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Drodzy Czytelnicy! Drodzy Parafianie!
Kolejny, trzynasty numer naszego miesięcznika „Kazimierz” przypada na czas karnawału oraz licznych zabaw i imprez 
karnawałowych. Dlatego przedstawimy trochę inne ujęcie tego tematu, widziane oczami młodzieży i osób trochę 
starszych. Nie mogliśmy pominąć tak ważnego tematu,  jakim jest kwestia ekumenizmu, gdyż w styczniu przypada 
kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nie zabraknie artykułu o kolejnej ulicy naszej parafii. Styczeń to 
miesiąc, w którym składamy życzenia naszym babciom i dziadkom, w związku z czym w tym numerze „Kazimierza” 
znajdzie się kilka słów właśnie im poświęconych. Czy Chrystus może do nas zadzwonić, czy też posłużyć się w tym 
celu drugą osobą? To i wiele innych informacji przeczytacie Państwo w niniejszym numerze naszego pisma.

Redakcja miesięcznika „Kazimierz”

od REdAKC JI

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To 
ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam 
wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A 
oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba 
mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Życie każdego z nas, każdego chrześcijanina jest sakramentalne - tego chciał Jezus. Pierwszym sakramentem jest 
Chrzest Święty. To on otwiera nam drogę do innych, kolejnych sakramentów, z których mamy przywilej i obowiązek 
korzystać, jeśli chcemy, aby ta ciasna brama, prowadząca do zbawienia, o której mówi Jezus, stała się naszym udziałem.  
Nigdy też dość przypominać, że Bóg, który objawił nam się w pełni i prawdziwie w Jezusie, powiedział do Ciebie i do 
mnie: „Ty jesteś mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”, czyli inaczej mówiąc: Jesteśmy przyjaciółmi, jestem 
twoim przyjacielem. Każdy z nas usłyszał te słowa od Boga przy swoim chrzcie. To wielkie, ogromne wyróżnienie być 
przybranym dzieckiem Boga, być Jego przyjacielem, ale też wielka odpowiedzialność, żeby tego nie zmarnować. 
Bycie przyjacielem upoważnia przyjaciół do powiedzenia sobie gorzkich słów, powiedzenia prawdy, nawet tej 
najgorszej, upoważnia nawet do pokłócenia się, ale w przyjaźni jest też tak, że od razu wracamy do pełnej jedności, do 
zgody, bo kochamy tę osobę. I tak jest z tym synostwem i przyjaźnią z Bogiem. Bóg ma prawo powiedzieć nam kilka 
gorzkich słów, ma prawo dopuścić do pewnych trudnych, nawet bolesnych sytuacji i my mamy też prawo powiedzieć, 
co o tym myślimy, ale miłość obustronna powoduje, że ponownie wpadamy sobie w ramiona. Bóg ma je zawsze 
otwarte, ale czy ja swoje ramiona otwieram w kierunku Boga? I Bóg zawsze mówi do nas: Jestem Twoim Ojcem, 
jestem przyjacielem. A czy Ty nazwiesz siebie synem Boga, Jego przyjacielem?
 

ks. Andrzej Ratkiewicz
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8. skarbniCy TradyCJi rodzinnyCh

FelieTon
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ŚWiadecTWo
20. doświadCzyć w żyCiu ChrysTusa

HisToria
21. naJwiększy zryw niepodległośCiowy polaków
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32. krzyżówka, huMor, łaMigłówki, zgadniJ: kTo To?
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historia dziejów człowieka w dużej części stanowi historię jego słabości i upadków. Skażenie natury ludzkiej, jakie nastąpiło w wyniku grze-
chu pierworodnego, ma konsekwencje w różnych aspektach życia ludzkiego i często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo rzutuje on na na-
sze życie. to przez niego od zarania dziejów człowiek ma skłonność do różnych słabości, ulegania pokusom czy zaznaczania swojej odrębno-
ści i indywidualizmu. te ostatnie cechy same w sobie nie są złe, jednak stają się szkodliwe, gdy istnieją kosztem najwyższych wartości, ja-
kimi są prawda i dobro. Nie inaczej było w przypadku wewnętrznych podziałów wśród chrześcijan, które doprowadziły do powstania wielu 
różnych odłamów w dziejach religii chrześcijańskiej.

Aktualnie możemy mówić o istnie-
jących na świecie ponad 350 wy-
znaniach chrześcijańskich, któ-
rych trzon stanowi wiara w  Jezu-
sa - w  tego samego Boga, pojmo-
wana jednak na różne sposoby. Ten 
niezwykle bolesny problem został 
dostrzeżony, dlatego powstała idea 
pojednania wszystkich chrześcijan 
i podjęcia dzieła ekumenizmu. Na-
leży przy tej okazji zwrócić uwagę, 
że ekumenizm odnosi się do wsze-
lakich działań zmierzających do po-
jednania wyznań chrześcijańskich. 
W  przypadku poszukiwania jakiej-
kolwiek wspólnej płaszczyzny poro-
zumienia z  religiami takimi jak ju-
daizm, buddyzm czy islam, może-
my mówić o dialogu międzyreligij-
nym. Tu, bowiem różnice religijne 
są zbyt duże, by mieć nadzieję na ry-
chłe zjednoczenie, o ile w ogóle jest 
ono możliwe. 
Ekumenizm to szereg różnego ro-
dzaju inicjatyw i  działań zmierza-
jących do powrotu chrześcijan do 
pierwotnej jedności - takiej, jaka ist-
niała w początkach chrześcijaństwa 
i jaką zaplanował Jezus Chrystus do-
konując dzieła Zbawienia. Mając na 
względzie taką rzeczywistość, Ko-
ścioły chrześcijańskie porozumiały 
się na płaszczyźnie podejmowania 
inicjatyw zmierzających do pojed-
nania, erygując m.in. Tydzień Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan. 

„poJEdnAnIE - mIłość 
ChRystusA pRzynAglA nAs”
Tydzień Modlitw o  Jedność Chrze-
ścijan ma dość bogatą tradycję 
i  przebiega według schematu za-
twierdzonego przez Polską Radę 
Ekumeniczną i  Radę ds. Ekumeni-
zmu Konferencji Episkopatu Pol-
ski. Tradycją jest, że odbywa się on, 
co roku, między 18. A 25. Stycznia. 
Jak dowiadujemy się z broszury za-
wierającej materiały związane z jego 
obchodami, „termin ten został za-
proponowany przez pioniera ru-
chu ekumenicznego, Paula Watso-
na z  USA, w  1908 r., aby obejmo-
wał czas między dniem wspomina-
jącym św. Piotra, a dniem upamięt-
niającym nawrócenie św. Pawła? Na 
półkuli południowej, gdzie w stycz-
niu zwykle trwają wakacje, Tydzień 
Modlitw o  Jedność Chrześcijan jest 
zazwyczaj obchodzony w innym ter-
minie, np. w  okresie obejmującym 
święto Pięćdziesiątnicy (propozycja 
ruchu „Wiara i Ustrój” z 1926 r.), co 
również zyskuje rangę symbolu”. 
W tym okresie chrześcijanie różnych 
wyznań na całym świecie odbywa-
ją spotkania, uczestniczą w  ekume-
nicznych nabożeństwach, modlą się 
razem, organizują konferencje, jak 
i  różnego rodzaju wydarzenia kul-
turalne. W roku 2017 Tydzień Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan przebie-
ga pod hasłem „Pojednanie - miłość 
Chrystusa przynagla nas”.
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tydzIEń modlItw o JEdność ChRzEśCIJAn

oKtAwA modlItw
Każdego roku materiały do rozwa-
żań przygotowują Kościoły z  róż-
nych krajów. Aktualny Tydzień Mo-
dlitw został przygotowany przez 
chrześcijan z  Niemiec. Tradycyjnie 
też, każdy dzień ma konkretny te-
mat, który jest rozważany podczas 
modlitw i konferencji. 
W  tym roku pierwszy dzień Tygo-
dnia Modlitw o  Jedność Chrześci-
jan będzie przebiegał pod hasłem 
„Jeden umarł za wszystkich”. Dru-
gi dzień skupi się na zagadnieniu 
„Nie żyjemy już dla siebie”. Trze-
ci poruszy temat „Już nikogo nie 
znamy według ciała”. Dzień czwar-
ty: „To, co dawne, przeminęło”. Ko-
lejny temat to „Nastało nowe”. Szó-
stego dnia poruszane będzie zagad-
nienie „Bóg pojednał nas ze sobą”. 
Przedostatni dzień to „Służba po-
jednania” a ostatni poruszany temat 
dotknie zagadnienia „Pojednani 
z Bogiem”. Wszystkie te obszary te-
matyczne są w przygotowanej na tę 
okazję broszurze obszernie zilustro-
wane modlitwami i rozważaniami.
W  dalszej części broszury zawiera-
jącej całość materiałów związanych 
z  obchodami Tygodnia znajduje-
my istotne wyjaśnienie: „W ekume-
nicznym nabożeństwie fakt, że Bóg 
w Chrystusie pojednał świat ze sobą, 
jest powodem do radości. Lecz trze-
ba także uwzględnić nasze wyzna-
nie grzechów, zanim usłyszymy gło-
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ul. Kościelna 3
Zawody sportowe dzieci (kl. I-IV) o pu-
char Małych Radości Ekumenicznych
19 stycznia 2017 r. (czwartek)
godz. 9.30 Zespół Szkół Katolickich im. 
Matki Bożej Miłosierdzia, Białystok, ul. 
Kościelna 3 
Zawody sportowe młodzieży gimna-
zjalnej o  puchar Małych Radości Eku-
menicznych
godz. 17.00 Cerkiew pw. Świętego Du-
cha, ul. Antoniuk Fabryczny 13
Nabożeństwo w intencji jedności chrze-
ścijan
pod przewodnictwem abp. Jakuba, Or-
dynariusza Prawosławnej Diecezji Bia-
łostocko-Gdańskiej
Kazanie: abp Edward Ozorowski, Me-
tropolita Białostocki
20 stycznia 2017 r. (piątek)
godz. 16.00 Sanktuarium bł. Bolesławy 
Lament, ul. Stołeczna 5
Konferencja: Ekumeniczny wymiar sa-
kramentu chrztu, ks. dr hab. Andrzej 
Proniewski, prof. UwB
Msza św. w intencji jedności chrześcijan 
z udziałem osób konsekrowanych
22 stycznia 2017 r. (niedziela)
godz. 18.00 Kościół pw. św. Rocha, ul. 
ks. A. Abramowicza 1
Msza św. w  intencji jedności chrześci-
jan pod przewodnictwem abp. Edwar-
da Ozorowskiego, Metropolity Biało-
stockiego. 
Kazanie: abp Jakub, Ordynariusz Pra-
wosławnej Diecezji Białostocko-
Gdańskiej
23 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
godz. 17.00 Archidiecezjalne Wyższe 
Seminarium Duchowne, ul. Warszaw-
ska 46
Trójgłos Ekumeniczny: „… jedna wiara, 
jeden chrzest…” teologia liturgii chrztu 
tradycji chrześcijańskich
Nieszpory ekumeniczne pod przewod-
nictwem ks. bp. Henryka Ciereszki, ka-
zanie pastor Tomasz Wigłasz (Kościół 
ewangelicko-augsburski)
28 stycznia 2017 r. (sobota)
godz. 18.00 Archikatedra białostocka
Msza św. o pokój w świecie i za prześla-
dowanych chrześcijan
godz. 19.00 Centrum Wystawienniczo-
Konferencyjne Archidiecezji Białostoc-
kiej, ul. Kościelna 1A
Spotkanie wspólnot modlitewnych 
miasta Białegostoku w  łączności z Ko-
ściołem prześladowanym

     
   Marek Jopich

świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” 
(J 17,21).
Świat potrzebuje posługi pojedna-
nia, która przełamie bariery, zbudu-
je mosty, wprowadzi pokój i  otwo-
rzy drzwi do nowego sposobu ży-
cia w imię Tego, który pojednał nas 
z  Bogiem - Jezusa Chrystusa. Jego 
Duch Święty prowadzi nas do po-
jednania w  Jego imię. Gdy zaczy-
nano pisać ten tekst w  2015 roku, 
wiele osób i  Kościołów w  Niem-
czech praktykowało pojednanie 
przez ofiarowanie gościnności wie-
lu uchodźcom przybywającym 
w  poszukiwaniu ochrony i  nowe-
go życia z  Syrii, Afganistanu, Ery-
trei, a także z krajów leżących w za-
chodnich Bałkanach. Niosące po-
jednanie Kościoły aktywnie poma-
gały uchodźcom w znajdowaniu no-
wych domów, jednocześnie starając 
się poprawiać warunki życia w kra-
jach, które opuścili. Konkretne akty 
pomocy są równie niezbędne jak 
wspólna modlitwa za pojednanie 
i  pokój, jeśli osoby, które uciekają 
od przerażających warunków i sytu-
acji, mają doświadczyć nadziei i po-
cieszenia. Niech źródło wspaniałego 
Bożego pojednania rozlewa się pod-
czas tegorocznego Tygodnia Mo-
dlitw, aby wielu ludzi mogło zna-
leźć pokój i aby mosty mogły zostać 
zbudowane. Niech ludzie i Kościoły 
będą pobudzane przez miłość Chry-
stusa do prowadzenia życia pełnego 
pojednania i  do obalenia murów, 
które dzielą!”.

obChody w bIAłymstoKu
Jak każdego roku w  wielokulturo-
wym Białymstoku program obcho-
dów Tygodnia Ekumenicznego za-
wiera wiele ciekawych i  interesu-
jących elementów i  wydarzeń. Jest 
coś dla ducha i coś dla ciała, coś dla 
młodego i coś dla starszego. 

