


Drodzy Parafianie!

W związku z tym, że oddajemy w Wasze ręce grudniowy numer naszego miesięcznika parafialnego „Ka-
zimierz” pozwólcie, że już dzisiaj, w imieniu całej redakcji, w imieniu ks. Proboszcza i wszystkich księ-

ży posługujących w parafii św. Kazimierza Królewicza, złoże Wam życzenia bożonarodzeniowe. 

Boże Narodzenie jest świętem człowieka – tak powiedział św. Jan Paweł II w 1978 r. I rzeczywiście Bóg sta-
je się człowiekiem, przychodzi do każdego z nas z miłości,ukazując nam, że najważniejsza w życiu jest wła-

śnie miłość. Niech to będzie zatem czas przepełniony miłością do drugiego człowieka, miłością w rodzinach, ale 
nade wszystko miłością do Pana Boga. Wyrazem tej miłości niech będzie Wasza modlitwa przy wigilijnym sto-

le, śpiew kolęd, a co najważniejsze Wasza obecność we wspólnocie Kościoła na świątecznej Eucharystii. 

Życzę Wam, abyście do tych świąt dobrze przygotowali się duchowo poprzez rekolekcje odbywają-
ce się w naszej parafii w dniach 13-15 grudnia, czy też poprzez adwentową spowiedź. Niech ona będzie oka-
zją do ponownego podania ręki Panu Bogu i zaproszenia Jezusa do Waszego życia. Niech w tym roku, pod-
czas tych świąt Bożego Narodzenia, przyświecają nam słowa błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty: „za-

wsze ilekroć pozwolisz, aby Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”.

 Zdrowych, spokojnych, przepełnionych wiarą i nadzieją świąt Bożego Narodzenia. 
 
         Ks. Andrzej Ratkiewicz

Drodzy Bracia i Siostry! 
Jeszcze kilka miesięcy temu wydanie naszego parafialnego miesięcznika było totalną abstrakcją. Dzięki wielkiej ła-
sce Pana Boga pomysł kilku zapaleńców przekształcił się w gazetę, której drugi numer ogląda dziś światło dzienne. 
Moment wydania niniejszego numeru nie jest przypadkowy. Rozpoczynamy Adwent, czyli czas radosnego oczeki-
wania na przyjście Pana Jezusa, podczas którego mamy zrobić wszystko, aby w tym okresie zawsze na pierwszym 
miejscu stał Chrystus, a nie bieganina przedświąteczna. Dlatego w najnowszym numerze przeczytacie m.in. artykuł 
opisujący „Czym jest Adwent?”, a opowieść pana Mariana Olechnowicza przeniesie Was w świąteczny klimat trady-
cyjnej, wiejskiej chaty. Nie zabraknie również historii naszej parafii i osiedla, a wszystko to uzupełnią ważne wyda-
rzenia z życia naszej wielkiej wspólnoty. 
Miłej lektury!

Marcin Łopienski
Redaktor Naczelny
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Czym JEst AdwEnt?
Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście 
Chrystusa. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa ad-
ventus oznaczającego „przyjście”, „przybycie”. W Ko-
ściele katolickim adwent rozpoczyna nowy rok kościel-
ny. Nadchodzący zostanie ogłoszony Nadzwyczajnym 
Rokiem Miłosierdzia Bożego i będzie trwał od 8 grud-
nia 2015 r. (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny) do 20 listopada 2016 r. (Uro-
czystość Chrystusa Króla). Nadzwyczajny Jubileusz bę-
dzie przeżywany w świetle słów Ewangelii Świętego Łu-
kasza: ,,Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Oj-
ciec” (Łk 6, 36).

Wydarzenie to będzie miało szczególne znaczenie dla 
Polski. W tym czasie Ojciec Święty Franciszek będzie 
gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i 
weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Kra-
kowie, gdzie znajduje się ustanowione przez Świętego 
Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ła-
giewnikach. 

Dodatkowo biskupi polscy nowy rok kościelny usta-
nowili czasem szczególnego rozważania sakramentu 
Chrztu Świętego. Przez chrzest, który jest źródłem Mi-
łosierdzia i 1050-letnią historię chrześcijaństwa w na-
szym kraju, wnikniemy w żywoty wielkich polskich 
świętych i postaramy się żyć tak oni, wykonując uczyn-
ki miłosierdzia. 

LItuRgIA AdwEntowA
W liturgii czas od pierwszej niedzieli adwentu do 17 
grudnia przybliża nam rozważania ostatecznego przyj-
ścia Chrystusa na końcu świata. Od 17 grudnia teksty li-

turgiczne przygotowują nas do radosnego przeżywania 
świąt Bożego Narodzenia. Obrzędom czterotygodnio-
wego oczekiwania patronują prorocy Starego Testamen-
tu: Abraham, Izajasz, św. Jan Chrzciciel oraz Maryja i bi-
skup z Miry - św. Mikołaj. 

W okresie adwentu bardzo wymowne są symbole świa-
tła, które przedstawiane są w postaci świecy roratniej, 
wieńca adwentowego i lampionu roratniego. Świeca 
jest koloru białego, przewiązana wstążką, udekorowa-
na zielenią i ustawiana przy ołtarzu. Zapala się ją w cza-
sie nabożeństw roratnich. Jest symbolem Maryi, która 
w mroczny adwentowy czas w swoim łonie niesie świa-
tu Chrystusa. Innym symbolem światła jest wieniec 
adwentowy wykonany z zielonych gałązek, w którym 
umieszcza się cztery świece symbolizujące cztery nie-
dziele adwentu. Przejawem adwentowej liturgii są tak-
że lampiony, które są zapalane przez dzieci przed Mszą 
św. roratnią i w półmroku przenoszone w procesji z ce-
lebransem i służbą ołtarza do prezbiterium.

zwyCzA JE AdwEntowE
W Polsce jest piękny, do dziś pielęgnowany zwyczaj od-
prawianych przed świtem mszy roratnich i rekolekcji ad-
wentowych. W tym czasie wierni spieszą do kościołów, 
przystępują do spowiedzi, przyjmują Komunię Świętą i 
w ten sposób przygotowują się duchowo do świąt Boże-
go Narodzenia.

Na Podlasiu tradycja adwentowa jest bogato przeżywa-
na. Czas ten rozpoczyna gra na drewnianych instru-
mentach dętych zwanych ligawkami, tzw. otrębywa-
nie adwentu. Głos ligawy symbolizuje słowa Chrystusa: 
„Czuwajcie, bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Podlaskim zwy-
czajem jest również wypiek mikołajkowych pierników, 
które zjada się w wieczór Świętego Mikołaja, a część po-
zostawia do Bożego Narodzenia.  

W Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia uczyńmy i my 
również tak samo „gotując drogę Panu, prostując ścież-
ki dla Niego”, bowiem całe nasze życie jest także adwen-
tem, a więc oczekiwaniem na spotkanie z Chrystusem. 
Jako Dzieci Boże stale duchowo umacniajmy się w ła-
sce Bożej, dokonując tego przez wewnętrzną przemianę, 
bowiem adwent naszego życia jest czasem wzrostu i roz-
woju duchowego. 

Agata Ciborowska

w oCzEKIwAnIu nA ChRystusA
rozpoczyna się adwent. jak go przeżywasz? czy wiesz czym on jest? 
czy zdajesz sobie sprawę na kogo czekasz i jak się do tego przygotować?
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Jak odnaleźć prawdziwy sens świąt Bożego Narodzenia? 
Dla wielu z nas są one  przedstawieniem odgrywanym 
pod kątem tradycji i sentymentu. Postawa konsump-

cyjna, tak bardzo rozpowszechniona, staje się w dzisiej-
szym świecie często religią. Pokusa, by bardziej „mieć” 
niż „być”, przed którą przestrzegał nas Święty Jan Paweł 
II, urzeczywistnia się szczególnie w przedświątecznej 
gonitwie. Biegamy po sklepach, przygotowujemy pre-
zenty dla najbliższych, urządzamy szkolne i zakładowe 
opłatki. Czy w tym wszystkim jest autentyczna wiara, 
czy może pusty zwyczaj?

Na wsi, w dniu Wigilii, było najwięcej pracy, ale tylko 
tej przydomowej. W polu nie było żadnej, bo to prze-
cież koniec grudnia. Piec kuchenny gospodarz bielił nie-
co wcześniej. W dniu Wigilii kobiety zaraz by go prze-
pędziły. W kuchni wrzała wszak praca. Każda zaś w tym 
dniu była pilnie obserwowana, jeszcze pilniej wykony-
wana. Jak wypadł ten dzień, taki miał być cały następ-
ny rok. Najbardziej pracochłonne było kręcenie wał-
kiem maku w glinianej misie. Mówiono, że jeśli dziew-
czyna zliże mak z wałka, to będzie miała łysego męża. 
Jeśli w domu mieszkała teściowa, synowa lub bratowa, 
to każda najpierwsza starała się rano wstać, aby w sie-
ni posprzątać. I mogła cieszyć się, że w następnym roku 
zbierze czysty len. Rano kobiety spieszyły do studni, aby 
zdążyć przed sąsiadami zaczerpnąć wody. Wtedy przez 
rok była tak dobra, jak w Kanie Galilejskiej. 
Gospodarz też nie narzekał na brak zajęcia. Najpierw 
szykował sieczkę zwierzynie domowej na wszystkie 
świąteczne dni. Podścielał też słomę w stajni i oborze. 
Nosił szczapy drewna do pieca i siano ze stodoły. Garść 

rozsypywał pod białym, lnianym obrusem. Resztę, w 
worku, stawiał pod stołem. Jeszcze za dnia przynosił ze 
stodoły wigilijny snopek zboża - taki najładniejszy. Wy-
brany podczas żniw, leżał w stodole z wetkniętym li-
ściem chrzanu dla łatwiejszego odnalezienia. Błogosła-
wił tym snopkiem, czyniąc znak krzyża. Dzieci zaś wy-
kapane i przebrane, wraz z nastaniem zmroku, zasiadały 
przy oknie, chuchając i dmuchając w zamrożone szyby, 
aby wreszcie dojrzeć tę pierwszą gwiazdę.

ChoInKA, śwIętE dRzEwKo
Niegdyś było to drzewko sosnowe, stąd choinka, dopie-
ro z czasem powszechny stał się świerk. Na Podlasiu, za-
miast zdobionego snopka zboża, zaczęto ją stawiać do-
piero na początku XX wieku. Strojono dopiero w dniu 
Wigilii. Drzewko przynosił z lasu gospodarz. Stawiał na 
podłodze w krzyżaku, albo w doniczce na stole. Przy-
strajanie choinki należało do dzieci i babci. Na samej gó-
rze drzewka zawsze znajdowała się gwiazda. Wśród ga-
łązek umieszczano żłóbek. Na gałązkach pojawiały się 
ciasteczka i lalki własnej roboty, papierowe łańcuchy i 

Może twoje mieszkanie zamieniło się w niedostępną 
fortecę chronioną pancernymi drzwiami: żyjesz spokoj-
nie, wygodnie, bezkonfliktowo. Nie interesuje cię sąsiad, 
który sam będzie spędzał święta. Dodatkowy talerz na 
stole wigilijnym to symbol, którego nie chcesz przemie-
nić w czyn. Nie chcesz się podzielić miłością, radością, 
zamykasz swoje szczęście przed innymi. A tak niewiele 
trzeba, by uszczęśliwić drugiego człowieka. W Nadzwy-
czajnym Roku Miłosierdzia, który rozpoczynamy, po-
dziel się swoim dobrem: nakarm, napój, w dom przyj-
mij.

Wypróbuj klucz do drzwi twego serca. Mógł zardzewieć. 
Wykorzystaj czas adwentu, aby go naoliwić i otworzyć 
nim podwoje serca dla nowo narodzonego Jezusa. Wy-
korzystaj ten dany ci czas, aby przygotować swoje ser-
ce na Jego przyjście. Bo w tym wszystkim, to przecież o 
Niego chodzi, najważniejszy jest On, a nie prezenty, po-
sprzątany dom, czy nawet opłatek i 12 potraw na wigi-
lijnym stole.

