESZA PIELGRZYMKA Z KRZYŻAMI DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
W ŚWIĘTEJ WODZIE odbędzie się w sobotę 10 września. Pielgrzymka wyruszy z katedry 
o godz. 11.00, zakończy się Mszą św. w Świętej Wodzie o godz. 15.00.

11 września
PIELGRZYMKA PARLAMENTARZYSTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI RZĄDO-
WEJ I SAMORZĄDOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO do Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej w Świętej Wodzie odbędzie się w niedzielę 11 września. Uczestnicy wezmą 
udział w Mszy św. o godz. 12.00 pod przewodnictwem abp. Stanisława Szymeckego. 
Poprzedzi ją Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej o godz. 11.00.

15 września
Kolejne SPOTKANIE NA BIAŁOSTOCKIM SZLAKU PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNYM 
„ŚLADAMI BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI” odbędzie się w czwartek 15 września. Roz-
pocznie się ono Mszą św. o godz. 18.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa 
(ul. Traugutta). Potem nastąpi przejście do Krzyża w miejscu katastrofy pociągu prze-
wożącego chlor i kaplicy Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ul. Poleskiej. 

24-28 września
DNI PATRONA BIAŁEGOSTOKU BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI odbędą się od 24 do 28 
września. Msza św. w intencji mieszkańców Białegostoku, pod przewodnictwem abp. 
Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego, zostanie odprawiona w środę 28 
września o godz. 18.00 w katedrze białostockiej. Szczegółowy program Dni Patrona 
Białegostoku znajduje się na s. 19.

25 września
Ostatni etap pielgrzymowania BIAŁOSTOCKIM SZLAKIEM PIELGRZYMKOWO-TURY-
STYCZNYM „ŚLADAMI BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI” w niedzielę 25 września rozpocznie 
się Mszą św. o godz. 16.30 w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy 
ul. Poleskiej. Po Mszy św. o godz. 17.30 odbędzie się procesja z relikwiami bł. Michała 
Sopoćki do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

2 października
DZIEŃ EUCHARYSTII w rocznicę przeniesienia Cząstki Ciała Pańskiego do kaplicy Matki 
Bożej Różańcowej w Kolegiacie Sokólskiej. Uroczysta Msza św. z okazji Dnia Eucharystii 
będzie odprawiona w Kolegiacie św. Antoniego w Sokółce, w niedzielę 2 października 
o godz. 11.00 przez abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolitę Białostockiego.

ul. Słonecznikowa 8
tel. 668 853 716, 85/744-55-46

(przy kościele św. Jadwigi Królowej)

DOM POGRZEBOWY
Szymborscy

Możliwość odprawiania 
nabożeństw pogrzebowych

w Kaplicach Domu Pogrzebowego

Białystok, ul. Artyleryjska 9 
tel. 85/744-55-46 

(wjazd od ul. Botanicznej od strony 
pogotowia pierwsza ulica w lewo)

www.szymborscy.pl

Katolicki Magazyn
Pod Twoją obronę 
w niedzielę o godz. 19.00 

powtórka w poniedziałek o godz. 19.30

TVP Białystok

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

MEDJUGORJE

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

ZIEMIA ŚWIĘTA 03-11.11.2016
WŁOCHY 14-23.10.2016

Lourdes, Fatima, La Salette 08-23.07.2017

Saudżaj 14.11.2016
Poznań, Lednica, Gniezno, Licheń
(1050-lecie Chrztu Polski) 24-25.09.2016

Wilno, Troki 12-13.11.2016

FATIMA 25-30.05.2017

P I E L G R Z Y M K I
Stowarzyszenie Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania

www.medjugorje.bialystok.pl

Sokółka (Nieszpory Eucharystyczne) każdy ostatni
czwartek miesiąca

09-16.09.2016 01-09.10.2016

30.12.2016 - 06.01.201719-27.11.2016

samolotem

samolotem

Program Klubu Inteligencji 
Katolickiej na wrzesień 2016

3.09 sobota – Pielgrzymka piesza, rowe-
rowa lub samochodowa do Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie. Wie-
czorna Msza św. Pieszej Pielgrzymki Rodzin 
– godz. 18.00, ok. godz. 13.00 Msza św. 
dla pielgrzymki rowerowej – tel. do organi-
zatorów: 602456743 Tadeusz Ruminowicz, 
796170176 Artur Żamojda
4.09 niedziela godz.19.15 – kościół pw. 
św. Wojciecha – Msza św. – modlitwa 
w intencjach członków KIK
11.09 niedziela godz. 14.00 – Msza św. 
w Jaworówce (gmina Dobrzyniewo Duże) 
w intencji mieszkańców wsi pomordowa-
nych w Powstaniu Styczniowym 1863 roku 
i uroczystość upamiętniająca tamte wyda-
rzenia. Zainteresowani są proszeni o spraw-
dzenie godziny rozpoczęcia uroczystości. 
Dojazd indywidualny w tym dla chętnych 
wyjazd rowerami, kontakt jak wyżej.

