


Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie 
tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków 
zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo 
im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie 
odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. 
Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój  
i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.

Oglądając telewizję, słuchając radia czy wertując internet wiele razy mamy do czynienia z różnego rodzaju sondażami, 
czyli badaniami opinii publicznej. Pytania są bardzo różne: dotyczą naszej prywatności, ale też życia publicznego, 
chociażby popularności polityków czy też partii politycznych. Można powiedzieć, że Jezus w powyższym fragmencie 
Ewangelii również przeprowadza sondaż opinii publicznej. Zadaje pytanie: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Możemy 
sobie wyobrazić, z jakim zapałem uczniowie przekazują Mistrzowi informacje o tym, co o Nim słyszeli od innych. 
Ale Jezus jakby ignoruje te odpowiedzi i idzie znacznie dalej. To pierwsze pytanie było tylko wprowadzeniem, 
wstępem do kolejnego. Jezus zadaje drugie pytanie skierowane tym razem bezpośrednio do uczniów, a raczej do 
każdego z uczniów osobno: „A wy (a ty) za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedź na takie pytanie nie jest prosta. Taka 
odpowiedź zobowiązuje. I Jezus dzisiaj pyta każdego z nas: „Za kogo mnie uważasz?”. Jeżeli, jak Piotr, wyznam Mu 
swoją wiarę, pomoże mi kroczyć drogą ku świętości, ku zbawieniu. I tu przechodzimy do drugiej części Ewangelii. 
Jezus nie ukrywa, że nie jest to droga łatwa, jakby na jednym oddechu mówi, że jest to droga krzyża, cierpienia: „Jeśli 
kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”. Ale 
najważniejsze jest to, co znajduje się na końcu tej drogi, na końcu tego krzyża, na końcu tego cierpienia, na końcu 
tego naśladowania. 
Za kogo uważasz Jezusa? Za Zbawiciela, który prowadzi mnie do nieba, a może za kogoś, kto swoją nauką, może 
niedzisiejszą nauką, ogranicza moją wolność i moje życie? Jezus nie przestaje pytać: ciebie i mnie. Każdego dnia. I ja 
i ty mamy mu odpowiedzieć. Każdego dnia na nowo potwierdzić swój wybór. Co dzisiaj odpowiesz Jezusowi, który 
pyta: Za kogo mnie uważasz?     
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Drodzy Czytelnicy! 
Niniejszy numer naszego miesięcznika jest dla nas wyjątkowy. Po pierwsze dlatego, że tym numerem zamykamy 
pierwszy rok jego wydawania. I w tym miejscu dziękujemy naszym parafianom, że spotkał się on z tak pozytywnym 
odbiorem. Jest to dla nas ogromny impuls do dalszej pracy. Po drugie, ten numer jest doskonałą okazją do tego, 
aby wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji naszego Festiwalu 
Ewangelizacyjnego z 12 czerwca. Zatem wszystkim: sponsorom, współorganizatorom, opiece medialnej, medycznej, 
występującym artystom składamy serdeczne Bóg zapłać, a Wam, drodzy Parafianie dziękujemy za Waszą tak liczną 
obecność. Rozpoczynają się wakacje, dlatego w imieniu całej redakcji miesięcznika „Kazimierz” pragnę wszystkim 
życzyć zasłużonego odpoczynku, ale oczywiście nie odpoczynku od Jezusa. Niech na ten czas wakacji Pan Bóg 
błogosławi, a Matka Boża czuwa i otacza swoją opieką.

Marcin Łopienski
Redaktor Naczelny
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sERCE JEzusA CIERplIwE  
I wIElKIEgo mIłosIERdzIA
W Litanii do Serca Pana Jezusa jed-
no z wezwań brzmi: Serce Jezusa 
cierpliwe i wielkiego Miłosierdzia, 
dlatego w Jubileuszowym Roku Mi-
łosierdzia szczególnie zatrzymajmy 
się nad tym wezwaniem i dostrzeż-
my te wielkie przymioty Boga, ja-
kimi są: cierpliwość i miłosierdzie.  
W „Dzienniczku” św. siostra Fau-
styna przytacza słowa, które przeka-
zał jej Jezus: Raduje się Serce Moje 
tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, 
że miłosierdzie jest największym 
przymiotem Boga. Wszystkie dzie-
ła rąk Moich są ukoronowane miło-
sierdziem.
Wielokrotnie na kartach Ewangelii 
mowa jest o cierpliwości Boga wo-
bec grzesznika, chociażby w przy-
powieści o synu marnotrawnym. 
Uczmy się cierpliwości względem 
najbliższych i ludzi, a jeśli mamy  
z tym problem, to powtarzajmy jako 
akt strzelisty: Serce Jezusa cierpliwe 
i wielkiego miłosierdzia - zmiłuj się 
nad nami.
Wielu świętych i mistyków mówi-
ło o Sercu Pana Jezusa. Należy tu 
wspomnieć św. Anzelma, św. Ber-

narda z Clairvaux, św. Mechtyldę 
czy św. Gertrudę. Jednak najwięk-
szymi propagatorkami Serca Jezu-
sowego były: św. Małgorzata Maria 
Alacoque i Sługa Boża Rozalia Ce-
lakówna.

mIsJA ŚwIętEJ mAłgoRzAty 
mARII AlACoquE
O Serce Jezusa, Ty możesz wlać po-
kój w nasze dusze przez odwrócenie 
kar, na które zasłużyliśmy naszymi 
grzechami i przez uproszenie dla nas  
Miłosierdzia Bożego.

św. Maria Małgorzata Alacoque

Tej prostej niewykształconej zakon-
nicy, podobnie jak św. Faustynie, 
Pan Jezus zapragnął powierzyć re-
alizację zbawczych planów. 
Małgorzata na świat przyszła 22 lip-
ca 1647 roku we Francji, jako pią-
te dziecko. Po śmierci ojca, ośmio-
letnią Małgorzatę matka oddała na 
wychowanie do klasztoru klary-
sek, gdzie dziewczynka przystępu-
je do I Komunii Świętej. W dzieciń-
stwie Małgorzata przechodzi ciężką 
chorobę. Składa więc postanowie-
nie, że jeśli wyzdrowieje, to wstą-
pi do klasztoru. W 1671 roku zgła-
sza się do Sióstr Wizytek w Paray-le 
Monial. Tam, przez dwa lata w obec-
ności Najświętszego Sakramentu 
lub po przyjęciu Komunii Świętej, 
ma objawienia Pana Jezusa. Pan Je-
zus na jej ręce złożył światu dwana-
ście wielkich obietnic. Warto w tym 
miejscu wspomnieć o kilku. Jezus 
powiedział, że zleje błogosławień-
stwo na te domy, w których obraz 
Jego Boskiego Serca będzie zawie-
szony i czczony. Obiecał, że imio-
na osób, które rozpowszechniać 
będą nabożeństwo do Jego Serca, 
będą w Nim zapisane i na zawsze  
w Nim pozostaną. Ponadto obiecał, 
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pRzEz sERCE, w sERCu I z sERCEm JEzusA  

że wszechmocna miłość Jego Ser-
ca ogarnie wszystkich, którzy będą 
przystępować do Komunii Świę-
tej wynagradzającej przez dzie-
więć pierwszych piątków miesiąca 
z rzędu i da ostateczną łaskę poku-
ty tak, że nie umrą w stanie nieła-
ski, ani bez sakramentów świętych, 
i że Serce Jego będzie dla nich bez-
pieczną ucieczką w godzinę śmier-
ci.
Polecił ponadto ustanowienie 
osobnego święta Najświętszego 
Serca Jezusowego w piątek po okta-
wie Bożego Ciała, a także osobiste 
poświęcenie i oddanie się Sercu Je-
zusowemu.

posłAnnICtwo RozAlII CElAKówny
Rozalia Celakówna była pielęgniar-
ką w szpitalu św. Łazarza w Krako-
wie. Pracując w klinice na oddziale 
chorób skórno-wenerycznych reali-
zowała swoje powołania wykazując 
hart ducha i poświęcenie, przez któ-
re pragnęła wynagrodzić za grzechy 
zmysłowości. Swoją postawą zdoby-
ła wyjątkowe zaufanie u zdemora-
lizowanych kobiet, a delikatnością 
i skromnością wpływała na ich na-
wrócenie. Zmarła w opinii święto-
ści w 1944 roku. Rozalia spisywa-
ła swoje mistyczne przeżycia doty-
czące kultu i osobistego poświęce-
nia się Jezusowi. Jej gorącym pra-
gnieniem było doprowadzenie do 
poświęcenia całego narodu polskie-
go (z udziałem prymasa, prezyden-
ta i rządu) Sercu Jezusa i obranie Go 
za króla, aby wynagrodzić za grze-
chy narodu.
27 lipca 1920 r. na Jasnej Górze Epi-
skopat pod przewodnictwem kar-
dynała  Dalbora  zawierzył Polskę 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 
Ale najdonioślej naród polski po-
święcił się Sercu Bożemu w Uroczy-

W piątek po oktawie Bożego ciała obchodzona jest Uroczystość Najświętszego serca Pana jezusa. Z kolei miesiąc czerwiec w sposób szcze-
gólny poświęcony jest czci Najświętszego serca Pana jezusa. Przez cały miesiąc odprawiane jest nabożeństwo, podczas którego śpiewana 
jest Litania do serca Pana jezusa oraz odmawiany akt poświęcenia rodzaju ludzkiego sercu jezusa. kult Najświętszego serca Pana jezusa 
sięga początków kościoła, ale największy rozwój przypada  na czas objawień, jakie miała św. Małgorzata Maria alacoque. O sercu Pana je-
zusa wielokrotnie czytamy na kartach Pisma Świętego. Św. Mateusz chociażby przytacza słowa jezusa: Jestem cichy i pokorny sercem.

Rozalia Celakówna
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stość Chrystusa Króla w 1951 roku, 
po czteroletnim przygotowaniu się 
przez osobiste i rodzinne ofiarowa-
nie Boskiemu Sercu. Ale czy Rozalii 
chodziło o intronizację Serca czy in-
tronizację Jezusa w całości, nie tyl-
ko Jego jednego przymiotu? I co to 
daje Polsce, jakie to ma znaczenie 
dla Polski?

IntRonIzAC JA nA JŚwIętszEgo 
sERCA pAnA JEzusA Czy 
IntRonIzAC JA ChRystusA KRólA 
Wizja Rozalii Celakówny była cał-
kowicie inna od tej, którą otrzyma-
ła św. Maria Małgorzata Alacoque. 
Pan Jezus nie ponawia wezwania 
przez Rozalię do praktykowania ob-
chodzenia pierwszych piątków mie-
siąca, adoracji czy częstej Komunii 
Świętej (praktyk ściśle związanych 
z kultem Serca Jezusa). Wzywa na-
tomiast do intronizacji, to zaś sło-
wo u św. Małgorzaty się nie pojawia. 
Występuje zaś słowo „poświęcenie 
się”, „ofiarowanie się”. Słowo „intro-
nizacja” oznacza wprowadzenie ko-
goś na tron, obranie go za panują-
cego, za króla. W 1938 roku Rozalia 
otrzymuje następującą wizję: Osto-
ją się tylko te państwa, w których bę-
dzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie 
ratować świat, trzeba przeprowadzić 
Intronizację Najświętszego Serca Je-
zusowego we wszystkich państwach  
i narodach na całym świecie. Tu i je-
dynie tu jest ratunek. Które państwa 
i narody jej nie przyjmą i nie podda-
dzą się pod panowanie słodkiej mi-
łości Jezusowej zginą bezpowrotnie  
z powierzchni ziemi i już nigdy nie 
powstaną. Zapamiętaj to sobie dziec-
ko moje, zginą i już nigdy nie powsta-
ną. (...) Pamiętaj dziecko, by sprawa, 
tak bardzo ważna, nie była przeoczo-
na, i nie poszła w zapomnienie. In-
tronizacja w Polsce musi być zapro-
wadzona. (...). Polska nie zginie,  
o ile przyjmie Chrystusa za Króla 
w całym tego słowa znaczeniu (…).
Oświadczam ci to moje dziecko jesz-
cze raz, że tylko te Państwa nie zginą, 
które będą oddane Jezusowemu Ser-
cu przez Intronizację, które Go uzna-
ją swym Królem i Panem.
Zatem Polska musi uznać Jezusa za 
Króla i podporządkować się pod 

go czekać. Od czasu konsekracji  
i powierzenia Kolumbii poprawio-
no bezpieczeństwo (podjęto sku-
teczną walkę z kartelami narkotyko-
wymi), zmniejszono korupcję, zdy-
namizowano rozwój ekonomiczny. 
Fenomenem jest tu jedność władzy 
świeckiej i duchownej. Najważniej-
sze osoby w państwie bez skrępo-
wania mówią językiem, którego na 
ogół wstydzą się używać nawet po-
litycy będący katolikami. Dowód-
ca kolumbijskich sił zbrojnych gen. 
Freddy Padilla powiedział polskim 
dziennikarzom: My w Kolumbii 
mamy konstytucję, która odzwiercie-
dla ład, jaki otrzymaliśmy od Boga. 
Przez lata Kolumbijczycy byli nęka-
ni atakami terrorystycznymi, ale dzi-
siaj zamykamy ten straszny okres od-
dając się pod opiekę Bogu. 

Intronizacja Chrystusa Króla, która 
jest jednocześnie Intronizacją Ser-
ca Jezusa, to oficjalne i społeczne 
uznanie panowania Chrystusa nad 
rodziną, parafią, narodem. Przyję-
cie to odbywa się przez uroczyste 
umieszczanie wizerunku Chrystu-
sa Króla na zaszczytnym miejscu  
w domu, szkole czy urzędzie pań-
stwowym. Powierzajmy Bogu spra-
wę intronizacji w naszym kraju, aby 
w Polsce, tak jak w Kolumbii, na-
stąpiło dogłębne i trwałe odrodze-
nie duchowe, a życie społeczne i pu-
bliczne nie było zlaicyzowane, ale 
oparte na prawie Bożym i nauce 
Kościoła. A wtedy możemy mieć 
pewność, że Jezus będzie nas ota-
czał wyjątkową opieką i nie pozwo-
li, aby Polsce stało się coś złego. Jed-
nak, aby to było możliwe, już dzisiaj 
przygotowujmy się też indywidual-
nie, otwierajmy nasze serca na Jezu-
sa, otwierajmy je do przyjęcia Chry-
stusa za Pana i Króla naszego życia  
i naszego narodu. I módlmy się, aby 
ten akt nastąpił jak najszybciej. Jeśli 
nie spełnimy przesłania, jakie zosta-
wił Jezus Słudze Bożej Rozalii Cela-
kównie, to czyż nie będzie to wyraz 
wstydu i zaparcia się Jezusa? Ale czy 
można wstydzić się takiego Króla?
     
  Agata Ciborowska

Jego prawo, inaczej zginie. Rozalia 
wielokrotnie przekazuje nam praw-
dę, że akt intronizacji pociąga za 
sobą Boże panowanie, a ono z ko-
lei jest równoznaczne z przyjęciem 
przez naród Bożego prawa. Tylko te 
Państwa nie zginą, które będą odda-
ne Jezusowemu Sercu przez introni-
zację, które Go uznają swym Kró-
lem i Panem. Zaimek „Go” wyraźnie 
wskazuje tu na całą osobę Jezusa, 
uwzględniając oczywiście również 
Jego Przenajświętsze Serce. Według 
wizji Rozalii, mamy tej intronizacji 
dokonać publicznie i ma Ona do-
tyczyć wszystkich elementów życia 
publicznego naszego kraju (społecz-
nego, kulturalnego, politycznego)  
i ma obejmować wszystkich Pola-
ków, łącznie w władzą i wszystkimi 
instytucjami państwowymi.  

pRzyKłAd KolumbII
W ostatnich latach najbardziej spek-
takularnym oddaniem się kraju pod 
opiekę Boga była Kolumbia.  12 paź-
dziernika 2008 r. politycy razem 
z kolumbijskim duchowieństwem 
oraz Kolumbijczykami, powierzy-
li losy swego kraju Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Ówczesny prezydent 
Kolumbii Alvarez Uribe powiedział: 
Mamy bardzo prostą filozofię zarzą-
dzania Kolumbią. Szukamy poprawy 
bytu dla naszych obywateli. Do tego 
potrzeba światła, a tym światłem jest 
Bóg. Na skutki nie trzeba było dłu-
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bycie poza tym Kościołem. 
Wraz z innymi uczniami Piotr zo-
stał wysłany, by głosić naukę Jezu-
sa, jego imię pojawia się na pierw-
szym miejscu na liście Dwunastu 
(Mk 3,16; Mt 10,2; Łk 6,14). Dzia-
łalność misyjną prowadził w Sa-
marii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nad-
morskiej, Antiochii, Azji Mniejszej  
i w Rzymie, gdzie założył gminę 
chrześcijańską i był jej pierwszym 
biskupem.
Piotr zginął śmiercią męczeń-

ŚwIęty pIotR - pRostA 
wIARA pRostEgo RybAKA 
Szymon i jego brat Andrzej  
(św. Andrzej Apostoł) byli pierw-
szymi uczniami Chrystusa (Mk 
1,16-17). Jezus nadał Szymono-
wi symboliczne imię Piotr, od grec-
kiego petra - ,,skała” (Mk 3,16; Mt 
10,2; Łk 6,14). Miało ono symboli-
zować kamień węgielny, jakim miał 
być Piotr dla wspólnoty uczniów Je-
zusa (Mt 16,18). Paweł nazywał go 
często aramejską formą słowa „ska-
ła”, czyli Kefasem (1 Kor 9,5; Ga 1,18 
– 2,14). Z Ewangelii wiemy, że Piotr 
był prostym rybakiem. Mieszkał  
w  Kafarnaum (Mk 14,70; Mt 26,73; 
Łk 22,59). Był żonaty (Mk 1,30; 
Mt 8,14; Łk 4,2; 1 Kor 9,5). Razem  
z nim mieszkała też teściowa. Miał 
wady, jak każdy człowiek. Chociaż-
by po tym, jak zapewniał Jezusa: 
Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, 
ja nigdy nie zwątpię (Mt 26,33), kil-
ka godzin później trzykrotnie zaparł 
się swego Mistrza na dziedzińcu Ar-
cykapłana. Pomimo to Jezus polecił 
Piotrowi paść baranki. Powiedział 
ponadto: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], 
i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a 
bramy piekielne go nie przemogą (...). 
I tobie dam klucze królestwa niebie-
skiego; cokolwiek zwiążesz na zie-
mi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwią-
zane w niebie (Mt 16, 18-19). To są 
właśnie słowa potwierdzające pry-
mat św. Piotra w Kościele Chrystu-
sa i są jakby testamentem Jezusa. 
Takie same upoważnienie uzyska-
li następcy Piotra - późniejsi papie-
że. Zatem każdy, kto odrzuca papie-
ża jako głowę Kościoła i jego naukę, 
automatycznie sam siebie skazuje na 
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ską. Został ukrzyżowany w Rzy-
mie, na Wzgórzu Watykańskim. 
Według przekazu, sam miał pro-
sić oprawców, by przybito do go do 
krzyża głową w dół, bo nie jest go-
dzien umrzeć tak jak Chrystus. Se-
nator Marcellus, wierny uczeń Pio-
tra, zdjął go z krzyża i pochował we 
własnym grobowcu. Później na tym 
miejscu postawiono kościół. Dziś  
w tym miejscu stoi Bazylika Święte-
go Piotra.
 