Agata Ciborowska

nA JbARdzIEJ RodzInnE śwIętA
Wigilia Bożego Narodzenia zbliża oddalonych, godzi skłóconych, dzieciom daje radość, 
dorosłym wspomnienie dzieciństwa. Wszyscy czekają na pierwszą gwiazdkę. 

pRzEdśwIątECznA REfLEKsJA
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pawie oczka. Te zaś dzieci nieraz robiły w szkole. Wie-
szano także cukierki w kolorowych papierkach. Drzew-
ko okrywano włosem anielskim albo watą. Składanie 
prezentów gwiazdkowych jest zwyczajem już powojen-
nym. Kładziono je pod siankiem na stole. Najczęściej 
były to małe jabłuszka zwane papinkami i ciastka wła-
snej roboty, a także szaliki, rękawice, skarpetki lub przy-
bory szkolne. W połowie ubiegłego wieku upowszech-
niły się paczki świąteczne, które rodzice dostawali w za-
kładach pracy, a w nich pomarańcze, ciastka sezamko-
we, herbatniki i czekolada. Nigdy za to na stole wigilij-
nym nie było alkoholu. Ot, takie były to czasy.

dwAnAśCIE potRAw
Przez cały dzień, aż do uroczystej wieczerzy, dorośli po-
ścili. Nieraz wystarczał „dzwonek” śledzia albo kawa-
łek drożdżowego pieroga. Ten zaś był pieczony na blasz-
ce w piecu chlebowym. Czasem gotowano ziemniaki 
w łupinach, zaś do tego kiszoną kapustę z olejem lnia-
nym. Można go było kupić na targu tylko przed święta-
mi. Dzieci jadły barszcz z grzybami albo pieczone plac-
ki ziemniaczane. Od zapachów w kuchni mogło zakrę-
cić się w głowie. Bo przecież na wigilijnym stole powin-
no być dwanaście potraw. I opłatek. 
Królował barszcz z grzybów, drożdżowe placki wigilijne, 
śledzie, smażony szczupak, płotki lub karasie. Do tego 
grzyby smażone w oleju lnianym, najlepiej prawdziwki. 
Do nich dawano postne ziemniaki. Na stole stał dzban 
kompotu z suszonych owoców i własnej roboty kisiel 
z żurawin. Były też łazanki, czyli kluski z mąki i wody. 
Najpierw smażone na płycie pieca, a potem wkładane 
do paleniska na podpieczenie. Był też kisiel owsiany ro-
biony z czystego mielonego owsa, który przez całą noc 
moczono w garnku. Następnie był on przecedzany przez 
sito i wlewany do garnka z solą. No i wreszcie zmiesza-
ny z wodą, makiem i cukrem. W nim to maczano opła-
tek wigilijny - suchego nikt nie zjadał. Niektóre potra-
wy spożywano z jednej miski, najczęściej kapustę i ku-
tię. Należało jeść, po całym dniu postu, powoli. Kutię 

podawano w tzw. donicy, a jedzono drewnianymi łyż-
kami. Pierwszą łyżkę należało obrócić do dołu starając 
się, aby kutia nie spadła na podłogę. To oznaczało uro-
dzaj na zboże i kłosy żyta pełne ziarna. Dobra gospody-
ni nieco kutii zostawiała na następny dzień, dając ku-
rom, aby dobrze się niosły. Gospodarz nie powinien był 
do końca wieczerzy odchodzić od stołu, aby w następ-
nym roku mieć dobry przychówek w inwentarzu. Pod-
czas wieczerzy śpiewano kolędy i wspominano dawne 
czasy oraz tych, których zabrakło przy stole. 

nA pAstERKę
Najwcześniej do kościoła ruszała z domu młodzież, wy-
posażona w elektryczne latarki. Im bliżej kościoła, tym 
mocniej ze wszystkich stron migotały światełka. Prze-
platały się z blaskiem lamp naftowych, które nieśli do-
rośli. Wierni gromadzili się przed kościołem na długo 
przed pasterką. Młodzież spacerowała, mężczyźni stali 
w gromadkach, przytupując z zimna. Kobiety przycho-
dziły najpóźniej i od razu zasiadały w kościelnych ła-
wach. Na głos sygnaturki wszyscy podążali do kościo-
ła. Ten zaś, pogrążony w półmroku, wypełniony był po 
brzegi falującym tłumem. Tylko przy samym ołtarzu 
płonęły świece. I nagle pieśń: Wśród nocnej ciszy. Gło-
śno, najgłośniej, jak każdy potrafił, bo prawie rok czekali 
na śpiewanie kolęd. Na koniec mszy życzenia świąteczne 
księdza proboszcza. No i problem z wyjściem, bo ludzie, 
wszyscy naraz, cisnęli się do wyjścia, do domu. 

śwIętE wIECzoRy
Było ich siedem, począwszy od pierwszego dnia świąt 
Bożego Narodzenia. To czas błogiej bezczynności, więc 
i prawdziwego świętowania. Nawet gospodarze ograni-
czali swoje prace jedynie do tych koniecznych. Kobie-
ty chowały kółka do przędzy, zakrywały warsztaty tkac-
kie. Wierzono, że podczas przędzenia nici będą się rwa-
ły i len urośnie marny. Nie wolno było brać igły do ręki, 
bo nie uda się chów kurczaków. No i konie będą spie-
nione od byle wysiłku. Z praniem gospodynie czeka-
ły do Trzech Króli, aż woda zostanie poświęcona. Nie-
bezpieczne były też nożyczki, bo koniom ogony mogło 
„Złe” poobcinać. Za to w święte wieczory bawiono się. 
Zawsze znalazł się we wsi akordeon lub skrzypce i prze-
stronna izba. Z gośćmi dzielono się opłatkiem pozosta-
łym z Wigilii. Obserwowano też kolejne dni, gdyż miały 
przepowiadać pogodę na cały rok.

bogAty wIECzóR
Taki był sylwester. A to dlatego, że 31 grudnia parob-
cy odbierali od swych panów zapłatę i swobodnie mogli 
odejść. Może też od zwyczaju bogato zastawianych sto-
łów, przy których biesiadowano do późna w nocy. Był to 
czas swawoli i żartów, bo to wszystko można było zrzu-
cić na mijający rok. W kościołach parafialnych odpra-
wiano uroczyste nabożeństwo. Po nim młodzież urzą-
dzała tzw. pomsty, czyli różnego rodzaju psoty. Uprowa-
dzano wozy, niekiedy w częściach wnoszono je na da-
chy stodół. Ginęły bramy wjazdowe, zakrywano szma-
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tami kominy, zdejmowano drzwi z zawiasów... W nie-
których wsiach wyściełano słomą lub sianem ścieżki z 
domu dziewczyny do chłopca, choć ci nie przyznawali 
się, że są ku sobie. Nieraz malowano okna glinką do bie-
lenia pieców. I tylko w tych domach, gdzie były panny. 
Co odważniejsi potrafili nawet konia taką glinką prze-
malować. Mniej odważni ucinali takim koniom ogony. 
Żartowano potem z gospodarzy, że swojego nie umie-
li upilnować. W niektórych wsiach, jak Turośń Dol-
na, w bogaty wieczór chłopcy przebierali się w biedne 
łachmany, które miały symbolizować odchodzący rok. 
Śpiewano po domach kolędy, czekając na poczęstunek,  
a dziewczęta wróżyły swój czas do zamążpójścia. Liczyły 
sztachety w ojcowskim płocie lub pisały karteczki z wy-
marzonymi imionami, kładąc je potem pod poduszkę. 
Starsi, siedząc na ławach pod piecem, prześcigali się w 
rymowanych przysłowiach: „Rok stary z nowym rokiem 
styka - kto w starym próżnował, w nowym będzie zdy-
chał”. Więcej było przysłów o dniu następnym: „Jak na 
Nowy Rok - tak i przez cały rok”, „Na Nowy Rok przyby-

Nie wiem, co mnie czeka, gdy otwieram drzwi. Bywało  
i bywa różnie. Rozpoznaje mnie i mojego brata, ale nie-
raz żyje w swoim świecie. W uporze. Żadna szkoła nie 
nauczyła mnie, jak zajmować się starym i zniedołężnia-
łym rodzicem: ubrać, umyć, rozmawiać. Nie wstydzić 
się jego nagości. A przecież zdarzały się nerwy, może 
krzyk… Aż w końcu zrozumiałem. Przyszedł czas za-
płaty - bez nerwów, bez krzyku, z cierpliwością. I jest le-
piej nam dwojgu. Jednak każdy dzień wymaga nowych 
sił. Znalazłem na to cudowną receptę. Przeczytajcie:

Jeśli pewnego dnia zobaczysz, że jestem stara, że się brudzę 
przy jedzeniu, że nie potrafię się ubrać, miej cierpliwość…
Przypomnij sobie czas, który przeznaczyłam na nauczenie Cię 
tego wszystkiego, jak byłaś mała.
Jeśli ciągle powtarzam te same rzeczy, nie przerywaj mi, 
posłuchaj… Kiedy byłaś mała, musiałam wysłuchiwać 
w kółko tej samej historii dopóki nie zasnęłaś.
Jeśli czasem nie mam ochoty się umyć, nie potępiaj mnie i nie 
zawstydzaj…
Przypomnij sobie ile razy musiałam biegać za Tobą, wymyślając 
różne argumenty, bo nie chciałaś się kąpać.
Jeśli widzisz, że nie nadążam za nowinkami technicznymi, daj 
mi czas na poznanie ich i nie patrz na mnie z tym ironicznym 
uśmiechem.…
Ja miałam dużo cierpliwości, kiedy uczyłam Cię alfabetu 
i pomagałam w odrabianiu lekcji.
Jeśli czegoś nie pamiętam, albo gubię wątek w rozmowie, daj mi 
czas na przypomnienie sobie, a jeśli nie jestem w stanie sobie 
przypomnieć, nie denerwuj się, najważniejsze dla mnie nie jest 
to, co mówię, ale potrzeba Twojej bliskości, potrzeba pewności, 
że jesteś obok i mnie słuchasz…
Jeśli moje stare nogi nie dotrzymują Ci kroku, nie traktuj mnie 
jak ciężar… Podejdź do mnie wyciągając swoje ręce w moją 

stronę w taki sam sposób jak robiłam to ja, kiedy stawiałaś 
swoje pierwsze kroki…
Jeśli mówię, że chciałabym umrzeć, nie irytuj się…
Pewnego dnia zrozumiesz, co mnie zmusza do tego, żeby tak 
mówić i spróbuj zrozumieć, że w moim wieku już się nie żyje, 
a egzystuje...
Pewnego dnia zrozumiesz, że mimo błędów, które popełniłam, 
zawsze chciałam dla Ciebie jak najlepiej, że próbowałam 
przetrzeć Ci drogę.
Poświęć mi troszkę swojego czasu, odrobinę swojej cierpliwości, 
daj mi swoje ramię, na którym mogę się wesprzeć tak, jak ja 
dawałam Ci zawsze swoje…
Kocham Cię córeńko. I modlę się za Ciebie nawet wtedy jak 
mnie nie dostrzegasz. 

Ten przepiękny tekst napisała powieściopisarka Małgo-
rzata Kalicińska. Wiele mnie nauczył. Przepiszę go, wło-
żę w kopertę i dam mojej córce. Może w dniu Wigilii. 

Marian Olechnowicz
marolech@wp.pl

  

wa dnia na barani skok”. I było takie: „Na Nowy Rok ja-
sno, to w stodole ciasno”.  Wróżono też sobie pogodę. Bo 
jaki był sylwester, taki i lipiec. 
Wierni gromadnie uczestniczyli w nabożeństwie, bo był 
to czas podzięki za miniony rok i modlitwy za ten, który 
nastał. Proboszcz również składał parafianom życzenia.  

Dlaczego napisałem to wszystko, skoro Dziesięciny to tylko 
wielopiętrowe bloki i murowane domy? Ano dlatego, że przy-
szliśmy tutaj z różnych stron, nieraz ze wsi lub gmin okolicz-
nych, gdzie opisane zwyczaje są jeszcze żywe. A może przy wi-
gilijnym stole babcia lub dziadek nieco dopowie, jak dawniej 
bywało? Bo do pasterki nieraz czas się dłuży… 

 Marian Olechnowicz
 marolech@wp.pl

pRzyJdzIE dzIEń zApłAty…



szego rachunku sumienia.
Na pytanie o zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, 
czyli czy po spowiedzi naprawiane są szkody, jakie zo-
stały wyrządzone bliźniemu - pozytywnie odpowiedzia-
ło 57 proc., negatywnie - 20 proc. Pozostali opisywali, w 
jaki sposób starają się przynajmniej częściowo krzyw-
dę naprawić. Najwięcej respondentów (21 proc.) wska-
zało na modlitwę za osobę, której wyrządzona została 
krzywda, 15 proc., że stara się więcej tej samej krzywdy 
w stosunku do drugiej osoby nie uczynić, podobna ilość 
mówi ogólnie o pracy nad sobą.
Są takie kraje, gdzie w kościołach są specjalne, oddziel-

ne pomieszczenia do sprawowania sakramentu poku-
ty. Przykładowo w parafii Massapiqua na Long Island 
w USA spowiadałem w oddzielnym pomieszczeniu, do 
którego wchodziło się z przedsionka, o dużych,przesz-
klonych drzwiach. W pomieszczeniu tym był tradycyjny 
konfesjonał, można było także spowiadać się przy stoli-
ku. Na potrzebę oddzielnego pomieszczenia wskazało 31 
proc. ankietowanych, z czego 3 proc. uważa, że taka po-
trzeba istnieje tylko przy dłuższej spowiedzi, np. gene-
ralnej lub „pogłębionej”. 3 proc. nie ma własnego zdania.

W naszej parafii spowiadamy podczas nabożeństw, wy-
jątkiem jest spowiedź w dni powszednie przed Mszą św. 
o godz. 6.30. Jakie w tej sprawie jest stanowisko naszych 
parafian? Okazuje się, że większość (58 proc.) wolałaby 
spowiadać się przed nabożeństwem. Sporo jest także ta-
kich, którym spowiedź podczas Mszy św. czy innego na-
bożeństwa nie przeszkadza (31 proc.). Zaledwie 4 proc. 
ankietowanych wskazało, że należy wyznaczyć poza na-
bożeństwami odpowiednie godziny na spowiedź, po-
dobnie jak to jest w katedrze.
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Kto sIę spowIAdA?
Biorąc pod uwagę wiek respondentów, najchętniej od-
powiadały osoby przynależące do jesieni życia, od 55. 
roku życia wzwyż, stanowią one bowiem 72 proc. re-
spondentów. Z jednej strony wynika to z faktu, że lu-
dzie w tym przedziale wiekowym są ściślej związani z 
Kościołem oraz że parafia św. Kazimierza Królewicza w 
Białymstoku z każdym rokiem demograficznie starzeje 
się. Na drugim miejscu, tj. 16 proc., są parafianie prze-
żywający wiekowo lato, a więc w wieku od 36 do 55 lat. 
Wiosenna, dorosła młodzież, w wieku od 21 do 35 lat - 6 
proc. Najmniej odpowiedzi otrzymaliśmy od dzieci i na-
stolatków - w sumie 4 proc. 

Większość zwróconych ankiet pochodziło od osób z wy-
kształceniem średnim - 51 proc. Koreluje to z dużym pro-
centem respondentów w jesieni życia, którzy uczyli się w 
czasach, gdy studia wyższe nie były jeszcze tak powszech-
ne jak dzisiaj. Z wykształceniem wyższym odpowiedziało 
30 proc. respondentów, z podstawowym - 15 proc.