17 stycznia 2017 r. (wtorek)
godz. 9.00-12.00 Zespół Szkół Handlo-
wo-Ekonomicznych, ul. Bema 105
XII Międzyszkolne Ekumeniczne Spo-
tkanie Młodych
18 stycznia 2017 r. (środa)
godz. 9.30 Zespół Szkół Katolickich im. 
Matki Bożej Miłosierdzia, Białystok,  

szone słowo i zaczerpniemy z głębo-
kiego źródła Bożego przebaczenia. 
Dopiero wówczas jesteśmy w stanie 
świadczyć wobec świata, że pojed-
nanie jest możliwe”. Ważny jest za-
tem konkretny porządek rzeczy, aby 
można było oczekiwać owocnych 
rezultatów podjętych działań. Bez 
odpowiedniej organizacji i przyjęcia 
postawy otwartości, a także bez woli 
dokonania zmian, obchody Tygo-
dnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 
nie miałyby głębszego sensu - były-
by jedynie szeregiem zwykłych spo-
tkań towarzyskich, umożliwiających 
miłe spędzenie czasu. Oczywistą ra-
czej sprawą jest, że nie taki cel przy-
świecał inicjatorom i organizatorom 
Tygodnia Modlitw.

poJEdnAnIE - źRódło żyCIA
Opracowana przez chrześcijan 
z Niemiec broszura, która obejmu-
je program, materiały i modlitwy te-
gorocznych obchodów, stanowi źró-
dło głębokich refleksji i przemyśleń 
związanych z  wiarą chrześcijańską 
i ideą jedności. Jej lektura może być 
również doskonałym impulsem do 
podjęcia konkretnych działań zmie-
rzających ku pojednaniu wszyst-
kich chrześcijan. Każdy, kto stanie 
w obliczu prawdy o Zbawieniu musi 
przyznać, że starania zmierzające 
ku pojednaniu chrześcijan są jed-
nym z najważniejszych celów stoją-
cych przed współczesnym chrześci-
jaństwem. Gorliwa modlitwa i kon-
kretne działania wsparte Bożą ła-
ską są w  stanie dokonać wielkich 
zmian, które w rezultacie doprowa-
dzą do powrotu do pierwotnej jed-
ności wszystkich chrześcijan. Warto 
przy tym sięgnąć do słów, które na-
pisali w broszurze nasi bracia w wie-
rze z Niemiec:
„Miłość Chrystusa przynagla nas do 
modlitwy, ale także do wyjścia poza 
nasze modlitwy o  jedność między 
chrześcijanami. Wspólnoty i  Ko-
ścioły potrzebują daru Bożego po-
jednania, jako źródła życia. Lecz po-
nad wszystko potrzeba im tego dla 
wspólnego świadczenia wobec świa-
ta, „aby wszyscy stanowili jedno, jak 
Ty, Ojcze, we Mnie, a  Ja w  Tobie, 
aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 
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początek nowego roku kalendarzowego bardzo często skłania nas do autorefleksji oraz motywuje do zmian tego, czego w sobie z różnych 
powodów nie akceptujemy. Siłownie, baseny, dietetycy przeżywają wówczas oblężenie, które zazwyczaj nie trwa dłużej niż miesiąc. dla-
czego bardzo często euforia związana z wizją nowego, lepszego siebie ulatnia się szybciej niż bąbelki sylwestrowego szampana? Może war-
to inaczej spojrzeć na niektóre postanowienia noworoczne i sprawdzić, czy rzeczywiście nie ma szans na to, aby tym razem udało się je zre-
alizować?

RzuCę nAłogI
Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch 
opuścił go. Od owej pory chłopiec od-
zyskał zdrowie (Mt 17, 18). Ten cy-
tat odnosi się do jednego z  cudów 
uzdrowienia, w tym przypadku epi-
leptyka, który od dzieciństwa prze-
grywał walkę z  wewnętrznym de-
monem. Podobnie jest z  nałogami, 
które są pewnego rodzaju zniewo-
leniem i  mniej lub bardziej zabu-
rzają codzienne, normalne funkcjo-
nowanie. Bez wątpienia warto wal-
czyć z tym, co nas niszczy, a niejed-
nokrotnie rani i oddala od najbliż-
szych. Jednak samotne zmagania 
często skazane są na niepowodze-
nie. W przypadku młodego epilep-
tyka dopiero Pan Jezus był w stanie 
go uzdrowić, co nie udało się wcze-
śniej Jego uczniom. Zatem oddajmy 
nasze nałogi Jemu, ale też szukajmy 
innych ludzi, którzy nas wesprą, po-
mogą, a  przynajmniej wysłuchają 
i dodadzą otuchy. 

znA Jdę mIłość żyCIA
Tobiasz podniósł się z łóżka i powie-
dział do niej: „Wstań, siostro, módl-
my się i błagajmy Pana naszego, aby 
okazał nam miłosierdzie i ocalił nas” 
(Tb 8, 4). Cytat ten dotyczy posta-
ci Tobiasza Młodszego, który wyru-
sza w podróż, aby odzyskać pienią-
dze swego ojca. W czasie tej podró-
ży trafia do domu krewnych, gdzie 
mieszka jego przyszła żona Sara. Ma 
ona jednak jeden „feler” - dotych-
czas miała siedmiu mężów, z  któ-
rych żaden nie przeżył nocy poślub-
nej. Mimo to, Tobiaszowi dzięki po-
mocy Anioła Rafała i  żarliwej mo-
dlitwie udaje się zostać prawowi-
tym, a co najważniejsze żywym mę-
żem Sary. 
Jakie przełożenie może mieć ta hi-
storia na postanowienie dotyczą-
ce odnalezienia miłości? Przede 
wszystkim szukanie warto zacząć 
od pierwszego, niezwykle ważne-
go kroku - wyjścia z  domu. Raczej 
rzadko zdarza się, aby miłość sama 

o (nIE)ulotnośCI postAnowIEń nowoRoCznyCh

zapukała do drzwi. Kolejnym kro-
kiem jest otwarcie się na tę drugą 
osobę. Nikt nie jest bez wad, a sami 
też nie jesteśmy idealni. Trzeci krok 
i  na pewno najważniejszy - trzeba 
zaprosić Pana Boga do tej relacji. 
Kiedy próbujemy budować związek 
na nietrwałych wartościach, jakoś 
pewne rzeczy obejść, bo tak jest ła-
twiej, to się po prostu nie uda. 

popRAwIę RElAC JE z blIsKImI
Panie, nie mam człowieka, aby mnie 
wprowadził do sadzawki, gdy nastą-
pi poruszenie wody. Gdy ja sam do-
chodzę, inny wchodzi przede mną 
(J 5, 7). Są to słowa człowieka od 
kilkudziesięciu lat zmagającego 
się z  chorobą. Nie ma on nikogo, 
kto doprowadziłby go do sadzaw-
ki, w  której można doznać uzdro-
wienia. Przerażająca jest samotność 
tego człowieka. W  Piśmie Świętym 
nie ma mowy o tym, czy miał jakąś 
rodzinę, która odwróciła się od nie-
go, zostawiła w chorobie. Można się 
tego jedynie domyślać. Czy nie do 
samotności w  rodzinie prowadzi 
nas owczy pęd za pieniędzmi, krót-
kotrwałymi przyjemnościami, sub-
stytutami miłości, bezsensownymi 
wypełniaczami czasu? 
To rodzina powinna być ostoją 
w  tych niełatwych czasach, kiedy 
pewne wartości stają się niewygod-
nym „balastem”. W piosence zespo-
łu Raz Dwa Trzy „Przetrwamy” są 
piękne słowa o rodzinie: A gdy moc 
naszą dostrzeżemy, tu - w  naszym 
domu i rodzinie, dopóki obrus roz-
ściełamy, choćby i było na nim bied-
nie - tu dni świąteczne i  powsze-
dnie, przetrwamy...

nAuCzę sIę JęzyKA obCEgo
Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie 
potępił? A ona odrzekła: Nikt Panie. 
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Codziennie doświadczamy różnych 
zmagań, borykamy się często z bar-
dzo poważnymi problemami. War-
to wtedy zwracać się do Tego, któ-
ry jest przy nas zawsze, bez względu 
na okoliczności. Akceptuje w  peł-
ni, jacy jesteśmy i  jeszcze nas za to 
bezgranicznie kocha. Czy modlimy 
się do Niego jak do Przyjaciela? Czy 
też mechanicznie odmawiamy zna-
ne formuły, w międzyczasie myśląc 
o  czymś innym? Umartwiamy się, 
pościmy, poniżamy, znosimy upo-
korzenia mylnie nazywając to po-
korą. To nie jest życie i nie taki po-
winien być obraz katolika. Na każ-
dym z  nas spoczywa ogromna od-
powiedzialność, bo swoją posta-
wą mamy świadczyć o  naszej wie-
rze. A we mnie nie wzbudziłoby za-
ufania świadectwo osoby z  nosem 
na kwintę, że Bóg ją kocha. Dlatego 
szukajmy Go jak nigdy dotąd, a bę-
dziemy żyć pełnią życia - szczęśliwe-
go życia.

odwAgI!
Powstań, gdyż do ciebie ta sprawa 
należy. My stoimy przy tobie. Bądź 
odważny i działaj! (Ezd 10, 4). Być 
może nietrwałość noworocznych 
postanowień bierze się z braku prze-
konania, że one naprawdę mogą 
zmienić nasze życie na lepsze. Wol-
ność w życiu katolika oznacza, że ja 
nic nie muszę - ja chcę i  wiem, że 
moje wybory są dobre. Kiedy to zro-
zumiem, ale tak naprawdę, i wesprę 
się modlitwą, każde postanowienie 
jest w zasięgu możliwości. A przede 
wszystkim szukajmy Pana Boga bar-
dziej niż kiedykolwiek i  traktujmy 
Go jak kochającego Przyjaciela. Od-
wagi! 

Kamila Zajkowska

dział, że codziennie rano otwiera 
Pismo Święte w dowolnym miejscu 
i  czyta je, dopóki coś w  przeczyta-
nych słowach go nie poruszy. Może 
warto poświęcić kilka minut dzien-
nie na taką praktykę, aby odnaleźć 
coś ważnego dla siebie? Podobno 
jest tam zapisana historia każdego 
z nas, więc tym bardziej powinna to 
być nasza ulubiona lektura.

będę żyć pEłnIą żyCIA
Rzekł do niej Jezus: Je jestem zmar-
twychwstaniem i  życiem. Kto we 
Mnie wierzy, choćby i  umarł, żyć 
będzie. Każdy, kto żyje i  wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz 
w to? (J 11, 25-26). Słowa te wypo-
wiada Pan Jezus do Marty opłaku-
jącej śmierć swego brata Łazarza. 
Nie chcę w tym miejscu skupiać się 
na wierze w  „ciał zmartwychwsta-
nie i żywot wieczny”, ale bardziej na 
tym, czy w naszej postawie jako oso-
by wierzącej, smutek nie przeważa 
nad radością?

Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie po-
tępiam – idź, a od tej chwili już nie 
grzesz! ( J 8, 10-11). Z  pewnością 
wszystkim dobrze znana jest histo-
ria kobiety cudzołożnej, którą ucze-
ni w Piśmie i faryzeusze chcieli uka-
mienować.
Ile razy chcieliśmy „ukamienować” 
kogoś, kto jest inny od nas? Kto 
może nawet kieruje się inną hierar-
chią wartości, mówi coś, co dla nas 
jest niezrozumiałe, niewygodne, nie 
mieści się w  naszym światopoglą-
dzie? Pan Jezus nie otaczał się elita-
mi, „śmietanką towarzyską”, ale cu-
dzołożnicami, celnikami, grzeszni-
kami. Jesteśmy więc mądrzejsi od 
Niego? Mamy monopol na prawdę 
i mądrość?
Nauczmy się chociażby języka ob-
cego, czyli miłości do kogoś, kto 
jest inny. Nie trzeba się z nim zga-
dzać, ale warto wysłuchać, a przede 
wszystkim nie wolno go dręczyć, 
obgadywać czy wyśmiewać. Kie-
dy robi coś, co jest obiektywnie złe, 
trzeba mu zwrócić uwagę, ale z sza-
cunkiem i bez naruszania jego god-
ności. 

pRzECzytAm KsIążKI, nA KtóRE 
nIE było dotąd CzAsu
Na początku było Słowo, a Słowo było 
u Boga, i Bogiem było Słowo (J 1, 1). 
W jednym ze słuchowisk adwento-
wych usłyszałam, że pewien biskup 
na spotkaniu z  młodzieżą powie-
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„ynu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, 
choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie (Syr 3, 12-14).

mIEJsCE sEnIoRA w moJEJ RodzInIE
Z  pewnością niejednokrotnie sły-
szeliśmy zwrot „kryzys rodziny”, 
lecz tak naprawdę nie zastanawiali-
śmy się głębiej nad tym, co to ozna-
cza, uważając, że przecież nas to nie 
dotyczy. Mamy swoje domy, w któ-
rych potrafimy wychować dzieci, ra-
dzimy sobie z bieżącymi kłopotami 
i  zapobiegamy tym, które mają na-
dejść. Nasze sprawy toczą się prze-
ważnie wokół męża, żony czy po-
tomstwa. Lecz nie zapominajmy, że 
rodzina to również babcia, dziadek, 
stryj czy wujenka. Kontynuacja do-
brych relacji ze wszystkimi krewny-
mi, również tymi starszymi, przy-
nosi pełnię radości z  tej wyjątko-
wej wspólnoty, jaką jest rodzina. Po-
winniśmy pamiętać, że tak napraw-
dę nie odkrywamy niczego nowe-
go. Seniorzy, którzy byli przed nami, 
borykali się często z  podobnymi 

problemami a dbałość, z jaką pielę-
gnowali więzi rodzinne, pozwalała 
im przetrwać niejednokrotnie trud-
ne chwile. Dlatego mogą być dla nas 
skarbnicą wiedzy i  służyć poradą, 
jak zachować się w  takiej czy innej 
sytuacji.
Dziś mamy mnóstwo kłopotów, 
setki spraw do załatwienia i  często 
zdarza się tak, że nie mamy ocho-
ty trwonić naszego cennego cza-
su na nudne spotkania rodzinne. 
Ale przecież te spotkania cementu-
ją nas jako rodzinę, uczą dzieci sza-
cunku do starszych. Musimy pamię-
tać, że tak jak my będziemy odno-
sić się do osób starszych, jak będzie-
my szanować swoich rodziców, tak 
nasze dzieci będą traktować nas, gdy 
nas ogarnie starość.
Więc wzorem naszych rodziców, 
zorganizujmy od czasu do czasu, 
niekoniecznie tylko z  racji świąt, 

choćby mały zjazd rodzinny. Za-
trzymajmy się przez moment, aby 
odnowić kontakty z  najbliższymi. 
To, kim jesteśmy, zawdzięczamy na-
szym rodzicom i  dziadkom. To se-
niorzy w rodzinach pamiętają najle-
piej, skąd pochodzi wujenka Krysia 
lub co zabawnego wydarzyło się na 
ślubie stryja Zenka. Przywoływanie 
takich wspomnień przez babcię czy 
dziadka ubogaca nas, wprowadzając 
w stan lekkiej zadumy nad dotych-
czasowym życiem. Przecież za ja-
kiś czas to my będziemy seniorami 
- skarbnicą wydarzeń rodzinnych.

nIE zAwszE będzIEsz młody
Jakże trudno jest nam, aktywnym 
pod każdym względem, żyjącym we 
współczesnym świecie, uzbroić się 
w  cierpliwość i  wysłuchać ponow-
nie kilku wypowiedzi o  takiej sa-
mej treści lub odbierać po kilka po-

sKARbnIC y tRAdyC JI RodzInnyCh
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ICh śwIęto
21 i 22 stycznia to szczególny dzień 
w  życiu naszych rodzin, a  przede 
wszystkim seniorów, to Dzień Bab-
ci i Dziadka. To ich święto, a wszyst-
kie babcie i  wszyscy dziadkowie 
mają wtedy sposobność do roz-
pieszczania swoich wnuków, jak tyl-
ko mogą. Pozwólmy im na to, by na 
powrót chociaż w te dni poczuli się 
ważni. Zaprowadźmy wtedy nasze 
dzieci do dziadków, sami odwiedź-
my nasze babcie, jeśli żyją. A jeśli są 
na tamtym świecie pomódlmy się za 
nich, dziękując za wszelkie dobro, 
które uczynili i miłość, którą ofiaro-
wali.
Właśnie za tę troskę i  dobroć, za 
bezwarunkową miłość dziękuje-
my naszym seniorom z całego serca 
i składamy naszym dziadkom i bab-
ciom najserdeczniejsze życzenia 
z  okazji ich święta. Niech Pan Bóg 
strzeże i błogosławi.