ŚwIęty pIotR I ŚwIęty pAwEł 
- fIlARy KoŚCIołA KAtolICKIEgo
29 czerwca w kościele katolickim, a 12 lipca w kościele prawosławnym, już od 258 roku obchodzona jest uroczystość świętych apostołów 
Piotra i Pawła. jak podają źródła historyczne, umieszczono dwóch świętych w jednym dniu dlatego, że obaj byli współzałożycielami gmi-
ny chrześcijańskiej w rzymie. Obaj także zginęli śmiercią męczeńską w tym mieście. tam są też ich relikwie i bazyliki. Wiele ich różniło:  
pochodzenie, status społeczny, wykształcenie, charakter. jednak połączyła ich ogromna wiara w chrystusa oraz wielki zapał do głoszenia 
jego nauki. 

Św. Piotr
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ŚwIęty pAwEł - goRlIwA wIARA 
goRlIwEgo fARyzEuszA
Św. Paweł przed nawróceniem no-
sił imię Szaweł. Pochodził z Tarsu 
(Dz 21, 39; 22, 3). Urodził się około 
8 roku n.e., jako obywatel rzymski, 
co dawało mu pewne wyróżnienie i 
przywileje. Otrzymał staranne wy-
kształcenie rabinistyczne u jedne-
go z najwybitniejszych nauczycieli 
żydowskich - Gamaliela (Dz 22, 3). 
Był faryzeuszem (Dz 23, 6), czyli 
najgorliwszym wykonawcą prawa 
mojżeszowego, zaciętym wrogiem 
Kościoła. Zgodnie ze swoją wia-
rą, zabijał wyznawców Chrystusa, 
między innymi asystował przy mę-
czeńskiej śmierci św. Szczepana (Dz 
7, 58). Gdy ukończył 30 lat, udał się 
do najwyższych kapłanów Sanhe-
drynu i poprosił o listy polecające 
do Gminy Żydowskiej w Damasz-
ku, gdyż dowiedział się, że uciekła 
tam spora liczba chrześcijan, chro-
niąc się przed prześladowaniem, 
jakie wybuchło w Jerozolimie. Gdy 
zbliżał się już w swojej podróży do 
Damaszku, olśniła go nagle świa-
tłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, 
usłyszał głos, który mówił: Szawle, 
Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? 
Na pytanie Pawła - Kto jesteś, Panie? 
- usłyszał odpowiedź: Ja jestem Je-
zus, którego ty prześladujesz. Wstań 
i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, 
co masz czynić. Ludzie, którzy mu 
towarzyszyli w drodze, oniemieli 
ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, 
lecz nie widzieli nikogo. Szaweł pod-
niósł się z ziemi, a kiedy otworzył 
oczy, nic nie widział. Wprowadzili 
go więc do Damaszku, trzymając za 
ręce. Przez trzy dni nic nie widział, 
nic nie jadł, ani nie pił. W Damasz-
ku znajdował się pewien uczeń, 
imieniem Ananiasz. Pan przemówił 
do niego w widzeniu: Ananiaszu, 
idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu 
Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się 
modli. (...) Idź, bo wybrałem sobie 
tego człowieka za narzędzie. On za-

wał świątynię. Znajduje się ona poza 
murami starożytnego Rzymu i nosi 
nazwę Bazyliki św. Pawła za Mura-
mi. Apostoł Narodów, bo tak jest 
nazywany, pozostawił po sobie 13 li-
stów, które należą do kanonu Pisma 
Świętego.

JA I moJA wIARA
Zatem potrzebna nam jest dzisiaj 
wiara Piotra - Skały, wiara prosta, 
odważna i zdecydowana. Potrzebna 
jest nam wiara Pawła - gorliwa i głę-
boka, która nie boi się konfrontacji 
z coraz to trudniejszymi wyzwania-
mi współczesności - coraz bardziej 
spychającej Boga na margines i dą-
żącej do tego, by ludzie zapomnie-
li o Bogu lub zamknęli Go za mu-
rami kościoła. Gdzie szukać takiej 
wiary? Odpowiedź jest jedna. Wia-
ra św. Piotra i św. Pawła w pełni doj-
rzała, gdy spotkali Chrystusa Zmar-
twychwstałego. My też musimy spo-
tkać Chrystusa Zmartwychwsta-
łego. A uprzywilejowanym miej-
scem spotkania ze Zmartwychwsta-
łym Panem jest każda sprawowana 
Eucharystia. Dzięki niej i my mo-
żemy przeżyć spotkanie ze Zmar-
twychwstałym. Ale będzie to moż-
liwe, gdy będziemy przychodzić na 
Mszę Świętą nie po to, żeby odstać 
te parędziesiąt minut, ale żeby spo-
tkać się z Tym, który wciąż żyje i aby 
w Nim szukać ukojenia, pociesze-
nia, wsparcia i opieki.
WAŻNE: W uroczystość św. Apo-
stołów Piotra i Pawła za pobożne 
ucałowanie przedmiotu kultu reli-
gijnego (krzyża, różańca, szkaple-
rza, medalika) poświęconych przez 
papieża lub biskupa, oprócz odpu-
stów cząstkowych, wierny może 
uzyskać odpust zupełny, gdy odmó-
wi dodatkowo wyznanie wiary.  
  

Opracowali:
Teresa i Aleksander Orłowscy

e-mail: ale.orzel@wp.pl 

dził Jerozolimę, gdzie spotkał się  
z innymi apostołami. Odbył cztery 
wielkie podróże misyjne, w których 
dotarł do wielu miast pogańskich 
w Azji Mniejszej, Grecji, a nawet 
do Hiszpanii. Z powodu gorliwości 
apostolskiej jego życie wielokrotnie 
wystawione było na niebezpieczeń-
stwo. Został aresztowany w 60 r.  
w Jerozolimie. Męczeńską śmierć 
poniósł w roku 67 w Rzymie. Jako 
obywatel rzymski nie był torturowa-
ny, lecz został ścięty mieczem. Kon-
stantyn Wielki ok. 330 r. na miej-
scu męczeństwa św. Pawła zbudo-

niesie imię moje do pogan i królów, 
i do synów Izraela. I pokażę mu, jak 
wiele będzie musiał wycierpieć dla 
mego imienia. Wtedy Ananiasz po-
szedł. Wszedł do domu, położył na 
nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, 
Pan Jezus, co ukazał ci się na drodze 
przysłał mnie, abyś przejrzał i został 
napełniony Duchem Świętym. Na-
tychmiast odzyskał wzrok i został 
ochrzczony (Dz 9, 1-19).
Po cudownym nawróceniu, przez 
trzy lata Paweł przebywał w Da-
maszku, później na krótko odwie-

Tak według najnowszych badań mógł wyglą-
dać św. Paweł.
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gają się obaj chłopcy. Bartek uro-
dził się z rozszczepem kręgosłupa, 
przepukliną oponowo-rdzeniową 
i wodogłowiem. Aktualnie jest po 
operacji jednej nóżki, a we wrze-
śniu br. ma odbyć się operacja dru-
giej. Pomimo tych bolesnych zabie-
gów, Bartek nigdy nie będzie mógł 
chodzić i funkcjonować jak zdrowy 
chłopiec. Potrzebuje natomiast spe-
cjalistycznego wózka inwalidzkie-
go. Jednak, aby Bartek mógł usiąść 

fEstIwAl pod znAKIEm CARItAs
12 czerwca 2016 r. przy naszej pa-
rafii, tj. przy parafii św. Kazimierza 
Królewicza w Białymstoku Akcja 
Katolicka zorganizowała Festiwal 
Ewangelizacyjny pn. „Kochaj Boga, 
szanuj drugiego człowieka, walcz  
o rodzinę”. To już drugie typu przed-
sięwzięcie. Rok temu zorganizowa-
liśmy festyn parafialny połączony 
ze zbiórką funduszy na rzecz Sewe-
ryna Radziszewskiego – ministran-

ta, który uległ poważnemu wypad-
kowi samochodowemu, w wyniku 
którego doznał bardzo poważnego 
urazu kręgosłupa. Na rzecz Sewery-
na zebrano w ubiegłym roku ponad 
12.000 zł. 
Również w tym roku podczas festi-
walu zbierane były środki na rzecz 
dwóch chłopców: 24-letniego Mi-
chała Hapunowicza i 3-letniego 
Bartka Mocarskiego. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, z czym zma-

fEstIwAl EwAngElIzAC yJny „KoChA J bogA, szAnuJ 
dRugIEgo CzłowIEKA, wAlCz o RodzInę”
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. (św. jan Paweł ii) 
Piękne słowa i pięknie realizowane w naszej parafii, szczególnie w tym wyjątkowym roku, roku Miłosierdzia. Bóg patrzy na serce, bo sam 
ma serce miłosierne, a serca naszym Parafinom nie brakuje. O czym przekonaliśmy się 12 czerwca.
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kowicie sparaliżowany, miał uszko-
dzony słuch i problemy z mową.  Był 
niczym „roślinka”. Michał obecnie 
przechodzi długotrwałą i kosztowną 
rehabilitację, która przynosi efekty. 
Kilka lat temu poruszał się na wóz-
ku inwalidzkim, dziś po mieszkaniu 
porusza się przy pomocy balkonika. 

ny koncert zaprezentowała Domi-
nika Sykała - uczennica klasy II Pu-
blicznego Gimnazjum nr 15, a także 
Maria i Kamil - prowadzący Scho-
lę „Lilie św. Kazimierza” i nasz pa-
rafialny Chór Chłopięcy. Gościnnie 
zaprezentował się chór z Dobrzynie-
wa. Na scenie wystąpiły także grupy 
taneczne: „Ex Equo” z Klubu Osie-
dlowego „Kalina” oraz dzieci z Sa-
morządowego Ogniska Baletowego.  
Jednym z celów festiwalu było uka-

sam na wózku i prawidłowo z nie-
go korzystać potrzebuje długoletniej 
i profesjonalnej rehabilitacji oraz 
wielogodzinnych, codziennych ćwi-
czeń w domu. 
Natomiast Michał  to 24-letni chło-
pak, u  którego w wieku 12 lat zdia-
gnozowano guza móżdżka (Medul-

Chłopak już trzynasty rok walczy  
o powrót do normalnego życia. 
Dzięki ofiarności naszych Parafian 
na rzecz chłopców zebrano łączną 
kwotę 15.000 zł. Na tę kwotę złoży-
ły się wpływy z loterii fantowej, z li-
cytacji ciekawych i wartościowych 
przedmiotów, a także dochody ze 
stoisk kulinarnych obsługiwanych 
przez członków i wolontariuszy Ak-
cji Katolickiej.  

loblastoma). Jest to nowotwór zło-
śliwy. Po zdiagnozowaniu choroby 
przeszedł operację usunięcia guza  
w Centrum Zdrowia Dziecka  
w Warszawie. Potem było leczenie 
onkologiczne: radioterapia, che-
mioterapia. Niestety operacja przy-
niosła niepożądane skutki. Był cał-

dzIEń pEłEn wRAżEń 
Całą sprawę festiwalu poleciliśmy 
Panu Bogu. Rozpoczęliśmy go Mszą 
Św., którą uświetniła Orkiestra Dęta 
z Suchowoli. Oprócz orkiestry na 
scenie wystąpili goście z zagrani-
cy, tj. z  Zespołu Pieśni Kiejdań-
skiej „ISSA” na Litwie, a także ze-
społy z naszej parafii: Schola Canto-
rum „Omni Die”, Schola Dziecięca 
„Lilie św. Kazimierza” i Chór Chło-
pięcy. Piękny i bardzo profesjonal-



M
ał

go
rz

at
a 

Jo
pi

ch

10

te
M

at
 M

ie
si

ąc
a

34

den Globe, Frankowski, Crazy Piz-
za, Pizzeria Pelati, Pizzeria Bro-
oklyn, Pizzeria Paradiso, KFC, Bel-
la Vita, ASTWA Sp. z o.o, ATIKART, 
P.W. MALIBU s.c. Danuta i Sławo-
mir Krasnodębscy, Wydawnictwo 
Karmelitów Bosych, Wydawnictwo 
„Serafin”, Wydawnictwo W Dro-
dze, Fundacja Sąsiedzi, Ambasada 
Urody, Studio Urody Metamorfoza, 
Pracownia Fryzur Odnowa ART-
GOS, Linea Studio, Studio fryzjer-
skie Kas-Ma, Salon Fryzjerski Mę-
ski Elżbieta Rogalska, Kino Helios, 
Opera i Filharmonia Podlaska, Eu-
ropejskie Centrum Sztuki, Biało-
stocki Teatr Lalek, Teatr Dramatycz-
ny im. Aleksandra Węgierki, Kodak 
Ekspres, Jurajski Park Dinozaurów, 
Bajkoland, Fikoland, Centrum Za-
baw „Psotnik”, Towarzystwo Sporto-
wo-Rekreacyjne GOLFSTOK, Dru-
karnia D3 Studio, Cukiernia Sowa, 
Piekarnia Cukiernia „Okruszek” G. 
i M. Mironowicz S.J.,  AUGUSTO-
WIANKA Sp. z o.o., Hurtownia 
Opakowań „PAKOS” Zbigniew Su-
piński, Lewiatan Podlasie, Rio Well-
ness Club, ERTOM. 
Nieocenionym wsparciem byli 
współorganizatorzy, których zaan-
gażowanie i pomoc ubogaciła pro-
gram naszego festiwalu. Należeli do 
nich: Publiczne Gimnazjum nr 15, 
Klub Osiedlowy „Kalina”,  Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w Bia-
łymstoku oraz Towarzystwo Histo-
ryczne „Trzaskawica”. Dziękujemy 
również mediom lokalnym, tj. Te-
lewizji Polskiej Oddział w Białym-
stoku, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością, Radiu „i” i miesięczni-
kowi „Drogi Miłosierdzia”. Ich po-
moc w promocji naszego festiwalu 
była nieoceniona. 
Korzystając z okazji, na łamach na-
szego miesięcznika, za każdą zło-
tówkę, za każdą rzecz, za każde 
wsparcie w imieniu Akcji Katolic-
kiej, a przede wszystkim w imie-
niu rodziców i chłopców: Michała  
i Bartka, Bóg zapłać. Niech Pan Bóg 
odwzajemni waszą dobroć i ofiar-
ność swoim błogosławieństwem  
i miłosierdziem. Do zobaczenia za 
rok.

Maria Orłowska

zanie roli chrztu Polski  w rozwoju 
naszej Ojczyzny. W związku z tym 
przeprowadzono konkurs wiedzy  
o chrzcie Polski, a Towarzystwo Hi-
storyczne „Trzaskawica” zaprezen-
towało pokaz walk z okresu wcze-
snego średniowiecza. 
Wisienką na torcie był koncert ze-
społu „Siewcy Lednicy”. Ten jeden 
z najważniejszych zespołów pre-
zentujących muzykę religijną w Pol-
sce stworzył wyjątkowy klimat i at-
mosferę, a koncert był jedną, wielką 
manifestacją wiary i uwielbieniem 
Boga. Ostatnim akcentem był taniec 
z ogniami. 