Ponad połowa ankietowanych (57 proc.) to osoby żyją-
ce w sakramentalnym związku małżeńskim, na drugim 
miejscu są wdowy i wdowcy (20 proc.), następnie osoby 
stanu wolnego (16 proc.), natomiast 5 proc. to osoby po 
rozwodzie lub będące w separacji. Nie otrzymaliśmy ani 
jednej odpowiedzi od osób żyjących aktualnie w związ-
ku niesakramentalnym, co wiąże się na ogół z brakiem 
możliwości otrzymania rozgrzeszenia.

JAK sIę spowIAdAmy?
Zdecydowana większość respondentów to osoby często 
korzystające z sakramentu pokuty: kilka razy do roku - 
60 proc., raz w miesiącu - 29 proc., więcej niż raz w mie-
siącu - 4 proc., w sumie: 93 proc. Pozostali to ci, którzy 
przystępują do spowiedzi raz w roku, co kilka lat lub w 
ogóle. Ankieta oddaje więc przede wszystkim doświad-
czenia i potrzeby tych, którzy często korzystają z sakra-
mentu pokuty. Niewielu korzysta jednak ze stałego spo-
wiednika (tylko 3 proc.).

Odnośnie do pierwszego warunku sakramentu poku-
ty, jakim jest rachunek sumienia tylko jedna czwarta re-
spondentów (24 proc.) korzysta z pisanych rachunków 
sumienia. 22 proc. robi rachunek sumienia na podsta-
wie dziesięciu Bożych przykazań; najwięcej, bo aż 51 
proc., po prostu stara się przypomnieć, jakie grzechy zo-
stały popełnione. 8 osób, tj. około 1 proc., przyznało się, 
że do spowiedzi przystępuje „z marszu”, bez wcześniej-

podsumowAnIE AnKIEty o sAKRAmEnCIE poKuty
W związku z rokiem duszpasterskim poświęconym sakramentowi pokuty, podczas kolędy na początku roku 2015 zostało rozdanych 
ok. 5000 ankiet, zasadniczo po jednej w każdym gospodarstwie domowym. Zostały zwrócone 683 ankiety, co stanowi 13,66 proc.
Pod względem płci 72 proc. ankiet były to odpowiedzi kobiet, 18 proc. - mężczyzn. 10 proc. ankietowanych nie podało płci - 
należy więc założyć, że były one w większości wypełniane wspólnie przez całą rodzinę, lub przynajmniej przez męża i żonę.
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Czy dany konfesjonał winien być przypisany konkretne-
mu spowiednikowi? Tak sądzi dosyć dużo responden-
tów, gdyż aż 32 proc. Większości jest to jednak niepo-
trzebne lub obojętne (68 proc.).

Jak nasi wierni oceniają pouczenia kapłana podczas spo-
wiedzi? Zdecydowana większość stwierdza, że są one 
potrzebne i pomagają w dalszym życiu (75 proc.). Pozo-
stali wolą samo rozgrzeszenie bez pouczenia czy dialo-
gu i uważają, że są to te same pouczenia mówione każ-
demu penitentowi.

Jeżeli chodzi o zadaną pokutę, to nasi parafianie w zdecy-
dowanej większości wolą modlitwę (81 proc.), na drugim 
miejscu pracę nad pozbyciem się grzechu lub wady (38 
proc.), na trzecim spełnianie dobrych uczynków (29 proc.). 

JAK wIdzImy spowIEdź?
Zadanych zostało też kilka pytań, na które trzeba było 
udzielić pisemnej krótkiej odpowiedzi.

W czym widzę wartość spowiedzi? Jakie miejsce zajmu-
je ona w moim życiu religijnym?
Wielu respondentów podkreślało, że spowiedź jest bar-
dzo ważnym elementem ich życia, chociaż nie zawsze 
najważniejszym. Część parafian uważa natomiast, że jest 
ona dla nich czymś najważniejszym, ponieważ dzięki 
niej człowiek zastanawia się nad swoim życiem i postę-
powaniem. Inni uważają, że odczuwają ulgę z powodu 
pozbycia się balastu grzechu, otrzymania przebaczenia 
i pojednania się z Bogiem. Ponadto spowiedź pozwala 
stawać się lepszym człowiekiem, przez co wzmocniona 
zostaje wiara penitenta.

JAKIE uCzuCIA wzbudzA wE mnIE spowIEdź? 
Nasi respondenci podkreślają, że wraca ich chęć do ży-
cia. Twierdzą, że spowiedź „podnosi na duchu”, daje po-
czucie siły,przynosi doświadczenie uczucia czystości 
(oczyszczenia z grzechu) i wolności. Penitent odczuwa, 
że Bóg go kocha, że został uzdrowiony i że jest z powro-
tem w Kościele.

Czy miałem negatywne doświadczenia, spowiedzi nie-
udane albo takie, po których pozostał jakiś uraz?
Część respondentów podkreśla, że negatywnym do-
świadczeniem jest to, że spowiedź jest stresująca. Nie-
którzy, odchodząc od kratek konfesjonału, nie odczuwa-
ją wielkiej wartości spowiedzi.

Co przeszkadza penitentowi w spowiedzi, w obecnej 
jej formie? Bardzo wielu respondentów w ogóle nie od-
powiedziało na to pytanie lub po prostu stwierdziło, że 
„jest dobrze tak, jak jest”. Obie te grupy nie mają więc 
żadnych zastrzeżeń do obecnej formy spowiedzi.

Co budzi u pozostałych najwięcej zastrzeżeń? Na pierw-
szym miejscu to, że spowiadamy podczas nabożeństw, 
zwłaszcza w czasie Mszy św. Stojąc w kolejce do spowie-

dzi, penitent de factonie uczestniczyczynniew Euchary-
stii, ponieważ cała jego uwaga w taki czy inny sposób 
jest skupiona na sakramencie pokuty. Na drugim miej-
scu wymieniano także obecność innych ludzi w pobli-
żu konfesjonału, co sprawia, że nie zostaje zachowana 
tajemnica spowiedzi. Dotyczy to zwłaszcza przystępują-
cych do spowiedzi osób niedosłyszących, które głośno 
się spowiadają i proszą, by do nich także głośno mówić. 
Zastrzeżenia budzi również bardzo krótka spowiedź: 
rozgrzeszenie zaraz po wyznaniu grzechów.

Pisano też o tym, że podczas spowiedzi kapłan powi-
nien penitentowi pomóc, zadając odpowiednie pyta-
nia. Zwrócono uwagę, by każdego penitenta traktować 
w sposób indywidualny, że pouczenie nie może być tyl-
ko monologiem, lecz powinno mieć także formę dialo-
gu. Konfesjonał powinien być tak zbudowany, by oso-
ba spowiadająca się nie była widoczna. Kilka osób przy-
znało się, że nie całuje stuły ze względów higienicznych.

Każdy z ankietowanych mógł też napisać kilka swoich 
uwag. Napisano ich bardzo dużo. Najczęściej powtarzały 
się podziękowania za ankietę, prośby o kazania na temat 
sakramentu pokuty io wskazówki jak rozpoznać grzech 
ciężki. Pojawiały się też uwagi dotyczące tego, że długa 
kolejka penitentów nie powinna być powodem do „od-
stukiwania” i prośby, by w czasie rekolekcji wyznaczyć 
dodatkowe godziny spowiedzipoza nabożeństwami.

postAnowIEnIA KońCowE
Dzięki omówionej wyżej ankiecie, a także dyskusji na 
posiedzeniach Rady Parafialnej i Kolegium Duszpaste-
rzy, zostały podjęte następujące ustalenia:

1. Wyciszony konfesjonał, umożliwiający spowiada-
nie osób niedosłyszących, należy umieścić w górnym 
i dolnym kościele.
2. Spowiadanie przed Mszą św.: w niedziele i uroczy-
stości z niedzielnym porządkiem Mszy św. - jeden 
kapłan dyżuruje w konfesjonale pół godziny przed 
rozpoczęciem Eucharystii, z wyjątkiem Mszy św. o 
godz. 8.00; w dni powszednie celebrans odprawiają-
cy Mszę św. o godz. 6.30 rano pełni dyżur w konfe-
sjonale od 6.15; dyżurny spowiednik podczas Mszy 
św. o godz. 7.00 rozpoczyna dyżur w konfesjonale o 
6.45, z wyjątkiem poniedziałków; wieczorem spo-
wiedź tylko podczas Mszy św.
3. Rekolekcje wielkopostne 2016 będą poświęcone 
sakramentowi pokuty.
4. Zamiast „nocy konfesjonałów” całodzienna spo-
wiedź w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
5. Powyższe ustalenia wchodzą w życie w pierwszą 
niedzielę adwentu 2015 roku.

            ks. Wojciech Łazewski
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1 listopada 2015 r. odbyła się pierwsza kwesta na bia-
łostockim Cmentarzu Farnym. Inicjatorami tego przed-
sięwzięcia byli: Elżbieta Kozłowska – Świątkowska pre-
zes Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan, 
Andrzej Lechowski - dyrektor Muzeum Podlaskiego i 
ks. dziekan Henryk Żukowski - proboszcz Fary. Zebra-
ne pieniądze przeznaczone są na renowację pomników 
zasłużonych białostoczan. 

Cmentarz Farny to najstarsza nekropolia rzymskokato-
licka w naszym mieście. Założona, jeszcze w czasie za-
borów, bo w 1886 r. przez księdza Wilhelma Szwarca – 
patriotę, zasłużonego miastu, budowniczego białostoc-
kiej katedry. Są tu groby prezydentów miasta, lekarzy 
(m.in. dr Ireny Białówny i dr Anny Ellert, które trosz-
czyły się o zdrowie najmłodszych), Konstantego Kosiń-
skiego – pierwszego wydawcy i redaktora  gazety wyda-
wanej w języku polskim, a także nauczycieli, artystów, 
kilku pokoleń białostoczan. To niekwestionowani, waż-
ni ludzie minionych lat. Kilkadziesiąt pomników wy-
maga odbudowy i renowacji. Nie mają opieki, niszcze-
ją. Zanika informacja, kto w danym miejscu spoczywa.

 Tak było przy grobie pierwszego prezydenta Białego-
stoku Józefa Karola Puchalskiego. Napis był nieczytelny, 
a zatrzymujący się nie wiedzieli nad kim się pochylają.

Nagrobki to nasza spuścizna, prawda narodowa, histo-
ria. Mamy obowiązek ocalić je od zapomnienia - powie-
dział Andrzej Lechowski

W kweście uczestniczyli członkowie Towarzystwa Opie-
ki Nad Zabytkami - Oddziału w Białymstoku, Między-
narodowego Stowarzyszenia Białostoczan, żołnierze 
10 Pułku Ułanów Litewskich, harcerze ze 137 Druży-

ny Harcerskiej z druhem Andrzejem Bajkowskim, który 
zaopatrzył kwestujących w puszki, muzealnicy. Wśród 
zbierających pieniądze spotkałam znaną i lubianą aktor-
kę, białostoczankę z pochodzenia Justynę Sieńczyłło.

Oto, co powiedziała o swoim udziale:

Jest taka, wyjątkowa kobieta, Elżbieta Kozłowska – 
Świątkowska, która wymyśliła pierwszą kwestę. Nie mo-
głam odmówić. Ona robi rzeczy niemożliwe i świetnie 
zna historię naszego miasta. Pisze na ten temat książki 
i wiersze. W trosce o zachowanie zabytków i tego, co zo-
stało po przodkach, zainicjowała powstanie Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Białostoczan. Spacerowałam 
po Cmentarzu i zobaczyłam, jak wiele nagrobków lu-
dzi ważnych dla miasta niszczeje. Trzeba o nie zadbać. 
W dzień Wszystkich Świętych odwiedzam groby swoich 
bliskich. Jest to też okazja do spotkania się z rodzicami. 
Kwestując zobaczyłam, jak wiele ofiarności jest w miesz-
kańcach, szczególnie wśród ludzi starszych. Myślę , że ta 
wrażliwość jest w genach mieszkańców tych ziem. Cieszę 
się, że mogłam choć w ten skromny sposób, pomóc.
Z kolei prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Bia-
łostoczan podsumowała kwestę następującymi słowami:

Bohaterami dnia są białostoczanie, którzy złożyli dat-
ki. Historia, tu ukryta,  jest naszą wspólną sprawą. Te-
raz kolej na wybranie konkretnych nagrobków, wymaga-
jących szybkiej odnowy - powiedziała Elżbieta Kozłow-
ska – Świątkowska.
Kwestujący zebrali ponad 15.000 złotych. 
Kwota przekroczyła oczekiwania organizatorów.
       
 Stefania Antonina Romanowicz

       

oCALIć od zApomnIEnIA
1 listopada 2015 r. odbyła się pierwsza kwesta na białostockim cmentarzu Farnym. inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: elżbieta 
kozłowska – Świątkowska prezes międzynarodowego stowarzyszenia Białostoczan, andrzej Lechowski - dyrektor muzeum Podlaskiego 
i ks. dziekan Henryk Żukowski - proboszcz Fary. Zebrane pieniądze przeznaczone są na renowację pomników zasłużonych białostoczan. 