Andrzej Zieniewicz

łączeń telefonicznych w  ciągu jed-
nej godziny od własnej mamy, któ-
ra po raz kolejny będzie omawiać 
tę samą sprawę. Uciekając od tego, 
przyczyniamy się do ich samotno-
ści. Oszczędzamy wnukom widoku 
niedołężności, która przeczy wymo-
gom estetyki. W  końcu dla „dobra 
staruszka” oddajemy go pod profe-
sjonalną opiekę do placówki, gdzie 
w tzw. ciszy i spokoju doczeka koń-
ca swych dni, tłumacząc, że na za-
chodzie jest to normą.
I  tak za każdym razem, gdy senior 
trafia do domu opieki, bezlitosny 
współczesny, modny świat osiąga 
swój cel: zniszczenia tradycji i znie-
czulenia serca. Wyrzuca się więc 
poza nawias ogniwo, z którego prze-
cież wzięliśmy początek, zapomina-
jąc, że za kilka lat to my będziemy 
seniorami. Czy na pewno umieliby-
śmy w samotności robić na drutach 
ciepłe skarpety, których nikt nawet 
nie będzie chciał założyć, bo są nie-
modne?
Na szczęście jest jeszcze wiele ro-

dzin w Polsce, w których otacza się 
ukochanych seniorów troskliwą 
opieką. Przecież gdy byliśmy dzieć-
mi otrzymaliśmy od nich ogromne 
pokłady miłości i ciepła, życzliwości 
i  zrozumienia. Bez tego nie mogli-
byśmy przetrwać. Pamiętając o tym, 
nie szczędźmy im własnego cza-
su i  poświęcenia. Na pewnym eta-
pie życia kurczy się grono rówieśni-
ków i przyjaciół. Brak ten jest bole-
śnie odczuwany przez ludzi starych, 
więc wypełnijmy sobą te luki i  nie 
pozwólmy, by w  ich sercach zago-
ściły rozterki jesieni życia. Pomóż-
my im przez ten etap przejść najle-
piej i najłagodniej, z miłością i życz-
liwością taką samą, z jaką oni poma-
gali nam na początku naszej drogi. 
Troskliwa opieka nad ludźmi star-
szymi to doskonała możliwość czy-
nienia aktów miłosierdzia wobec 
drugiego człowieka, to swoiste bło-
gosławieństwo dane nam od Boga. 
Korzystajmy z niego jak najczęściej, 
bo tak wiele jest do zrobienia.
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karnawał to dla chrześcijanina czas pomiędzy dwoma najważniejszymi świętami w roku. Można by powiedzieć, że jest to czas swoistej „du-
chowej laby”. Boże Narodzenie za nami - przeżyliśmy je zapewne w sposób rodzinny, choć może nie do końca prawidłowy. Natłok przygoto-
wań i zakupów w wielu przypadkach zepchnął gdzieś na drugi tor duchowe przygotowanie do przyjścia dzieciątka jezus. Z kolei do Wielkie-
go postu jeszcze sporo czasu, więc w świadomości wielu można sobie trochę „odpuścić”. ale czy warto i co tym zyskamy?

tłumy nA ImpREzACh, znACznIE 
mnIEJ nA EuChARystII
Myślę, że dla każdego z  nas waż-
ne jest, aby przyjąć Komunię Świę-
tą w  czasie świąt. Szybka spowiedź 
w  czasie rekolekcji albo nawet od-
kładanie jej na ostatnią chwilę, kie-
dy kolejki do konfesjonału sięgają 
drzwi wyjściowych, to bardzo czę-
sty obrazek. A co dzieje się potem? 
Zapominamy o  atmosferze Wigilii, 
pięknie świąt i wracamy do swoich 
obowiązków oraz dotychczasowego 
trybu życia. Jak obserwuję, takie po-
dejście dotyczy ludzi w każdym wie-
ku, choć ludzie młodzi są na to na-
rażeni w sposób szczególny.
Karnawał to dla młodzieży czas, 
w  którym, jak się twierdzi, należy 
się wyszaleć. Możliwości jest mnó-
stwo. Każdy klub proponuje różne-
go rodzaju imprezy, które odbywa-
ją się niemalże każdego dnia tygo-
dnia, również w piątki. Młodych lu-
dzi na takich zabawach nie braku-
je. Nie jest to nic złego, jeśli wszyst-
ko odbywa się w granicach rozsąd-
ku, ale nasuwa się pytanie: dlacze-
go w kościele na Mszy Świętej nie 
ma tylu ludzi młodych? Czyżby 
Kościół nie oferował im nic atrak-
cyjnego? A może takie nastały czasy, 
że dla wielu Kościół nie jest modny? 
Przecież teraz wszystko musi być 
na topie, cool, trendy i pełne fajer-
werków. Trzeba jednak pamiętać, że 
Kościół posiada jedną, ale za to naj-
mocniejszą petardę na świecie - jest 
nią Jezus Chrystus, który potrafi do-
starczyć nam więcej „atrakcji” niż 
ktokolwiek lub cokolwiek innego na 
świecie. Jeśli tylko poddamy się Jego 
woli, karnawał będzie bardziej wy-
strzałowy niż wszystkie petardy na 
sylwestra razem wzięte. Taki karna-
wał może trwać przez cały rok. Aby 
to poczuć, trzeba stale trwać przy 
Jezusie. Nie tylko od czasu do cza-

su, ale niezmiennie i zdecydowanie, 
a to nie jest już takie łatwe. Wszyst-
kie nakazy, zakazy i reguły, a raczej 
drogowskazy życia, które każdy wie-
rzący powinien respektować i ich się 
trzymać, wydają się być czymś cięż-
kim. Tak naprawdę są jednak ni-
czym w  perspektywie tego wszyst-
kiego, co otrzymamy w nagrodę za 
podjęty trud, w  perspektywie tego, 
co otrzymamy od Niego.

JEst CzAs zAbAwy, JEst CzAs postu
Ogólnie rzecz biorąc, karnawał jest 
okresem, który niczym nie różni się 
od pozostałych miesięcy w roku. Po 
nim następuje Wielki Post, w  któ-
rym według przykazania kościelne-
go wszystkie huczne zabawy są za-
kazane. Jednakże imprezy są nadal 
organizowane i  nadal nie brakuje 
na nich młodych ludzi. Wśród nich 
są tacy, którzy nie identyfikują się 
z  nauką Kościoła i  Papieża, którzy 
nie uczęszczają regularnie na Msze 

Święte, jednak sporo jest i  takich, 
którzy są jak najbardziej praktyku-
jący, ale nie widzą lub nie chcą wi-
dzieć różnicy między karnawałem 
a Wielkim Postem.
W  dzisiejszych czasach karnawał 
tak naprawdę jest tylko komercyjną 
nazwą skupiającą uwagę ludzi mło-
dych na specjalnie organizowanych 
zabawach. Uważam, że niepotrzeb-
ne jest sztuczne nazywanie okre-
su międzyświątecznego, aby zachę-
cić ludzi do rozrywki. Każdy z nas, 
szczególnie młodzież, ma prawo do 
zabawy i radości wyrażanej chociaż-
by tańcem. Każdy z nas sam powi-
nien i może organizować sobie czas 
wedle własnych potrzeb i możliwo-
ści, jednak w  tym wszystkim nie 
można zapominać o Jezusie, a wręcz 
przeciwnie, należy uwzględniać 
chrześcijańskie zobowiązania wo-
bec Pana Boga.

Maciej Kukiełka
student

KARnAwAł oCzAmI młodzIEży
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dobrych książek, spacerów i wycie-
czek. Mimo pokusy siedzenia przed 
telewizorem czy komputerem, czas 
ten przeznaczmy na zabawy, wspól-
ne śpiewanie, szarady, gry planszo-
we czy konkursy. Taki styl życia po-
zwoli uchronić naszą rodzinę od 
wielu zagrożeń i  niepewności. Tak 
świętując niedzielę pogłębimy więź 
z  Chrystusem jako domowy Ko-
ściół i damy świadectwo w imię te-
gorocznego zawołania: „Idźcie i gło-
ście”. Tak przeżywane życie rodzin-
ne będzie niczym karnawał trwają-
cy przez cały rok.

Agata Ciborowska

stawach, które były pielęgnowa-
ne przez starsze pokolenia. Jedną 
z  nich jest chociażby potrzeba ro-
dzinnego uczestnictwa w  niedziel-
nej Mszy Świętej. Dzień ten dla wie-
lu zamienił się w czas sportu, rekre-
acji, zakupów i  zaległych prac na 
działce czy w domu. A przecież nie-
dziela to czas spotkania z  Bogiem 
i najbliższymi. Podejmijmy trud za-
siadania do wspólnego stołu, mo-
dlitwy przed i po posiłku, dzielenia 
się przeżyciami i budowania wspól-
nej jedności. Przeznaczmy czas na 
przygotowanie się do niedzielnej li-
turgii, znajdźmy chwilę na lekturę 
Pisma Świętego i  prasy katolickiej, 

Chrześcijańska rodzina powinna 
dobrze wykorzystywać czas dany jej 
przez Pana Boga. Wspólnotowe bie-
siady i  wieczory powinny pokazać, 
że życie rodzinne nie skupia się na 
zwykłej codzienności, ale też na ra-
dości i budowaniu więzi.
Karnawał jest dobrą okazją do tego, 
by się lepiej przyjrzeć zwyczajom 
i  obrzędom, jakie są kultywowane 
w naszych wspólnotach rodzinnych. 
Wiele z nich pieczołowicie pielęgnu-
jemy i dbamy, by były praktykowa-
ne w najdrobniejszych szczegółach, 
jak choćby wigilijne potrawy, miej-
sce dla niespodziewanego gościa, 
czy pasterka. Jednak w  tych obrzę-
dach nierzadko jest pustka, której 
po ludzku nic nie jest w stanie zapeł-
nić. W natłoku przyziemnych obo-
wiązków, do naszych rodzin wkradł 
się pośpiech, chaos i  nerwowość. 
Brakuje nam czasu dla współmał-
żonka i dzieci. W natłoku konsump-
cyjnego życia nie potrafimy się cie-
szyć z każdej chwili, która jest nam 
dana. A  życie umyka szybko i  wy-
maga pewnej harmonii i stabilizacji. 
Domownikom potrzebny jest pe-
wien rytm: codzienny, tygodniowy, 
miesięczny i roczny. Stabilność ryt-
mu wprowadza klimat wzajemnej 
akceptacji i  życzliwości. Rytm ży-
cia wspólnotowego dotyczy bardzo 
prozaicznych czynności takich jak: 
poranne wstawanie, wspólne posił-
ki, modlitwa, czy obowiązki domo-
we. Ale dotyczy też ważnych wyda-
rzeń rodzinnych takich jak: święto-
wanie imienin, urodzin, rocznic ślu-
bu czy Pierwszej Komunii Świętej. 
Ten rytm powinien być wyznaczany 
przez cykl świąt, wydarzeń i postaw 
religijnych (święta Bożego Narodze-
nia, Wielkanoc, comiesięczna spo-
wiedź wszystkich członków rodziny, 
cotygodniowa Msza Święta), któ-
re w największym stopniu wpływa-
ją na budowanie więzi rodzinnych.
Nierzadko współczesna katolic-
ka rodzina zapomina o  wielu po-

RodzInny KARnAwAł pRzEz CAły RoK
rodzina to mama, tata i dzieci. Wzorem jest Maryja, józef i jezus. ale czy wszyscy to rozumieją i czy tak właśnie pojmują podstawową jed-
nostkę społeczną, jaką jest rodzina?
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szej połowy XX wieku,  pełnił urząd 
prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej na uchodźstwie w  okresie  
II wojny światowej i pierwszych la-
tach powojennych . Zmarł 6 czerw-
ca 1947 r. 
Koronacji obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej, Królowej Polskiej 
papieskimi koronami Ojca Świętego 
Klemensa XI dokonano 8 września 
1717 r. na Jasnej Górze. Decyzją Sto-
licy Apostolskiej, po raz pierwszy 
poza Rzymem pozwolono na koro-
nację obrazu papieskimi diadema-
mi i używanie tytułu Królowej Ko-
rony Polskiej.

Aleksander Orłowski

ro w XIV w. za doktora Kościoła, ale 
już tylko na Zachodzie, był św. To-
masz z Akwinu (1225-74). Obecnie 
uznanych jest 36 doktorów Kościo-
ła.
W styczniu Kościół katolicki wspo-
mina następujących doktorów Ko-
ścioła: św. Bazylego Wielkiego Bi-
skupa i  św. Grzegorza z  Nazjanzu 
Biskupa (2 stycznia), św. Hilarego 
Biskupa (13 stycznia), św. Francisz-
ka Salezego Biskupa (24 stycznia) 
i  św. Tomasza z  Akwinu prezbitera 
(28 stycznia).
W  kartce kalendarza przybliżę syl-
wetki trzech świętych: Bazylego 
Wielkiego, Franciszka Salezego i To-
masza z Akwinu.