JAKo wIęC wybRAńC y boży, 
ŚwIęCI I umIłowAnI, oblECzCIE 
sIę w sERdECznE mIłosIERdzIE, 
dobRoć… (Kol 3,12) 

I z tą Bożą dobrocią spotkaliśmy 
się przy organizacji naszego festi-
walu. Świadczy o tym chociażby li-
sta sponsorów, którzy jak mogli (fi-
nansowo, rzeczowo, w formie kar-
netów, wejściówek) wsparli impre-
zę. Największym sponsorem było 
miasto Białystok, z budżetu którego 
otrzymaliśmy kwotę 8.000 zł. Oto 
pełna lista sponsorów, którym skła-
damy podziękowania: CONTRAC-
TUS, KAJA SPORT, PKO Bank Pol-
ski S.A., Bank Spółdzielczy w Bia-
łymstoku, Strefa Imprez, JBB, ZMB 
Białystok, Jarosław i Weronika Sta-
rosta, Podlaski Klub Biznesu, Fa-
stQuad, Cosmic Bowling, NaPro-
Medica, Milatrans, Pruszynka, Ja-
giellonia Białystok, Gadżet, Wydaw-
nictwo Benkowski, CEFARM, Kula 
Hula,  Pizza Hut, Pizza Club Gol-
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ją swoich gości przybyłych na ucztę 
weselną i zwyczajowo obdarowu-
ją wychodzących słodkościami. 
Chcą w ten sposób wyjść ze swą ra-
dością poza próg domu weselnego. 
Czy wtedy mielibyśmy wzgardzić 
ich darem lub wyjść bez pożegna-
nia? No nie, przecież to nie uchodzi!  
A z Domu Bożego uchodzi wyjść 
wcześniej!? Uchodzi wzgardzić da-
rem błogosławieństwa Bożego?!
W Starym Testamencie błogosła-
wieństwo odnosi się do Darów Boga 
takich jak płodność, dobrobyt, mi-
łość i pokój. Czy potrzebujemy lep-
szych darów dla nas i naszych ro-
dzin na drogach naszego życia? 

błogosłAw I pRzyJmuJ 
błogosłAwIEństwo
„Potem wyprowadził ich ku Beta-
nii i podniósłszy ręce błogosławił ich, 
a kiedy ich błogosławił rozstał się  
z nimi i został uniesiony do nieba” 
(Mk 24, 50-51).
Jezus jest naszym Mistrzem, które-
go powinniśmy naśladować. W Pi-
śmie Świętym wielokrotnie pada-
ją słowa o naśladowaniu Chrystu-
sa. Zatem jeśli Jezus błogosławił, to 

dę jest błogosławieństwo Boga, nie 
kapłana. To On - Bóg jest źródłem 
wszelkiego błogosławieństwa. To 
On wylewa zdroje Swego Miłosier-
dzia poprzez kapłanów wypowiada-
jących imię Boga.  A nie pomyśla-
łeś wychodząc przed błogosławień-
stwem, że może to być twoje ostat-
nie błogosławieństwo, które otrzy-
mujesz od Boga? 
Bywamy na weselach. Na koniec 
przyjęcia państwo młodzi żegna-

błogosłAwIEństwo 
- nIEdoCEnIAnE polECEnIE bogA
W Liście do rzymian św. Paweł mówi: Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Z kolei w księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi: Biorę dziś prze-
ciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście 
żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając jego głosu, lgnąc do Niego. Bóg składa nam wspaniałą propozycję, oferuje 
nam życie i błogosławieństwo. Pragnie nam udzielać swego błogosławieństwa. Mówimy, że pragniemy, aby Bóg nam błogosławił. ale czy 
na pewno tego pragniemy? Życie często pokazuje inaczej. 

nIE uCIEKA J pRzEd 
błogosłAwIEństwEm
Uczestnicząc we Mszy Świętej prze-
żywamy mękę, śmierć i zmartwych-
wstanie Chrystusa, zanosimy przed 
Jego ołtarz przeróżne prośby, powie-
rzamy Mu swoje cierpienia. Ocze-
kujemy, że Jezus wybawi nas od 
tego, co złe, że doda nam sił, że jego 
łaska i miłosierdzie będą obecne  
w naszym życiu. Jednak sami pozba-
wiamy siebie tych łask wynikających 
z błogosławieństwa Bożego, gdyż to 
błogosławieństwo lekceważymy, 
wychodząc ze Mszy Świętej przed 
jej zakończeniem. Często obserwu-
je się, również w naszym kościele, 
jak ludzie wychodzą ze Mszy Świę-
tej z chwilą, gdy rozpoczyna się Ko-
munia Święta czy w momencie czy-
tania ogłoszeń parafialnych, uważa-
jąc, że to już koniec liturgii. Jak naj-
bardziej błędne myślenie. Dobro-
wolnie pozbawiamy się łaski, jaką 
daje nam błogosławieństwo, a które 
w imieniu Boga czyni kapłan na ko-
niec Eucharystii. Bo to tak napraw-
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sami siebie błogosławić, prosząc  
w ten sposób Boga, aby był z nimi?
Pamiętajmy - błogosławiąc w imię 
Trójcy Świętej wprowadzimy do na-
szych rodzin Boży pokój, miłość  
i radość, przezwyciężając w ten spo-
sób chwilowe napięcia i konflikty.  
A błogosławiąc lub prosząc o błogo-
sławieństwo dla swoich dzieci, przy-
wołujemy opiekę Trójcy Świętej.  
W naszej parafii w ostatnią niedzielę 
miesiąca po Mszy Św. o godz. 11.00 
jest błogosławieństwo indywidual-
ne dzieci. Dajmy szansę Panu Bogu, 
aby mógł rozwijać w naszych dzie-
ciach ducha wiary, mądrości i miło-
ści.

Dorota i Andrzej Zieniewicz

my również mamy w imię Jego bło-
gosławić, tzn. obdarowywać oto-
czenie pokojem i dobrocią, Boży-
mi darami. „Nie oddawajcie złem za 
zło ani złorzeczeniem za złorzecze-
nie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do 
tego bowiem jesteście powołani, aby-
ście odziedziczyli błogosławieństwo” 
(1P 3,9). A jak my do tego podcho-
dzimy? Czyż nie okazuje się, że ła-
twiej jest nam przekląć kogoś pod 
nosem niż ofiarować mu swój po-
kój?
Błogosławieństwo szczególnie waż-
ne jest w rodzinie. Nasze dzieci to 
przecież nasz skarb, największe do-
brodziejstwo, Boży Dar dla rodzi-
ców. Gdzie się podział piękny zwy-
czaj błogosławienia dzieci przez ro-
dziców? Został niestety całkowi-

cie zapomniany. Obdarowujmy na-
sze pociechy pokojem i radością 
każdego dnia, przy każdej sposob-
ności. Błogosławmy je. Czyńmy 
znak krzyża na ich głowach wypo-
wiadając słowa: „Błogosławię cię +  
W Imię Ojca + I Syna + I Ducha 
Świętego + Amen”. Niech odczuwa-
ją naszą troskę i wsparcie Najwyż-
szego. Wypełnimy tym słowa Jezu-
sa „Pozwólcie dzieciom przychodzić 
do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do 
nich bowiem należy Królestwo nie-
bieskie” (Mk 14). Takie zachowanie 
ugruntuje w dziecku poczucie tego, 
że jest kochane przez swoich rodzi-
ców. A co najcenniejsze, zachowa 
ten zwyczaj w sercu i w odpowied-
nim czasie przekaże je swoim dzie-
ciom. A czy małżonkowie nie mogą 

modlItwA RodzICów zA dzIECI

Boże Stworzycielu i Ojcze mych dzieci!
Tyś mi je powierzył, abym wychował je na chwałę Twoją i na ich zbawienie. Tobie je dziś ofiaruję i Twemu dobro-
tliwemu sercu Ojcowskiemu polecam. Błogosław je, Panie, aby im się dobrze powodziło, chroń je od wszelkich nie-
bezpieczeństw, aby żyły niewinnie i bogobojnie.
Dopomóż mi wypełnić moje obowiązki tak, abym z Twoim Synem mógł powiedzieć, iż nikt nie zginął z tych, któ-
rych mi dałeś. Amen.
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wAKAC JE – dAR od bogA?
W otaczającym nas świecie istnie-
je dobro i zło. Dobro pochodzi od 
Boga, bo Bóg jest czystą dobrocią, 
natomiast zło pochodzi od szatana, 
któremu zależy na upadku człowie-
ka. 60 dni bez nauki, 60 dni waka-
cji w przypadku dzieci i młodzieży 
i ok. 30 dni czasu wolnego w przy-
padku osób dorosłych to nic inne-
go, jak tylko zamysł Pana Boga. Już 
w księdze Rodzaju na końcu opi-
su stworzenia świata, czytamy:  
„A gdy Bóg ukończył w dniu szó-
stym dzieło, nad którym pracował, 
odpoczął dnia siódmego po całym 
swym trudzie. Wtedy Bóg pobło-
gosławił ów siódmy dzień i uczy-
nił go świętym; w tym bowiem dniu 
odpoczął po całej swej pracy, któ-
rą wykonał…” (Rdz 2,2-3).  Dobrze 
to sobie Bóg zaplanował, że po cięż-
kim wysiłku należy się odpoczynek. 
W takim momencie przypominają 
się również słowa Jezusa z szóstego 
rozdziału Ewangelii wg św. Marka: 
„Idźcie i odpocznijcie nieco”. Apo-
stołowie, po trudzie ewangelizowa-

przysłowie mówi, że „nie ma waka-
cji w szkole życia”. Jeśli celem nasze-
go życia jest zbawienie, a szkołą ży-
cia jest wiara, to nie może być waka-
cji od Pana Boga, bo to On ma być 
dla nas najważniejszy. Mamy być  
z Nim w każdych okolicznościach 
naszego życia i nie można sobie po-
zwolić na to, aby podczas wypo-
czynku żyć tak, jakby Pana Boga nie 
było. Skoro nie można wziąć urlo-
pu od Pana Boga, to tym samym nie 
można wziąć urlopu od modlitwy. 

Czy pAn bóg JEdzIE  
z nAmI nA wAKAC JE?
Pakując wakacyjne plecaki czy tor-
by podróżne, pamiętajmy, że chce  
z nami jechać też Bóg. Nie chce, 
abyśmy zostawili Go samego  na 
długie dwa miesiące. On chce być  
z nami i przeżywać wszystkie oko-
liczności naszego życia. Co to znaczy 
zabrać Boga ze sobą na wakacje? To 
proste! Mamy pamiętać, że na czas 
wakacji wcale nie zamykają kościo-
łów i tak jak zawsze, każdego dnia 
jest sprawowana Msza Św. Również  

nia, wrócili do Jezusa i opowiada-
li o swoich osiągnięciach. Mimo en-
tuzjazmu musieli wyglądać na zmę-
czonych, skoro Jezus odsyła ich, aby 
odpoczęli. 
Pan Bóg chce dla nas wakacji, chce, 
abyśmy wypoczęci podejmowali 
trud kolejnego wysiłku. Chce, aby-
śmy poznawali piękno stworzone-
go przez Niego świata, chce, abyśmy  
w gronie rodzinnym, w grupie przy-
jaciół coraz lepiej się poznawali, aby 
później w jeszcze większym stop-
niu okazywać sobie miłość. Tak, wa-
kacje to taki piękny czas, czas dany 
nam przez Pana.

wAKAC JE od pAnA bogA?
Eksplozja szczęścia niesie nas na 
górskie szlaki, nadmorskie plaże, 
czasami w dalekie, ciepłe kraje. Nie-
którzy marzą o spływie kajakowym 
lub o wędkowaniu. Różne mamy 
pomysły na wakacje i w różne miej-
sca jedziemy. Odpoczywamy, często 
od wszystkich i wszystkiego. Są jed-
nak rzeczy, od których nie może być 
ani urlopu ani wakacji. Stare polskie 

wAKAC JE od pAnA bogA, Czy pAn bóg nA wAKAC JACh?
24 czerwca dzwonek w szkołach obwieścił wakacje! a więc czas bez szkoły, bez nauki, bez książek, bez pracy domowej, bez dźwigania 
każdego ranka ciężkiego plecaka i co najważniejsze - bez porannego wstawania. tak, lipiec i sierpień są miesiącami, w których dzieci, 
młodzież i studenci mają wakacje. także większość ludzi pracy w tym okresie chętnie udaje się na urlopy. Wypoczynek jest potrzebny 
każdemu.  trzeba wypocząć od pracy, od studiowania i uczenia się, żeby po wakacjach zabrać się z nowym zapałem i energią do codziennych 
obowiązków. ale czy wakacje to również czas odpoczynku od Boga?
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w wakacje należy pamiętać o spo-
wiedzi, Pierwszym Piątku, chwili 
adoracji Najświętszego Sakramen-
tu, czy czytaniu Pisma Św. Zabrać ze 
sobą Boga na wakacje, to na pewno 
rozmawiać z Nim na modlitwie każ-
dego dnia; dziękować Mu za słońce, 
piękno krajobrazu, który odkrywa-
my; za dobroć ludzi, których spoty-
kamy; za wiele chwil radości, któ-
rych doświadczamy. Kierujmy swo-
je myśli ku Bogu przemierzając gór-
skie szczyty, czy też podczas nad-

jemy dla Boga? Czy nie żyjemy dla 
siebie, dla swoich ambicji, dla pie-
niędzy, dla własnego szczęścia? Każ-
dą chwilę dostajemy od Boga i każdą 
chwilę oddajmy Jemu”. Każda chwi-
la wakacyjnej radości czy szczęścia 
niech będzie ofiarowana Panu Bogu. 
Pamiętaj, że Pan Bóg jedzie z nami 
na wakacje, gdy zabierzemy Go ze 
sobą.  

Monika Kościuszko-Czarniecka

morskich spacerów przy zachodzie 
słońca. Każdego dnia można (a jeśli 
ktoś twierdzi, że nie można, to sam 
siebie oszukuje, a co gorsza oszuku-
je Pana Boga) wygospodarować kil-
kanaście minut na duchowe spotka-
nie i modlitwę z Bogiem. 
 Zatem zabierz ze sobą Pismo Św., 
różaniec i nie bój się kościoła, wejdź 
do niego, pomódl się, a co najważ-
niejsze spotkaj się z Jezusem na 
Mszy Św. Ks. Jan Twardowski pisał: 
„Czy możemy powiedzieć, że ży-

mi, bo każde ziemskie ojcostwo ma 
swój początek, wzór i dopełnienie w 
Bogu Ojcu. Bóg Stwórca i Opiekun 
wszystkiego, co istnieje na świecie, 
powinien być doskonałym wzorem 
i obrazem dla naszych ojców. 
Biblijnym obrazem tej prawdy jest 
przypowieść o Miłosiernym Ojcu, 
który jest pełny miłosierdzia i do-
broci. Mężczyzna został powołany 
do życia w małżeństwie i rodzinie i 
jego najważniejszą misją jest bycie 

ojcem. Kościół katolicki jako wzór 
prawdziwego ojca daje za przykład 
Świętego Józefa, który chociaż nie 
był biologicznym ojcem Jezusa, to 
jednak z woli Bożej spełnia wobec 
niego wszystkie funkcje w sposób 
doskonały.
Chociażby praca jest dla prawdzi-
wego ojca wyrazem miłości, dobro-
ci i troski o rodzinę. Głowa rodzi-
ny, czyli ojciec, to budowniczy ro-
dzinnego domu, miejsca schronie-

lICzę nA CIEbIE, oJCzE
Na pewno wielu z nas zna pieśń 
„Liczę na Ciebie, Ojcze”. Refren 
tego utworu kończą wymowne sło-
wa: „ufam Tobie i nie zawiodę się”.  
W pieśni tej zwracamy się do Boga, 
który jest naszym Ojcem, i którego 
ojcostwo powinno być wzorem oj-
costwa ziemskiego, bo człowiek zo-
stał stworzony na obraz i podobień-
stwo Boga. Te słowa należy zatem 
odnieść do naszego ojca tu na zie-

oJCostwo. nA JwAżnIEJszE powołAnIE mężCzyzny
Od pewnego czasu trwa kryzys ojcostwa. Ojciec przestał być dla dziecka, szczególnie dla syna, autorytetem. Ogólnie rzecz biorąc minęła era 
autorytetów. a raczej autorytetem stał się wyidealizowany często przez media sportowiec, aktor, piosenkarz, a co gorsze, często fikcyjny 
 i wirtualny bohater gry komputerowej, czy postać z filmu, często o wątpliwej jakości moralnej. Myślę, że właściwym jest tutaj stwierdze-
nie: „jeśli dla ojca autorytetem, czy też wzorem ojcostwa przestaje być Bóg, to ten sam ojciec przestaje być wzorem do naśladowania dla 
swojego dziecka”.
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nia i bezpieczeństwa dla swoich do-
mowników. On także jest żywicie-
lem ogniska rodzinnego, na nim bo-
wiem powinien spoczywać główny 
ciężar utrzymania. Ojciec to obroń-
ca dzieci przed zgorszeniem, depra-
wacją, własnym lenistwem, agresją  
i uzależnieniami. Pod tym wzglę-
dem powinien być wzorem do na-
śladowania dla swoich dzieci. 