Kwestująca aktorka Justyna Sieńczyłło

m.in. inicjatorzy kwesty ks. Henryk Żukowski i Elżbieta Kozłowska - 
- Świątkowska
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sEns CIERpIEnIA
Pierwszą chemioterapię, ku wielkiemu zaskoczeniu le-
karza prowadzącego, zniosłam całkiem dobrze i na trzy 
lata wróciłam do pracy. Potem nastąpił kolejny rzut cho-
roby. Przeszłam trzy operacje w ciągu dwóch tygodni. 
Straciłam chęć do życia. Sprawa znów wyglądała na bez-
nadziejną i rzeczywiście tak było. 
Po dwóch miesiącach leżenia w szpitalu wróciłam do 
świata żywych. Potem kolejna chemioterapia. Bóg jed-
nak miał swój plan, skoro przedłużał moje życie. Z cza-
sem zrozumiałam, iż Bóg chce to moje cierpienie wy-
korzystać dla dobra innych. Kiedy po raz czwarty mia-
łam poddać się chemioterapii, nie wiedziałam jaką pod-
jąć decyzję. Chciałam jednak, by była ona zgodna z wolą 
Boga, dlatego podczas modlitwy zapytałam Chrystusa, 
czego ode mnie oczekuje. W duszy otrzymałam bardzo 
wyraźną odpowiedź: „Jeśli chcesz mnie naśladować to 
weź swój krzyż i pomóż mi ratować świat.” 
Te słowa poruszyły mnie do głębi, nie miałam wątpli-
wości, że powinnam poddać się kolejnej chemioterapii. 
Zrozumiałam też, że Chrystus zaprasza mnie do współ-
pracy, szanując jednocześnie moją wolność i czeka na 
moje „chcę”. Jednak do końca nie wiedziałam jak mia-
łaby wyglądać ta współpraca. Bóg nie zostawił mnie bez 
odpowiedzi. Chcę zaznaczyć, iż przez całe życie Bóg 
prowadził mnie przez mądre książki. Tak było też tym 
razem. Po śmierci mojej mamy otrzymałam książkę: 
„Świadkowie Bożego Miłosierdzia”, w której Bóg uchyla 
rąbka tajemnicy życia po życiu. Szczególnie zaintereso-
wało mnie słowo „Chrystusa do ludzi chorych i cierpią-
cych”. Pan Jezus w sposób pełen miłości i współczucia 
wyjaśnia sens cierpienia. Mówi, iż jest to najtrudniejszy 
dar od Pana Boga i jest naszym skarbem, jeśli zostanie 
przyjęte bez narzekania, z poddaniem się woli Boga, a 
złączone z cierpieniem Chrystusa ma wielką moc zbaw-
czą. 
Chrystus prosi w swoim słowie, abyśmy nie marnowa-

li swojego cierpienia, a w dobrowolnie wybranej intencji 
ofiarowywali za innych, a Chrystus obiecuje, iż taka mo-
dlitwa jest zawsze wysłuchana przez Pana Boga. Rozwa-
żając słowa Pana Jezusa odczytałam to tak, iż Chrystus 
zaprasza do współpracy i podzielenia się swoim krzy-
żem każdego człowieka, ponieważ każdy na swój spo-
sób jest człowiekiem cierpiącym. Jeśli nie fizycznie, to 
duchowo. Wówczas Bóg to nasze cierpienie wykorzysta 
dla ratowania świata. Jednak bez woli człowieka Bóg nie 
może tego uczynić. Bóg bardzo pragnie pomagać czło-
wiekowi w dźwiganiu krzyża, ale czeka na nasze przy-
zwolenie, bo tak szanuje naszą wolność. 

współpRACA z ChRystusEm
Kiedy zrozumiałam, czego dokładnie oczekuje ode 
mnie Chrystus, każdego dnia ofiarowuję Mu swoje cier-
pienie w różnych intencjach, a nasza współpraca przy-
nosi wspaniałe owoce. Takim widocznym owocem było 
nawrócenie mojej młodszej córki, która wcześniej była 
zbuntowana przeciwko Bogu i nie chciała się pogodzić z 
moją chorobą. Bóg ją bardzo zmienił. Obecnie jest zafa-
scynowana Panem Bogiem, głosi na ten temat świadec-
twa i ewangelizuje innych.
Bóg w trakcie tej współpracy przewartościował moje ży-
cie. W sposób bezbolesny zabrał ode mnie to, co było 
błahe, moje próżności, a te puste miejsca wypełnił miło-
ścią do bliźnich. Właśnie teraz, w czasie choroby, zrozu-
miałam na czym polega życie w obfitości. Jest 2015 rok, 
jestem w trakcie piątej chemioterapii i nie powiem, że 
jest łatwo. Jednak wiem, iż Bóg jest ze mną, dodaje mi 
sił, bo we dwoje jest łatwiej dźwigać swój krzyż. 
Teraz, kiedy tak wiele wiem o darze, jakim jest cierpie-
nie, nie chcę nic zmarnować. A Ty bracie i siostro, jeśli 
teraz cierpisz, podziel się swoim krzyżem z Chrystusem. 
On na to czeka i razem będziemy pomagać Chrystuso-
wi ratować świat. 

Chwała Ci, Panie

Żyć w obfItośCI 
mam na imię marta. W 2007 r. zachorowałam na złośliwy nowotwór jajników. mój stan, według opinii lekarzy, był beznadziejny. 
W trakcie operacji z piętnastu miejsc pobierano wycinki do badania, nowotwór był wszędzie. Lekarz prowadzący, aby pocieszyć moją 
załamaną rodzinę, powiedział, że chemioterapia może być ratunkiem. tak rozpoczęła się moja walka z chorobą. Zdając sobie sprawę  
z powagi mojej sytuacji, z tego, że moje dni są policzone, tuż po operacji postanowiłam ofiarować swoje cierpienie w intencji mojej starszej 
córki, która wówczas przeżywała swoje osobiste problemy. Bóg bardzo szybko dał odpowiedź, wszystkie sprawy rozwiązały się pozytywnie. 



Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: SYNOD O RODZINIE. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 
otrzymuje nasza parafianka Barbara Sokołowska – Dawdo. Prosimy o zgłoszenie się po odbiór nagrody na plebanię.
Rozwiązanie krzyżówki należy dostarczyć do kancelarii parafialnej do 20 grudnia 2015 r. z podaniem numeru 
telefonu. Spośród uczestników rozlosowana zostanie nagroda rzeczowa.
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Poziomo: 
3. Nazwisko pierwszego wikariusza naszej parafii.
4. Miasto, w którym odbył się pierwszy sobór po-
wszechny, o którym jest mowa w Piśmie świętym.
5. Imię matki św. Kazimierza, patrona naszej parafii.
11. Ostatnia z ksiąg Nowego Testamentu.
13. Jedna z sióstr Łazarza, przyjaciela Jezusa.
14. Jego uczniem, towarzyszem i tłumaczem 
był św. Marek.
15. Jakiej księgi jest to skrót? – Est
16. Ojciec Józefa egipskiego, miał 12 synów, od któ-
rych wzięło się 12 pokoleń Izraela.
17. Autor Pięcioksięgu.
19. Nazwa Mszy Św. celebrowanych w adwencie.

Pionowo: 
1. Główna ulica naszego osiedla.
2. Inaczej przeistoczenie.
6. Nazwisko ostatniego wyświęconego księdza pocho-
dzącego z naszej parafii.
7. Inaczej dziesięć przykazań.
8. Osoba udzielająca sakramentów świętych.
9. Przed tą cywilizacją wielokrotnie przestrzegał św. 
Jan Paweł II.
10. Przełożony synagogi, którego córkę wskrzesił Je-
zus.
11. Brat św. Piotra.
12. Ksiądz, orędownik i głosiciel Miłosierdzia Bożego.
18. Z jakiej parafii pochodzi nasz obecny proboszcz?
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Kto był pIERwszy? 
Parafia św. Kazimierza Królewicza została utworzona w 
1977 roku. Drewniany kościółek na cmentarzu stał się 
parafialnym. - Jedno mieszkanie zajmował ksiądz Wa-
cław Chilmon z parafii św. Rocha - kontynuuje opo-
wieść ksiądz Wiśniewski. - Miał on bratanka, księdza 
Andrzeja Chilmona, który nieraz odwiedzał swego stry-
ja. Nam to określenie się spodobało, więc też nazywali-
śmy go Stryjem. Ksiądz Wacław z chęcią to przyjął i tak 
zostało na długie lata. A który z nas był pierwszym wi-
kariuszem rozstrzygnęliśmy według numerów nomina-
cji.  Ja byłem tym pierwszym - mówi ksiądz Józef i poka-
zuje dokument nominacji. - Potem biskup przysłał na-
stępnych wikariuszy. Zapewne starsi parafianie pamię-
tają księży: Janusza Siemaszkę, Antoniego Szczęsnego, 
Mariana Radziwona… 

dom nIE CAłKIEm pRy wAtny
- Z dawnej plebanii nic nie zostało - mówi ksiądz. - Zbu-
dował ją ksiądz Adam Abramowicz, ówczesny proboszcz 
parafii św. Rocha, z przeznaczeniem na przytułek spo-
kojnej starości dla parafian. Władze komunistyczne ze-
zwoliły na budowę obiektu parterowego, tymczasem po-
wstał dom piętrowy. Zamieszkało w nim pięcioro sta-
ruszków: dwóch mężczyzn i trzy kobiety. Wtedy wła-
dze, aby ukarać samowolę budowlaną, zainstalowały w 
budynku ośrodek zdrowia i aptekę. Tak więc codziennie 
przewijał się tutaj tłum ludzi. „Dom, o którym można 
powiedzieć, że nie całkiem prywatny” - skwitował tę sy-
tuację jeden z księży parafii św. Rocha. Nowy wikariusz 
dostał mieszkanie na strychu plebanii. Na pierwszym 
piętrze znajdowała się przychodnia lekarska, zaś jej sze-
fową była doktor Irena Wiśniewska. - Ja Wiśniewski, ona 
Wiśniewska - śmieje się ksiądz. - Więc proboszcz nazwał 
nas bratem i siostrą. I tak zostało do końca. Jak najbliższą 
rodzinę odprowadziłem ją w ostatnią drogę na cmentarz. 

Na plebanii mieszkał także emerytowany ksiądz Alek-
sander Łukaszewicz, a na strychu miały swoje pokoje 
cztery siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr Misjona-
rek. Jedna posługiwała w kuchni, druga była organistką, 
zaś dwie katechetkami. W piwnicy znajdowały się sale 
katechetyczne. 

KAtEChEzA w sutEREnIE
Lekcje religii odbywały się w parafialnych salkach znaj-
dujących się w podpiwniczeniu. Ksiądz Józef miał pod 
swoją opieką młodzież z Zespołu Szkół Wodno-Me-
lioracyjnych, zawodówki na „górce”, pobliskiej podsta-
wówki. Na katechezę przychodziły także dziewczęta ze 
szkoły przyzakładowej w Fastach. - Stąd nazywałem je 
„faściankami” - wspomina ksiądz.
Frekwencja, chociaż nauka nie była obowiązkowa, była 
dobra. Zdarzało się, że w którejś ze szkół lekcje zosta-
ły poprzestawiane i na katechezę zjawiały się dwie kla-
sy jednocześnie. Trzeba było przyjąć, przeorganizować 
temat. - Stałem w drzwiach - mówi ksiądz. - Wachlo-
wałem nimi, aby nieco więcej powietrza trafiało do sal-
ki. Młodzież siedziała, gdzie tylko było miejsce, nawet 
na parapetach. Mam wielką satysfakcję, kiedy zdarza się, 

KsIądz JózEf wspomInA
Parafia pw. św. kazimierza królewicza ma niespełna 40 lat. Pierwszym proboszczem był ksiądz Bogdan maksimowicz. to fakt. - ja natomiast 
byłem pierwszym wikariuszem - mówi ksiądz józef Wiśniewski. - ksiądz Wacław chilmon sprawdził to według numerów nominacji - dodaje 
z uśmiechem. 

Księża: Józef Wiśniewski oraz Wacław Chilmon. 
Z prawej siostra zakonna z ulicy Leszczynowej

JE ks. biskup Edward Kisiel dokonuje poświęcenia placu pod budowę kościoła w parafii Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. 1981 rok



że podchodzą do mnie dorośli już ludzie mówiąc, że są 
moimi dawnymi uczniami.   
  

guzIKI bIsKupA
Nowa parafia pw. św. Kazimierza Królewicza była rozle-
gła, obejmowała także wsie: Fasty, Zawady, Sielachow-

że w gabinecie wojewody Jego Ekscelencja walnął pię-
ścią w urzędnicze biurko. Nie wiem, czy tak było, ale po 
dwóch dniach pozwolenie na budowę było już w kance-
larii Kurii - śmieje się kapłan. 

Drewniany kościółek na cmentarzu św. Rocha był kilka-
krotnie trawiony przez pożary.
- Któregoś wieczoru nagle usłyszałem bicie dzwonu - 
wspomina ksiądz. - Wyjrzałem przez okno, a tam czer-
wona łuna. Telefon alarmowy do straży pożarnej był cią-
gle zajęty, bo tyle osób naraz dzwoniło. Strażacy przy-
jechali w ciągu kilku minut - kontynuuje opowieść 
ksiądz. - Akcja była sprawna. Zdążyliśmy wynieść sza-
ty i sprzęty liturgiczne, ale nie tylko. Ludzie wynieśli or-
gany, krzyż z ołtarza… Ciężkie, pancerne tabernakulum 
wyniosło czterech mężczyzn. Gdy po remoncie kościoła 
wnoszono je do wnętrza, trzeba było więcej sił ludzkich, 
aby je postawić na dawnym miejscu.
Jeszcze w czasie akcji gaszenia pożaru milicjanci suge-
rowali, że to może od świecy albo trybularza. Jeden ofi-
cerów straży pożarnej skwitował krótko: To było podpa-
lenie od zewnątrz. I tak napiszemy w raporcie. Drugie 
podpalenie było już bardziej skuteczne… 

Z księdzem Józefem Wiśniewskim, 
obecnie proboszczem parafii Ducha Świętego w Białymstoku 

rozmawiał Marian Olechnowicz, marolech@wp.pl
Redakcja dziękuje księdzu Józefowi Wiśniewskiemu 

za udostępnienie fotografii. 

skie, Osowicze. Ale same Dziesięciny to zabudowane 
domami jednorodzinnymi dwie ulice. I pięć nowych 
bloków. Tak było w 1978 roku. - Nieraz spacerowałem 
po budującym się osiedlu - wspomina ksiądz Józef. - 
Kiedy ludzie wprowadzali się do nowego bloku, meldo-
wałem proboszczowi: jedna wieś przybyła. Drewniany 
kościółek zwany Betlejemką, był zdecydowanie za mały. 
Kiedyś, na zakończenie rekolekcji wielkopostnych, w li-
turgii uczestniczył JE Ksiądz Biskup Edward Kisiel. Gdy 
szedł do ołtarza, przedzierając się przez tłum, stracił w 
swych szatach trzy guziki, tak było ciasno - tłumaczy ks. 
Józef. - Przy ołtarzu gromadka ministrantów, głowa przy 
głowie, w ścisku. Poruszyło się serce pasterza. Potem ko-
munia… Szedł Jego Ekscelencja przez ciasnotę, cierpli-
wie, po kapłańsku. Potem wyszedł na zewnątrz, a tam 
tłum wiernych czekał na Komunię Świętą. My zaś długo 
czekaliśmy na powrót biskupa do świątyni - snuje opo-
wieść kapłan. - Wrócił zmarznięty, wyczerpany, wstrzą-
śnięty. 