Tadeusz Kościuszko był naczelni-
kiem insurekcji z  1794 r., polskim 
i amerykańskim generałem, uczest-
nikiem walk o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
honorowym  obywatelem Republiki 
Francuskiej. Zmarł 15 października 
1817 r. w Solurze (Szwajcaria).  
Józef Haller (1873–1960), generał 
Wojska Polskiego, był jednym z naj-
wybitniejszych polskich dowódców 
i  polityków związanych z  obozem 
narodowym i  chrześcijańsko-de-
mokratycznym, znany z krzewienia 
polskości i patriotycznego ducha.
Władysław Raczkiewicz, jeden 
z najważniejszych polityków pierw-

Władysław Biegański był wybit-
nym lekarzem, badaczem, etykiem, 
społecznikiem. Zmarł 29 stycznia 
1917 r. Uczynił z  prowincjonalne-
go szpitala w  Częstochowie ośro-
dek naukowy – „małą klinikę”, któ-
rej dorobek porównywano z dorob-
kiem ośrodków uniwersyteckich. 
W ciągu 35 lat pracy w Częstocho-
wie Biegański ogłosił drukiem 132 
prace w  dziedzinie medycyny i  fi-
lozofii. Był prekursorem kilku dzie-
dzin medycyny, w  tym neurologii, 
kardiologii, ortopedii. Popularyzo-
wał oświatę sanitarną, w  szczegól-
ności zasady higieny, wygłaszając 
liczne odczyty.

wymAgAnIA
Papież Benedykt XIV w dokumen-
cie zatytułowanym De servorum Dei 
beatificatione et beatorum canonisa-
tione z  1738 roku określił trzy wy-
magania, jakie musi spełnić święty, 
by otrzymać tytuł Doktora Kościo-
ła. Są nimi: wybitna doktryna, świę-
tość życia i potwierdzenie ze strony 
Papieża lub Soboru Powszechnego 
(por. R. Groń, Doktor Kościoła, w: 
Leksykon Duchowości Katolickiej, 
red. M. Chmielewski, Lublin-Kra-
ków 2002, s. 198).

pIERwsI doKtoRzy
Pierwszy raz tego określenia użył 
myśliciel i  historyk Kościoła wcze-
snego średniowiecza, Anglik Beda 

Wielebny lub Czcigodny, który żył 
w latach 673-735 (w 1899 roku zo-
stał ogłoszony doktorem Kościo-
ła). Doktorami Kościoła okre-
ślił cztery czołowe postacie pierw-
szych wieków chrześcijaństwa za-
chodniego, a  mianowicie: św. Am-
brożego (339-397), św. Augustyna 
(354-430), św. Hieronima (347-420) 
i  papieża Grzegorza I  Wielkiego 
(590-604). Natomiast w  chrześci-
jaństwie wschodnim mianem na-
uczycieli Kościoła określano od po-
łowy IX w. „wielką trójcę” świętych 
teologów: Bazylego Wielkiego (330-
379), Grzegorza z  Nazjanzu (330-
390) i  Jana Złotoustego Chryzosto-
ma (347-407). Kolejnym wybitnym 
teologiem, którego uznano dopie-

pAtRonI RoKu 2017

doKtoRzy KośCIołA

4 listopada ubiegłego roku Senat rp ogłosił patronów 2017.  Są nimi: Władysław Biegański, tadeusz kościuszko, józef haller, Władysław 
raczkiewicz. rok 2017 jest także rokiem koronacji Matki Bożej częstochowskiej, królowej korony polskiej.

„doctor ecclesiae” to nauczyciel, uczony, mistrz kościoła, który posiadł wiedzę prowadzącą do poznania Boga. taki tytuł jest nadawany świę-
tym, którzy w swoim życiu i pismach wyróżnili się wybitną wiedzą teologiczną i prawowiernością doktryny.
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KARtKA z lItuRgICznEgo KAlEndARzA

śwIęty bAzylI
Urodził się w 329 r. w Cezarei Ka-
padockiej (obecnie w  Turcji). Stu-
diował retorykę, filozofię i medycy-
nę w Konstantynopolu i Atenach. Tu 
spotkał się ze św. Grzegorzem z Na-
zjanzu, z  którym odtąd pozosta-
wał w dozgonnej przyjaźni. W ławie 
szkolnej zasiadał z nimi także Julian, 
późniejszy cesarz rzymski (pano-
wał w latach 361-363, przez potom-
nych nazwany Apostatą ze względu 
na powrót do kultów pogańskich). 
Św. Bazyli przyjął chrzest dopie-
ro w wieku 28 lat (357 r.), po czym 
został mnichem. W  latach 357-359 
odbył wielką podróż po ośrodkach 
życia pustelniczego i  mniszego na 
Wschodzie: Egipcie, Palestynie, Sy-
rii i Mezopotamii. Po powrocie po-
stanowił poświęcić się życiu zakon-
nemu: rozdał swój majątek ubo-
gim i założył pustelnię w Neoceza-
rei (obecnie Niksar w  Turcji) nad 
brzegami rzeki Iris. Metropolita Ce-
zarei Euzebiusz udzielił mu świę-
ceń kapłańskich w  364 r. W  370 r. 

śwIęty FRAnCIszEK 
sAlEzy
Urodził się pod Thorens (w  Al-
pach Wysokich) 21 sierpnia 1567 r. 
W roku 1573, jako sześcioletni chło-
piec, Franciszek rozpoczął regular-
ną naukę w kolegium w La Roche-
sur-Foron. Dwa lata później został 
przeniesiony do kolegium w Anne-
cy, gdzie przebywał kolejne trzy lata. 
W  tym też czasie przyjął Pierwszą 
Komunię Świętą i sakrament bierz-
mowania (1577). Kiedy miał 11 lat, 
zgodnie z  ówczesnym zwyczajem 
otrzymał tonsurę jako znak przyna-
leżności do stanu duchownego. Ma-
jąc zaledwie 15 lat udał się do Pary-
ża, by studiować na tamtejszym uni-
wersytecie. Ponadto w kolegium je-
zuitów studiował klasykę. Franci-
szek zgłębiał także wiedzę na Sor-
bonie, ucząc się teologii i  zagad-
nień biblijnych. Do rzetelnych stu-

Myśli św. Bazylego:
Pilnie musimy czuwać, by zło pod 
osłoną pięknych słów nie wkradło się 
do naszej duszy, niby trucizna z mio-
dem połykana.
Od słuchania o tym co złe, przecho-
dzi się łatwo do pełnienia zła.

diów biblijnych przygotował się do-
datkowo przez naukę języka hebraj-
skiego i  greckiego. W  Padwie na 
uniwersytecie uzyskał tytuł dokto-
ra. Wybrał się następnie do Lore-
to, gdzie złożył ślub dozgonnej czy-
stości (1591). Święcenia kapłańskie 
otrzymał w  roku 1593 r. Jednocze-
śnie został prepozytem kolegiaty św. 
Piotra, co uczyniło go drugą osobą 
po miejscowym biskupie. W  roku 
1599 papież Klemens VIII miano-
wał Franciszka biskupem pomoc-
niczym. W 1602 r. został biskupem 
Genewy. W  roku 1604 Franciszek 
zapoznał się ze św. Joanną Francisz-
ką de Chantal i przy jej współpracy 
założył nową rodzinę zakonną sióstr 
Nawiedzenia NMP (wizytek), któ-
ra uzyskała zatwierdzenie papieskie 
w 1618 r. W 1654 r. siostry przyby-
ły do Polski i  zamieszkały w  War-
szawie. Św. Franciszek zmarł nagle 

został wybrany na Metropolitę Ce-
zarei. Zmarł 1 stycznia 379 r. Jego 
relikwie przeniesiono wkrótce do 
Konstantynopola wraz z relikwiami 
św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Jana 
Chryzostoma. Obecnie znajdują się 
one w  Bruges (Belgia), przewiezio-
ne tam przez Roberta II Jerozolim-
skiego (1065-1111), hrabiego Flan-
drii, uczestnika wypraw krzyżo-
wych. Część relikwii znajduje się we 
Włoszech: głowa w Amalfi koło Ne-
apolu, a ramię w kościele S. Giorgio 
dei Greci w Wenecji. Pozostawił bo-
gatą spuściznę literacką: szereg pism 
dogmatyczno-ascetycznych, homilii 
i 350 listów. Poprzez swój Asceticon 
stał się ojcem i prawodawcą mona-
stycyzmu wschodniego. Jest twórcą 
liturgii wschodniej (tzw. bizantyń-
skiej). Jest świętym prawosławnym 
i  katolickim. Na 1600-lecie śmierci 
św. Bazylego w dniu 2 stycznia 1980 
roku papież św. Jan Paweł II ogłosił 
list apostolski Patres Ecclesiae. Bazyli 
jest patronem bazylianów i sióstr św. 
Krzyża. Historia nadała mu przydo-
mek Wielki.
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w Lyonie 28 grudnia 1622 r. Beaty-
fikacja odbyła się w roku 1661, a ka-
nonizacja cztery lata później, tj. już 
w  roku 1665. Papież Pius IX ogło-
sił św. Franciszka Salezego dokto-
rem Kościoła (1877), a papież Pius 
XI patronem dziennikarzy i katolic-
kiej prasy (1923). Ponadto czczony 
jest jako patron wizytek, salezjanów 
i salezjanek (Towarzystwa św. Fran-
ciszka Salezego, założonego przez 
św. Jana Bosko). Jego pisma wyróż-

śwIęty tomAsz  
Urodził się niedaleko Akwinu 
(Włochy) w 1225 r. Kiedy miał 5 lat, 
rodzice oddali go w charakterze ob-
lata do opactwa na Monte Cassino. 
Jednak Opatrzność miała inne za-
miary wobec młodzieńca. Z  nie-
wyjaśnionych przyczyn opuścił on 
klasztor i udał się do Neapolu, gdzie 
studiował na tamtejszym uniwersy-
tecie. Tam zapoznał się z  niedaw-
no założonym przez św. Dominika 
(+1221) Zakonem Kaznodziejskim. 
Święty Tomasz miał wtedy ok. 20 
lat. Odbył studia w  Rzymie. Około 
roku 1248 przeniósł się do Kolonii, 
gdzie przyjął święcenia kapłańskie. 
Po ukończeniu studiów przełoże-
ni wysłali go do Paryża, by na tam-
tejszej Sorbonie wykładał teologię. 
Był najpierw bakałarzem nauk bi-
blijnych (1252-1253), następnie wy-
kładał Sentencje Piotra Lombarda 
(1253-1255). Po siedmiu latach po-
wrócił do Włoch. Przez pewien czas 
prowadził także wykłady na dworze 
papieskim Urbana IV (1261-1265). 
Zmarł 7 marca 1274 roku. Z  tego 
właśnie powodu do roku 1969 do-
roczną pamiątkę św. Tomasza Ko-
ściół obchodził właśnie 7 marca. 
Ten dzień przypada prawie zawsze 
w Wielkim Poście. Dlatego reforma 

Kilka myśli św. Franciszka Salezego:
Życie to czas, w  którym szukamy 
Boga; śmierć to czas, w  którym Go 
odnajdujemy; wieczność to czas, 
w którym Go posiadamy.
Życie według ducha oznacza regulo-
wanie myśli, słów i  czynów nie we-
dług kryteriów ludzkich, ale według 
prawdy chrześcijaństwa.
Aby zostać świętym potrzeba mało 
teorii, ale dużo praktyki.

komentarze do niektórych ksiąg Pi-
sma Świętego. Jest autorem znanego 
hymnu Zbliżam się w  pokorze. Jest 
patronem dominikanów, księgarni, 
studentów i  teologów oraz opieku-
nem podczas sztormów. 

Myśli św. Tomasza:
Kto żywi nienawiść do swego brata 
nie może być zbawiony.
Trzeba twardo stąpać po ziemi, aby 
dojść do nieba.
Są trzy rzeczy konieczne do zbawie-
nia człowieka: znajomość tego, w co 
wierzyć, znajomość tego, czego nale-
ży pragnąć i  znajomość tego, co na-
leży czynić.
Każde zło więcej szkodzi temu, kto 
je popełnia, niż temu, kto je znosić 
musi.
Nikt nie może kochać Boga, jeśli trwa 
w grzechu.
Najkrótsze kazania są najmilej wi-
dziane. Jeżeli są dobre, miło nam ich 
słuchać. Jeżeli złe - nudzą krótko.

Opracował:
Aleksander Orłowski

niają się tak pięknym językiem i sty-
lem, że do dnia dzisiejszego zali-
cza się je do klasyki literatury fran-
cuskiej. Zostało sporo jego listów 
(około tysiąca). Co roku w  dzień 
wspomnienia św. Franciszka Saleze-
go papież ogłasza orędzie na Świa-
towy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu. W  Polsce ten dzień ob-
chodzony jest w  trzecią niedzielę 
września. 

liturgiczna doroczne wspomnienie 
świętego przesunęła na 28 stycznia 
- a więc na dzień przeniesienia jego 
relikwii do Tuluzy w 1369 r. Papież 
Jan XXII zaliczył Tomasza do grona 
świętych 18 lipca 1323 roku. Papież 
św. Pius V  ogłosił go 11 kwietnia 
1567 roku piątym doktorem Kościo-
ła zachodniego. Św. Tomasz stwo-
rzył zwarty system nauki filozoficz-
nej i  teologii katolickiej, zwany to-
mizmem. Do najważniejszych jego 
dzieł należą: Summa contra genti-
les, czyli Apologia wiary przeciwko 
poganom, Summa teologiczna oraz 

stAtystyKA 2016
W ubiegłym roku w naszej parafii były 152 chrzty, rok wcześniej 157; 144 pogrzeby, rok wcześniej 130; zostało zawar-
tych 59 sakramentalnych małżeństw, rok wcześniej 51. W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się ilość chrztów o 3%, 
a zwiększyła o 10% pogrzebów i o 14% małżeństw.
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nam wszystkim”. Nie przekazujemy 
znaku pokoju poprzez ukłony. 

Bicie się w piersi
Jest gestem, poprzez który publicz-
nie przyznajemy się do win i  grze-
chów oraz okazujemy skruchę i żal 
za ich popełnienie. Ten gest wyko-
nujemy tylko w  czasie aktu pokuty 
podczas obrzędów wstępnych. Ni-
gdy nie bijemy się w piersi podczas 
wymawiania słów: „Panie nie jestem 
godzien” oraz „Baranku Boży”, gdyż 
formuły te nie są wyznaniem wiary. 
Poprawne wykonanie tego gestu po-
lega na położeniu otwartej dłoni na 
klatce piersiowej.