„oJCIEC wIdzI dAlEJ nIż 
mAtKA. pEłnIEJ otwIERA 
dzIECKo nA pRzyszłoŚć.”
Ojciec to także odpowiedzialny mąż, 
który nie zrywa więzi i nie zdradza. 
Nie jest tchórzem kryjącym się za 
plecami żony, nie ucieka od proble-
mów, zagrożeń i konfliktów. 
Być dobrym ojcem to znaczy być 
dobrym mężem, który szanuje i ota-
cza opieką swoją żonę. Dzieci w ży-
ciu kierują się nie tylko radami ro-
dziców, ale przede wszystkim przy-
kładem ich życia. Dzieci w domu 
najbardziej czerpią z miłości mał-
żeńskiej rodziców. Dla nich naj-
większym szczęściem jest to gdy wi-
dzą, że rodzice się kochają.
Miłość ojcowska to obecność, em-
patia, wybaczanie, szczerość, cier-
pliwość, wyrozumiałość, rodziciel-
ska pokora i poczucie humoru.
Wielu ojcom wydaje się, że ich nie-
obecność w domu jest zjawiskiem 
obojętnym dla procesu wychowaw-
czego. Nic bardziej mylnego. Nie-
obecność ojca w procesie wychowa-
nia dziecka rzutuje na jego rozwój 
emocjonalny i psychiczny. Statysty-
ki pokazują, że brak ojca w dzieciń-
stwie powoduje, że dziecko, szcze-

„dzIECKo nIE RozumIE, żE JEgo 
tAtA mA Już Inną RodzInę.”
Nieobecność ojca w rodzinie, nega-
tywne przykłady w procesie wycho-
wania dziecka, brak Boga w życiu 
ojca oraz patologia ojcostwa (uza-
leżnienia ojca, zdrady, ciągłe kłót-
nie) pozostawia w psychice dziec-
ka nieodwracalne zmiany. Badania 
pokazują, że w dorosłym życiu oso-
bom takim trudno jest pełnić role 
małżeńskie i rodzicielskie, a rozwód 
rodziców jest traumą emocjonalną 
na całe życie. Brak więzi ojca z córką 
osieroca ją z kobiecości, a brak kon-
taktu ojca z synem zaburza męskość 
chłopca. Dziecko spragnione miło-
ści ojcowskiej szuka jej substytutów, 
karmi się często krótkotrwałymi  
i nieformalnymi związkami emo-
cjonalnymi, które nazywa miłością.
Jaka jest recepta na prawdziwe ojco-
stwo? Jak przeciwstawić się współ-
czesnemu kryzysowi bycia dobrym 
tatusiem? Odpowiedź jest jedna. 
Każdy ojciec powinien szukać źró-
dła ojcostwa w Bogu i z Niego brać 
przykład. Z Boga, który kocha po-
nad wszystko, ale kiedy trzeba rów-
nież wymaga. W myśl łacińskiej za-
sady: suaviter in modo, fortiter in re 
– stanowczo co do rzeczy, łagodnie co 
do sposobu. Wspierajmy mężczyzn 
swoją modlitwą i zachęcajmy ich do 
stawania się prawdziwą głową i ka-
płanem rodziny, aby byli dla swoich 
dzieci prawdziwymi autorytetami  
i wzorami do naśladowania. 

Agata Ciborowska

gólnie syn, cierpi w wieku później-
szym na depresje, niską samoocenę, 
ma problemy w relacjach z drugim 
człowiekiem.

„nIERAz zdARzAło mI sIę budzIć 
w noC y I wtEdy zAstAwAłEm 
moJEgo oJCA nA KolAnACh.”
Święty Jan Paweł II często opowiadał 
o swoim ojcu. Zapamiętał go klęczą-
cego w nocy i pogrążonego w mo-
dlitwie.  Jako 9-letni chłopiec stra-
cił matkę, więc to w ojcu we wcze-
snej młodości miał oparcie i to on 
był dla niego podporą w chwilach 
trudnych. Święty Papież wspomi-
nał, że ojciec dał mu książeczkę do 
nabożeństwa, w której była modli-
twa do Ducha Świętego. Ojciec po-
wiedział mu, aby ją codziennie od-
mawiał. Ilu obecnie ojców klęka ze 
swoimi dziećmi do modlitwy, ilu sy-
nów czy córek widzi swoich rodzi-
ców, swojego ojca klęczącego i mo-
dlącego się?
Musimy wiedzieć, że dziecko bar-
dziej naśladuje ojca niż matkę, cza-
sem nieświadomie staje się ojcu po-
dobne w zachowaniu. Jakby nieja-
ko z natury ojciec jest tym, który 
przekazuje postawy wobec świata  
i Boga. Najbardziej jest to dostrze-
galne w wychowaniu religijnym. Je-
śli modli się i do kościoła chodzi 
tylko matka, dziecko czyni tak, tyl-
ko gdy jest małe, w dorosłym życiu 
naśladują zwykle zachowania ojca. 
Własny przykład życia religijnego 
oraz konsekwentny i dojrzały świa-
topogląd ojca to najlepszy drogo-
wskaz i najcenniejszy posag na całe 
życie dziecka.

ŚwIAtowE dnI młodzIEży tuż, tuż…
już za kilka tygodni największe wydarzenie ostatnich lat. Światowe dni Młodzieży odbędą się w krakowie w dniach 25-31 
lipca 2016 r., na które przyjedzie do Polski Ojciec Święty franciszek. to wyjątkowe spotkanie z papieżem poprzedzi tygo-
dniowy pobyt młodzieży z różnych stron świata w diecezjach całej Polski. również nasza diecezja przyjmie ok. 800 piel-
grzymów z zagranicy. W naszej parafii przebywać będzie ok. 80 młodych ludzi z rosji, Białorusi i Litwy. Z tego miejsca pro-
simy wszystkich parafian o modlitwę za to piękne dzieło, które ponad 30 lat temu zapoczątkował nasz wielki papież – św. 
jan Paweł ii. Prośmy Pana Boga o bezpieczeństwo i owoce tego spotkania dla uczestniczącej młodzieży, aby doświadczając 
obecności jezusa, była świadkami wiary i jego miłości w swoich krajach i środowiskach. Obszerna relacja z tegorocznych 
Światowych dni Młodzieży w następnym numerze miesięcznika „kazimierz”. 
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nowy ŚwIęty polAK - KAnonIzAC JA  
bł. oJCA stAnIsłAwA pApCzyńsKIEgo
Ojciec Święty franciszek dokonał 5 czerwca 2016 r. w rzymie kanonizacji bł. stanisława od jezusa i Maryi Papczyńskiego (1631-1701). 
Był on założycielem pierwszego na ziemiach polskich męskiego zakonu - księży Marianów. Odznaczał się szerzeniem czci Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, szczególną modlitwą otaczał odchodzących z tego świata, dusze czyśćcowe, jak również ubogich  
i społecznie pokrzywdzonych. Był spowiednikiem ważnych osobistości.

Dopiero w 1990 r. Kongregacja ds. 
Świętych Stolicy Apostolskiej uzna-
ła ważność procesu poznańskiego,  
a dwa lata później wydała dekret  
o heroiczności cnót zakonnika. Za-
częto oczekiwać cudu za wstawien-
nictwem o. Papczyńskiego. Cud się 
wydarzył. U kobiety stwierdzono 
obumarcie płodu. Po gorliwej mo-
dlitwie członków jej rodziny, uro-
dziła zdrowe dziecko. Lekarze nie 
potrafili naukowo wytłumaczyć fe-
nomenu. Martwy płód ożył. Cud zo-
stał zatwierdzony pod koniec 2006 r. 
przez Stolicę Apostolską. Ojciec Sta-
nisław Papczyński został beatyfiko-

wany 16 września 2007 r. w Liche-
niu.
Co ta sytuacja nam pokazuje i czego 
nas uczy? Bez względu na sytuację 
polityczną, społeczną, wojskową, 
geograficzną, kto ma być ustano-
wiony z mocy Boga świętym, świę-
tym zostanie, bez względu na oko-
liczności, trudności i czas.

Co o nIm wIEmy?
Stanisław Papczyński urodził się  
18 maja 1631 r. w Podegrodziu 
(obecnie powiat nowosądecki, wo-
jewództwo małopolskie). Eduka-
cję rozpoczął w parafialnej szkole 
elementarnej  w Podegrodziu, na-
stępnie w  Nowym Sączu, od 1646 
r. kontynuował naukę w Kolegium 
Jezuitów w Jarosławiu, następnie we 
Lwowie, gdzie latem 1648 ciężko za-
chorował, w wyniku czego wrócił 
do domu. Powróciwszy do zdrowia  
w 1649 r. kontynuował naukę w Ko-
legium Pijarów w Podolińcu, na-
stępnie u Jezuitów we Lwowie. 
Ukończył retorykę i dwuletni kurs 
filozofii. 
W czerwcu 1654 r. wstąpił do Zgro-
madzenia Pijarów w Podolińcu,  
a w lipcu  1654 roku został przyję-
ty do nowicjatu, obierając  imię za-
konne: Stanisław od Jezusa i Maryi. 
W lipcu 1655 rozpoczął studia teo-
logiczne w Warszawie. 
W 1656 roku otrzymał niższe świę-
cenia i subdiakonat i przeniósł się 
do Podolińca. Tam w Kolegium Pi-
jarskim wykładał retorykę, na pod-
stawie napisanego przez siebie pod-
ręcznika pt. Królowa Sztuk.  Święce-
nia kapłańskie otrzymał w 1662 r. 
Będąc kapłanem, stał się cenio-
nym spowiednikiem i kaznodzieją. 
Wkrótce przeniesiono go do War-
szawy. Z jego posługi w  konfesjo-
nale korzystali m.in. prałaci, bisku-

ŚwIęty nIE od RAzu ŚwIęty
Po śmierci Ojca Stanisława krąży-
ły po Rzeczypospolitej opowieści  
o cudach. Diecezja poznańska, na 
terenie której zmarł Ojciec Stani-
sław, rozpoczęła proces informacyj-
ny zakonnika. Powstały dokumenty 
opisujące jego życiorys.
Sejm Koronacyjny Rzeczypospolitej 
z 1764 r. zwrócił się do Stolicy Apo-
stolskiej z prośbą o beatyfikację cu-
dami słynącego Polaka Stanisława 
Papczyńskiego. Niestety, po siedmiu 
latach proces beatyfikacyjny został 
przerwany, z powodu sytuacji poli-
tycznej, na ponad trzy wieki.
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cy, a nawet królowie (Jan III Sobie-
ski czy nuncjusz Antoni Pignatelli, 
późniejszy papież Innocenty XII). 
W  tym okresie kierował Bractwem 
Matki Bożej Łaskawej przy kościele 
zakonnym.
Wkrótce zaczął narastać konflikt 
pomiędzy nim a Zgromadzeniem. 
Ojciec Stanisław uważał, że prze-
łożeni nadużywają swoich upraw-
nień i władzy w stosunku do pod-
władnych. W wyniku tego konflik-
tu został w 1668 roku przeniesiony 
do siedziby prowincji niemieckiej 
na Morawach, skąd powrócił nieba-
wem do Warszawy. Konflikt zakoń-
czono protokołem stwierdzającym 
niewinność Ojca Stanisława.
Aby uniknąć dalszych nieporozu-
mień oraz kierując się dobrem zgro-
madzenia w 1669 Ojciec Stanisław 
złożył prośbę o zwolnienie ze ślu-

bów, przechodząc pod jurysdyk-
cję biskupa krakowskiego. W stycz-
niu 1670 na polecenie prowincja-
ła Ojca Wacława Opatowskiego SP 
został uprowadzony do Podolińca, 
a następnie do Prievidzy na Węgry, 
gdzie trzymano go w karcerze przez 
niemal 3 miesiące. W marcu tegoż 
roku na polecenie biskupa krakow-
skiego został uwolniony. 
Napisał wtedy prośbę do Stolicy 
Apostolskiej o zwolnienie ze ślubów 
zakonnych, która została przyjęta. 
Wówczas Stanisław Papczyński stał 
się kapłanem diecezjalnym, będąc 
księdzem Arcybractwa Niepokala-
nego Poczęcia NMP przy kościele 
św. Jakuba w Kazimierzu pod Kra-
kowem. Wtedy to zrodziła się myśl 
służby w nowo powołanym Zgro-
madzeniu Marianów.
W czerwcu 1701 r. Ojciec Stanisław 
Papczyński złożył w Warszawie uro-

czyste śluby, a następnie przyjął pro-
fesję zakonną swoich współbraci. 
Zmarł 17 września 1701 r., trzyma-
jąc krucyfiks. Pochowany został pod 
podłogą kościoła Wieczerzy Pań-
skiej w pobliżu ołtarza św. Rafała.
Zapisał się w historii jako prorok 
Niepokalanego Poczęcia Matki Bo-
żej, orędownik modlitwy za zmar-
łych, gorący patriota i doradca 
króla Jana III Sobieskiego. Na pod-
ręczniku retoryki Ojca Stanisława 
uczyły się pokolenia Polaków, m.in.  
ks. Stanisław Konarski, twórca Ko-
misji Edukacji Narodowej.
Obrońcy życia w Polsce przyjęli go 
za swojego patrona. Jest również 
orędownikiem małżeństw oczekują-
cych na dziecko. 

Opracowali:
 Teresa i Aleksander Orłowscy
  e-mail: ale.orzel@wp.pl 

Św. AntonI
Św. Antoni urodził się w Lizbonie  
w 1195 roku. W 15. roku życia wstą-
pił do Zakonu Kanoników Regular-
nych św. Augustyna. W 1219 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie. 
Przez przypadek poznał pięciu mi-
sjonarzy podążających do Maroka. 
Był pod wrażeniem ich ubogiego 
stylu życia. Gdy dowiedział się rok 
później o ich męczeńskiej śmier-
ci, wstąpił do zakonu franciszka-
nów, gdzie oddał się pracy duszpa-
sterskiej i kaznodziejskiej. Szczegól-
ny dar wymowy gromadził przy nim 
wielkie tłumy. Miał nadzieję wyjaz-
du na misję do Maroka, aby głosić 
Ewangelię. Wkrótce jego marzenie 
się spełniło, jednak zwrotnikowy 
klimat okazał się dla niego nie do 
zniesienia i był przyczyną powro-
tu do kraju. Pracował we Włoszech  
i Francji. Za życia zwano go „mło-
tem na heretyków”. Był jednym  
z najbardziej cenionych kaznodziei 
XIII w. Zmarł 13 czerwca 1231 r.  
w Padwie mając 36 lat. 
Św. Antoni jest jednym z najpo-
pularniejszych świętych. Wierni 

Jego wspomnienie obchodzone jest 
13 czerwca. Uczmy się od św. Anto-
niego mężnego głoszenia Ewangelii 
w swoich środowiskach i zwracajmy 
się do niego szczególnie w sprawach 
po ludzku  beznadziejnych.
     
  Katarzyna Korecka

zwracają się do niego ze wszystkimi 
kłopotami. Pomaga w odnalezie-
niu zaginionych osób oraz rzeczy. 
Jest patronem dzieci, małżeństw, 
narzeczonych, ubogich, położnych 
oraz podróżnych. Patronuje około  
150 parafiom na terenie naszego 
kraju.

KARtKA z lItuRgICznEgo KAlEndARzA
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błogosłAwIonA 
mARIA tEREsA 
lEdóChowsKA
Bł. Maria Teresa Ledóchowska, po-
wszechnie nazywana „matką czar-
nej Afryki”, założycielka sióstr kla-
werianek. 
Maria Teresa była najstarszą z dzie-
więciorga dzieci Antoniego hrabie-
go Ledóchowskiego i Józefiny 
z domu Salis-Zizers. Jej siostrą jest 
Święta Urszula Ledóchowska - 
Zgromadzenia Urszulanek Serca Je-
zusa Konającego. Maria Teresa uro-
dziła się w czasie powstania listopa-
dowego, 29 kwietnia 1863 r. w Lo-
osdorf na terenie Austrii. Od naj-
młodszych lat wykazywała wybitne 
zdolności literackie, muzyczne i ma-
larskie. Duży wpływ na osobowość 
Teresy wywarła jej matka, kobie-
ta wielkiego serca, potrafiąca zaufać 
bezgranicznie Bogu, spiesząca z po-
mocą ludziom biednym i potrzebu-
jącym. Rodzice przekazywali wia-
rę swoim dzieciom poprzez wspól-
ną wieczorną modlitwę, wspólne 
uczestnictwo w niedzielnych i świą-
tecznych Mszach Świętych oraz po-
przez przyjmowanie sakramentów 
świętych. W roku 1883 rodzice Ma-
rii Teresy przenieśli się do Polski, 
do miasteczka Lipnica Murowana 
koło Bochni, gdzie jej ojciec kupił 
majątek ziemski. Maria Teresa mia-
ła wówczas 20 lat i jako najstarsza  
z rodzeństwa pomagała matce w go-
spodarstwie. W roku 1885 zachoro-
wała na ospę. Jej stan był tak ciężki, 
że liczono się nawet z możliwością 
jej śmierci. Postanowiła, że jeśli wy-
zdrowieje, odda się na służbę Bogu.
 Maria Teresa po kilku tygodniach 
przezwyciężyła chorobę. Do pełne-
go zdrowia jednak nigdy nie powró-

wać pismo misyjne „Echo z Afryki”, 
które od 1892 r. zaczęło wychodzić  
w języku polskim. W cztery lata póź-
niej ukazywało się ono w dwunastu 
językach, a pod koniec jej życia na-
kład wynosił już 100 000 egzempla-
rzy. Również dzieci miały swoje pi-
smo misyjne pt. „Murzynek”. Maria 
Teresa założyła w roku 1893 Sodali-
cję św. Piotra Klawera, której celem 
miało być niesienie wszelkiego ro-
dzaju pomocy misjonarzom w Afry-
ce, a  9 września 1896 r. sama złożyła 
śluby zakonne. 
Założona przez nią Sodalicja otrzy-
mała papieską aprobatę w 1910 r. od 
papieża Piusa X. Maria Teresa wraz 
ze swoimi siostrami zakonnymi, 
członkiniami Sodalicji, jeszcze bar-
dziej oddawała się dziełu misyjne-
mu: wygłaszała odczyty o tematyce 
misyjnej w różnych krajach, redago-
wała czasopisma, kalendarze misyj-
ne, prowadziła obszerną korespon-
dencję, dostarczała misjonarzom li-
teraturę religijną często drukowaną 
w narzeczach ludności afrykańskiej.
Maria Teresa Ledóchowska, peł-
na zasług i w opinii świętości zmar-
ła dnia 6 lipca 1922 r. w Domu Ge-
neralnym swojego zgromadzenia  
w Rzymie. Papież Paweł VI beaty-
fikował ją 19 października 1975 r. 
Liturgiczne wspomnienie bł. Ma-
rii Teresy przypada na dzień 6 lip-
ca. Można z całą pewnością powie-
dzieć, że „jeśli Afryka ma dzisiaj ok. 
50 milionów katolików, to wielka 
w tym zasługa błogosławionej Ma-
rii Teresy, jej bezgranicznego od-
dania i szeroko zakrojonej akcji na 
rzecz czarnego kontynentu”. Niech 
więc osoba bł. Marii Teresy zachę-
ci nas do modlitwy i ofiar material-
nych tak potrzebnych dziełu misyj-
nemu Kościoła.