Następnego dnia wezwał ksiądz biskup kanclerza Kurii. 
Przygotowali pismo do władz wojewódzkich. - Mówią, 
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Poświęcenie placu pod budowę kościoła w parafii Św. Kazimierza  
Królewicza w Białymstoku. 1981 rok

JE ks. biskup Edward Kisiel dokonuje poświęcenia placu pod budowę kościoła w parafii Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. 1981 rok
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W 1981 roku nie było jeszcze tego kościoła. Natomiast 
tam, gdzie stoi plebania, był pusty plac z niewielkim 
wzniesieniem. 
W kwietniu 1981 roku ksiądz Witold Pietkun, ówczesny 
kapelan białostockiej Solidarności, podjął zamiar zor-
ganizowania na wzgórzu na Dziesięcinach patriotycz-
no-religijnych uroczystości. Jednak zmarł 21 kwietnia 
tegoż roku. Nie zdążył więc modlić się z wielotysięczną 
rzeszą wiernych, którzy przychodzili przed polowy oł-
tarz z trzema brzozowymi krzyżami, aby modlić się o 

pomyślność Ojczyzny. Pierwsze nabożeństwo celebro-
wał ks. Sławoj Leszek Głódź. Kolejnym nabożeństwom 
przewodniczyli białostoccy biskupi: Edward Kisiel oraz 
Edward Ozorowski. 
21 czerwca 1981 roku, na tym placu przy ulicy Leszczy-
nowej, odbyło się poświęcenie sztandaru Zarządu Re-
gionu Białystok NSZZ „Solidarność”. Z jego jednej stro-
ny widniał na biało-czerwonym tle napis „Solidarność” 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Region 
Białystok, z drugiej - na niebieskim tle srebrne krzy-
że, a pod nimi napis: „Niech zstąpi Duch Twój i odno-
wi oblicze ziemi. Tej ziemi”. Na szczycie drzewca znaj-
dował się herb ziemi białostockiej: Orzeł i Pogoń. Poczet 
sztandarowy stanowili: Michał Pietkiewicz, Waldemar 
Rakowicz i Ryszard Szczęsny. Po Komunii Świętej ks. bp 
Edward Kisiel przekazał na ręce Przewodniczącego Re-
gionu Stanisława Przestrzelskiego dokument z błogosła-
wieństwem papieża Jana Pawła II dla Regionu. Telegram 
nadesłał także Lech Wałęsa. W uroczystości uczestniczy-
ły rzesze mieszkańców miasta i delegacje z całego Pod-
lasia. Po mszy uformował się pochód z nowym sztan-
darem na czele i transparentami z napisami „Żeby Pol-
ska była Polską”. Wielotysięczny tłum ruszył w kierunku 
siedziby Zarządu Regionu przy ówczesnej ulicy Nowot-
ki (obecnie Świętojańska). Niespełna pół roku później 
na ulice naszego miasta wyjechały wozy bojowe, wyszły 
uzbrojone w ostrą amunicję patrole LWP i ZOMO…

stAn woJEnny
Poranek 13 grudnia 1981 roku był słoneczny, choć przy-
niósł nową, dramatyczną rzeczywistość. Władzę przeję-
ła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z gen. Wojcie-
chem Jaruzelskim na czele. W województwach powoła-
no komisarzy wojskowych. Wielu funkcyjnych działa-
czy „Solidarności” brutalnie aresztowano, a następnie 
internowano w 52 obozach.
Zawieszono działalność stowarzyszeń i związków zawo-

soLIdARność nA dzIEsIęCInACh
Przy ulicy św. kazimierza stoi pomnik solidarności. Zapalmy tu 13 grudnia znicze, złóżmy wiązankę kwiatów, zmówmy modlitwę - za tych, 
którzy zginęli… 

Uroczystość poświęcenia sztandaru Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność”. 21 czerwiec 1981. Z archiwum ks. Józefa Wiśniewskieg

Ulotka propagandowa LWP. 1981 rok



dowych. Zabroniono organizowania strajków, akcji pro-
testacyjnych i zgromadzeń. Wiele zakładów pracy zmi-
litaryzowano: m.in. kolej, PKS, transport samochodo-
wy, porty, straż pożarną, pocztę, radio, telewizję, przed-
siębiorstwa obrotu paliwami naftowymi, komunikację 
miejską, zakłady zbrojeniowe, kopalnie, elektrownie. 
Zmilitaryzowano także część administracji państwowej. 
Na ulicach miast pojawiły się czołgi i wozy bojowe. Uli-
ce były patrolowane przez wojsko i milicję. Zawieszo-
no zajęcia w szkołach i na wyższych uczelniach, a tak-
że funkcjonowanie teatrów, kin, filharmonii itp. Wstrzy-
mano wszystkie rozgrywki pierwszej i drugiej ligi pił-
karskiej, lig międzywojewódzkich i eliminacji stre-
fowych we wszystkich dyscyplinach. Emitowano tyl-
ko pierwszy program telewizji i radia, gdzie wielokrot-
nie było powtarzane przemówienie Jaruzelskiego. Za-
mknięto przejścia graniczne. Wprowadzono zakaz wy-
dawania gazet, z wyjątkiem „Trybuny Ludu” i „Żołnie-
rza Wolności”. Na wiele dni zawieszono łączność tele-
foniczną, a po jej przywróceniu ustanowiono podsłuch, 
wprowadzono zakaz przemieszczania się bez przepustki 
poza miejsce zamieszkania. Na listach i kartach poczto-
wych pojawiły się stemple: OCENZUROWANO. Zaczę-
ły działać sądy doraźne… 

To tylko niektóre z rygorów stanu wojennego, który ofi-
cjalnie trwał do 1983 roku. Jednak największe zbrod-
nie - zdaniem profesora Jana Żaryna - w sposób oczywi-
sty będące efektem decyzji wprowadzonych 13 grudnia 
1981 roku, miały miejsce dopiero później. Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko został zamordowany w 1984 roku. Dodaj-
my, że ksiądz Stanisław Suchowolec w 1989 roku. Pro-
fesor Żaryn uważa za koniec stanu wojennego właśnie 
rok 1989. Literatura tematu wspomina o niespełna 90 
ofiarach stanu wojennego. Nie ma na tej liście zmarłych 
z powodu braku pomocy medycznej, spowodowanej 
przerwaną łącznością telefoniczną, samobójstw w woj-
sku, tajemniczych śmierci oraz zaginięć działaczy NSZZ 
Solidarność. 

pomnIK nAdzIEI
21 czerwca 1982 roku, w rocznicę poświęcenia sztanda-
ru, w kościele pw. św. Kazimierza na Antoniuku, odby-
ła się msza, podczas której homilię wygłosił ks. Wacław 

Lewkowicz. Po nabożeństwie tłum wiernych przeszedł 
na plac przy ulicy Leszczynowej, gdzie nadal stał ołtarz 
polowy i trzy brzozowe krzyże. Z kwiatów i zapalonych 
zniczy powstał czwarty - Ofiarom Grudnia. 
5 września 1996 roku przy ulicy św. Kazimierza sta-
nął pomnik Solidarności. Jego autorem jest Jerzy Gry-
gorczuk. Pogoda nie dopisała, ale za to dopisali waż-
ni goście: Lech Wałęsa i Marian Krzaklewski. Dwa dni 
wcześniej nieznani sprawcy oblali pomnik farbą. Dzięki 
ofiarności wielu mieszkańców Dziesięcin udało zlikwi-
dować ślady wandalizmu. Poświęcenia pomnika doko-
nał pierwszy kapelan białostockiej Solidarności, biskup 
Sławoj Leszek Głódź w asyście licznie zgromadzonego 
duchowieństwa oraz rzeszy mieszkańców 

Białegostoku. Symbolika pomnika jest wymowna. Trzy 
krzyże nawiązują do tych wileńskich, ale może także do 
brzozowych postawionych właśnie tutaj wiosną 1981 
roku. Kamienna bryła ma kształt serca symbolizujące-
go Polskę. Opasana jest łańcuchem z napisem „Solidar-
ność”. 
Zapalmy tu 13 grudnia znicze, złóżmy wiązankę kwia-
tów, zmówmy modlitwę - za tych, którzy zginęli…
   

Marian Olechnowicz
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Pomnik Solidarności na Dziesięcinach

Stempel Urzędu Cenzury na kopercie
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gEnERAł z LImAnowEJ
Przyjrzyjmy się więc bliżej patronowi głównej arterii 
Dziesięcin. Zamieszczone niżej informacje o Zygmun-
cie Berlingu pochodzą przede wszystkim z wiarygodne-
go źródła, jakim jest Instytut Pamięci Narodowej.

Pochodził z Limanowej, a więc z dzisiejszego wojewódz-
twa małopolskiego, gdzie urodził się w 1896 roku. Jako 
młody chłopak służył w Legionach, a następnie był do-
wódcą batalionu w wojnie 1920 roku. Był kilkakrot-
nie ranny, a podczas wojny bolszewickiej wsławił się 
w obronie Lwowa. Piękna karta w życiorysie młodego 
człowieka: walka o wolność Ojczyzny.

W II Rzeczypospolitej został czynnym oficerem Woj-
ska Polskiego w stopniu podpułkownika, był między in-
nymi dowódcą 6. Pułku Piechoty Legionów w Wilnie, a 
więc na terenie naszej diecezji. Przychodzi rok 1939, rok 
mobilizacji, i właśnie wtedy - rzecz dziwna - Berling zo-
staje zwolniony z wojska. Do dziś dokładne okoliczno-
ści nie są znane, chociaż wysuwa się tu różne hipotezy. 
Po zwolnieniu rozpoczął pracę w Państwowym Instytu-
cie Rozrachunkowym, z którym po wybuchu wojny zo-
stał ewakuowany do Wilna. 

poCzątEK nIEChLubnEgo ŻyCIoRysu
Jesienią 1939 roku aresztowali go tam Sowieci i umie-
ścili w obozie jenieckim w Starobielsku. Tam właśnie do 
współpracy zwerbowało go NKWD, czyli odpowiednik 
naszego UB (Urzędu Bezpieczeństwa). Polscy oficero-
wie z obozu w Starobielsku zostali przewiezieni do Katy-
nia, a Berling do wilii NKWD w Małachówce pod Mo-
skwą. Berling, chociaż znał prawdę o Katyniu, z zapa-
łem uczestniczył w późniejszym propagandowym prze-
rzucaniu winy na Niemców. W 1944 roku napisał: „Cały 

dokumentalny materiał, zebrany przez Komisję, dowo-
dzi niezbicie, że mordy w katyńskim lesie były popełnio-
ne na wyraźny rozkaz hitlerowskich goryli, że mordy te 
oznaczają konsekwentną politykę hitleryzmu, zmierza-
jącą do wytępienia narodów słowiańskich”.
W Małachówce zajmował się weryfikacją polskich ofi-
cerów pod kątem ich stosunku do Sowietów. Napisał 
też wiernopoddańczy hołd skierowany do Stalina. Kie-
dy na terenie ZSRR zaczęły się formować oddziały Woj-
ska Polskiego pod dowództwem gen. Władysława An-
dersa, NKWD nakazało mu wstąpić do tych formacji. 
W Wojsku Polskim w stopniu podpułkownika pełnią-
cego ważne zadania był cały czas w kontakcie z ofice-
rami NKWD. Podczas ewakuacji do Iranu zdezertero-
wał z Wojska Polskiego - za zdradę został skazany zaocz-
nie przez sąd polowy na karę śmierci oraz dożywotnią 
utratę praw publicznych. Wyrok ten jednak nie był pra-
womocny, ponieważ nie został zatwierdzony przez Na-
czelnego Wodza. Dezerter natomiast został wyznaczony 
przez Stalina na dowódcę 1. Polskiej Dywizji Piechoty 
im. T. Kościuszki i otrzymał stopień generalski.
W materiale IPN czytamy: „Szeregi polskich jednostek 
zasilili głównie Polacy - więźniowie łagrów, którzy nie 
zdołali na skutek utrudnień ze strony władz sowieckich 
lub innych okoliczności dotrzeć do armii gen. Andersa. 
W formowanym wojsku widzieli jedyną drogę powro-
tu do Ojczyzny. Zwyczajni żołnierze, idąc na zachód u 
boku Armii Czerwonej, nie mieli wpływu na to, w jaki 
sposób ich jednostki będą wykorzystane w polityce Sta-
lina wobec Polski. Berling był w pełni odpowiedzialny 
za stworzenie systemu indoktrynacji politycznej w jed-
nostkach oraz za wyroki - także za nieprawomyślne po-
glądy - sądów polowych”. 

w słuŻbIE „mAtECzCE” RosJI
Na front poszedł z żołnierzami prawie bez ich przygoto-

wania. To byli ludzie niejednokrotnie wycieńczeni prze-
bywaniem w łagrach czy obozach pracy. Sam nalegał, by 
szkolenie ich ograniczyć do minimum. Trafili pod Leni-
no. Tam ponieśli bardzo ciężkie straty.

uLICE nAszEJ pARAfII: uLICA gEn. zygmuntA bERLIngA

Zygmunt Berling

Ulica Berlinga to główna arteria dziesięcin, przecinająca dzielnicę na dwie części: dziesięciny i i dziesięciny ii. spotyka się ona w pobliżu 
kościoła ze skromną uliczką św. kazimierza. mieszkańcy naszej dzielnicy pytani kim był patron głównej ulicy na dziesięcinach, na ogół 
wiedzą, że to generał - mają jednak kłopot z umiejscowieniem go w czasie. już z tego można wnioskować, że nie jest to postać znana na 
miarę wielkich wodzów naszej Ojczyzny, jak na przykład tadeusz kościuszko, józef Piłsudski czy gen. Władysław anders.