Obmycie rąk
Gest wykonywany przez kapłana 
podczas przygotowania darów. Mi-
nistrant polewa ręce celebransa, któ-
ry wypowiada słowa: „Obmyj mnie, 
Panie, z  mojej winy i  oczyść mnie 
z  grzechu mojego”. Gest ten wyra-
ża prawdę, że nie tylko wierni są 
grzeszni, ale także kapłan, który po-
trzebuje oczyszczenia, aby móc god-
nie sprawować Eucharystię w imie-
niu swoim oraz wiernych. Obmy-
cie rąk jest znakiem wewnętrznego 
oczyszczenia.

tów liturgicznych, podczas Kanonu 
rzymskiego.

Znak pokoju
Jest to pozdrowienie wyrażające jed-
ność i miłość wyznawców Chrystu-
sa. Wykonujemy go poprzez poda-
nie ręki osobom w najbliższej odle-
głości, nie „wędrujemy” po kościele, 
aby przekazać znak pokoju jak naj-
większej liczbie osób. Ten gest wy-
konujemy w  milczeniu lub wypo-
wiadając słowa: „Pokój z  Tobą”, na 
co przyjmujący odpowiada: „Amen”. 
Nie wolno używać formuły: „Pokój 

gEsty RąK
Znak krzyża świętego 
Jest według mnie najważniejszym 
gestem liturgicznym, który poznaje-
my jako małe dzieci. Można powie-
dzieć, że jest to najkrótsza modlitwa 
chrześcijanina. Znak krzyża świę-
tego towarzyszy nam przez całe ży-
cie. Czynimy go nie tylko w koście-
le, ale także w domu, w autobusie, na 
cmentarzu, wszędzie tam, gdzie roz-
poczynamy i  kończymy modlitwę. 
Znak krzyża świętego przypomina 
nam śmierć Pana Jezusa na krzyżu, 
który oddał życie dla naszego zba-
wienia. Czyniąc znak krzyża świę-
tego, zwracajmy uwagę, by robić to 
z  należytym szacunkiem, bez po-
śpiechu, pamiętając o wielkiej miło-
ści Boga do każdego z nas. 
Rozróżniamy dwa rodzaje znaków 
krzyża: duży i mały. Duży znak krzy-
ża wykonujemy na początku i końcu 
Eucharystii, podczas błogosławień-
stwa Najświętszym Sakramentem 
oraz na pokropienie wodą święco-
ną. Mały znak krzyża wykonujemy 
przed odczytaniem ewangelii.
Nie wykonujemy znaku krzyża: 
w  trakcie komunii świętej, podczas 
przechodzenia przez środek kościo-
ła, podczas poświęcenia przedmio-

gEsty lItuRgICznE
W liturgii ważne są nie tylko postawy liturgiczne, ale także pięknie wykonywane gesty. Za ich pomocą wyrażamy swoje przeżycia, uczu-
cia i emocje. gesty liturgiczne upiększają liturgię, dzięki nim jest ona bardziej zrozumiała dla wiernych. Zachowywanie przez wszystkich 
uczestników liturgii jednolitych postaw oraz gestów jest znakiem jedności wspólnoty chrześcijańskiej. Wyróżniamy dwa rodzaje gestów: 
gesty rąk i gesty ciała.
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Złożenie rąk
Złożone ręce powinni zachowy-
wać wszyscy wierni zgromadzeni 
w kościele. Ręce trzymamy złożone 
przed piersiami, dłoń spoczywa pła-
sko na drugiej dłoni, palce skiero-
wane są ku górze, prawy kciuk opie-
ramy na lewym. Taki gest jest świa-
dectwem szacunku. Jest to pokor-
ny, harmonijny sposób wypowiada-
nia słów własnych oraz ochotnego 
i uważnego słuchania słów Bożych. 
Jest też wyrazem uległości i podda-
nia. Nie trzeba dodawać, że ręce po-
winny być czyste. Nie należy bawić 
się palcami, a przede wszystkim ob-
gryzać paznokci. 

Rozłożenie rąk
Jest to najstarsza forma postawy 
modlitewnej. Gest ten oznacza, że 
adresatem modlitwy jest sam Pan 
Bóg. Symbolizuje człowieka, który 

z całą ufnością zwraca się do Boga 
i  oczekuje od niego pomocy. Gest 
rozłożenia rąk w czasie Eucharystii 
wykonuje kapłan, wierni ani usłu-
gujący nie wykonują tego gestu. 

Nałożenie rąk
Gest mogący mieć różną symbolikę, 
w zależności od obrzędu, w którym 
się je nakłada i  modlitwy towarzy-
szącej. W  liturgii gest ten zarezer-
wowany jest dla osób, które przyjęły 
święcenia kapłańskie. Podczas bierz-
mowania biskup namaszcza kandy-
datów do bierzmowania, udziela im 
w  ten sposób Ducha Świętego jako 
daru i pomocy w mężnym dawaniu 
świadectwa o Chrystusie.

gEsty CIAłA
Pochylenie głowy 
Polega na płytkim pochyleniu gło-
wy, przy którym ręce pozostają zło-

żone, a tułów zostaje wyprostowany. 
Zgodnie z przepisami liturgicznymi, 
pochylenie głowy wykonujemy: wy-
mawiając imiona Trzech Osób Bo-
skich, imię Jezusa, Najświętszej Ma-
ryi Panny, a także przed i po czyn-
nościach liturgicznych oraz przyj-
mując błogosławieństwo.

Pochylenie ciała
Polega na pochyleniu tułowia do 
przodu, do momentu dotknięcia ko-
lan całymi dłońmi. Jednak w trakcie 
wykonywania tzw. skłonu głębokie-
go ręce pozostają złożone na pier-
siach. Pochylenie ciała wykonujemy 
oddając cześć ołtarzowi, na którym 
nie ma Najświętszego Sakramentu, 
a także podczas wyznania wiary, na 
słowa: „I za sprawą Ducha Świętego 
przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał 
się człowiekiem”.

Podnoszenie oczu
Jest to zewnętrzny znak kierowania 
duszy do Boga. Modlący się czło-
wiek spontanicznie kieruje swój 
wzrok do góry wraz z  myślami. 
Obecnie kapłan podnosi oczy w Ka-
nonie rzymskim, czyli Pierwszej 
Modlitwie Eucharystycznej przed 
przeistoczeniem, na słowa: „On to 
w dzień przed swoją męką podniósł 
oczy ku niebu; do Ciebie, Boga Ojca 
Wszechmogącego...”.

Pocałunek pokoju
Wprowadzono go do liturgii chrze-
ścijańskiej jako symbol braterstwa, 
miłości i wzajemnej zgody. Jest zna-
kiem pozdrowienia i  czci. Gest ten 
zarezerwowany jest dla duchowień-
stwa. Obecnie pocałunek pokoju 
ma miejsce podczas święceń diako-
natu, prezbiteratu i sakry biskupiej.

Ceremoniarz parafii św. Kazimierza Królewi-
cza w Białymstoku

Adam Sawicki
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gdzIE szuKAć sIły?
Kiedyś, jak każdy mały chłopiec, 
uwielbiałem bawić się samochoda-
mi. Miałem całą kolekcję małych 
aut, którymi potrafiłem bawić się 
cały dzień. W moim domu była też 
ogromna zdalnie sterowana tere-
nówka. Mało która zabawka potra-
fiła dostarczyć mi tyle radości. Mia-
ła jednak pewną wadę - strasznie 
szybko rozładowywały się baterie. 
W pewnym momencie, ku mojemu 
niezadowoleniu, samochód zwykł 
stawać i nie słuchać moich poleceń. 
Nic nie mogłem na to poradzić, trze-
ba było naładować akumulator z ba-
teriami. To był długi proces, trwał 
czasami nawet całą noc. Podobnie 
jest z  nami. Często narzekamy na 
brak sił, brak chęci do działania. To 
oznaka, że nasze baterie się wyczer-
pują, trzeba je naładować. Bóg wle-
wa nam energię każdego dnia, jed-

odróżnić go od innych. W tych sło-
wach kryją się określone wartości 
dla nas, pewnego rodzaju wskazów-
ki, jak mamy postępować i  jak być 
szczęśliwym. Odkąd zacząłem na 
ten element zwracać uwagę, znala-
złem swoisty drogowskaz, którym 
mam podążać w stronę Nieba, przez 
cały rok aż do kolejnego Adwentu. 
Wszystko było w  porządku, kiedy 
byłem w kościele i nad tym rozmy-
ślałem. Jednak był pewien problem 
- jak zrealizować to w moim życiu? 
Jak wyjść i  głosić Dobrą Nowinę 
wśród moich znajomych, rodziny? 
Wszystko stało się o wiele trudniej-
sze, zaczęło brakować sił i chęci. Nie 
dziwi więc fakt, że wielu młodych 
ludzi nie wprowadza w życie motta 
tegorocznego roku. Jak więc mamy 
zacząć działać? Okazuje się, że jest 
jedno proste rozwiązanie.

Czy znAsz hAsło RoKu 
duszpAstERsKIEgo?
Kiedy byłem w szkole podstawowej 
i  gimnazjum, przyznam się szcze-
rze, nie zwracałem na to szczegól-
nej uwagi. Wiedziałem, że Adwent 
rozpoczyna nowy rok liturgiczny, 
ale nic to nie zmieniało w moim ży-
ciu. Może dlatego, że nie zauważa-
łem najważniejszej rzeczy, jaką nie-
sie ze sobą, czyli hasła kolejnego 
roku. Nie jest to bowiem motto, któ-
re zostaje nadane i zaraz nikt o nim 
nie pamięta, jak miało to miejsce na 
przykład w  przypadku „roku sien-
kiewiczowskiego”. Każdy przyjął to 
do wiadomości, ale to nie znaczy, że 
więcej ludzi zaczęło czytać powie-
ści Sienkiewicza. W tym przypadku 
jest zgoła inaczej. Hasło tegoroczne-
go roku brzmi „Idźcie i głoście”. Nie 
jest to tylko ładnie brzmiąca senten-
cja przypięta do danego roku, żeby 

zApRoszEnIE od bogA
27 listopada rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski w kościele w polsce. tradycyjnie zainaugurowany został w pierwszą niedzie-
lę adwentu. jednak to wydarzenie zostaje pominięte przez młodych ludzi. fakt, nie jest tak hucznie obchodzone jak noc z 31 grudnia na 
1 stycznia. Brakuje fajerwerków, szampana i wspaniałej zabawy. Zmiana następuje o wiele spokojniej, przez co wielu młodych jej nie do-
strzega. Niektórzy może nawet nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak rok liturgiczny w kościele. inni może dowiedzieli się tego na religii, bo 
katechetka kazała to im umieścić w notatce. Moim zdaniem jest to smutne, bo umyka tak wspaniałe wydarzenie, które mają dosłownie na 
wyciągnięcie ręki.
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nak w trudnych sytuacjach musimy 
sami się do Niego zwrócić. Niewy-
czerpalnym źródłem energii jest Eu-
charystia. To tam możemy przyjąć 
Jezusa to naszych serc, aby wypełnił 
całe nasze ciało i  zaspokoił wszyst-
kie nasze problemy.
Niestety, wielu młodych ludzi trak-
tuje Mszę Świętą jako przykry obo-
wiązek. Rodzice każą, więc trzeba 
przejść się w niedzielę, przestać go-
dzinę, dać dwa złote na tacę i z po-
wrotem do domu. Sam, dopóki nie 
wstąpiłem do Ruchu Światło-Ży-
cie i do ministrantów, postrzegałem 
Mszę Świętą jako niechciany powód 
porannego wstawania w dzień wol-
ny od szkoły. Jednak przebywanie 
w  tych wspólnotach zmieniło mój 
punkt widzenia o sto osiemdziesiąt 
stopni. Na oazie wakacyjnej standar-
dowym punktem dnia jest „Szko-
ła Liturgii”. Jest to godzinny wykład 
księdza lub kleryka odnośnie do li-
turgii. Omawiane są poszczególne 
części Mszy Świętej, kolory orna-
tów noszonych przez kapłanów itp. 
Nie cieszy się ona zbytnią popular-
nością, szczególnie wśród chłopa-
ków, którzy jako ministranci zna-
ją to wszystko prawie na pamięć. 
Po tylu latach mogę jednak stwier-
dzić, że wniosła ona dużo do moje-
go życia. Nigdy to nie był natomiast 
ogrom wiedzy i wskazówek. Z każ-
dych rekolekcji zawsze jakaś jedna 
mała rzecz zostawała w  moim ser-
cu, np. inaczej patrzyłem na prze-

nie - zaproszenie od Jezusa na ko-
lejny rok liturgiczny. Rok pełen wy-
zwań i wyrzeczeń, o czym mówi ha-
sło. „Idźcie i głoście” to: rozmawiaj 
o  Jezusie, pokaż, że jest dla ciebie 
ważny, nawet jeśli inni go lekcewa-
żą, nie wstydź się publicznie uczynić 
znaku krzyża, kiedy mijasz kościół, 
kiedy rozpoczynasz czy kończysz 
posiłek. To jest takie małe „Idźcie 
i głoście”. Niekiedy będzie ciężko się 
na to zdobyć, jednak po uprzednim 
naładowaniu baterii, nie sądzę, aby 
komuś z nas zabrakło sił w działaniu 
i  głoszeniu Jezusa w  naszym życiu. 
A jeśli ktoś poczuje się wyczerpany, 
jest najważniejsze ukojenie - Eucha-
rystia. 
Niech przyświecają nam słowa św. 
Jana Pawła II, który mówił do nas, 
do młodzieży: Bądźcie wiernymi 
świadkami Chrystusa zmartwych-
wstałego, nie cofajcie się nigdy przed 
przeszkodami, które piętrzą się na 
ścieżkach waszego życia. Liczę na 
was. Liczę na wasz młodzieńczy za-
pał i  oddanie Chrystusowi. Znałem 
młodzież polską i  nie zawiodłem 
się nigdy na niej. Świat was potrze-
buje. Potrzebuje was Kościół. Przy-
szłość Polski od was zależy (Poznań, 
3 czerwca 1997 r.).