Monika Kościuszko-Czarniecka

ciła, a ospa oszpeciła jej twarz. Z no-
minacji cesarza Franciszka Józefa I  
została damą dworu  Marii i Ferdy-
nanda IV. W  Salzburgu Maria Te-
resa zetknęła się z akcją misyjną na 
rzecz Afryki, którą rozpoczął i gor-
liwie rozwijał arcybiskup Algieru, 
kardynał Karol Marcial Lavigerie. 
Występował on również w obronie 
ludności murzyńskiej masowo wy-
wożonej z Afryki do niewolniczej 
pracy. Do rąk Marii Teresy trafiła 
broszurka z apelem wspomnianego 
kardynała: „Komu Bóg dał talent pi-
sarski, niech go użyje na korzyść tej 
sprawy, ponad którą nie masz święt-
szej”. To dla niej było nowym wy-
zwaniem. Skończyła z pisaniem dla 
książęcego dworu i poświęciła się 
pracy na rzecz misji. Poparł ją w tej 
decyzji stryj- kardynał Mieczysław 
Ledóchowski, kierujący Kongrega-
cją Rozkrzewiania Wiary. Napisała 
na początku sztukę sceniczną „Za-
ida Murzynka”. 
W roku 1887  kardynał Lavige-
rie upoważnił ją do zakładania ko-
mitetów antyniewolniczych. W 
tymże roku Maria Teresa opuściła 
dwór książęcy i całkowicie oddała 
się najważniejszej dla niej sprawie.  
W roku 1890 rozpoczęła wyda-

KARtKA z lItuRgICznEgo KAlEndARzA
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Rozwiązanie krzyżówki należy dostarczyć do kancelarii parafialnej do 10 lipca 2016 r. z podaniem numeru telefonu. 
Spośród uczestników rozlosowana zostanie nagroda rzeczowa. 
Hasło krzyżówki z numeru  7 brzmi: „Cud w Legnicy”.  Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje Hanna Soko-
lik. Prosimy o zgłoszenie się po odbiór nagrody do kancelarii parafialnej.

Pionowo: 
3. Rodzaj pisma, jakie wydaje papież.
4. Nazwa naszej scholii dziecięcej  
to …. św. Kazimierza.
5. Jaki wąż wisiał na słupie zrobiony przez Moj-
żesza za nieposłuszeństwo Izraelitów?
6. Najwyższa rada żydowska.
8. Dział piśmiennictwa obejmujący legendy i ży-
woty świętych, zwłaszcza katolickich.
9. Naczynie liturgiczne, w którym przechowuje 
się Najświętszy Sakrament.
11. Relikwie tego błogosławionego otrzymaliśmy 
w kwietniu 2016 roku.
16. Góra, na której Abraham złożył Izaaka  
w ofierze Bogu.

Poziomo: 
1. Nowy polski święty.
2. Nazwisko księdza z naszej parafii, który opie-
kuje się scholą młodzieżową.
7. Pierwszy stopień święceń kapłańskich.
10. Połknęła go ryba i przebywał w niej trzy dni.
12. Jak się nazywa miejsce, z którego ksiądz prze-
wodniczy Mszę Św.
13. Imię siostry Mojżesza.
14. Łaciński przekład Biblii.
15. Inaczej Księga Wyjścia.
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Św. zygmunt goRAzdowsKI 
- nAsz nIEoCEnIony pAtRon
Wracaliśmy spokojnie do domu  
z Jastarni, gdzie uczestniczyliśmy  
w Oazie Rodzin Domowego Kościo-
ła. Na oazie posługiwały w diako-
niach siostry józefitki. W momencie, 
w którym dowiedziały się o wypad-
ku, natychmiast poleciły opiece św. 
Zygmunta Gorazdowskiego, na-
szego syna Seweryna - straszliwie 
zmasakrowanego w kolizji. Chłopak 
miał rozerwane jelita na odcinku  
35 cm, uszkodzone serce, płuca, we-
wnętrzny krwotok. Pierwsza opera-
cja ratująca życie odbyła się natych-
miast po przywiezieniu do szpitala. 
Podczas trzeciej doby od operacji 
do Seweryna, który był w śpiączce 
farmakologicznej, przybyła siostra 
Ancella - józefitka, a jednocześnie 
jego krewna. Gorąco modląc się na 
OIOM-ie, poleciła Seweryna wsta-
wiennictwu św. Zygmunta i ofiaro-

kręgosłup na wysokości pierwszego 
kręgu. W tym momencie został ska-
zany, przez lekarzy, na śmierć. Leka-
rze z klinik w Lublinie, Bydgoszczy, 
Katowic odmówili przeprowadzenia 
operacji twierdząc, iż takich urazów 
się nie przeżywa. Ponownie dzię-
ki wstawiennictwu św. Zygmunta 
Gorazdowskiego, po dwóch dniach 
gorących modlitw wielu ludzi w 
Polsce, jeden z lekarzy - ortopeda, 
dr Niedźwiedzki z Olsztyna, zgodził 
się operować Seweryna. Wierzymy 
w to, że Bóg dzięki orędownictwu 
św. Zygmunta wybrał tego lekarza. 
Zostaliśmy poinformowani, że Se-
weryn najprawdopodobniej umrze 
podczas operacji, a jeżeli przeżyje, 
może być w stanie wegetatywnym 
fizycznym i umysłowym, a na pew-
no nigdy nie schyli głowy i mini-
malnie będzie mógł odwracać ją  
w lewo i w prawo. Będzie się to dzia-
ło z powodu braku stabilizacji krę-
gosłupa.
I ponownie zadziałał Bóg za po-
średnictwem św. Zygmunta. Sewe-
ryn przeżył operację, jest całkowicie 
sprawny umysłowo. Powoli i mo-
zolnie odzyskuje sprawność fizycz-
ną. Jednak największym cudem jest 
to, że stabilizacja nie przeszkadza  
w swobodnym schylaniu głowy.

wała swój osobisty obrazek święte-
go, który nosiła w brewiarzu. Od tej 
chwili osoba świętego bez przerwy 
towarzyszy Sewerynowi.
Po tygodniu od pierwszej opera-
cji okazało się, że syn ma złamany 

bóg nApRAwdę dzIAłA zA wstAwIEnnICtwEm ŚwIętyCh
dzień 15 sierpnia 2014 r. był dniem, który zmienił życie całej naszej rodziny. W dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny podobało się 
Panu Bogu doświadczyć nas tragedią, jaką był straszliwy wypadek komunikacyjny i wystawić naszą wiarę na próbę.
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tylKo w bogu JEst nAdzIEJA
Pragniemy opisać następujący epi-
zod świadczący o namacalnej wręcz 
obecności św. Zygmunta obok Se-
weryna. Tak jak pisaliśmy, w trzeciej 
dobie od wypadku, siostra Ancel-
la ofiarowała Sewerynowi obrazek 
ze świętym, który towarzyszył mu 
podczas całego pobytu na OIOM-ie. 
Przy przenoszeniu Seweryna na od-
dział rehabilitacji, obrazek zawieru-
szył się. Na rehabilitacji syn przeby-
wał jedynie trzy doby, ponieważ za-
chorował na zapalenie płuc i zakrze-
picę, i w stanie ciężkim został prze-
wieziony na oddział pediatrii zakaź-
nej. Kiedy przebywał na tym oddzia-
le, stan jego przez okres trzech tygo-
dni był bardzo ciężki. Oprócz wy-
żej wymienionych chorób, Seweryn 
wydzielał bardzo dużo flegmy, którą 
trzeba było odciągać wprowadzając 
cewkę przez rurę tracheotomijną.

jest na etapie samodzielnego wsta-
wania i kilka chwil utrzymuje się na 
nogach.
Na skutek tragicznego wypadku 
Seweryn - ten wesoły, towarzyski 
14-latek został całkowicie odizolo-
wany od grupy rówieśników. Wie-
rzymy, że dzięki Bogu i wstawien-
nictwu św. Zygmunta pogodził się  
z tym i jest szczęśliwy na swój spo-
sób. Bardzo pokornie znosi swo-
ją sytuację, bez buntu, złorzeczeń. 
Wierzymy, że Seweryn zwracając się 
o pomoc do swojego ukochanego 
świętego, będzie miał w nim nadal 
niezawodnego powiernika podczas 
walki o powrót do jeszcze większej 
sprawności.

Renata i Andrzej Radziszewscy 
- rodzice Seweryna

Podczas jednej z rozmów telefonicz-
nych siostra Ancella zapytała, czy 
przy Sewerynie jest obrazek św. Zyg-
munta. Ze wstydem przyznałam, że 
nie. Po słowach siostry, pełnych wy-
rzutu, odnalazłam obrazek w po-
koju hotelu szpitalnego i zaniosłam 
do sali chorego. Proszę uwierzyć, 
że od tego dnia stan syna zaczął się 
momentalnie poprawiać. Po oko-
ło dziesięciu dniach został przewie-
ziony ponownie na rehabilitację, by 
usprawnić organizm. Od czasu tam-
tego wydarzenia św. Zygmunt wę-
druje z Sewerynem po wszystkich 
klinikach. Dzięki jego wstawiennic-
twu chory powoli wraca do spraw-
ności. Pozbył się sondy, przez którą 
był karmiony, rury tracheotomijnej 
izolującej go od otoczenia, poraże-
nia strun głosowych, zaczął ruszać 
językiem, rękami i nogami. Nagle 
też zaczął mówić. Obecnie chłopak 
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Pani Janina Kostecka mieszka w Bia-
łymstoku. Przez wiele lat pracowała 
w fabryce włókienniczej im. Sierża-
na. W latach 1990-2000 była furtia-
ną w białostockim Seminarium Du-
chownym. 5 czerwca 1991 roku go-
ścił tam Ojciec Święty Jan Paweł II.  

- Jak Pani zareagowała na wiado-
mość, że Papież będzie w Semina-
rium?
- Już po roku pracy w Seminarium 
- mówi wzruszona pani Janina - do-
stąpiłam takiego szczęścia. Jestem 
przecież katoliczką. Pani Janino - 
zapytał ks. biskup Edward Ozorow-
ski, ówczesny rektor WSD w Bia-
łymstoku. - Czy Pani chce być na 
Mszy Świętej na Krywlanach, czy 
na furcie w Seminarium? Moja od-
powiedź była natychmiastowa: Na 
furcie. Potem okazało się, że byłam 
jedyną świecką kobietą, która mia-
ła zaszczyt spotkać się z Papieżem  
w gmachu przy Warszawskiej… 

oJCIEC ŚwIęty w sEmInARIum
Program wizyty jana Pawła ii w Białymstoku był bardzo napięty. tak było zresztą zawsze. Na dodatek dzień bardzo upalny. krótki odpoczy-
nek oraz obiad został zaplanowany w archidiecezjalnym Wyższym seminarium duchownym przy ulicy Warszawskiej. cieszyli się księża pro-
fesorowie, pracownicy naukowi i administracyjni, siostry zakonne, alumni… 

Ten różaniec - mówi Janina Kostecka - to moja najcenniejsza pamiątka ze spotkania  
z Ojcem Świętym. I relikwia.



M
ał

go
rz

at
a 

Jo
pi

ch

22

hi
st

Or
ia

3

Ten różaniec - mówi Janina Kostecka - to moja najcenniejsza pamiątka  
ze spotkania z Ojcem Świętym. I relikwia.

Kiedy w niedzielny poranek tłu-
my wiernych podążały w kierunku 
lotniska, pani Janina samotnie szła  
w przeciwnym kierunku, do Semi-
narium przy ulicy Warszawskiej. 

- Czy otrzymała Pani jakieś instruk-
cje dotyczące stroju?
- Nikt nie musiał mi doradzać - 
mówi pani Janina. - Wiedziałam, 
jak będą ubrane Siostry Służki pra-
cujące w Seminarium: białe bluzki 
i czarne spódnice. Ubrałam się tak 
samo. Tylko koleżanka mnie rano 
starannie uczesała. A Mszę Świętą  
z Papieżem zdążyłam obejrzeć w te-
lewizji - dodaje kobieta. 
Ojciec Święty Jan Paweł II z lotniska 
na Krywlanach przyjechał do Semi-
narium, aby tutaj odpocząć i zjeść 
obiad. Towarzyszyli mu kardynało-
wie, arcybiskupi, liczna świta, a tak-
że funkcjonariusze ochrony. Na fur-
cie był z panią Janiną alumn Jerzy 
Lachowicz. - Pamiętam, że Jerzy ro-
bił wówczas zdjęcia. I chyba Andrzej 
Bogdanowicz. A na furcie dołączyli 
do nas włoscy ochraniarze. Bardzo 
grzeczni i sympatyczni - wspomina 
kobieta. 
Papież wszedł główną furtą. Wszy-
scy księża, służba medyczna i ochro-
niarze byli bardzo zmęczeni - wspo-
mina pani Janina. - Chusteczkami 
wycierali pot z czoła. Dzień przecież 
był wyjątkowo upalny. 

nami i siostrami zakonnymi, cierpli-
wie czekała na korytarzu. 

- Jak Pani wspomina spotkanie 
 z Ojcem Świętym?
- Doczekaliśmy się spotkania z Oj-
cem Świętym - wspomina pani Jani-
na. - Nagle otworzyły się drzwi i po-
jawił się Jan Paweł II. Jednym chó-
rem zawołaliśmy: Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus! Papież od-
powiedział na pozdrowienie i zapy-
tał: A obiad już jedliście? Uklękłam 
na podeście, mowę mi odjęło, cho-
ciaż od wielu dni miałam wszystko 
ułożone, co chciałam Ojcu Święte-
mu powiedzieć. I nic nie powiedzia-
łam, tylko klęczałam, a łzy same pły-
nęły do oczu. Papież na chwilę poło-
żył rękę na mojej głowie, potem ja tę 
rękę ucałowałam. 
To nie koniec spotkań z Ojcem 
Świętym. Na piętrze na Papieża cze-
kały siostry zakonne. Pani Janina 
dołączyła do tej gromadki. Rozmo-
wa była krótka, ale bardzo serdecz-
na. Ojciec Święty wręczył różańce. - 
O, ten właśnie - pokazuje, wyjmując 
ze szkaplerzyka. Potem przez chwi-
lę modlił się. I wpisał się do księgi 
pamiątkowej. Pani Janina Kostecka 
była też przy pożegnaniu Ojca Świę-
tego.
- Zdążyliśmy zrobić pamiątkowe 
zdjęcia przy papa mobile - wspomi-
na furtianka. - I całą gromadką że-
gnaliśmy Jana Pawła II. 

Goście skorzystali z przygotowa-
nych wcześniej pokojów alumnów 
oraz pracowników naukowych. Pa-
pież wypoczywał w mieszkaniu rek-
tora Seminarium. Kuchnia szyko-
wała obiad. 

CIERplIwoŚć nAgRodzonA 
błogosłAwIEństwEm
Pani Janina koniecznie chciała zo-
baczyć Ojca Świętego z bliska. Fur-
ty nie musiała pilnować, gdyż tam 
byli Włosi. Tuż po przyjeździe Pa-
pieża widziała, jak szedł do przygo-
towanego Mu pokoju wypoczynko-
wego. Potem, wraz z kilkoma alum-

Autograf Papieża Jana Pawła II, to cenna pamiątka. Ojciec Święty z chęcią wpisywał się „ku pamięci”.
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Ojciec Święty modli się w kaplicy Seminarium

była jak najsprawniejsza. - Najwięcej 
nam pomogła siostra Janina z Rzy-
mu - zaznacza na wstępie. 
Rozmowa na temat: co ugotować 
lub upiec była krótka. Nie wymyślać, 
przyszykować to, co najlepiej umie-
cie. I koniecznie pamiętać o Wło-
chach. 