100-lecie parafii i poświęcenie 
kościoła w Michałowie

Proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej 
w Michałowie zaprasza na poświęcenie 
kościoła parafialnego, które odbędzie się 
w niedzielę 18 września o godz. 11.00. 
Uroczystościom przewodniczyć będzie 
abp Edward Ozorowski, Metropolita Biało-
stocki.
Parafia w Michałowie obchodzi w tym roku 
jubileusz 100-lecia istnienia.

XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKIXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ im. Ks. WACŁAWA RABCZYŃSKIEGOORGANOWEJ I KAMERALNEJ im. Ks. WACŁAWA RABCZYŃSKIEGO

w Wasilkowie w Wasilkowie 
POD HONOROWYM PATRONATEM

METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO  WOJEWODY PODLASKIEGO  STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO  BURMISTRZA WASILKOWA

450 - lecie Wasilkowa (1566-2016)450 - lecie Wasilkowa (1566-2016)

KONCERT INAUGURACYJNYKONCERT INAUGURACYJNY
Niedziela, 4 września 2016, godz.19:00

Jolanta Sosnowska
skrzypce barokowe / Wiedeń 

Bożena Bojaryn - Przybyła
sopran / Białystok

Marta Wróblewska
sopran / Białystok

Baroque Collegium Musicum
orkiestra instrumentów historycznych / Wasilków

Niedziela, 11 września 2016, godz.19:00
Przemysław Kapituła

organy / Warszawa

Maria Pomianowska 
Orkiestra Fideli Kolanowych „Arcus Poloniae”

Kraków

Niedziela, 18 września 2016, godz.19:00

Glass Duo
szklana harfa / Gdańsk

Niedziela, 25 września 2016, godz.19:00
Urszula Jasiecka - Bury

klawesyn, organy / Tarnowskie Góry

Magdalena Kania
flet barokowy / Tarnowskie Góry

Mariusz Bury
teorba, lutnia / Tarnowskie Góry

Wszystkie koncerty odbywają się w Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, ul. Kościuszki 2

Wstęp wolny!
Organizatorzy: Urząd Miejski w Wasilkowie

                              Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie

                              Parafia NMP Matki Miłosierdzia

                              Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej

                              Muz & Art

Partnerzy:

            

Patronaty medialne: 

            

    

Kierownictwo artystyczne: Dariusz Hajdukiewicz

  

  

Zapisy do Studium Życia 
Rodzinnego w Białymstoku

Rozpoczyna się rekrutacja słuchaczy do 
Studium Życia Rodzinnego w Białymsto-
ku na rok akademicki 2016/2017. Jest 
to szkoła dla osób pragnących pogłębić 
wiedzę o małżeństwie i rodzinie w świetle 
współczesnej nauki i wiary katolickiej. Do 
Studium zapraszamy osoby pełnoletnie 
w każdym wieku. Studium jest też dobrą 
formą przygotowania się do zawarcia sakra-
mentu małżeństwa. Zapisy do 30 września 
w Sekretariacie Studium, ul. Kościelna 2, 
Białystok (po wcześniejszym umówieniu 
spotkania, tel. 507028603).

www.rodzinabialystok.pl



 Tutaj, na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie, Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego 
brakuje do pełni życia. Teraz, podobnie jak wówczas, czyni to z macierzyńską troską, ze swoją obecnością i dobrą 
radą, ucząc nas unikania arbitralnych decyzji i szemrań w naszych wspólnotach. Jako Matka rodziny chce nas strzec 
razem. Wasz naród pokonał na swej drodze wiele trudnych chwil w jedności. Niech Matka, mężna u stóp krzyża 
i wytrwała w modlitwie z uczniami w oczekiwaniu na Ducha Świętego, zaszczepi pragnienie wyjścia ponad krzywdy 
i rany przeszłości i stworzenia komunii ze wszystkimi, nigdy nie ulegając pokusie izolowania się i narzucania swej woli.

Matka Boża w Kanie okazała wiele konkretności: jest taką Matką, która bierze sobie do serca problemy i interweniuje, 
która potrafi uchwycić trudne chwile oraz dyskretnie, skutecznie i stanowczo o nie zatroszczyć się. Nie jest władczynią 
i głównym bohaterem, ale Matką i służebnicą. Prośmy o łaskę, abyśmy sobie przyswoili Jej wrażliwość, Jej wyobraźnię 
w służbie potrzebującym, piękno poświęcenia swojego życia dla innych, bez szukania pierwszeństwa i dzielenia. Niech 
Ona, Przyczyna naszej radości, która wnosi pokój pośród obfitości grzechu i zawirowań historii, wyprasza nam obfitość 
Ducha Świętego, abyśmy byli sługami dobrymi i wiernymi.

Niech za Jej wstawiennictwem pełnia czasu odnowi się również dla nas. Na niewiele się zda przejście między 
dziejami przed i po Chrystusie, jeśli pozostanie jedynie datą w kronikach. Oby dokonało się dla wszystkich i każdego 
z osobna przejście wewnętrzne, Pascha serca ku stylowi Bożemu ucieleśnionemu przez Maryję: działać w małości 
i w bliskości towarzyszyć, z prostym i otwartym sercem.

Papież Franciszek 
Jasna Góra, 28 lipca 2016 r.