Patryk Waszkiewicz
licealista

mienienie chleba w ciało Jezusa, in-
nym razem zacząłem zastanawiać 
się nad sensem słów i  gestów, któ-
re wykonuję podczas Eucharystii. 
I tak cegiełka po cegiełce budowało 
się moje nowe postrzeganie tego sa-
kramentu. Odkryłem na nowo jego 
sens i moc, jaką ze sobą niesie. Spo-
strzegłem, jak wiele do tej pory stra-
ciłem przez moją niewiedzę, rozko-
jarzenie. Tak wspaniała rzecz prze-
chodziła mi koło nosa.

nIE wstydźmy sIę JEzusA
„Idźcie i  głoście” to nie jest żaden 
chwyt marketingowy. To zaprosze-
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Rozwiązanie krzyżówki należy dostarczyć do kancelarii parafialnej do 28 stycznia 2017 r. z podaniem imienia i na-
zwiska oraz numeru telefonu. Spośród uczestników rozlosowana zostanie nagroda rzeczowa. Hasło krzyżówki z nu-
meru 12 brzmi: Stan wojenny. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje Anna Godlewska  z ul. Berlinga 40. 
Prosimy o zgłoszenie się po odbiór nagrody do kancelarii parafialnej.   

Pionowo:
2. Którego dnia miesiąca odbywa się w na-
szej parafii całodzienna adoracja Najświętsze-
go Sakramentu?
3. Rzeka, w której św. Jan Chrzciciel ochrzcił 
Jezusa?
5. Ile kół żywego różańca jest w naszej parafii?
7. Doktryna teologiczna, według której natura 
boska Chrystusa wchłonęła jego naturę ludz-
ką.
8. Ewangelista, który opisuje narodzenie Pana 
Jezusa?
10. W chrześcijaństwie najwyższa kara ko-
ścielna, polegająca na wykluczeniu z życia 
Kościoła.
11. Skrót C+M+B to Christus ……… Bene-
dicat.
13. Ołtarz Słowa Bożego to inaczej?

Poziomo: 
1. Drewniane lub kamienne ławki ustawione 
w prezbiterium.
4. Ilu kleryków z naszej parafii znajduję się obec-
nie w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium 
Duchownym w Białymstoku?
6. Księga Pisma Św., która ma skrót Ab?
9. Inaczej Księga Powtórzonego Prawa.
12. Słowo kończące każdą modlitwę?
14. Wewnętrzna zdolność człowieka do rozróż-
niania dobra i zła?
15. Ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do 
przywrócenia pierwotnej jedności?
16. Imię jednego z trzech mędrców, który w da-
rze ofiarował kadzidło?
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jest wśród chrześcijan wielu, którzy wiedzą, że jezus chrystus jest Synem Bożym, który umarł za ich grzechy, wiedzą, że on zmartwych-
wstał. tysiące ludzi regularnie uczęszcza na nabożeństwa i uczestniczy w zewnętrznych formach kultu chrześcijańskiego, nie mając wcale 
doświadczenia chrystusa we własnym życiu. to są ci, którzy nigdy nie oddali Mu swojego życia i nie zaprosili go do serca, jako pana i Zbawi-
ciela. jednak ci, którzy to uczynili, wiedzą, jak działa Bóg w ich życiu.  

pIERwszA RozmowA
Był początek września 2012 r. Od 
roku byłam bez pracy. Mimo cią-
głego wysyłania CV i  przeglądania 
ofert nic się nie zmieniało. Pewnego 
dnia zadzwonił do mnie mój brat, 
który dowiedział się o  naborze do 
jednej z białostockich firm produk-
cyjnych. Podpowiedział, abym jak 
najszybciej dostarczyła swoje doku-
menty do sekretariatu. Tak też zro-
biłam. Przejrzano moje papiery i za-
sugerowano, abym od razu spotkała 
się z kierownikiem, gdyż jestem od-
powiednią osobą. Kierownik jednak 
w danej chwili nie miał czasu, więc 
jak zwykle usłyszałam: „Oddzwo-
nimy do pani”. Powiedziałam sobie 
wychodząc: „Ok, jak mam dostać tę 
pracę, to dostanę”. Czułam jednak 
niesamowity spokój. Minął dzień, 
i drugi, i kolejny - i nic. 

dRugA RozmowA
W końcu zadzwonił telefon, a w słu-
chawce głos brata: „Słuchaj, dziś 
o 11:00 spotkanie osób, które skła-
dały papiery do pracy”. Tu mu-
szę nadmienić, że mój brat nie był 
związany w  żaden sposób z  tą fir-
mą. Na to ja odpowiadam: „Ale do 

mnie nikt nie dzwonił”. Usłysza-
łam: „Nieważne, jedź”. Pierwsze 
myśli: No tak, zajadę tam, mimo że 
do mnie nie dzwonili i co? Wyjdę na 
idiotkę, co im powiem? Ale ubrałam 
się szybko myśląc: Wszystko w  rę-
kach Boga. Gdy jechałam samo-
chodem przyszły mi do głowy pew-
ne słowa z  Pisma Świętego z  Psal-
mu 56: Bogu ufam, nie będę się lę-
kał, cóż może uczynić mi człowiek? 
Jechałam z  uśmiechem na twarzy, 
przecież do odważnych świat nale-
ży. Przed drzwiami gabinetu czekało 
już trochę osób. Zostaliśmy wezwa-
ni do środka. Podczas przedstawia-
nia nam charakteru pracy i  zasad 
zatrudnienia wszedł młody męż-
czyzna przepraszając za spóźnienie, 
które zostało odnotowane na jego 
CV. Następnie na podstawie doku-
mentów zaczęto wyczytywać po ko-
lei nazwiska przybyłych osób. Mo-
ich dokumentów zabrakło. Osoba 
wyczytująca spojrzała na mnie pyta-
jąco: „A pani?”. Odpowiedziałam ze 
spokojem: „Moje dokumenty są za-
pewne obok, w sekretariacie”. Przy-
niesiono je i  przeszliśmy do kolej-
nego etapu rekrutacji. Od młodego 
mężczyzny, który się spóźnił, czuć 

dośwIAdCzyć w żyCIu ChRystusA

było alkohol - podziękowano mu, 
nie przeprowadzając dalszych roz-
mów. Pozostałe osoby łącznie ze 
mną znalazły zatrudnienie. Pomy-
ślałam: Boże, jak dobrze, że dałeś mi 
odwagę. Wracałam z ogromną rado-
ścią i czułam, jak w tym wszystkim 
Bóg mnie prowadzi. Biorąc wszyst-
ko na logikę, wcale nie miałam tam 
pracować, tak po ludzku patrząc, 
nie miałam otrzymać tej pracy. Dziś 
dziękuję Bogu za to doświadczenie 
słowami Psalmu 103: Błogosław du-
szo moja Pana i nie zapominaj o Jego 
dobrodziejstwach. 
     
od Kogo tElEFon?
Ale to nie wszystko. Teraz najważ-
niejsza część mojego świadectwa, 
mojego doświadczenia Boga. Po ja-
kimś czasie brat zapytał mnie: „To 
jak tam rozmowa w sprawie pracy?”. 
Gdy mu opowiadałam wszystko ze 
szczegółami powiedział: „Nie pa-
miętam, żebym po raz drugi dzwo-
nił do ciebie w tej sprawie. Nie, nie 
raczej do ciebie nie dzwoniłem”.

Chwała Panu
Ewa K.
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nAsz nARód JAK lAwA…
Do 1860 roku na Podlasiu było spo-
kojnie. Białystok liczył ponad 16 ty-
sięcy mieszkańców, w szybkim tem-
pie przybywało fabryk. Jednak z po-
czątkiem kolejnego roku można było 
zauważyć nagłe i  powszechne oży-
wienie. W  marcu 1861 roku w  ko-
ściele parafialnym odbyła się msza 
żałobna za dusze pięciu młodych 
Polaków, którzy zginęli z rąk rosyj-
skich podczas manifestacji na Placu 
Zamkowym w  Warszawie. W  lip-
cu 1861 roku w  Tykocinie odbyła 
się jedna z  największych na Podla-
siu manifestacji patriotycznych, któ-
ra zgromadziła wiele tysięcy ludzi. 
W  ten sposób uczczono jubileusz 
unii polsko- litewskiej w  Lublinie. 
Niedaleko Augustowa na modlący 
się tłum wiernych spadła sotnia ko-
zacka. Polacy, zamiast desperackiej 
ucieczki, padli na kolana, twarzą 
zwróceni do nadciągającej nawałni-
cy, z chóralnym śpiewem religijnych 
pieśni, odważnie czekali Kozaków. 
Ci, zdumieni postawą ludzi, wstrzy-
mali szarżę, zsiedli z koni, uklękli… 
Tłumy przybywały na wszelkie od-
pusty w okolicy, śpiewając pieśni re-
ligijne i patriotyczne. Z wielką owa-
cją przyjęto występy polskiego te-
atru, który wystawił sztukę „Krako-
wiacy i górale”. Wrzało wśród mło-
dzieży gimnazjalnej. 9 czerwca 1861 
roku uczniowie, po raz pierwszy pu-
blicznie, zaśpiewali pieśń „Boże coś 
Polskę”. Miesiąc później wojsko ro-
syjskie otoczyło białostocką świą-
tynię, w  której wierni śpiewali pa-
triotyczne pieśni. Nastąpiły areszto-
wania. Wzburzony, ponad tysięcz-
ny tłum ruszył przed gmach policji, 
żądając ich uwolnienia. 21 lipca pół 
tysiąca ludzi zebrało się na cmenta-
rzu przykościelnym, intonując pieśń 
„Boże coś Polskę”. 
Wielowarstwowy i wielonarodowo-

ty Kalinowski, który różnymi me-
todami starał się dotrzeć do miesz-
kańców wsi. Redagował „Mużyc-
koju Praudu”, która miała czcion-
kę łacińską, lecz wymowę białoru-
ską. Ważną rolę pełniły dwa ośrod-
ki kolejowe: Białystok i Łapy. To ko-
lejarze przewozili nielegalną prasę 
i rozkazy płynące z Warszawy, a tak-
że broń.  Białystok, obok stolicy, stał 

ściowy Białystok jednoczył się. Ko-
biety założyły czarne chusty na znak 
żałoby narodowej. Młodzież zaczę-
ła nosić rogatywki obszyte baranim 
kożuszkiem. Spiskowcy zaczęli szy-
kować się do walki. Naczelnikiem 
okręgu białostockiego obejmujące-
go powiaty: białostocki, bielski i so-
kólski został leśnik Walery Wró-
blewski. Aktywnie działał Konstan-

nAJwIęKszy zRyw nIEpodlEgłośCIowy polAKów
Mój ojciec, rocznik 1926, nieraz wspominał swoje dzieciństwo. żyli wówczas ostatni powstańcy z 1863 roku. łatwo było ich rozpoznać 
po mundurach. i  wszyscy byli w  stopniu podporucznika. kiedyś, w  samym centrum Białegostoku, mój ojciec widział taki oto obrazek: 
chodnikiem szedł powstaniec, siwowłosy staruszek, z sumiastym wąsem. podporucznik. Nagle, z naprzeciwka, pojawił się wyższy rangą 
oficer. Zatrzymał się, stuknął głośno obcasami wojskowych butów, dwa palce przyłożył do daszka wojskowej rogatywki. i, wyprężony 
w postawie na baczność, wzrokiem odprowadził styczniowego powstańca. Na ten widok cywile zdejmowali czapki z głów.

Bronisław Szwarce podczas pobytu na Syberii, z archiwum pana Jacka Dehnela, awers-rewers.pl
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się najważniejszym na ziemiach pol-
skich centrum konspiracji organiza-
cji Czerwonych.

poszlI w bóJ w zImową noC
W  nocy z  22 na 23 stycznia 1863 
roku główne siły powstańcze sku-
pione były w  lasach wokół Suraża. 
Dowodził nimi płk Władysław Ci-
chorski-Zameczek. Jego oddział li-
czył prawie 2 tysiące słabo uzbrojo-
nych powstańców. Udało się zaata-
kować i na krótko opanować stację 
kolejową w Łapach, w której stacjo-
nował 16-osobowy garnizon żan-
darmerii rosyjskiej. Następnie puł-
kownik ruszył na Suraż, gdzie sta-
ła 7 Rota Libawskiego Pułku Pie-
choty. Miasteczko zdobyto, ale Ro-
sjanie zdołali wywieźć broń i amu-
nicję. Następnego dnia Zameczek 
zdobył Wysokie Mazowieckie i  ru-
szył na Tykocin. Jego siły wciąż ro-
sły. Jednak już 27 stycznia na nasze 
tereny dotarły liczne wojska rosyj-
skie dowodzone przez gen. Zacha-
ra Maniukina. Rosjanie opanowali 
wszystkie główne ważne punkty na 
linii kolei warszawsko-petersbur-
skiej. Na początku lutego pod Sie-
miatyczami doszło do jednej z naj-
większych bitew powstania stycz-
niowego. Polacy ściągnęli do tego 
miasteczka ponad 4 tysiące po-
wstańców, z czego połowę stanowi-
li kosynierzy. Rosjanie mieli 2500 

ne na zakup broni i  żywności dla 
oddziałów powstańczych, działała 
poczta, ukrywano zbiegów, przyj-
mowano kurierów kursujących mię-
dzy Warszawą i Wilnem. I wreszcie 
w pobliżu Białegostoku, w dniu 5 lu-
tego 1864 roku, doszło do ostatniej 
potyczki partyzanckiej na Podlasiu. 
Warto przypomnieć listę osób z Bia-
łegostoku i  okolic, którzy w  1863 
roku stanęli w  szeregach powstań-
czych: nauczyciel Adolf Białokos, 
urzędnicy: Adolf Nowowiejski, Na-
poleon Rogowski, Franciszek Lat-
kowski, Nikodem Lenczewski, le-
karz Jan Birfleidt, stolarz Jan Janusz-
kiewicz, były burmistrz miasta Win-
centy Kitzel i jego syn Marceli. Na-
uczyciele i uczniowie z gimnazjum: 
Julian Obuchowicz, Edward de Ra-
mer, Edward Toczyski. Antoni Wła-
dyczański... Lista uczestników walk, 
poległych, aresztowanych lub zesła-
nych na Sybir jest długa. Najwięk-
sze straty były w  szeregach biało-
stockich gimnazjalistów. Prawie po-
łowa chłopców trafiła do oddzia-
łów leśnych. Represje wobec uczest-
ników walk były surowe. Cele wię-
zienne przy ulicy Ogrodowej było 
przepełnione. Na więzienie zamie-
niono więc klasztor sióstr miłosier-
dzia (szarytek) oraz dom Icka Bara-
sza znajdujący się przy ulicy Lipo-
wej. Gen. Michał Murawiew zasto-
sował cały wachlarz, nieraz wręcz 
zdumiewających represji. I  tak np. 
już po zakończeniu walk Rosjanie 
zrzucili do rzeki Białej figurę św. 
Jana Nepomucena. 