 
W marcu 1944 roku został dowódcą 1. Armii Wojska 
Polskiego. Zatwierdzał liczne wyroki śmierci na żołnier-
zach-dezerterach, na tych, którzy byli związani z pod-
ziemiem niepodległościowym i na „politycznie niedo-
stosowanych”.
 
Stał z polskim wojskiem po drugiej stronie Wisły pa-
trząc jak dogorywa Powstanie Warszawskie. We wrze-
śniu 1944 roku w Warszawie miała miejsce próba sfor-
sowania Wisły przez polskie oddziały pod dowódz-
twem Berlinga. Z punktu widzenia sztuki wojennej była 
to operacja robiona bardzo nieudolnie. Polscy żołnie-
rze byli jednak pełni zapału, gdyż sądzili, że pomogą po-
wstańcom. Było to jednak wykonanie rozkazu wydane-
go przez Sowietów, którzy chcieli opanować przyczółki 
na lewym brzegu Wisły a nie pomagać Warszawie. Po-
tem całą operację przedstawiano w sposób legendarny 
mówiąc, że Berling podjął działania na własną rękę, by 
pomóc walczącej Warszawie i dlatego nie został miano-
wany Naczelnym
Dowódcą Wojska Polskiego. Funkcja ta przypadła Mi-
chałowi Żymierskiemu, o czym zadecydowano na 
Kremlu już w lipcu 1944 r. Berling pozostał dowódcą 1. 

Armii WP. Faktem jest, że utracił zaufanie Stalina, a to z 
powodu wybujałych ambicji politycznych.
 
Od jesieni 1944 r. nasz bohater kształcił się przez trzy 
lata w Akademii Wojennej w Moskwie. Zabranie go z 
frontu i przeniesienie na studia do Moskwy wynikało 
z jednej strony z potrzeby zastopowania nadmiernych 
aspiracji politycznych generała, z drugiej strony z tego, 
że Berling sprzeciwiał się polityce najzagorzalszych słu-
gusów Moskwy takich jak na przykład Berman.
 
Po powrocie do kraju pełnił wysokie stanowiska w wojsku  
i państwie, ale nigdy nie wspiął się na szczyty władzy. 
Zmarł w 1980 roku.
 
Instytut Pamięci Narodowej sprzeciwił się nadawaniu 
ulicom imienia tego wiernego sługi Moskwy. Rada Mia-
sta Krakowa uchwałą nr XXV/170/91 z dnia 14 czerw-
ca 1991 r. zmieniła nazwę ulicy Z. Berlinga na ulicę Ed-
munda Biernackiego. Sapienti sat (z łac. „Mądremu wy-
starczy”- przyp. redakcja).

Ks. Wojciech Łazewski

Oryginalnalna Treść Listu Żołnierza Armi Berlinga Do Rodziny

 „dn. 15.9.44 r. 
Kochani Rodzice

Donoszę Wam że ja jestem dotychczas żyw i zdrów czego Wam życzę od was nie otrzymałem ani jedne-
go listu i nic o Was nie wiem pomimo to pisze do was i donoszę Wam że ja piore Niemca na ulicach Sto-
licy naszej szwab ucieka na złamanie karku. Może Bóg da że niedługo jeśli będę żyw zobaczymy się je-

śli zginę to wiedzcie że zginąłem w obronie waszej i oswobodzenia naszej ojczyzny i stolicy. 
Syn Wasz Wacek.”

Oryginalna treść listu żołnierza walczącego w armii Berlinga, 
który trzy dni po jego wysłaniu oddał życie za ojczyznę. 

* z prywatnych zbiorów pana Zygmunta

Hi
st

Or
ia

5



Na
sZ

a 
W

sP
óL

NO
ty

4

-Gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w Moje imię, tam 
Jestem pośród nich – powiedział Jezus. Każda wspólno-
ta przybliża nas do Boga, a przez swój charyzmat ukazu-
je nam Jego istotę. Każda wspólnota ma swoją wartość, 
nie ma wspólnot lepszych lub gorszych, o ile w centrum 
wspólnoty stoi nie człowiek, a Chrystus. Jedną z takich 
wspólnot istniejących w naszej parafii jest Ruch Rodzin 
Nazaretańskich.Ruch Rodzin Nazaretańskich wyrósł z 
inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera i ks. Andrzeja Bucze-
la oraz grupy osób świeckich, którzy utworzyli w 1985 
r. w Warszawie - w oparciu o kierownictwo duchowe - 
pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną. Od 1987 r. Ruch 
Rodzin Nazaretańskich zaczął się dynamicznie rozwijać 
w wielu diecezjach Polski a także za granicą. Znana i 

ceniona książka ks. Tadeusza Dajczera - Rozważania o 
wierze - jest w przeważającej mierze zapisem jego kon-
ferencji głoszonych do członków pierwszej wspólnoty. 
Tym, którzy pragną głębokiego zjednoczenia z Chrystu-
sem daje ona praktyczne wskazania, jak kroczyć ku Nie-
mu na drodze wiary i nieustannego nawrócenia.

Członkowie Ruchu są wpatrzeni we wzór Świętej Ro-
dziny z Nazaretu. Pragną naśladować jej świętość, któ-
ra realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem 
i w braterskiej wspólnocie. Żyć duchowością Ruchu to 
dążyć do zjednoczenia z Chrystusem przez komunię z 
Maryją. Przewodnikami na tej drodze są święci: Józef, 
Maksymilian Kolbe, Jan Paweł II, Juan Diego, Teresa od 
Dzieciątka Jezus, a także Faustyna Kowalska. Źródłem 
siły jest natomiast życie sakramentalne, zwłaszcza umi-
łowanie Eucharystii oraz duchowa pomoc kapłana, któ-
ra może przybrać formę stałego spowiednictwa lub kie-
rownictwa duchowego.

Na początku naszego małżeństwa nie mieliśmy więk-
szych problemów życiowych: wzorowa rodzina z dwój-

ką dzieci, dobra praca, pieniądze, zdrowie. Uczestniczy-
liśmy co niedzielę we Mszy Świętej oraz chodziliśmy re-
gularnie do spowiedzi myśląc, że jesteśmy dobrymi i 
przykładnymi katolikami. W pewnym momencie na-
szego życia wszystko się zawaliło, nie potrafiliśmy za-
radzić problemom, które wciąż narastały: utrata pracy 
męża, choroba jednej z córek, problemy w rodzinie. 
Próbowaliśmy radzić sobie sami, bez pomocy Pana 
Boga. Byliśmy jednak coraz bardziej bezradni. Ta bez-
radność spowodowała, że skorzystaliśmy z zaproszenia 
na rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich do Rybczy-
zny. Były to nasze pierwsze rekolekcje w życiu. Tam do-
świadczyliśmy bardzo mocnego działania łaski Bożej. 
Codzienna medytacja, Eucharystia, konferencje, spo-
tkania w grupach, modlitwy wieczorne, adoracje spo-
wodowały przemianę naszego życia, myślenia i dzia-
łania. Wówczas odkryliśmy, że jesteśmy tylko „letni-
mi” katolikami. Po powrocie z rekolekcji doświadczy-
liśmy szczególnej obecności Matki Bożej w naszej ro-
dzinie. Zaczęliśmy korzystać z kierownictwa duchowe-
go, uczestniczyć w codziennej Eucharystii w swojej pa-
rafii, w cotygodniowych spotkaniach całej wspólnoty i 
w spotkaniach parafialnych, gdzie zostaliśmy animato-
rami. Nasza przygoda z Panem Bogiem, która rozpoczę-
ła się na rekolekcjach Ruchu Rodzin Nazaretańskich w 
Rybczyźnie w 1994 r. trwa do dziś. 

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za trudne doświadczenia 
w naszym życiu, bo dzięki nim weszliśmy do wspólnoty 
Ruchu Rodzin Nazaretańskich i oddając się Maryi mo-
żemy pogłębiać naszą wiarę i pokładać ufność w Bogu.

-Gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w Moje imię, 
tam Jestem pośród nich – powiedział Jezus. Każda 
wspólnota przybliża nas do Boga, a przez swój chary-
zmat ukazuje nam Jego istotę. Każda wspólnota ma 
swoją wartość, nie ma wspólnot lepszych lub gorszych, 
o ile w centrum wspólnoty stoi nie człowiek, a Chrystus. 
Jedną z takich wspólnot istniejących w naszej parafii jest 
Ruch Rodzin Nazaretańskich.

Barbara i Jerzy Rainczuk

RuCh RodzIn nAzAREtAńsKICh
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Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, papież Franciszek otworzy Święte Drzwi w 
Bazylice św. Piotra w Watykanie i zainauguruje Nad-
zwyczajny Święty Rok Miłosierdzia. Zakończy się on 20 
listopada 2016 roku, w Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata. 
Obecna, tak nieprzewidywalna i niebezpieczna rzeczy-
wistość domaga się nieustannego wołania o Boże Mi-
łosierdzie. Papież Franciszek powiedział, że: „Odrobina 
miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej spra-
wiedliwym”. I dodał: „Potrzeba dziś miłosierdzia i istot-
nym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do róż-
nych sfer społecznych. Naprzód! Przeżywajmy czas mi-
łosierdzia”.

tAKIE to były JEgo poCzątKI
Nie byłoby Koronki do Miłosierdzia Bożego, obrazu Je-
zusa Miłosiernego, święta Miłosierdzia Bożego i nie by-
łoby też tego Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, gdy-
by nie błogosławiony ks. Michał Sopoćko, niestrudzo-
ny apostoł i propagator Bożego Miłosierdzia. Jego wize-
runek znajduje się też w naszym kościele, wśród nielicz-
nych portretów innych świętych i błogosławionych, któ-
rzy spoglądają ze ścian naszej świątyni. 
Błogosławiony ks. Michał urodził się 1 listopada 1888 
roku w miejscowości Juszewszczyzna w powiecie 
oszmiańskim (obecna Białoruś). Naukę w Seminarium 
Duchownym w Wilnie rozpoczął w 1910 r., zaś święce-
nia kapłańskie otrzymał w 1914 r. Po dwuletniej pracy 
jako wikariusz w parafii w Taboryszkach wyjechał do 
Warszawy, gdzie na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Warszawskiego rozpoczął studia w zakresie teo-
logii moralnej, zakończone magisterium w 1923 r. Bar-
dzo szybko, bo już w 1926 roku, uzyskał tytuł doktora 
teologii. W 1927 r. został mianowany ojcem duchowym 
w wileńskim Seminarium oraz otrzymał stanowisko za-
stępcy profesora na Wydziale Teologicznym Uniwersy-
tetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Okres ten zaowo-
cował licznymi publikacjami z dziedziny teologii oraz 
opracowaniami z zakresu problematyki religijno-spo-
łecznej. W roku 1934 habilitował się na Uniwersytecie 
Warszawskim w zakresie teologii pastoralnej, uzyskując 
stopień docenta. 