Późnym popołudniem Janina Ko-
stecka wybrała się na ulicę Mickie-
wicza. Wiedziała, że tędy przejedzie 
Ojciec Święty w drodze na lotnisko 
na Krywlanach. Tam czekał na nie-
go helikopter. Wyciąga z szuflady 
pudełko pełne świętych obrazków. 
Janina Kostecka od 1982 roku wysy-
łała do Watykanu życzenia świątecz-
ne oraz imieninowe. Zawsze kance-
laria papieska jej odpisywała. Uzbie-
rała się tego spora gromadka. 
- Już po wizycie Ojca Świętego - 
wspomina z ożywieniem pani Ja-
nina - spotkał mnie ksiądz rektor 
bp Edward Ozorowski i powiedział 
tak: Nie pojechała Pani do Watyka-
nu, więc Papież przyjechał do Pani.  
A ja przecież wiedziałam, że mnie 
nie stać na wyjazd do Włoch. I ta 
moja praca na seminaryjnej furcie, 
wizyta Ojca Świętego, to cud i naj-
wyższa ziemska nagroda - dodaje ze 
wzruszeniem.  

pAmElo, JAK KREmówKI
Siostrę Annę Wagner znalazłem 
w Łomży. Telefonicznie. Papieski 
obiad w Seminarium pamięta do-
skonale, jakby to było wczoraj. Przy 
stole, wraz z Ojcem Świętym, miało 
zasiąść około dwudziestu osób. 
Do pomocy w kuchni miała pięć 
sióstr ze swojego zgromadzenia 
„Służek”. W przededniu wizyty Ojca 
Świętego w Seminarium dołączyło 
kolejnych kilka sióstr. Aby obsługa 

- Czy Siostra pamięta, co było w pa-
pieskim menu?
- Czy pamiętam? - na pytanie od-
powiada pytaniem. - To jakby było 
wczoraj. Na stole było dużo owo-
ców: jabłka, banany, grejpfruty… 
Dzień był upalny - mówi z ożywie-
niem - więc przygotowałyśmy nie-
typowe „pamelo”, które doradziła 
siostra Janina. Taką owocową sałat-
kę, lekko schłodzoną. Do wydrążo-
nych grejpfrutów włożyłyśmy zmik-
sowane owoce bananów, pomarań-
czy, grejpfrutów, kiwi i jabłek. I to 
wszystko zalane winem Porto. Na 
stole wyglądało elegancko, a go-
ściom bardzo smakowało. Na tac-
kach były także cieniutkie plaster-
ki surowej polędwicy, ogórki, pomi-
dorki i chleb.
Ojciec Święty wypoczywał w miesz-
kaniu rektora Seminarium. Był tam 
zainstalowany specjalny telefon, łą-
czący bezpośrednio z Watykanem. 
Na stole znajdowały się owoce i na-
poje. 

Spotkanie z siostrami i klerykami
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Anna. - Do tego młode, całe ziem-
niaczki z koperkiem i bukiet wa-
rzyw: kalafior, brokuły, marchew-
ka. Jako dodatek do indyka przy-
gotowałyśmy bułeczki faszerowane 
pieczarkami. Na stołach znajdowała 
się woda mineralna z cytryną i mię-
tą, soki w kartonach, a także zwy-
kła, nieco schłodzona woda bez do-
datków. Na deser przygotowałyśmy 
coś regionalnego: nasz tradycyjny 
sernik oraz sękacze. Goście byli za-
chwyceni.  
Już po obiedzie na stole pojawiły się 
lody. Dominowała ambrozja z dużą 
ilością owoców. Ksiądz prałat Stani-
sław Dziwisz nie był zbytnio z tego 
zadowolony. Dbał przecież o papie-
skie zdrowie.
- Podgrzałyśmy więc te lody, kła-
dąc na pokrywach pucharów zapa-
lone kostki cukru nasączone spiry-
tusem - tłumaczy siostra Anna Wa-
gner. - Polewa nieco rozpłynęła się 
po owocach. No i lody nie były tak 
bardzo zimne. Ksiądz Dziwisz przy-
glądał się naszym poczynaniom  
i powiedział: Podgrzane, z dużą ilo-

pRAwIE KREsowy obIAd
-  Co podano na obiad? - pytam sio-
strę Annę.
- Przygotowałyśmy danie, które naj-
bardziej smakowało naszym profe-
sorom - mówi zakonnica. - I w któ-
rym miałyśmy największą wpra-
wę. Były więc kołdunki litewskie  
z cielęciną oraz dodatkiem barani-
ny. Do tego rosół z najprawdziw-
szych, wiejskich kur. 

- W której wsi kupiłyście te kury?
- Tego już nie pamiętam - śmieje się 
siostra Anna. - Nie zapomniałyśmy 
jednak o gościach włoskich. Przygo-
towałyśmy najprawdziwsze spaghet-
ti. Miałyśmy wielki kłopot ze znale-
zieniem pomidorów w puszkach. 
Przecież był to rok 1991. Wreszcie 
ktoś nam podpowiedział, że można 
je kupić w Warszawie. Włosi prze-
ścigali się w komplementach. 

- Co zostało podane jako drugie  
danie?
- Przygotowałyśmy pieczoną cielę-
cinę oraz indyka - wylicza siostra 

ścią dobrych owoców… Nie zaszko-
dzą. Można podać Ojcu Świętemu. 
I sam wymierzył odpowiednią por-
cję - dodaje siostra Anna.  

- Co jadł Papież?
Wszystko, co na talerz włożył Mu 
ksiądz prałat Stanisław Dziwisz - 
śmieje się  siostra Anna Wagner. 
Po obiedzie Ojciec Święty udał się 
na odpoczynek. - Nagle do naszej 
kuchni wpadł ksiądz prałat, woła-
jąc: Kawy, szybko! - wspomina sio-
stra Anna. - W tamtych czasach nie 
było jeszcze u nas ekspresu do kawy, 
więc gotowałyśmy ją w dużym ga-
rze. Ksiądz Dziwisz przelał nieco 
do mniejszego garnka. I jeszcze po-
prosił o mleko. Z tym garnkiem po-
szedł do Ojca Świętego. A potem 
powiedział, że Papieżowi kawa bar-
dzo smakowała. To były czasy, kawa 
z garnka. Papieżowi! - dodaje siostra 
zakonna. 
Janowi Pawłowi II wystarczyło 
pół godziny dobrego odpoczynku  
- w ciszy i spokoju. Koniecznie, choć 
na chwilę chciał spotkać się z pra-
cownikami Seminarium, siostrami 
zakonnymi, osobami świeckimi.

- Jak siostra wspomina bliskie spo-
tkanie z Papieżem?  
- Ojciec Święty wyszedł z aparta-
mentu całkiem wypoczęty, spojrzał 
na nas i skwitował: Wszędzie Służ-
ki, gdzie was nie ma? W tym czasie 
siostra Janina rozmawiała z Arturo 
Mari, osobistym fotografem Papie-
ża. I na dodatek znają język włoski 
- dodał Jan Paweł II. Z każdą z nas 
zamienił kilka zdań, wręczył różań-
ce. W mojej pamięci zachowało się 
takie głębokie spojrzenie Ojca Świę-
tego, jakby z każdą z nas chciał dłu-
żej porozmawiać. Ale, wiadomo, nie 
było czasu. Odprowadziłyśmy Go 
do kaplicy, gdzie przez chwilę mo-
dlił się, a potem do Sali Kazimie-
rzowskiej. 
   

Marian Olechnowicz
marolech@wp.pl

Papież wpisał się także do księgi pamiątkowej… 
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Niech myśli mkną do Boga
Jałowiec kojarzy się nam z aroma-
tycznym zapachem dymu, kiedy go 
spalamy. Ciekawie ujmuje to jedna  
z piosenek harcerskich:

Dym z jałowca łzy wyciska,
Noc się coraz wyżej wznosi. 
Strumień srebrną falą błyska, 
Czyjś głos w leśnej ciszy prosi. 

Ref.: Żeby była taka noc, 
kiedy myśli mkną do Boga, 
Żeby były takie dni, 
gdy się przy Nim ciągle jest, 
Żeby był przy tobie ktoś, 
kogo nie zniechęci droga, 
Abyś plecak swoich win 
stromą ścieżką umiał nieść. 

Zauważmy, że autor tekstu chętnie 
śpiewanej dziś piosenki sugeruje, 
że siedząc wieczorem czy nocą przy 
harcerskim ognisku, z którego uno-
si się przyjemny jałowcowy dym, ła-
two skierować nasze myśli ku Panu 
Bogu. One niejako „mkną” do Nie-
go. Niech słowa tej „jałowcowej pio-
senki” będą nam zachętą, by pod-
czas letnich wędrówek, na łonie 
przyrody, nasze myśli „mknęły do 
Boga”.
Jałowiec, po łacinie juniperus, to 
krzew, który w naszym kraju polu-
bił przede wszystkim suche bory so-
snowe. Z drewna jałowca wykonuje 
się wyroby toczone i snycerskie: la-
ski, wędziska, biczyska, wykałaczki, 
fajki. Z igliwia i owoców pochodzi 
olejek eteryczny (jałowcowy), który 
stosuje się do produkcji wódek (ja-
łowcówka, dżyn) oraz lekarstw. Igli-
wia i pędów używamy do wędzenia 
wędlin. Smakosze cenią kiełbasę ja-
łowcową, czyli wędzoną w jałowco-
wym dymie (o ile nie zabroni nam 
jej spożywać Bruksela).

JAłowIEC w pIŚmIE ŚwIętym
Jałowiec w polskich przekładach Pi-
sma Świętego występuje tylko jeden 
raz, w Starym Testamencie, w Księ-
dze Hioba. Hiob skarży się z powo-

conych wiankach na zakończenie 
oktawy Bożego Ciała. Na Kurpiach 
jałowiec wchodził w skład wień-
ca weselnego panny młodej, który 
otrzymywała od narzeczonego.
W dniu świętego Andrzeja (30 li-
stopada) panny biegły o północy do 
lasu i lewą ręką musiały urwać ga-
łązkę jałowca. Nie patrząc wraca-
ły do domu i tam dopiero można 
było na nią popatrzeć. Gałązka zie-
lona oznaczała wspaniałego, mło-
dego kawalera, kandydata na męża; 
gałązka żółknąca - to wdowiec kan-
dydatem na męża; gałązka uschnię-
ta - kandydatem stary ramol i dziad.

JAłowIEC w lItERAtuRzE pIęKnEJ
Jałowiec jest także obecny w litera-
turze pięknej. Jedna z bajek braci 
Grimm nosi tytuł „Krzak jałowca”. 
Przenieśmy się jednak bliżej, nad 
Niemen gdzieś w okolice Grodna, 
do znanych z powieści Elizy Orzesz-
kowej „Nad Niemnem” Bohatyro-
wicz. Stary Anzelm prowadzi boha-
terkę powieści Justynę do szesnasto-
wiecznego grobu Jana i Cecylii: 
Nagle Anzelm opuścił okolicę  
i z drogi, która w tym miejscu szybko  
w dół spadać zaczęła, skręcił w stronę,  
w której płynął niewidzialny stąd 
jeszcze Niemen. Było to tak, jakby  

du zmian, które doprowadziły go do 
tego, że znajduje się w takim położe-
niu, że nawet ci, którzy są na samym 
dnie drabiny społecznej naigrawa-
ją się z niego, chociaż są tak ubodzy, 
że zamiast chleba jedzą korzenie ja-
łowca: chlebem ich - korzeń jałow-
ca (Hi 30,4). Problemem jest jednak 
to, że korzeń jałowca jest po prostu 
niejadalny. W oryginale hebrajskim  
w Księdze Hioba występuje tutaj 
termin rotem, który oznacza janow-
ca, którego korzenie są również nie-
jadalne. Na korzeniach janowców 
pasożytuje jednak roślina zwana po 
łacinie cistanche tubulosa, która jest 
jadalna. Dlatego też dzięki temu pa-
sożytowi najubożsi mogli głód za-
spokoić.

JAłowIEC w tRAdyC JI ludowEJ
A w naszej tradycji ludowej jałowiec 
był zawsze postrzegany pozytyw-
nie. Domy okadzano dymem z pa-
lonych gałązek jałowca, gałązki ja-
łowca mogły znaleźć się nad drzwia-
mi lub być wetknięte za świętym ob-
razem. Dymem z palonych gałązek 
okadzano też pomieszczenie, w któ-
rym znajdowały się zwłoki, okadza-
no także krowy i pastwiska. Jałowiec 
możemy odnaleźć także w palmach 
z Niedzieli Palmowej oraz w świę-

ulICE nAszEJ pARAfII: ulICA JAłowCowA
Ulica jałowcowa znajduje się w naszej parafii na osiedlu domków jednorodzinnych przylegającym do obwodnicy i niewielkiego gaju.
jakie przesłanie niesie nam ulica jałowcowa?
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z powierzchni ziemi oblanej światłem  
i ciepłem słonecznym weszli w ocie-
niony i chłodny korytarz. Roztwo-
rzył się przed nimi parów tak długi, 
że końca jego najbystrzejsze oko do-
sięgnąć nie mogło, a tak głęboki, że 
dwie jego ściany podnosiły się nad 
nim jak wysokie góry. Zrazu ściany 
te miały pozór nagich, piaszczystych 
skał, przez niewiadome siły przy-
rody pogiętych w niezliczone garby  
i jamy, śród których gdzieniegdzie 
wyrastał krzak jałowca albo cien-
ka sośninka pochylała się nad prze-
paścią. Powoli przecież żółte ich tło 
usiewać zaczynała roślinność coraz 
obfitsza, aż wybuchały one morzem 
zieloności wszelkich odcieni, usianej 
kwiatami wszelkich barw.
Oczami wyobraźni możemy ujrzeć 
ów nadniemeński parów, którym 
zapewne przed laty płynęła jakaś 
odnoga Niemna, piaszczyste jego 
ściany upstrzone krzakami jałowca. 
Opisy przyrody mistrzów pióra nie 
tylko rozwijają naszą wyobraźnię, 

Kiedy cię Magda na wyścig z Jagatą
W bochny tulają po stole lipowym...
Zaś podebrawszy święconą łopatą,
W czeluść cię sadzą na liściu klonowym
I podpłomyki skrobają po dzieży...
A z pieca idzie na izbę duch świeży.

Dym jałowcowy jest kojarzony tu-
taj z tym, co jest najbardziej bli-
skie: z domem rodzinnym, z ojco-
wizną, z Ojczyzną, z miejscem uro-
dzenia. Może też mamy podobne 
wspomnienia z dzieciństwa, z na-
szego rodzinnego domu, z zapachu 
jałowcowego dymu? Zapach dymu 
z jałowca pamiętam doskonale z lat 
dziecinnych, kiedy to były nim wę-
dzone różne mięsne smakołyki.

Czegóż więc życzyć mieszkańcom 
ulicy Jałowcowej? Wrażliwości na 
piękno naszej polskiej przyrody, 
danej nam od Pana Boga i miłych 
wspomnień z dzieciństwa, związa-
nych ze swoim domem rodzinnym.

ks. Wojciech Łazewski

uczą także jak mamy patrzeć na ota-
czający nas świat, zwłaszcza na pięk-
no danej nam od Pana Boga przyro-
dy. I wcale nie trzeba jechać daleko 
stąd. Jej piękna, wskazującego nam 
na jego Stwórcę, możemy doświad-
czyć w urodzie krajobrazu otaczają-
cej nasze miasto Puszczy Knyszyń-
skiej. A jeżeli będziemy w Grodnie, 
to koniecznie powinniśmy się udać 
do pobliskich nadniemeńskich Bo-
hatyrowicz, by wraz z Anzelmem  
i Justyną odwiedzić grób Jana i Ce-
cylii.
Na koniec sięgnijmy jeszcze do po-
ezji Marii Konopnickiej, która po-
dobnie jak Eliza Orzeszkowa pocho-
dziła z naszych stron (Konopnicka 
- Suwałki, Orzeszkowa - Grodno) 
do jej poematu z dziejów emigra-
cji chłopskiej „Pan Balcer w Brazy-
lii”. Bohater utworu został powitany 
hen daleko, na obczyźnie, chlebem:

- «Oj, zapachniałeś ty mi wioską, chatą,
Oj, zapachniałeś dymem jałowcowym,

mEnu, CzylI Co CzłonKowIE 
AKC JI KAtolICKIEJ powInnI
W swoich założeniach Akcja Kato-
licka powinna podejmować pracę 
formacyjną, której celem jest kształ-
towanie dojrzałej wiary. Winna an-
gażować się w sprawy Kościoła, zaj-
mując znaczące miejsca w życiu 
społecznym (polityka, gospodarka, 
kultura), oczywiście na miarę swo-
ich charyzmatów i możliwości. Po-
przez aktywne działania powinna 
urzeczywistniać wartości chrześci-
jańskie w społeczeństwie. 
Członkowie Akcji Katolickiej po-
winni być najbliższymi współpra-
cownikami proboszcza, dyspozycyj-
nymi do działania w różnych dzie-
dzinach, w zależności od potrzeb, 

AKC JA KAtolICKA – z Czym to sIę JE?
akcja katolicka jest urzędem kościoła, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierar-
chią kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków akcji do odważnego i kompetentnego występowania na areopagach 
świata, do przenikania z wartościami ewangelicznymi do życia społecznego, zajmowania stanowiska zgodnego z nauczaniem kościoła  
w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Patronami akcji katolickiej w Polsce są  
św. Wojciech oraz bł. stanisław kostka starowieyski, natomiast hymnem jest pieśń „My chcemy Boga, Panno Święta”. 
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obowiązkowo rozpoczynające się 
Mszą Świętą, gdyż wiemy, że nawet 
najlepsze pomysły i chęci nie mają 
szans na realizację bez udziału Pana 
Boga. A dzięki Jego opiece i błogo-
sławieństwu udało nam się na pro-
gu naszej działalności, czyli do ubie-
głorocznych wakacji zorganizować 
I Parafialny Festyn Charytatywny 
„Kochaj Boga, szanuj drugiego czło-
wieka, walcz o rodzinę”. Festyn miał 
na celu m.in. zintegrowanie wspól-
noty parafialnej, promocję wartości 
prorodzinnych i religijnych. Jednak-
że u podstaw organizacji festynu le-
żała caritas, czyli chęć pomocy Se-
werynowi Radziszewskiemu, mi-
nistrantowi z naszej parafii, który  
w 2014 r. uległ bardzo ciężkiemu 
wypadkowi samochodowemu. 

obIAd
Śniadanie, jak to śniadanie, dodało 
nam nowych sił do pracy. A mimo że 
czas leci bardzo szybko, energii nam 
nie ubywa, a wręcz przeciwnie. Po 
wakacjach, kolejny rok formacyjny 
rozpoczęliśmy na pełnych obrotach. 
Mieszaliśmy, próbowaliśmy, smako-
waliśmy i przy pomocy Boga podali-
śmy kilkudaniowy obiad, składający 
się z różnorodnych smaków. 
Msza Święta to żywa obecność 
Chrystusa pośród nas. Bez Eucha-
rystii nie ma chrześcijaństwa. Dlate-
go, aby przybliżyć parafianom isto-
tę Mszy Świętej rozprowadziliśmy 
w liczbie 1000 szt. broszurę „Tajem-
nica Mszy Św. według Cataliny Ri-
vas”, ukazującej prawdziwe dozna-
nia, jakie miała ta współczesna bo-

jakie się pojawiają.
Ważne jest, aby Akcja Katolic-
ka tworzyła porozumienie i wspól-
ne działania różnych ruchów, orga-
nizacji, stowarzyszeń, bez narusza-
nia ich charyzmatów i tożsamości. 
Dlatego wskazane jest, aby do Akcji 
Katolickiej należeli przedstawicie-
le różnych wspólnot czy grup spo-
łecznych. I tak dzieje w naszej Para-
fialnej Akcji Katolickiej. W swoim 
gronie skupia przedstawicieli m.in. 
Przyjaciół Oblubieńca, Białej Pro-
cesji, ministrantów, rodziców dzieci  
z Eucharystycznego Ruchu Mło-
dych, nauczycieli. Jest nas ok.  
20 osób, a naszym opiekunem jest  
ks. Andrzej Ratkiewicz.
Szczegółową działalność Akcji Ka-
tolickiej naszej parafii można przed-
stawić w formie jadłospisu.