z zIEmI FRAnCusKIEJ nA podlAsIE
Bronisław Szwarce jest nieco zapo-
mnianą postacią, gdyż historia nie 
pozwoliła mu zostać bohaterem. 
Urodził się w 1834 roku we francu-
skiej Bretanii. Jego ojciec Józef brał 
czynny udział w powstaniu listopa-
dowym. Po klęsce musiał uchodzić 
z kraju. Bronisław miał zaledwie 10 
lat, gdy zmarła jego matka. Ukoń-
czył Centralną Szkołę Sztuk i  Rze-
miosł w  Paryżu. W  służbie kolejo-
wej przeszedł wiele szczebli. Fra-
nucks firma „Pereir i Spółka” zleci-
ła mu nadzorowanie odcinka budo-
wy kolei z Warszawy do Białegosto-

żołnierzy, których wspierała artyle-
ria. W  kilkudniowej bitwie poległo 
200 powstańców, prawie 300 zostało 
rannych lub trafiło do niewoli. Ro-
sjanie rozpoczęli plądrowanie mia-
sta, brutalnie rozprawiając się z jego 
mieszkańcami. Niedobitki powstań-
ców przedarły się do Puszczy Biało-
wieskiej lub Knyszyńskiej, znacząc 
swój szlak bojowy kolejnymi mogi-
łami.   
W Białymstoku nie doszło do otwar-
tych wystąpień przeciwko zabor-
cy. Stał tutaj silny garnizon rosyjski. 
Niekorzystna też była struktura na-
rodowościowa społeczeństwa. Jed-
nak polska konspiracja miała pełne 
ręce roboty: zbierano datki pienięż-

Rosyjski medal Za stłumienie polskiego po-
wstania 1863-1864

W 1864 roku białostocki klasztor Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo został 
zamieniony na więzienie
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ku.  Od 1860 roku zamieszkał więc 
w  Warszawie. Podjął pracę w  To-
warzystwie Kolejowym. Wkrótce 
przeniósł się do podbiałostockiej 
wsi Antoniuk. Od razu włączył się 
też do konspiracyjnej działalności 
przedpowstaniowej. „Bronek”, zwią-
zany z Centralnym Komitetem Na-
rodowym w Warszawie, był wszech-
obecny w pracy konspiracyjnej. Or-
ganizował wiece, kolportował bibu-
łę, zbierał składki na pomnik car-
skich ofiar, założył w  Białymstoku 
tajną drukarnię. Gromadził broń 
dla przyszłego powstania. Zagro-
żony aresztowaniem przeniósł się 
do Łap, które znajdowały się w gra-
nicach tzw. Kongresówki. Tutaj też 
zamieszkał w  drewnianym domu 
na terenie parku i  nadal nadzoro-
wał budowę kolei. Nie przerwał jed-
nak pracy konspiracyjnej. Zaprzy-

karni. Największa z nich znajdowa-
ła się w  domu jego ciotki przy uli-
cy Widok. Jej wykrycie przez car-
ską policję stało się bezpośrednim 
powodem aresztowania Bronisła-
wa Szwarce. Przewieziony został do 
Cytadeli i  skazany na karę śmierci. 
Dzięki interwencji cesarzowej fran-
cuskiej Eugenii car zamienił wyrok 
na dożywotnie zesłanie. Przez 30 lat 
był więziony. Najpierw w petersbur-
skiej twierdzy, potem w forcie Wier-
noje, Tomsku oraz Irkucku. Na da-
leką Syberię trafił także Józef Pił-
sudski. Bronisław Szwarce przygar-
nął młodego chłopca z Kresów i stał 
się jego nauczycielem w przedmio-
tach ścisłych. Wprowadzał go także 
w tajniki historii i polityki. To dzię-
ki przyjaźni z tym słynnym zesłań-
cem, po powrocie z  zesłania, Józef 
Piłsudski trafił do władz powstają-
cej Polskiej Partii Socjalistycznej. 
Tymczasem Bronisław Szwarce zo-
stał ułaskawiony dopiero w  1892 
roku. Wracając z  zesłania postano-
wił przejechać się zbudowaną przez 
siebie koleją z  Warszawy do Białe-
gostoku. Potem wyjechał do galicyj-
skiego Lwowa, gdzie zmarł 18 lute-
go 1904 roku.

PS. Nie miejsce tutaj na rozważa-
nia o  szansach powstania stycz-
niowego, chociaż to temat cieka-
wy. Posłużę się więc krótką opinią 
prof. Emanuela Roztworowskie-
go: „Gdyby powstanie 1863 roku 
nie miało żadnych szans powodze-
nia, wówczas naszych pradziadów 
powinniśmy uznać za szaleńców”. 
I  dodam od siebie: Każde z  wie-
lu naszych przegranych powstań, 
niosło w  sobie zarodki przyszłej 
niepodległości. Powstanie 1863 
również, a  może przede wszyst-
kim…
Podczas pisania artykułu zostały 
wykorzystane materiały zawarte w: 
Historia Białegostoku, redaktor na-
ukowy Adam Cz. Dobroński, Biały-
stok 2012 oraz Archiwum Państwo-
we w Białymstoku, Powstanie stycz-
niowe na Białostocczyźnie w  150. 
rocznicę wybuchu, Białystok 

 Oprac. Marian Olechnowicz

jaźnił się z Jarosławem Dąbrowskim 
i Zygmuntem Padlewskim. Redago-
wał czasopismo „Ruch”. Utrzymy-
wał kontakty z białostockim Kołem 
Czerwonych. W łapskim Depo zor-
ganizował kucie kos i pik. Pisał też 
wiersze.
W antonieckim ciemnym gaju
W dworkach podlaskiego kraju
Śniła mi się śniła
Polska wolność miła
Białostockie niwy
Narwi trzcinne lasy
Ciche sosny, chwiejne brzozy
Nad Supraślą gęste łozy
Smukły cień topoli
Na piaszczystej roli...
W końcu maja 1862 roku, ostrzeżo-
ny przez żonę rosyjskiego żandarma 
Popowa, wyjechał z Łap do stolicy. 
Tam został przyjęty do Centralnego 
Komitetu Czerwonych. Jego zada-
niem była organizacja tajnych dru-

W czasie powstania styczniowego figurę św. Jana Nepomucena Rosjanie wrzucili do rzeki Białej
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giem i dwoma aniołami (Rdz 18,1), 
tak pięknie ukazane na jednej z ikon 
Rublowa. W  tle trzech siedzących 
przy stole przybyszów ukazany jest 
na tej ikonie dąb. Rosnące dziś po-
tężne drzewa w dolinie Mamre pod 
Hebronem nie pamiętają oczywi-
ście czasów Abrahama, przypomi-
nają natomiast zdarzenia opisane 
w Księdze Rodzaju.
Przy opisie podziału ziemi w  kraju 
Kanaan na poszczególne pokolenia 
granicę pokolenia Neftalego wyzna-
cza także dąb (Joz 19,33).
Przy dębach nie tylko budowano oł-
tarze, ale także miały miejsce waż-
ne wydarzenia. Przy dębie w  Sy-
chem Abimelek zostaje ogłoszony 
królem (Sdz 9,6). Przy dębie ginie 
natomiast królewski syn Absalom, 
który „zaczepił głową o  dąb i  za-
wisł miedzy niebem a ziemią” (2Sm 
18,9). O  znaczeniu dębów świad-
czy też fakt, że otrzymywały one na-
zwy własne, np. „Dąb Wieszczków” 
(Sdz 9,37), „Dąb Tabor” (1Sm 10,3). 

Dęby sadzono również w ogrodach 
bogatszych posiadłości. Jeden ze 
starców usiłujących oskarżyć cno-
tliwą Zuzannę o  niemoralne pro-
wadzenie się zeznał, że widział ją 
obcującą z  mężczyzną pod dębem  
(Dn 13,58).
Obok opisów historycznych dęby 
pojawiają się w  kolejnych księgach 
Starego Testamentu, by ukazać pew-
ną symbolikę. I  tak w  Ps 29,9 czy-
tamy: Głos Pana zgina dęby. Obraz 
pochylających się nisko do ziemi 
dębów świadczy o  majestacie Boga 
i Jego potędze. Księga Syracha: Ga-
danie człowieka, co często przysięga, 
stawia włosy dębem, a kłótnia takich 
ludzi każe zatykać uszy (Syr 27,14). 
Wyrażenie „stawia włosy dębem” 
ukazuje tutaj przerażenie. Dęby 
symbolizują też pychę człowieka: 
Albowiem dzień Pana Zastępów na-
dejdzie przeciw wszystkim pysznym 
i nadętym i przeciw wszystkim har-
dym, by się ukorzyli, przeciw wszyst-
kim cedrom Libanu, wysoko się wzbi-

dąb w pIśmIE śwIętym
W Biblii Tysiąclecia dąb pojawia się 
w różnych kontekstach dwadzieścia 
razy, począwszy od Księgi Rodzaju.
W  Księdze Rodzaju dąb staje się 
miejscem, w  którym Bóg obja-
wia się Abrahamowi: Gdy zaś przy-
byli do Kanaanu, Abram przeszedł 
przez ten kraj aż do pewnej miejsco-
wości koło Sychem, do dębu More… 
Pan ukazawszy się Abramowi rzekł: 
„Twojemu potomstwu oddaję wła-
śnie tę ziemię”. Abram zbudował 
tam ołtarz dla Pana, który mu się 
ukazał (Rdz 12,5-7; por. Pwt 11,30). 
Przy dębach uprawiano też kult po-
gański (por. Oz 4,13). Kolejny oł-
tarz buduje Abram pod Hebronem, 
gdzie były dęby Mamre (Rdz 13,18).  
Abraham zresztą w pobliżu tych dę-
bów zamieszkał (Rdz 14,13): na-
mioty mieszkalne bowiem stawia-
no przy tych dużych drzewach, po-
nieważ dawały one cień (Sdz 4,11). 
Przy dębach Mamre  następuje ta-
jemnicze spotkanie Abrahama z Bo-

ulICE nAszEJ pARAFII: ulICA dębowA
Ulica dębowa, przy której rozsiadły się wille i domy jednorodzinne, jest jedyną w swoim rodzaju, na pewnym bowiem etapie jej przebie-
gu przegradza ją płot, za którym znajduje się Szkoła podstawowa nr 37. trzeba ową szkołę obejść, by móc znowu znaleźć się na interesują-
cej nas ulicy.
dąb, jak podaje „Słownik języka polskiego”, to „drzewo z rodziny bukowatych o rozłożystych konarach, grubej, popękanej korze, ścisłej, twar-
dej masie drzewnej; występuje przeważnie w północnej strefie umiarkowanej”. W basenie Morza śródziemnego występuje tzw. dąb korko-
wy albo zielony. jego liście są zawsze zielone (por. jr 3,13).
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jającym, i przeciw wszystkim dębom 
Baszanu (Iz 2,12-13).
Ci, którzy trwają w grzechu, którzy 
stają się twardego serca, choćby byli 
jak dąb mocni, przez Pana zostaną 
powaleni jak terebint lub dąb, z któ-
rych pień tylko zostaje po zwaleniu 
(Iz 6,13); Jęczcie dęby Baszanu, że 
las dziewiczy zwalony na ziemię (Za 
11,2).
W  Księdze Ezechiela, we fragmen-
cie nazwanym „Lament nad upad-
kiem Tyru” miasto to zostaje po-
równane z  okresu przed upadkiem 
do okrętu o  doskonałej piękności, 
w  którym miedzy innymi z  dębów 
Baszanu wykonano… wiosła (Ez 
27,6). Dąb symbolizuje tutaj to, co 
silne i mocne. Co więcej porówna-
nie to odnosi się nie tylko do przed-
miotów, ale i  do ludzi: Ja to przed 
nimi zgładziłem Amorytów, którzy 
byli wysocy jak cedry, a  mocni byli 
jak dęby (Am 2,9).
Po tej prezentacji biblijnej przyjrzyj-
my się teraz, w  jakich wyrażeniach 
w  naszym języku używamy rze-
czownika „dąb”.

Chłop JAK dąb
Wyrażenie to oznacza silnego, rosłe-
go i  zdrowego mężczyznę. 1 sierp-
nia 2014 roku. Uroczystości siedem-
dziesiątej rocznicy powstania war-
szawskiego w Warszawie. Ogród Sa-
ski, w którym zostaje zasadzony dąb 
wolności. Znamienne słowa wy-
powiada prezes Związku Powstań-
ców Warszawskich, gen. Zbigniew 
Ścibor-Rylski: Dębowe drzewko to 
symbol trwałości, siły, wytrzymało-
ści. Silny jak dąb. Tak, nasze poko-
lenie musiało być takie silne, ale i te 
nowe pokolenia niech będą tak sil-
ne. Tak, potrzeba nam dzisiaj „dę-
bowych”, a  nie „kanapowych” mło-
dych ludzi. Na ile nasza współcze-
sna białostocka młodzież przypo-
mina swoich rówieśników z powsta-
nia warszawskiego? O tej potrzebie 
bycia jak dąb powinny nam wszyst-
kim przypominać dęby, które są sa-
dzone przy różnych ważnych oka-
zjach z historii naszej Ojczyzny, sa-
dzone także w  Białymstoku, także 
obok naszej plebanii.

„Na moście z końmi wóz staje,
Próżno woźnica przynagla do biegu,
Hej! Krzyczy, biczem zadaje,

Stoją, a potem skoczą z całej mocy,
Dyszel przy samej pękł śrubie;
Zostać na polu samemu i w nocy,
To lubię, rzekłem, to lubię!

Ledwiem dokończył, aż 
straszna martwica
Wypływa z bliskich wód toni,
Białe jej szaty, jak śnieg białe lica,
Ognisty wieniec na skroni.

Chciałem uciekać, padłem zalękniony,
Włos dębem stanął na głowie,
Krzyknę: ‘Niech będzie 
Chrystus pochwalony!’
‘Na wieki wieków’ odpowie.