Apostoł boŻEgo mIłosIERdzIA
W 1933 roku ks. Michał zostaje spowiednikiem Stowa-
rzyszenia Sióstr Matki Miłosierdzia w Wilnie, gdzie spo-
tyka siostrę Faustynę Kowalską, która otrzymała od Je-
zusa (jak odnotowała w Dzienniczku) polecenie niesie-
nia całej ludzkości prawdy o Miłosierdziu Bożym. Pod-
czas kolejnego widzenia Jezusa dostaje zapewnienie o 

ludzkiej i Bożej pomocy. Pomoc tę otrzymuje w osobie 
ks. Sopoćki, który w jednej z jej wizji zostaje przez Jezu-
sa nazwany „Wiernym Sługą według Serca Mego”. Po-
czątkowo ks. Michał z trudem wierzy w to, co mówi s. 
Faustyna, lecz zgłębiając tajemnicę Bożego Miłosierdzia 
zostaje jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym. 
Jednocześnie całkowicie oddaje się głoszeniu prawdy o 
Bożym Miłosierdziu.
Spełniając polecenia Jezusa wydane s. Faustynie, ks. Mi-
chał w 1934 r. przyczynia się do namalowania obrazu 
Jezusa Najmiłosierniejszego. Od tego czasu czyni stara-
nia, aby ów obraz umieścić w Ostrej Bramie. Jednocze-
śnie upowszechnia nabożeństwa - Koronkę i Litanię ku 
czci Miłosierdzia Bożego. Drukując pierwsze obrazki z 
wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, stara się zebrać fun-
dusze na budowę w Wilnie kościoła pod Jego wezwa-
niem. Czyni również starania o ustanowienie dnia świę-
tego, poświęconego Bożemu Miłosierdziu. Wszystkie 
te działania były inspirowane wizjami s. Faustyny, któ-
ra była jego pomocą. Ks. Sopoćko, jak powiedział Jezus, 
był filarem podtrzymującym szerzenie kultu Miłosier-
dzia Bożego. 
Zakłada Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, któ-
rego zadaniem, zgodnie z pragnieniem s. Faustyny, by-
łaby wyłącznie modlitwa w intencji grzeszników i wy-
praszanie Miłosierdzia Bożego światu. W Dzienniczku 

nIEstRudzony Apostoł boŻEgo mIłosIERdzIA
Pani sabina, strwożona, gorliwie modliła się wieczorem do błogosławionego ks. michała sopoćki - przyjaciela jej domu. modliła się do póź-
nej nocy i gdy zasnęła z obrazkiem przedstawiającym jego podobiznę, przyśnił się jej sam Błogosławiony. Uspokajał ją mówiąc: Nie bój się 
mateczko, wszystko będzie dobrze.
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s. Faustyny czytamy: „Widzę, że Opatrzność Boża przy-
gotowała go (ks. Michała) do spełnienia tego dzieła (Mi-
łosierdzia) wpierw, nim ja Boga o to prosiłam”.
Ks. Michał Sopoćko i s. Faustyna Kowalska to duet 
dwóch osobowości. Choć drogi, jakimi podążali do 
świętości, były odmienne, to jednak razem doskonale 
uzupełniali się, realizując zadanie, jakie postawił im Je-
zus. Siostra Faustyna była pierwszą adresatką objawień 
Jezusa, zaś ks. Sopoćko, podejmując się rozgłaszania 
prawdy o Bożym Miłosierdziu, stał się w sposób niero-
zerwalny częścią Bożego planu Miłosierdzia. 

oCzERnIAny I nIEzRozumIAny…
W 1947 roku ks. Sopoćko musi opuścić Wilno i przy-
bywa do Białegostoku. Od tego momentu jego postać, 
działalność i świętość stają się elementem historii nasze-
go miasta. Prowadzi wykłady w seminarium duchow-
nym ze swych specjalności: pedagogiki, katechetyki, ho-
miletyki, teologii pastoralnej i teologii estetycznej. Pro-
wadzi kursy katechetyczne dla sióstr i osób świeckich. 
Uczestniczy intensywnie w akcji trzeźwościowej w Spo-
łecznym Komitecie Przeciwalkoholowym. 
Po przejściu na emeryturę w 1962 roku poświęca się 
pracy duszpasterskiej w Kaplicy Domu Zgromadzenia 
Sióstr Misjonarek św. Rodziny przy ul. Poleskiej. Tak 
szeroka działalność duchowa oraz społeczna  zjednywa-
ła mu wielu ludzi, dla których był wzorem, co nie uszło 
uwadze ówczesnych władz politycznych. Komuniści 
usiłowali zdyskredytować działania ks. Sopoćki, posu-
wając się nawet do represji wobec ludzi, którzy się z nim 
spotykali. Charyzmatyczny kapłan, do którego garną się 
wierzący ludzie, nie mieścił się bowiem w doktrynie ko-
munistycznego państwa - był wręcz niebezpieczny. Dla-
tego z coraz większym trudem przychodziło mu szerze-
nie kultu Miłosierdzia Bożego. Niestety zrozumienia, 
ani stosownego wsparcia nie otrzymał również ze strony 
ówczesnego duchowieństwa. W swoim Dzienniku pisze: 

„Trudno nam jest przyjmować pogardy, szyderstwa, po-
twarze, fałszywe sądy ludzkie i nic w takich razach nie 
mówić, nie usprawiedliwiać się, ale cierpieć spokojnie 

i w milczeniu czekać aż się spodoba Bogu stanąć w na-
szej obronie, poświęcając dla Niego sławę, jeżeli tego od 
nas żąda. Jeszcze boleśniej jest widzieć się opuszczo-
nym przez Boga, nie odbierając ani kropelki rosy nie-
bieskiej. Czuć się obojętnym na wszystko, nie mieć żad-
nego światła ani pociągu do rzeczy duchowych, dozna-
wać walk niepokojów, opuszczenia wewnętrznego, nie 
wiedzieć czy kochamy Boga, i czy Bóg nas kocha”.

…ALE pRzEz wIERnyCh KoChAny I doCEnIAny
Znajomi i byli parafianie bardzo ciepło wspominają ks. 
Michała jako troskliwego duszpasterza. Pani Sabina Ku-
śmierska z domu Czajkowska pamięta, że ks. Sopoć-
ko był często zapraszany do ich domu. Zawsze serdecz-
ny, przy każdej okazji powtarzał iż „nie ma prawdziwej 
wiary bez uczynków miłosierdzia wobec innej osoby”. 
Wśród wspomnień pani Sabiny znajduje się również 
pewne zdarzenie, które miało miejsce w ich domu.
Ciężko zachorował na nowotwór jej ojciec Piotr. Ks. Mi-
chał przychodził regularnie do chorego z Sakramenta-
mi. Pan Piotr był już bardzo wyniszczony chorobą, tak, 
iż wszelkie próby podawania doustnie czegokolwiek, w 
tym płynów, nie przynosiły skutku. Po prostu nie dał 
rady przełykać. Za każdym razem przed podaniem Ko-
munii Świętej ks. Michał prosił o kubek zsiadłego mle-
ka, które podawał choremu po udzieleniu Sakramentu. 
Córka chorego wspomina: ,,Nigdy, ale to nigdy, nie ulała 
się choćby jedna kropla z ust mego ojca”. Dopiero póź-
niej zrozumiała ten niewytłumaczalny fakt, kiedy to ks. 
Michał Sopoćko został ogłoszony błogosławionym. 
Po wielu latach pani Sabina, będąc już w podeszłym wie-
ku, nieszczęśliwie upadła i złamała nogę. Skomplikowa-
ne złamanie trudno się goiło. Wdała się zgorzel, a lekarze 
zalecili amputowanie kończyny, w przeciwnym wypad-
ku pozostałoby jej nie więcej niż trzy dni życia. Pani Sa-
bina, strwożona, gorliwie modliła się wieczorem do bło-
gosławionego ks. Michała - przyjaciela jej domu. Modli-
ła się do późnej nocy i gdy zasnęła z obrazkiem przed-
stawiającym jego podobiznę przyśnił się jej sam Błogo-
sławiony, który uspokajał ją mówiąc: ,,Nie bój się ma-
teczko, wszystko będzie dobrze”. 
Nazajutrz rano wykonano jej transfuzję krwi, w czasie 
której pani Sabina, wskazując miejsce na sali szpital-
nej, powiedziała do swojej córki: ,,Patrz Aniu, Jezus do 
mnie przyszedł”. Córka niczego nie zauważyła, lecz od 
tej chwili stan zdrowia jej matki błyskawicznie się po-
prawiał. Lekarze byli zdziwieni tempem gojenia się rany, 
a o amputacji już nawet nie wspomniano. Od tego cza-
su pani Sabina modli się codziennie do błogosławione-
go ks. Michała dziękując za uratowanie zdrowia i życia 
i powtarza, że był to cud Miłosierdzia Bożego, którego 
błogosławiony ks. Sopoćko był gorącym orędownikiem.

dAR od bogA
To prawdziwe szczęście i dar od niebios, że mogliśmy 
żyć w czasach, kiedy tak święta osoba była wśród nas. 
Dziękujmy Bogu, że mogliśmy iść za nim drogą święto-
ści - drogą uczynków miłosierdzia - wspominają ci, któ-
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rzy znali ks. Sopoćkę. 
Błogosławiony ks. Michał całym swym życiem, całą swą 
wiarą i niezłomnym głoszeniem prawdy zasługuje na 
miano Apostoła Bożego Miłosierdzia. Sam też czerpał 
z nieprzebranych zdrojów Bożego Miłosierdzia. Wraz 
ze świętą s. Faustyną przekazał światu orędzie same-
go Chrystusa - orędzie jakże ważne dla nas, ludzi; jakże 
ważne w obecnych czasach. Święty Jan Paweł II, zatwier-
dzając kult Miłosierdzia Bożego oraz ustanawiając świę-
to Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielka-
nocy, wykonał polecenie Jezusa wydane św. Faustynie i 
wypełnił testament błogosławionego ks. Michała. 
Błogosławiony ks. Michał Sopoćko zmarł w Białymsto-
ku 15 lutego 1975 roku, w dniu imienin s. Faustyny. Zo-
stał beatyfikowany 28 września 2008 roku w białostoc-
kim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Radzy-
mińskiej, gdzie obecnie znajduje się sarkofag z jego re-
likwiami. Jego wspomnienie Kościół obchodzi 15 lute-
go, w dniu narodzin dla Nieba. Za jego wstawiennic-
twem módlmy się każdego dnia o Miłosierdzie Boże dla 
nas samych i dla całego świata, szczególnie w obliczu tak 
wielu niepokojów, które nim obecnie targają. Być może 
oddalenie zagrożenia konfliktem zbrojnym będzie naj-
większym przejawem Bożego Miłosierdzia, dokonanym 
za pośrednictwem ks. Michała.
„Błogosławiony ks. Michale Sopoćko - Apostole Boże-
go Miłosierdzia - módl się za nami i za całym światem”.

Dorota i Andrzej Zieniewicz

*zdjęcia z prywatnego archiwum 
Sabiny Kuśmierskiej z domu Czajkowskiej

twa, potem rozdział zadań - a tych przybywa! A to Świa-
towe Dni Młodzieży, a to artykuły do MIESIĘCZNIKA 
(tylko wtajemniczeni wiedzą, dlaczego pisane wielkimi 
literami). Raz w miesiącu krótka Msza św. w kaplicy na 
plebanii. Chociaż, co to za kaplica? Zwykły pokój z ołta-
rzykiem - stąd i nastrój mszy: domowy, rodzinny, zespa-
lający. Jesienne pogoda nie przeszkodziła też w organi-
zacji grilla na działce państwa Doroty i Andrzeja. Każ-
dy coś przyniósł, stół uginał się od pyszności, ba! był na-
wet przepyszny tort z godłem Akcji Katolickiej. Aż żal 
było go kroić. Jednak najmniej żalu, a najwięcej chęci do 
skosztowania miał ksiądz Andrzej. On też odważnie się-
gnął po nóż i obdarował słodkim deserem wszystkich 
zebranych. Bo parafialna Akcja Katolicka, to wspólnota 
ludzi, którzy nie zamierzają siedzieć w domu. Lista chęt-
nych nie jest zamknięta… 

Marian Olechnowicz

„nARód, KtóRy pRzEstA JE śpIEwAć, pRzEstA JE IstnIEć”

W środę, 11 listopada, w sali św. Kazimierza w naszej 
parafii odbyła się wieczornica z okazji Święta Niepodle-
głości. Tłumnie zgromadzeni wierni mieli okazję wysłu-
chać patriotycznych pieśni, które od kilkudziesięciu lat 
sławią dokonania naszych rodaków. 
„Rota”, „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród” czy „Czer-
wone maki” to tylko niektóre z utworów, jakich wysłu-
chano w wykonaniu chóru ze Szkoły Podstawowej nr 
47 pod kierunkiem Marii Kośnik, chóru z Publicznego 
Gimnazjum nr 15 pod przewodnictwem Doroty Zinów-
ko oraz parafialnej scholi „Cantorum Omni Die” pod 
kierownictwem Romana Szymczuka. 
Podniosły charakter spotkania zakończył apel poległych 
bohaterów oraz wspólnie odśpiewana pieśń „Boże, coś 
Polskę”.

Marcin Łopienski

AKC JA IntEgRAC JA

Czerwcowy festyn charytatywny to pierwsze wspólne 
przedsięwzięcie parafialnej Akcji Katolickiej. No i po-
mysł księdza Andrzeja. To on zaangażował do działania 
ludzi w różnym wieku, różnych zawodów i miejsc pracy. 
Zresztą nikt nie pytał, kto kim jest - ważne w czym i jak 
mógł pomóc. Następna taka impreza już za niecały rok. 
Wtorkowe spotkania robocze każdy z nas wpisał już do 
swojego tygodniowego rozkładu zajęć. Krótka modli-
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fILm 
Czy naprawdę wierzysz?” jest kolejnym dramatem, któ-
ry nie pasuje do większości współczesnych filmów. Na-
kręcony bez rozmachu, bez gwiazd światowego kina i z 
historią, którą być może nie raz oglądałeś w programie 
informacyjnym w telewizji. Dlaczego pozornie zwyczaj-
ny film,  wzrusza i przyciąga uwagę widzów na całym 
świecie? 

Jon Gunn w swoim dramacie przedstawia współczesną 
historię dwunastu osób, których połączyła trudna sytu-
acja życiowa. Młoda matka z dzieckiem, rodzice, który 
stracili swoją córkę. Jest też pastor z żoną, bohater woj-
ny w Iraku, wypuszczony na wolność więzień, młodzi 
chłopcy, którzy z braku pomysłów na życie zostali gang-
sterami i pozostali, których perypetie życiowe można 
zobaczyć w filmie. Przed każdym z nich w tym samym  
momencie wyrasta ściana, której sforsowanie może oka-
zać się niemożliwe. Wtedy nieoczekiwanie z pomocą 
przychodzą ludzie, którzy pełni miłości do Pana Boga 
ofiarowują swoją pomocną dłoń. 
Być może jest to opowieść banalna. Jednak zanim tak 
pomyślisz, odpowiedz sobie w duchu na pytanie : „Czy 
naprawdę wierzysz?”. – Wiara bez uczynków jest mar-
twa – czytamy w Liście św. Jakuba, a każdy z nas swoją 
postawą pełną miłości do drugiego człowieka może ura-
tować niejedno ludzkie życie. 

Marcin Łopienski

KsIąŻKA
- Głosić Ewangelię wszystkim, wszędzie i na wszelkie 
sposoby – tymi słowami nauczał swoich braci założyciel 
Zakonu Kaznodziejskiego, św. Dominik. Czy dominika-
nie to zaszyci w klasztornych murach, zamknięci w so-
bie zakonnicy, którzy stronią od oglądania telewizji, aby 
pogłębiać swoją ascezę?