ŚnIAdAnIE
Śniadanie, to podobno najważniej-
szy posiłek całego dnia. Powinien 
być sycący i spożyty jak najszyb-
ciej po przebudzeniu. Akcja Kato-
licka została reaktywowana w na-
szej parafii pod koniec I kwartału 
2015 r. Spotkania robocze odbywa-
ją się dosyć często, a to ze względu 
na różnorodność podejmowanych 
działań, których koordynacja wy-
maga wspólnych dyskusji i przemy-
śleń. Jednocześnie raz w miesiącu 
mają miejsce spotkania formacyjne, 
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kowego wydarzenia. 
Pozytywny odbiór ubiegłoroczne-
go festynu parafialnego zaowoco-
wał w tym roku Festiwalem Ewan-
gelizacyjnym, podczas którego zbie-
raliśmy środki na rehabilitację Bart-
ka Mocarskiego i Michała Hapuno-
wicza. Dziękujemy wszystkim para-
fianom za udział i hojność płynącą  
z serca. Niech Bóg otacza was wszyst-
kich swoją opieką i wsparciem.

dEsER
Po sutym obiedzie, budzi się w nas 
jeszcze chęć na słodkie „małe co 
nieco”. Tak, deser musi być nieprzy-
zwoicie słodki. Dlatego w ramach 
deseru Bóg pragnie zaserwować 
coś dla kochających i zakochanych.  
23 czerwca zaprosiliśmy małżeństwa  
z naszej parafii na Mszę Świętą, pro-
sząc Boga o rozwój i umocnienie 
wzajemnej miłości.

KolAC JA
Gdy mówimy o kolacji, budzą się  
w nas wspomnienia i doznania 
związane z wcześniej skonsumowa-
nymi posiłkami. Nasze kubki sma-
kowe zostały rozbudzone i chce-
my więcej, dużo więcej. Kolacja to 
ostatni posiłek dnia, kolacją koń-
czy się dzień pełen radości i doznań.  
A my jeszcze nie zamierzamy koń-
czyć, dopiero się rozkręcamy i na-
bieramy wiatru w żagle. Przed nami 
jeszcze tyle do poznania i zreali-
zowania, tyle dzieł, które można  
w imię Boga i dla Boga stworzyć. 
Jeszcze wiele śniadań, obiadów i de-
serów do zaserwowania. Tak więc,  
o kolacji jeszcze nie myślimy i każ-
dego dnia prosimy Boga o Jego bło-
gosławieństwo. Bo nic dla Niego bez 
Niego. 

Monika Kościuszko-Czarniecka

liwijska mistyczka podczas Euchary-
stii. Od listopada 2015 r. wydajemy 
miesięcznik parafialny „Kazimierz”, 
którego ósmy numer trzymacie  
w swoich rękach. Miesięcznik wyda-
wany jest w nakładzie ok. 500 szt.
Jak zostało wspomniane wcześniej, 
Akcja Katolicka ma integrować ze 
sobą wspólnoty działające przy pa-
rafii. Doskonałą ku temu okazją 
było styczniowe bożonarodzeniowe 
spotkanie wspólnot zorganizowane  
w Publicznym Gimnazjum nr 15, 
w którym wzięło udział ponad  
300 osób. W tym miejscu warto 
podkreślić bardzo dobrą współ-
pracę naszej parafii, a szczególnie 
Akcji Katolickiej, z gimnazjum. Dy-
rekcja i pracownicy szkoły zawsze 
służą swoją pomocą i z otwartością 
uczestniczą w wydarzeniach propo-
nowanych przez Akcję.
Mamy Rok Miłosierdzia, który 
przypomina nam o największym  
z przymiotów Boga, a mianowicie 
o miłosierdziu. Namacalnie z Bo-
żego Miłosierdzia możemy korzy-
stać w sakramencie pokuty. My rów-
nież w tym wyjątkowym okresie po-
stanowiliśmy o tym przypomnieć. 
Broszura „Sakrament pojednania 
- pocałunek Jezusa”, rozprowadzo-
na w liczbie 800 szt., która opisywa-
ła sakrament spowiedzi według wi-
zji i doznań, wspomnianej już bo-
liwijskiej mistyczki Cataliny Rivas, 
była okazją do przypomnienia nam 
wszystkim o tym wielkim darze, ja-
kim jest miłosierdzie Boże.
Wolontariat parafialny Światowych 
Dni Młodzieży to kolejne działanie, 
którym zajmuje się Parafialna Akcja 
Katolicka. Podczas pełnionych od 
października dyżurów prowadzili-
śmy zapisy rodzin chętnych do przy-
jęcia młodzieży, która przybędzie do 
naszej parafii w ramach Diecezjal-
nych Dni Młodzieży. Młodzież z Li-
twy, Rosji i Białorusi przyjeżdża do 
nas 20 lipca. Prowadziliśmy również 
zapisy osób z naszej parafii chętnych 
na wyjazd do Krakowa na central-
ne obchody Światowych Dni Mło-
dzieży i spotkanie z Ojcem Świętym 
Franciszkiem. Liczymy i prosimy  
o modlitwę, pomoc i wsparcie du-
chowe przy organizacji tego wyjąt-
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dobRo polsKI nA JwAżnIEJszE
Jadwiga to jedna z trzech córek 
Ludwika Węgierskiego, ostatnie-
go władcy z dynastii Piastów, któ-
ry 17 listopada 1370 roku, po śmier-
ci Kazimierza Wielkiego, został kró-
lem Polski. Ludwik nie przykładał 
się do rządzenia Polską, powierzył 
władzę swej matce Elżbiecie, któ-
ra choć biegła w sprawach polityki, 
gorąco umiłowała sobie wesołe to-
warzystwo i zabawy organizowane 
na dworze w Krakowie. Sam zaś Lu-
dwik powrócił na Węgry, nie trosz-
cząc się zupełnie o narastające na-
pięcia polityczne pomiędzy Koroną 
a jej sąsiadami. Rusini i Litwini pa-
lili wsie i mordowali ludność, a roz-
zuchwaleni bezładem Krzyżacy za-
przestali składać hołd Koronie Pol-
skiej. 
Mówiono przez to, że Ludwik był 
ojcem dla Węgier, zaś ojczymem dla 
Polski. Wszystkie te krzywdy i nie-
dole narodu polskiego oraz ozię-
błość swego ojca sowicie wynagro-
dziła nam słodka i tkliwa Jadwiga. 
Zaręczona w dzieciństwie z Wilhel-
mem, synem Leopolda II Austriac-
kiego, pomimo ogromnej miłości, 
jaką go darzy, poślubia Władysława 
Jagiełłę i przyczynia się do połącze-
nia Litwy z Polską oraz krzewienia 
chrześcijaństwa na terytorium Li-
twy. Tym samym rozpoczyna wiel-
kie dzieło przygotowania narodu do 
konfrontacji z Krzyżakami, z któ-
rej to powierzony jej naród wyszedł 
opromieniony chwałą niebywałe-
go męstwa. „Dopóki ja żyję - mó-
wiła młodziutka Jadwiga do Krzy-
żaków - zdołam wstrzymać tę srogą 
wojnę, która wam grozi, tak za obec-
ne, jak i dawne krzywdy królestwu 
polskiemu wyrządzone, ale po mej 
śmierci wiedzcie, że ze sprawiedli-
wych wyroków Bożych straszne cze-
kają was klęski za to, że panom swo-
im dobrodziejom i twórcom swoje-
go bytu, których chlebem, jałmużną 

„A Któż Im łzy powRóCI...” -ŚwIętA JAdwIgA
W prezbiterium naszego kościoła wśród wizerunków kilku świętych widnieje postać św. jadwigi królowej. Wyjątkowa to święta, która mo-
głaby być wzorem dla wielu młodych kobiet, matek, żon, a także przykładem troski o Ojczyznę dla rządzących. jest niewątpliwie patronką 
ludzi ubogich i potrzebujących.
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działa Jadwiga, dając tym wyraz de-
likatności uczuć i serdecznym wnik-
nięciem w dolę biednego ludu, czym 
wielce zadziwiła Jagiełłę, gdyż mó-
wić tak mogła jedynie prawdziwie 
wierząca chrześcijanka. Była to cen-
na lekcja miłości bliźniego dla króla.

bóg nA pIERwszym mIEJsCu
Bardzo ważną rolę odegrała Jadwi-
ga również w chrystianizacji Li-
twy. W czasie chrztu Litwy Jagieł-
ło na dowód zasług swej małżon-
ki wypowiedział te słowa: „Przez 
ciebiem ten Krzyż Zbawiciela umi-
łował, przez ciebiem się nawrócił, 
przez ciebie też Litwa nasza Dziec-
kiem Kościoła Rzymskokatolickiego 
się stanie”.
Jadwiga Królowa odeszła do Pana 
17 lipca 1399 r. pełna zasług i w opi-
nii świętości, w kilka dni po śmierci 
swojej maleńkiej córki.
Starania o proces kanonizacyjny 
rozpoczęto już 20 lat po jej śmierci 
i zajęto się rozpoznawaniem przy-
pisanych jej cudów. Lecz na sku-
tek wygaśnięcia dynastii Jagiello-
nów oraz niekorzystnych stosun-
ków politycznych w naszej ojczyź-
nie zaprzestano zajmowania się tą 
sprawą. Dopiero w 1910 roku z oka-
zji 500. rocznicy zwycięstwa Orę-
ża Polskiego nad krzyżacką potęgą 

przypomniano rodakom postać na-
szej świętej królowej, która niegdyś  
w natchnionych słowach przepo-
wiedziała pysznym rycerzom krzy-
żackim ich zgubę. Wokół grobo-
wej płyty Jadwigi odrodził się prze-
rwany ruch kultu i ufność w jej orę-
downictwo. Niebawem pojawi-
ły się dziękczynne wota, odbywa-
ły się liczne pielgrzymki składające 
tam dowody czci narodowej. Beaty-
fikowana została 8 czerwca 1979 r.  
w Krakowie przez papieża Jana Paw-
ła II, kanonizowana również w Kra-
kowie 8 czerwca 1997 r. Doczesne 
szczątki złożone są w katedrze wa-
welskiej.
Dzień poświęcony św. Jadwidze 
Królowej przypada na 8 czerwca 
i jest wspomnieniem obowiązko-
wym. Zawsze podczas Mszy Świę-
tej ku jej czci i za jej wstawiennic-
twem prosimy o gorliwe krzewienie 
wiary i miłości do Boga oraz czyn-
ną braterską gotowość zaspokajania 
potrzeb bliźnich.
Św. Jadwigo Królowo, patronko Oj-
czyzny naszej i miłosiernej miło-
ści wobec bliźnich, wstawiaj się za 
nami.

Andrzej Zieniewicz

i nadaniami żyjecie, tak przeciwny-
mi staliście się wrogami”.  I dalej po-
daje zasłużony kronikarz Długosz: 
„kiedy w katedrze krakowskiej dnia 
18 lutego 1386 roku młodziutka Ja-
dwiga oddawała rękę Jagielle pę-
kło w tej samej chwili pierwsze koło  
u wozu fortuny krzyżackiej”. 

Caritas w nA JCzystszEJ postACI 
Przez lata swych rządów otaczała 
nieustanną opieką wszystkie war-
stwy społeczne, doskonale rozu-
miejąc potrzeby swych poddanych. 
Wielokrotnie Jadwiga dowodzi-
ła swego miłosierdzia wobec naj-
niższych stanów. Przykładem niech 
będzie jej kojący wpływ na Jagieł-
łę, który wpadł w gniew po tym, jak 
kapituła gnieźnieńska powołując się 
na przywilej koszycki znoszący obo-
wiązkową daninę, nie pozwoliła nic 
z polskich wsi kościelnych, na po-
trzeby goszczącego tam dworu, wy-
dać. Lecz Jagiełło łatwo się rozczulał 
i miękł pod wpływem swej nadobnej 
oblubienicy. Zwrócił więc zagarnię-
tą własność chłopom, sowicie wy-
nagradzając wyrządzone krzywdy, 
a do swej królowej rzekł: „Wszystko 
już naprawione - uczyniłem czegoś 
żądała, dobytek kmiotkom powró-
cony”. „Powrócono im dobytek, ale 
któż im ich łzy powróci” - odpowie-

modlItwA zA wstAwIEnnICtwEm Św. JAdwIgI KRólowEJ

ŚWIĘTA JADWIGO KRÓLOWO!
ORĘDOWNICZKO PRAWDY I DOBRA,

PANI PIĘKNA I MIŁOSIERNA
TY, KTÓRA PATRZYŁAŚ OCZYMA WIARY

PATRONKO NASZA!
WIARĘ ŚWIATŁĄ I ŻARLIWĄ, 

STRAŻNICZKO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KULTURY I OBYCZAJÓW,
BĄDŹ NAM WZOREM ŚWIECKIEJ ŚWIĘTOŚCI.

I CZYNIŁAŚ ZGODNIE Z TYM, CO CI BÓG OBJAWIŁ –
UPROŚ NAM U CHRYSTUSA, NASZEGO PANA

I ŁASKĘ, BYŚMY ŚWIADECTWEM ŻYCIA I SŁOWEM
MOGLI DZIELIĆ SIE WIARĄ Z INNYMI. AMEN.
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żmudź 
Zanim dotrzemy do delty Niemna, 
możemy zwiedzić kilka interesują-
cych miejsc. Przede wszystkim po-
lecam małą miejscowość Degucie 
(Deguciai), w której znajduje się je-
dyny na Litwie drewniany kościół 
wzniesiony na planie trójkąta, pod 
wezwaniem św. Wincentego Ferra-
riusza, fundowany przez Tadeusza 
Billewicza w połowie XVIII wie-
ku. Ród Billewiczów znany jest nam  
z „Potopu” Henryka Sienkiewicza, 
zwłaszcza dzięki Oleńce Billewi-
czównie i zakochanemu w niej An-
drzejowi Kmicicowi. 
Wewnątrz kościoła możemy podzi-
wiać trzy drewniane osiemnasto-
wieczne ołtarze, wykonane przez lu-
dowych artystów. Kościoły w kształ-
cie trójkąta o równych ramionach 
symbolizują Trójcę Świętą. Na Li-
twie odnajdziemy jeszcze jeden ko-
ściół wzniesiony na planie trójką-
ta, w Poniewieżyku, w powiecie ko-
wieńskim. Jest on jednak murowany 
a nie drewniany.
Inna ciekawa miejscowość w żmudz-

kiej części powiatu to Szweksznie 
(Sveksna). W tym miasteczku znaj-
duje się jeden z największych ko-
ściołów na Litwie: monumentalna, 
neogotycka świątynia pod wezwa-
niem św. Jakuba, fundacji rodziny 

Platerów. Ród Platerów na Litwie 
znany jest dzięki wspaniałej posta-
ci Emilii Plater, bohaterki powstania 
listopadowego, której śmierć opisał 
poetycko Adam Mickiewicz.
Niepodal kościoła możemy zwie-

lItwA powIAtowA: powIAt szyłoKARCzmA (lIt. sIlutE)
dzisiaj chciałbym zaprosić do zwiedzenia na Litwie powiatu, obejmującego deltę Niemna, która jest chyba na naszym kontynencie euro-
pejskim niepowtarzalna. Powiat znajduje się w dwóch różnych krainach historycznych: Małej Litwie i Żmudzi. Mała Litwa to wąski pas zie-
mi wzdłuż Niemna aż do jego ujścia oraz wzdłuż Zalewu kurońskiego. Żmudź to tereny położone dalej od Niemna i od Zalewu. historycz-
nie, obszar Małej Litwy do dawne Prusy książęce, później Wschodnie, obszar Żmudzi to tereny dawnego Wielkiego księstwa Litewskiego.