Dominikanie: Krzysztof Pałys oraz Szymon Popławski 
w książce pt.: „Zapach pomarańczy” przedstawiają ży-
cie swojej wspólnoty z zupełnie innej perspektywy. Na 
200 stronach ich opowieści poznajemy świat, który do 
tej pory widzieliśmy tylko w swojej wyobraźni. Okazu-
je się, że bracia dominikanie mimo ciężkiej pracy potra-
fią w różnorodny sposób spędzać swój czas wolny. Gra-
ją w piłkę nożną, pływają, biegają w maratonach, wizy-
tują areny sportowe na całym świecie. Wiedzieliście, że 
brat mieszkający w Poznaniu przez pewien czas regular-
nie prowadził tramwaj, a kolejny amatorsko pilotuje sa-
molot? I jeszcze ta odwieczna rywalizacja z jezuitami..
Wbrew pozorom opowieść o świecie dominikańskich 
klasztorów jest świetną lekturą dla nas wszystkich. Bra-
cia z Zakonu Kaznodziejskiego w swobodny sposób 
wplatają prawdziwe scenki z zakonnego życia i tym sa-
mym dają nam życiowe drogowskazy. Jak odróżnić oso-
bę wierzącą od niewierzącej? Jak rozwijać się w swoim 
życiu, aby nie stracić kontaktu z Panem Bogiem? W jaki 
sposób miłować bliźniego, chociaż najchętniej zrzucili-
byśmy go do Wisły? Co powinien robić kapłan, aby lu-
dzie dostrzegli w nim samego Boga? Na te i wiele in-
nych pytań odpowiedź znajdziemy w książce „Zapach 
pomarańczy”. Całość ta, wzbogacona charakterystycz-
nym dominikańskim poczuciem humoru, sprawi, że w 
zimne wieczory nie raz na waszej twarzy zagości szero-
ki uśmiech. 

Marcin Łopienski
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KąciK Małego KaziuczKa
Opowieści Siostry Basi – Cud Życia
- Mamusiu, podnieś mnie troszeczkę, chcę zdjąć z regału ten kolorowy album ze zdjęciami – poprosiła Kasia 
stając na paluszkach.
- Nie, Kasiu! – powiedział tatuś wstając szybko z krzesła, mamusia nie może cię podnosić, ja to zrobię.
- Dlaczego? Przecież nie jestem taka ciężka, pamiętam, że niedawno nosiła mnie na rekach.
- Zaraz ci to wyjaśnimy. Poproś tu Asię, porozmawiamy. Tatuś usiadł obok mamy i objął ją ramieniem.
- Zabrzmiało poważnie – powiedziała odrywając wzrok od książki babcia.
Po chwili obydwie dziewczynki przysiadły obok rodziców.
- Chcemy wam coś ogłosić. Mamy nowego członka rodziny, czekamy na narodziny Maleństwa – z radością po-
wiedział tato.
- To cudownie – babcia nie kryła wzruszenia, uściskała mamę i tatę – bardzo wam gratuluję. Bogu niech będą 
dzięki. To dlatego Kasiu mamusia nie mogła cię podnieść. W ogóle nie powinna nosić ciężkich rzeczy. Kiedy 
Pan Bóg daje dziecko kobiecie, to powinna ona szczególnie dbać o siebie. To także wyzwanie dla jej bliskich. 
Mają otoczyć ją opieką i bardzo się o nią troszczyć.
- To gdzie jest ten dzidziuś? – Kasia patrzyła trochę zakłopotana na mamę.
- Pod sercem mamusi – odparła Asia – ty też tam byłaś i ja także.
- Pod sercem? Jak to możliwe? – Kasia miała okrągłe ze zdziwienia oczy. Mama wzięła do ręki książkę o roz-
woju dziecka.
- Popatrz Kasiu, dzidziuś mieszka w takim specjalnym pokoiku, w moim brzuchu. Tam dziecko może się spo-
kojnie rozwijać. Najpierw jest takie maleńkie jak kropeczka, potem bardzo szybko rośnie. Widzisz, tu już ma 
paluszki, a na tym zdjęciu wkłada sobie kciuk do buzi.
- A czy ono coś czuje? – Kasia spojrzała na fotografię Maluszka.
- Tak! Dziecko pod sercem mamy już wiele czuje. Żyje tym, czym żyje mama i jej otoczenie. Dlatego tak ważne 
jest, by kobieta, która nosi w sobie nowe życie, była spokojna – tłumaczył tatuś.
- Mówi się, że jest ona w stanie błogosławionym – powiedziała babcia – to wielkie szczęście, gdy na świat przy-
chodzi nowy człowiek.
- Babciu, babciu, to Maryja też była w stanie błogosławionym, jak miała urodzić Jezusa? – Kasia popatrzyła 
uważnie na babcię.
- Oczywiście kochanie – babcia pogładziła Kasie po główce.
- To czemu nikt o nią nie dbał? – drążyła dziewczynka – Mówicie, że powinna być spokojna i odpoczywać. A 
Maryja musiała bardzo długo iść i nikt nie chciał jej przyjąć na nocleg. To jak to jest?
- Widzisz córeczko – wtrącił się tatuś – nie wszyscy to rozumieją. Wielu ludzi dba tylko o siebie, nie zauważa-
jąc potrzeb i problemów innych. Czasami może się po prostu boją, a czasami są zbyt zaaferowani swoimi spra-
wami. To bardzo niechrześcijańskie.
- Tak - wtrąciła Asia – tylko popatrz Kasiu, że Ci którzy nie pomogli Maryi i Józefowi, stracili szansę na powi-
tanie nowonarodzonego Jezusa. 
- To wielka strata – sapnęła Kasia – Szkoda, że mnie wtedy nie było na świecie. Przyjęłabym ich do naszego 
domu.
- Nic straconego Kasiu – uśmiechnęła się Asia – teraz możesz przyjmować Jezusa do swojego serca poprzez 
codzienną modlitwę i pomoc innym. Ponieważ Bóg jest w każdym człowieku.
- Postaram się tak robić – pisnęła Kasia i przytuliła się do mamy.
- A czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka? – Asia delikatnie położyła rękę na brzuchu mamy.
- Jeszcze nie wiadomo, ale wkrótce będzie to można stwierdzić, wykonując USG, takie specjalne badanie – tłu-
maczyła mamusia - bardzo się cieszę, że znowu urodzę dziecko.
- Jeżeli będzie dziewczynka, ochrzcimy ją Karolinka, a jeżeli chłopczyk to będzie Grzesio, zgoda?
Tato też nie krył dumy i radości z tego faktu.
- Mamusiu, będziemy ci teraz dużo pomagać i będziemy cię rozweselać, żeby dzidziusiowi też było wesoło, 
prawda Kasiu? – entuzjastycznie oznajmiła Asia.
Nie usłyszała jednak odpowiedzi. Zmęczona wrażeniami, młodsza siostra zasnęła babci na kolanach.



KąciK Małego KaziuczKa
 

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło… 

 
1. Jakie zwierzęta paśli pasterze w noc 

Narodzenia Jezusa 
2. Kto ogłosił Pasterzom dobrą nowinę 
3. Rozporządzenie  jakiego Cezara 

nakazywało przeprowadzić spis ludności w całym 
państwie 

4. Znajdowało się w żłóbku Jezusa 
5. Miasto, w którym narodził się Jezus 
6. Zawód Św. Józefa 
7. Budynek, w którym narodził się Jezus 

 

 

Zgadnij kto to…. 

Święty katolicki i prawosławny. Najstarsze o nim przekazy pochodzą z VI wieku. Według 
średniowiecznych pism żył na przełomie III i IV wieku i był biskupem Miry w Licji,.  Wsławił się 
cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Przez wieki był jednym z najbardziej 
czczonych świętych na Zachodzie i Wschodzie. Największe jego sanktuarium znajduje 
się we włoskim Bari. 

Pokoloruj obrazek i nazwij osoby, które się na nim znajdują 
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średniowiecznych pism żył na przełomie III i IV wieku i był biskupem Miry w Licji,.  Wsławił się 
cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Przez wieki był jednym z najbardziej 
czczonych świętych na Zachodzie i Wschodzie. Największe jego sanktuarium znajduje 
się we włoskim Bari. 

Pokoloruj obrazek i nazwij osoby, które się na nim znajdują 

 

 

1. 
   

  
    

  
  

2. 
  

  
     

    
 

3. 
  

  
       

  

4. 
  

    
     

  
 

5. 
          

  

6. 
  

    
      

  

7. 
  

  
       

  

1. Jakie zwierzęta paśli pasterze w noc  
 Narodzenia Jezusa
2. Kto ogłosił Pasterzom dobrą nowinę
3. Rozporządzenie  jakiego Cezara nakazywało  
 przeprowadzić spis ludności w całym państwie
4. Znajdowało się w żłóbku Jezusa
5. Miasto, w którym narodził się Jezus
6. Zawód Św. Józefa
7. Budynek, w którym narodził się Jezus

Święty katolicki i prawosławny. Najstarsze o nim przekazy pochodzą z VI wieku. Według średniowiecznych pism żył 
na przełomie III i IV wieku i był biskupem Miry w Licji,.  Wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. 
Przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych na Zachodzie i Wschodzie. Największe jego sanktuarium 
znajduje się we włoskim Bari.

23-32-23   28-23-9-10-21-5-3-12-10   5   28-23-25-23-8-10-5-12-10    12-6-21-1,  20-32-31-
25-3-14-13   21-1-8-1-12-10   5-14-5-4    7-3-10-13-12.  15-4-8-10-5-3  23-21   11-5-3-22-20-5   
5   15-4-8-10-5-3   21-1-10-11-1-21-6   12-6-21-3-14   21-1-7-11-6-29-12-10-3-27-23,  1  28-1-
21  15-31-27   8-1   14-13  32-25-23-21   7-3-27-23  28-25-1-23-7-9-1,  8-1-11-5-8-1.

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło…

Zgadnij kto to….

Pokoloruj obrazek i nazwij osoby, 
które się na nim znajdują

Odszyfruj wiadomość. Powiedz kto, komu  i kiedy ją przekazał. 

Kod znajduje się na dole strony :)

 

 

Odszyfruj wiadomość. Powiedz kto, komu  i kiedy ją przekazał. Kod znajduje się na dole strony  

23-32-23   28-23-9-10-21-5-3-12-10   5   28-23-25-23-8-10-5-12-10    12-6-21-1,  
20-32-31-25-3-14-13   21-1-8-1-12-10   5-14-5-4    7-3-10-13-12.  15-4-8-10-5-3  
23-21   11-5-3-22-20-5   5   15-4-8-10-5-3   21-1-10-11-1-21-6   12-6-21-3-14   
21-1-7-11-6-29-12-10-3-27-23,  1  28-1-21  15-31-27   8-1   14-13  32-25-23-21   
7-3-27-23  28-25-1-23-7-9-1,  8-1-11-5-8-1. 

_ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _,  _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 
_   _ _ _ _   _ _ _ _ _.  _ _ _ _ _ _   _ _    _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 
_   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  _   _ _ _   _ _ _   _ _   _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _,  _ _ _ _ _ _ 

1 A 5 I 9 C 13 U 17 F 21 N 25 R 29 Ż 
2 Ą 6 Y 10 Z 14 M 18 H 22 L 26 Ź 30 Ń 
3 E 7 J 11 W 15 B 19 Ś 23 O 27 G 31 Ó 
4 Ę 8 D 12 S 16 Ć 20 K 24 Ł 28 P 32 T 
 

 

 

Odszyfruj wiadomość. Powiedz kto, komu  i kiedy ją przekazał. Kod znajduje się na dole strony  

23-32-23   28-23-9-10-21-5-3-12-10   5   28-23-25-23-8-10-5-12-10    12-6-21-1,  
20-32-31-25-3-14-13   21-1-8-1-12-10   5-14-5-4    7-3-10-13-12.  15-4-8-10-5-3  
23-21   11-5-3-22-20-5   5   15-4-8-10-5-3   21-1-10-11-1-21-6   12-6-21-3-14   
21-1-7-11-6-29-12-10-3-27-23,  1  28-1-21  15-31-27   8-1   14-13  32-25-23-21   
7-3-27-23  28-25-1-23-7-9-1,  8-1-11-5-8-1. 

_ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _,  _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 
_   _ _ _ _   _ _ _ _ _.  _ _ _ _ _ _   _ _    _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 
_   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  _   _ _ _   _ _ _   _ _   _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _,  _ _ _ _ _ _ 

1 A 5 I 9 C 13 U 17 F 21 N 25 R 29 Ż 
2 Ą 6 Y 10 Z 14 M 18 H 22 L 26 Ź 30 Ń 
3 E 7 J 11 W 15 B 19 Ś 23 O 27 G 31 Ó 
4 Ę 8 D 12 S 16 Ć 20 K 24 Ł 28 P 32 T 
 

 

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło… 

 
1. Jakie zwierzęta paśli pasterze w noc 

Narodzenia Jezusa 
2. Kto ogłosił Pasterzom dobrą nowinę 
3. Rozporządzenie  jakiego Cezara 

nakazywało przeprowadzić spis ludności w całym 
państwie 

4. Znajdowało się w żłóbku Jezusa 
5. Miasto, w którym narodził się Jezus 
6. Zawód Św. Józefa 
7. Budynek, w którym narodził się Jezus 

 

 

Zgadnij kto to…. 

Święty katolicki i prawosławny. Najstarsze o nim przekazy pochodzą z VI wieku. Według 
średniowiecznych pism żył na przełomie III i IV wieku i był biskupem Miry w Licji,.  Wsławił się 
cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Przez wieki był jednym z najbardziej 
czczonych świętych na Zachodzie i Wschodzie. Największe jego sanktuarium znajduje 
się we włoskim Bari. 

Pokoloruj obrazek i nazwij osoby, które się na nim znajdują 
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5. 
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