Monumentalny kościół w Szwekniach, fundo-
wany przez Platerów

Dar męża dla żony

Drewniany osiemnastowieczny kościół na planie trójkąta w Deguciach
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dzić to, co pozostało po Platerach, 
zachował się bowiem między inny-
mi park, a także empirowy pałacyk, 
wzniesiony w 1880 roku przez hra-
biego Adama Platera dla jego żony, 
Genowefy z Pusłowskich. 
Tak hojnego mieć męża, być może 
westchnie niejedna z czytelniczek 
tego zaproszenia do powiatu Szyło-
karczma.

mAłA lItwA
Przenieśmy się teraz na Małą Litwę. 
To tereny dawnych Prus Wschod-
nich, podobnie jak w Polsce Mazu-
ry. Stare budownictwo jest tutaj bar-
dzo podobne do tego, jakie znajdu-
je się w naszym kraju na obszarze 
Mazur. Nie dojeżdżając do delty, na 

przedmieściach Szyłokarczmy, znaj-
dują się Maciki (Macikai), w którym 
po inwazji na nasz kraj we wrześniu 
1939 roku Niemcy urządzili obóz 
koncentracyjny dla polskich jeńców 
wojennych. Od 1942 roku więzio-
no w nim także alianckich pilotów 
i ich pomocników, wziętych do nie-
woli. W 1944 roku obóz ewakuowa-
no. Jeniecki obóz „zagospodarowa-
li” Sowieci, umieszczając w nim naj-
pierw jeńców niemieckich. W roku 
1948 obóz przejęło NKWD i umie-
ściło w nim więźniów politycznych, 
głównie z Litwy, zarówno Litwinów, 
jak i Polaków. Obóz zlikwidowano 
w 1955 roku. Na jego terenie znaj-
duje się pomnik poświęcony pol-
skim jeńcom wojennym i polskim 
ofiarom represji stalinowskich.
Sama delta Niemna jest otoczona 
ochroną tworząc Park Krajobra-
zowy. Niemen tworzy deltę o dłu-
gości 6-7 kilometrów i szerokości  
12-15 km. Rzeka w ujściu dzieli się 
na szereg odnóg, które sprawiają, 
że pomiędzy nimi znajduje się aż  
21 wysp - polderów. 
Odnoga Niemna wysunięta naj-
bardziej na południe jest jednocze-
śnie granicą pomiędzy Litwą a Ob-
wodem Kaliningradzkim (Rosja). 
Na terenie delty znajdują się też je-
ziora, także zarastające. Niesamo-
wicie jest tutaj wczesną wiosną, po-
nieważ część polderów jest zalana 

Gorąca zupa rybna na statku

Płyniemy jedną z odnóg Niemna

Tablica upamiętniająca zmarłych w obozie Polaków
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Msza św. niedzielna w kościele katolickim w Szyłokarczmie, sprawowana w języku litewskim

Przylądek Vente

wodą. Grupa z naszej parafii zwie-
dzała omawiany powiat na począt-
ku maja i mogła podziwiać tę nie-
słuchanie urokliwą wodną krainę. 
Po delcie pływają statki turystyczne: 
można popłynąć rejsowym lub też - 
jeżeli jest to większa grupa - wynająć 
cały dla siebie.
Niezapomniane wrażenie robi przy-
lądek Vente z dziewiętnastowiecz-

ną latarnią morską, na którą można 
wspiąć się samemu. Na przylądku 
tym Krzyżacy wybudowali w poło-
wie XIV wieku zamek Vindenburg, 
który bardzo szybko został pochło-
nięty przez fale morskie. 
Koniecznie też trzeba zajrzeć do li-
tewskiej Wenecji, czyli wsi Minija. 
Główna ulica tej wsi to jedna z od-
nóg Niemna. Aby więc odwiedzić 

sąsiada po przeciwnej stronie ulicy, 
należy wsiąść do łodzi, by przepra-
wić się na drugi brzeg.
W niedzielnej Mszy św. może-
my uczestniczyć w stolicy powiatu,  
w Szyłokarczmie, oczywiście w ję-
zyku litewskim. Co nas w dawnym 
poniemieckim kościele katolickim 
pozytywnie zaskoczyło? Obecność 
wielu ministrantów i dzieci.
A co z noclegami? Na terenie del-
ty możemy przenocować w jednym 
z gospodarstw agroturystycznych. 
Warto zobaczyć ten piękny zakątek 
Litwy. Polecam. 

ks. Wojciech Łazewski
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„bóg nIE umARł 2”
Ile razy w swoim życiu stajemy 
przed dylematem: czy powinni-
śmy otwarcie mówić o Panu Bogu? 
W szkole, pracy, kawiarni, na za-
kupach? Każde nasze przyjście do 
kościoła jest potwierdzeniem (nie 
tylko) naszej wiary, ale czy rów-
nież na co dzień jesteśmy w stanie 
postępować jak dzieci Chrystusa?
Film „Bóg nie umarł 2” opowiada  
o amerykańskiej nauczycielce hi-
storii, która otwarcie powiedziała 
o Chrystusie podczas swojej lekcji. 
Grace Wesley jest samotną kobietą 
opiekującą się chorym ojcem, ale 
przede wszystkim jest katoliczką. 
Główna bohaterka filmu Harolda 
Cronka nie tylko nie wstydzi się 
Jezusa, ale każdego dnia żyje Jego 
słowem: w kontakcie z drugim 
człowiekiem, w pracy i w czasie 
wolnym. 
Jednak jej wiara nieoczekiwa-
nie zostaje wystawiona na próbę. 
Grace zostaje zawieszona w obo-
wiązkach po tym, jak na własnych 
zajęciach jednym tchem wymie-
niła Gandhiego, Martina Luthera 
Kinga i Chrystusa, a kiedy zdecy-
dowała się nie przepraszać za swój 
czyn, amerykańskie szkolnictwo 
wytacza jej pokazowy proces.
Harold Cronk w swoim filmie nie 

płyty z jego muzyką krążą jeszcze 
po kraju. 
Płyta „Drogi” to ostatnia, świet-
nie wydana płyta Stróżów i - jak ją 
określili członkowie zespołu - jest 
„powrotem do początku”. Za na-
mową sympatyków podjęli dzia-
łania, których celem było wydanie 
płyty z reedycją utworów zareje-
strowanych w latach 2002-2005. 
Dla zachowania „Ducha Czasu Ła-
ski”, w którym utwory powstawały, 
i z woli pozostania autentycznym, 
członkowie zespołu postanowi-
li nie ingerować technicznie w 
strukturę nagranych już piosenek, 
zachowując ich pełną oryginal-
ność.
Na płycie usłyszymy m.in. dobrze 
znane „Drogi”, „Psalm 84”, „Wspa-
niały jest majestat Twój”, „Skała”, 
„Krzyżu Święty” i wiele innych 
utworów muzycznie balansują-
cych na pograniczu popu i łagod-
nego rocka, w całości natomiast 
zachowanych w klimacie modli-
twy, rozważania i uwielbienia. To 
w sumie siedemnaście piosenek 
zebranych w jedno wydawnictwo. 
Wykonaniu kilku z nich towarzy-
szy sześćdziesięcioosobowy Chór 
Salezjańskich Wspólnot Ewange-
lizacyjnych. 
Ta płyta to gratka dla sympaty-
ków Stróżów Poranka i również 
dla osób niemających do tej pory 
styczności z tym zespołem, ale 
przede wszystkim cenna płyta do 
kolekcji dla miłośników muzy-
ki chrześcijańskiej. Dodatkowym 
bonusem jest strona wizualna, 
gdyż płyta oprawiona jest pięknym 
malarstwem i grafiką autorstwa 
Krzysztofa Paradysza.

Monika Kościuszko-Czarniecka

muzyKA

„dRogI” - stRóżE poRAnKA
Proponując naszym Czytelnikom 
coś do posłuchania, nie zapomi-
namy o miłośnikach żywszego i 
mocniejszego uderzenia. Dzisiaj 
proponuję płytę zespołu Stróże 
Poranka. To polska grupa muzycz-
na grająca muzykę chrześcijań-
ską, głównie rock, która powstała 
w 2002 r. wśród młodych ludzi 
wywodzących się z Salezjańskich 
Wspólnot Ewangelizacyjnych. 
Stróże Poranka to interesująco 
brzmiący zespół, który niestety 
zawiesił już swoją działalność, ale 

uciekł od charakterystycznego hol-
lywoodzkiego stylu. Dodatkowo 
reżyser posługuje się najprostszymi 
mechanizmami, gdzie krystalicz-
ną biel symbolizuje nauczycielka,  
a czerń - prokurator, oświata i 
wszyscy przeciwnicy Grace. Dzię-
ki takiemu zabiegowi odbiorca 
zmuszony jest do postawienia się 
po jednej ze stron, z czego jedyną 
słuszną jest obrona pokrzywdzo-
nej. 
Taka budowa filmu ułatwia  jego 
odbiór katolikowi, ale utrud-
nia postrzeganie innym ob-
serwatorom. Dlatego obraz 
Harolda Cronka polecam oso-
bom związanym z Kościołem, 
bo problem przedstawiony  
w filmie z pewnością spotka lub 
spotkał każdego chrześcijanina. 
     
  Marcin Łopienski
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KąciK Małego KaziuczKa
Opowieści Siostry Basi - Serce, które czasem boli
- Babciu powiedz mi proszę, czy serce może pęknąć? - Kasia wdrapała się babci na kolana i objęła 
ją za szyję.
- Dlaczego pytasz Kasiu i czemu jesteś taka smutna? - Babcia przytuliła wnuczkę, która patrzyła na 
nią swoimi wielkimi, niebieskimi oczami.
- Słyszałam jak wczoraj mamusia mówiła tatusiowi, że chyba pęknie jej serce. Nie chcę żeby tak się 
stało. Babciu, czy ono pęka, tak jak balon? – spytała zaniepokojona wnuczka.
- Nie Kasiu, to tylko takie powiedzenie. Jeżeli ktoś ma 
poważne zmartwienie albo został skrzywdzony, to mówi,  
że boli go serce tak bardzo, że chyba mu pęknie.
- Jak myślisz babciu, kto skrzywdził mamusię i o co się martwi?
- Widzisz Kasiu, wasz tatuś wyjeżdża do pracy na dłuższy czas. Wiesz jak bardzo mamusia go kocha. 
Tatuś musi was zostawić, by zapracować na utrzymanie. Ty też będziesz za nim tęsknić, prawda?
- Och tak babciu, bardzo. Obiecałam tacie, że będę bardzo dzielna i nie będę płakać.
- Zuch dziewczynka – pochwaliła wnuczkę babcia - możesz pocieszyć mamusię, jak narysujesz jej 
coś ładnego na tej kartce to będzie bardzo zadowolona.
- Dzień dobry wszystkim – powiedziała wchodząc do kuchni Asia – niechcący słyszałam waszą 
rozmowę. Ja też zrobię dla mamusi coś, co sprawi jej radość. Natomiast wieczorem Kasiu pójdziemy 
na nabożeństwo czerwcowe. Ksiądz mówił nam na religii, że Jezus także czeka na tych, którzy chcą 
pocieszyć Jego Serce zranione dla nas.
- Jak to zranione? To Pana Jezusa też boli Serce? – zapytała Kasia.
- Popatrz – Asia wyjęła z plecaka zeszyt do religii – widzisz tu jest obrazek Serca Pana Jezusa. Ciernie 
to są nasze grzechy. Gdy robimy coś złego, to wbijamy te ciernie Jezusowi. Ksiądz nam mówił, że 
jeżeli chcemy wyjąć je z Serca Pana Jezusa, musimy zrobić coś dobrego. Jeżeli wcześniej uczyniliśmy
coś złego, trzeba się przyznać i przeprosić.
Asia usiadła obok babci i oparła swoja głowę o jej ramię.
- Babciu, ja bardzo przepraszam, że wczoraj nie posłuchałam ciebie i nie poszłam po zakupy. Sama 
musiałaś dźwigać ciężkie siatki na 4 piętro. Już zawsze będę ci pomagać i Kasią oraz Grzesiem zajmę 
się bez dąsów. Czy myślisz, że wtedy Jezusa będzie mniej boleć Serce?
- Z pewnością Asiu - babcia z uśmiechem popatrzyła na wnuczkę - Pójdę z wami do kościoła. Też 
chcę pocieszyć Pana Jezusa i wynagrodzić za grzechy swoje i tych, którzy nie pamiętają o Nim – 
powiedziała starsza pani.
- Co to znaczy wynagrodzić? – zapytała Kasia.
- To właśnie znaczy naprawić coś, co się źle zrobiło. Można też wynagradzać w imieniu 
innych, modląc się za nich lub ofiarując cierpienia. Na przykład ty Kasiu możesz 
ofiarować Panu Jezusowi swoją tęsknotę za tatusiem, gdy wyjedzie. Tak wielu ludzi 
nie pamięta o Bogu, także dzieci o Nim zapominają. Okłamują rodziców, zaczepiają  
i krzywdzą słabszych od siebie. Czerwiec to właśnie miesiąc, w którym wynagradzamy Jezusowi za 
to wszystko, by Jego Serce chociaż troszkę mniej cierpiało.
- Teraz już rozumiem, co tatuś miał na myśli, mówiąc mamusi, że jak wróci, to wynagrodzi jej i nam 
wszystkie chwile spędzone osobno.
- Wiesz co moja mała, mądra siostrzyczko? – powiedziała Asia - wkrótce jest Dzień Ojca. Napiszemy 
dla tatusia piękne życzenia i zrobimy laurkę.
- Super – zawołała Kasia.
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Rozwiąż krzyżówkę  

 

1. 
 

             
2. 

 
             

3. 
 

             
4. 

 
             

5. 
 

             
6. 

 
             

7. 
 

             
8. 

 
             

9. 
 

             
10. 

 
             

11. 
 

             
12. 

 
             

13. 
 

             
 

 
1. Wyprowadził lud wybrany z Egiptu 
2. Zabił swojego młodszego brata 
3. Stracił swoją wielką siłę, gdy obcięto mu włosy 
4. Pomógł Dawidowi, podczas jego ucieczki przed królem Saulem 
5. Był pierwszym patriarchą Izraela 
6. Był bratem i pomocnikiem Mojżesza 
7. Bóg kazał, jego ojcu, złożyć go w ofierze 
8. Miał widzenie czterech niezwykłych istot 
9. Olbrzym, którego pokonał Dawid 
10. Żona patriarchy Jakuba 
11. Stracił wszystko, a mimo to nie wyrzekł się Boga 
12. Zbudował słynną arkę 
13. Słynął ze swojej niezwykłej mądrości 
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Zaczynając od literki oznaczonej strzałką, przejdź po całej tabeli i pozbieraj litery. Dla ułatwienia 
podpowiedź: 
Stojąc na polu z ramką podwójną, przejdź w prawo 
Stojąc na polu z ramką pojedynczą, przejdź w dół 
Stojąc na polu z ramką przerywaną, przejdź w górę 
Stojąc na polu z ramką z kresek i kropek, przejdź w lewo. 
 

 

  

Zgadnij kto, do kogo i kiedy powiedział te słowa? Szyfr na dole strony  

2/4 8/4   5/2 7/1 8/3 2/4 7/1 1/4   6/3 4/2 4/3 2/4 7/3,   4/1 5/4 8/4 7/2 4/2   8/3 6/2 1/1 8/2 1/1   4/2   2/3 1/1   
2/4 7/1 5/2   8/3 6/2 1/1 7/2 7/1   5/4 3/1 3/4 6/1 3/4 5/2 8/1   6/2 4/3 1/4 4/1 4/2 5/3 8/2   1/3 5/3 5/2,   1/1    
3/1 7/3 1/1 1/3 8/4   6/3 4/2 7/1 6/2 4/2 7/1 7/2 2/3 7/1   2/3 4/2 7/1   6/3 7/3 6/4 7/1 1/3 4/3 2/2 2/1   2/2 4/3.          

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                   A Ą B C Ć D E Ę 
 

F G H I J K L Ł 
 

M N Ń O Ó P R S 
 

Ś T U W Z Ź Ż Y 
    

 
          

 
      

    
  

  
        

 
  

  
        

   
  

  
  

         
        

  
  

    
  

 
  

     
      

 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

Zgadnij kto to?
W wieku 10 lat została królową Polski. Dzięki jej małżeństwu z Władysławem Jagiełłą, zaistniała unia Polski z Litwą.  
Zmarła mając 25 lat. Beatyfikowana w 1979 roku i kanonizowana w roku 1997 na krakowskich Błoniach, przez papieża 
Jana Pawła II. Jej kanonizacja była pierwszą w dziejach kanonizacją na ziemi polskiej.

Rozwiąż krzyżówkę  :)

Zgadnij kto, do kogo i kiedy powiedział te słowa? Szyfr na dole strony :)

Zaczynając od literki oznaczonej strzałką, przejdź 
po całej tabeli i pozbieraj litery. Dla ułatwienia 
podpowiedź:
Stojąc na polu z ramką podwójną, przejdź w prawo
Stojąc na polu z ramką pojedynczą, przejdź w dół
Stojąc na polu z ramką przerywaną, przejdź w górę
Stojąc na polu z ramką z kresek i kropek, przejdź  
w lewo.