Mickiewicz chce Maryli przeka-
zać poprzez słowa „włos dębem sta-
nął na głowie”, jak bardzo przerazi-
ło go opisywane przez niego zdarze-
nie. Okazało się, że była to pokut-
nica, także o  imieniu Maryla, któ-
ra swym oziębłym sercem odrzuciła 
autentyczną miłość młodego czło-
wieka, który usechł na śmierć z roz-
paczy, ale później, jako upiór, po-
rwał ją by straszyła nocą podróż-
nych, a uwolni ją dopiero ten, któ-
ry w  tych okropnych warunkach 
będzie miał odwagę wypowiedzieć 
słowo „lubię”. Adam to słowo po-
wiedział. Zjawa z kolei mu przepo-
wiedziała, że też pozna „Marylę, lecz 
ona…”. Nie dokończyła jednak zda-
nia, gdyż zapiał kur.
Na koniec kilka przysłów: „Bać się 
trzeba trzcinie, gdy wiatr dąb wywi-
nie”, „Co dąb, to nie brzoza; co wilk, 
to nie koza”, „Kiedy się dąb obali, 
każdy z niego drwa wali”.

ks. Wojciech Łazewski

stAnąć dębA
„Stanąć dęba” odnosi się do ko-
nia albo do człowieka. Mówimy 
tak o  koniu, gdy ten wspina się na 
tylne łapy, o  człowieku, gdy sta-
wia opór, opiera się, sprzeciwia się, 
buntuje. Ciekawy przykład zasto-
sowania tego wyrażenia znajduje-
my w  opowiadaniu pioniera natu-
ralizmu w literaturze amerykańskiej  
Stephen`a Crane (1871-1900) „Sza-
lupa”. Otóż rozbitkowie z  zatopio-
nego parowca Commodore usiłują 
ocalić życie w nędznej szalupie wal-
czącej ze wzburzonymi falami mo-
rza: Siedzenie w tej łodzi przypomi-
nało jazdę na rozbrykanym dzikim 
koniu, a  trzeba dodać, że dziki koń 
jest niewiele od niej mniejszy. State-
czek szedł w podskokach, stawał dęba 
i pomykał niby zwierzę.
Kiedyś mówiono „stanął dęba” 
o kimś, kto stanął do góry nogami, 
na rękach. Dziś to wyrażenie wyszło 
z użycia.
„Stanąć dęba” odnosi się także do 
przedmiotów, które normalnie znaj-
dują się w pozycji poziomej. Ci, któ-
rzy uprawiają windsurfing maja pro-
blemy z wchodzeniem w ślizg w mo-
mencie, w  którym osiągają „niby 
ślizg”. Deska surfingowa przechodzi 
wówczas z  pływania wypornościo-
wego w ślizgowe. Jak mówią znawcy 
przedmiotu, dziób deski może sta-
nąć dęba, deska traci stabilność kur-
su i zaczyna tańczyć na boki. 
Także włosy mogą stanąć dęba, 
o  czym była mowa przy omawia-
niu tekstów biblijnych, najczęściej 
z  przerażenia. Wyrażenie to poja-
wia się w  uroczej balladzie Adama 
Mickiewicza „To lubię”. Utwór ten 
nawiązuje do opowiadań ludowych 
o  duszach pokutujących w  czyśćcu 
za wzgardzenie miłością. Mickie-
wicz napisał go w  konwencji opo-
wieści, którą snuje przed Marylą, 
jego wielką nieodwzajemnioną mi-
łością, chcąc ją tym opowiadaniem 
nieco przestraszyć, jakie mogą być 
konsekwencje jej lodowatego serca 
w stosunku do niego. Bohater nasz 
przejeżdża nocą w  pobliżu starego 
cmentarza przez mostek, za nic ma-
jący przestrogi, że nocą tutaj straszy, 
raptem:
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i  modlitwę, czasami więcej czasu 
poświęca się na dzielenie przeży-
ciami i modlitwę za każde dziecko. 
Musimy też uświadomić sobie, że 
nasze modlitwy są zawsze wysłuchi-
wane, jakkolwiek nie zawsze w taki 
sposób jak oczekujemy, ale zawsze 
w najlepszy dla nas i naszych dzieci. 
Wola Boża z pewnością wypełni się 
w  życiu naszych dzieci, nie wiemy 
tylko, kiedy to nastąpi. Na spotka-
niach matki dzielą się swoimi bar-
dzo osobistymi sprawami. Oczywi-
ście obowiązuje pełna dyskrecja.

KobIEty szCzEgólnIE 
powołAnE do modlItwy
Ruch Matek w Modlitwie skupia nie 
tylko matki modlące się wspólnie za 
swoje dzieci i  wnuki, ale obejmuje 
swoim zasięgiem również „duchowe 
matki” - mężatki i kobiety samotne, 
które nie mają swoich dzieci. Dla-
tego też zapraszamy do nas wszyst-
kie kobiety, które chcą się modlić za 
dzieci. Módlmy się za nasze dzie-
ci, bo jesteśmy do tego powołane. 
Niech nam, kobietom, przyświecają 
słowa św. Jana Pawła II, który w „Li-
ście do kobiet” napisał: Chciałbym 
w związku z tym wyrazić szczególną 
wdzięczność kobietom, które trudzą 
się w różnych dziedzinach wychowa-
nia: w przedszkolach, szkołach, uni-
wersytetach, domach opieki, para-
fiach, stowarzyszeniach i  ruchach. 
Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest 
praca formacyjna, kobiety wykazu-
ją ogromną gotowość do poświęcania 
się, szczególnie na rzecz najsłabszych 
i  bezbronnych. Poprzez taką służbę 
urzeczywistniają one tę formę ma-
cierzyństwa afektywnego, kulturo-
wego i duchowego, które ze wzglę-
du na wpływ jaki wywiera na rozwój 
osoby oraz na przyszłość społeczeń-
stwa, ma nieocenioną wartość.

Monika Kościuszko-Czarniecka

Spotykamy się co tydzień w ponie-
działki na wieczornej Mszy Świę-
tej. Po Eucharystii odbywają się spo-
tkania w mniejszych grupach. W in-
tencji dzieci modli się pięć grup sku-
piających po ok. 8-9 matek. Spoty-
kamy się też wszystkie razem pod-
czas spotkań kwartalnych i przy in-
nych okazjach.

nAszE dzIECI u stóp KRzyżA
Na naszych spotkaniach stawia-
my na stole: krzyż - symbol naszego 
zbawienia, świecę - Jezus jest Świa-
tłością Świata, Pismo Święte - Jezus 
jest Żywym Słowem, mały koszyk 
- ustawiony u  stóp krzyża. Modląc 
się podczas spotkania, wkładamy do 
koszyczka małe papierowe krążki, 
na których wypisane są imiona na-
szych dzieci. To element powierze-
nia naszych dzieci opiece Pana. Jest 
to niezwykle wzruszający i cudowny 
moment, gdy uświadomimy sobie, 
że oddajemy Jezusowi nasze proble-
my i problemy naszych dzieci.
Każde spotkanie ofiarujemy, by pro-
wadził je Duch Święty, dlatego mogą 
się one nieco od siebie różnić. Cza-
sami nacisk jest bardziej położony 
na modlitwę, innym razem na czy-
tanie Pisma Świętego 

Św. Jan Paweł II w encyklice „Evan-
gelium Vitae” napisał: Ten heroizm 
dnia codziennego obejmuje milczą-
ce, ale niezwykle płodne i wymowne 
świadectwo‚ tych wszystkich heroicz-
nych matek, które bez reszty poświę-
cają się swoim rodzinom, które cier-
pią, wydając dzieci na świat, a potem 
gotowe są podjąć wszelkie trudy, po-
nieść wszelkie ofiary, ażeby tym dzie-
ciom przekazać wszystko, co mają 
w sobie najlepszego. To właśnie z tego 
heroizmu, z  tej przeogromnej miło-
ści narodził się Ruch Matek w Modli-
twie.

gEnEzA RuChu
Ruch Matki w Modlitwie (Mothers 
Prayers) powstał w Anglii w 1995 r. 
po tym, jak dwie Angielki Veronica 
i jej bratowa Sandra poczuły, że Bóg 
chce, aby modliły się za swoje dzie-
ci w  szczególny sposób. Na modli-
twie rozeznały, że życzeniem Jezu-
sa jest, aby wszystkie matki powie-
rzały swoje dzieci Jego opiece, by 
ból i  modlitwa zapewniały błogo-
sławieństwo dzieciom. Ruch dzia-
ła obecnie w ponad 90 krajach. Jest 
wiele wspaniałych świadectw po-
twierdzających, że modlitwy ma-
tek są wysłuchane. Pan dotrzymu-
je obietnicy: „Proście a otrzymacie”. 
Wiele dzieci odnalazło wiarę, wie-
le znalazło pracę i  miejsce do za-
mieszkania, wiele dzieci wróciło do 
domu po długiej nieobecności. Ist-
nieją przypadki uzdrowień dzieci, 
uwolnienia z narkomanii, narodzin 
dzieci, których matki wcześniej wie-
lokrotnie doświadczały poronień, 
oraz poprawy relacji małżeńskich.
W Białymstoku Ruch Matek w Mo-
dlitwie istnieje od 2009 r., kiedy to 
ks. abp Edward Ozorowski udzie-
lił błogosławieństwa działaniom 
tej formacji na terenie Archidiece-
zji Białostockiej. W  naszej parafii 
Ruch jest obecny od 2015 r. Opie-
kunem jest ks. Andrzej Ratkiewicz. 

nIE mA JAK u mAmy…. - RuCh mAtEK w modlItwIE
każdy człowiek potrzebuje modlitwy. ale nie tylko własnej - potrzebuje również, aby inni modlili się za niego i rozmawiali o nim z Bogiem. 
Nasza chęć modlitwy za drugiego człowieka zazwyczaj wynika z naszej ku niemu miłości. a czyż nie największa, po Bożej, jest miłość mat-
ki do dziecka? 
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męCzEństwo to nIE poRAżKA, 
to zwyCIęstwo
W kościele pierwszych wieków czy-
tano podczas liturgii poświęco-
nej męczennikom opis ich śmier-
ci czyli narodzin dla nieba. Z  tam-
tych czasów pochodzą trzy rodza-
je świadectw opisujących te wyda-

rym już na początku swego kaza-
nia mówi św. Augustyn, to czytany 
przed chwilą opis męczeństwa św. 
Wincentego. Ludzie słuchając wy-
obrażali to wszystko, o czym słysze-
li w  opisie. Przypomnijmy z  dzie-
ciństwa, kiedy chłonęliśmy przygo-
dowe książki, jak sobie wyobrażali-
śmy czyny ich bohaterów. Powsta-
wał spektakl i  ciekawszy i  bardziej 
absorbujący od tego, co oglądamy 
dzisiaj na ekranie w HD. Augustyn 
zaznacza jednak na początku, że do 
obejrzenia tego religijnego wszak te-
atru potrzebne są „oczy wiary”.  I tu 
dochodzimy do sedna sprawy: tyl-
ko człowiek wierzący może właści-
wie przeżyć tajemnice wiary. Trze-
ba właściwego nastawienia, właści-
wej postawy duchowej, by odczytać 
znaczenie męczeństwa, nie jako po-
rażki i  przegranej, ale jako zwycię-
stwa. Nam także we współczesnym 
zdziczałym świecie potrzeba, by się 
nie zagubić, okularów wiary.
 Kaznodzieja zresztą podkreśla od 
razu, że patrząc oczami wiary do-
strzegamy, że męczeństwo nie jest 
porażką, lecz zwycięstwem, mówi 
bowiem dalej, streszczając fabu-
łę tego „spectaculum”: „martyrem 
sanctum Vincentium ubique vin-
centem”, czyli „męczennika święte-
go Wincentego, który zawsze zwy-
cięża”. Występuje tutaj gra słów, któ-
rej nie możemy oddać w języku pol-
skim: imię łacińskie „Vincentius” 
pochodzi od czasownika „vinco, 
vincere”, co znaczy „zwyciężać”, mo-
glibyśmy więc przełożyć ten frag-
ment tak: „męczennika świętego 
Zwycięzcy, który zawsze zwycięża”.
Od początków chrześcijaństwa mę-
czeństwo pojmowano jako wal-
kę pomiędzy Chrystusem i  szata-
nem. Żołnierzami Chrystusa („mi-
les Christi”) są chrześcijanie, żołnie-
rzami złego ducha („miles diabo-
li”) są prześladowcy. Pozornie wy-
daje się, że walkę żołnierze Chrystu-

rzenia. Najbardziej cennym źró-
dłem są „acta martyrum” czyli pro-
tokoły sporządzane podczas proce-
su sądowego, zawierające opis prze-
słuchania i  podające wyrok śmier-
ci. Najpierw więc w  protokole były 
zapisane pytania sędziego i  odpo-
wiedzi oskarżonego, a następnie po-
dany ogłoszony publicznie wyrok, 
w  przypadku męczenników wy-
rok śmierci. Innym cennym doku-
mentem były „passiones” czyli opis 
pobytu w  więzieniu, tortur, proce-
su, wydania wyroku i  samego wy-
konania wyroku sporządzony przez 
naocznych świadków, czasami, 
w  przypadku pobytu w  więzieniu, 
także przez samego męczennika. 
Trzecim rodzajem były opisy mę-
czeństwa spisane później, kilkana-
ście, kilkadziesiąt czy kilkaset lat po 
śmierci. Nieraz powstawały one po-
woli, spisywane z krążących już ust-
nych przekazów. Który rodzaj prze-
czytano w  północnoafrykańskim 
kościele? O tym później.
Przed wiernymi w  kościele stanął 
najbardziej znany biskup tamtego 
okresu, biskup Hippony, św. Augu-
styn. Znany był z  tego, że posługi-
wał się piękną łaciną, jednocześnie 
językiem tak prostym, by był zrozu-
miały wszystkim słuchaczom. Łaci-
ną posługiwali się wówczas miesz-
kańcy zachodniej części Cesarstwa, 
podobnie jak od nas na wschód, po-
wszechnie używany jest język rosyj-
ski. Biskup Augustyn swoje kaza-
nie zaczął tak: „Magnum spectacu-
lum spectavimus oculis fidei” czy-
li „Wspaniałe widowisko widzieli-
śmy oczami wiary”. Były to jeszcze 
te czasy, kiedy ludzie nie byli nie-
ustannie bombardowani telewizyj-
nymi, internetowymi czy komik-
sowymi obrazkami. Słuchano czy-
tanej czy opowiadanej relacji i  po-
budzano wyobraźnię, by opisy zda-
rzeń ujrzeć wewnętrznymi oczami. 
To „wspaniałe widowisko”, o  któ-

św. wInCEnty dIAKon I męCzEnnIK 
przenieśmy się do afryki północnej, ale nie nam współczesnej, lecz tej z początków piątego wieku, wchodzącej wówczas w skład chylącego 
się ku upadkowi imperium rzymskiego. Było to 22 stycznia 410 roku. Nie znamy miejscowości: kartagina?  hippona? świątynia wypełniona 
morzem głów. Właśnie lektor skończył czytać opis męczeństwa św. Wincentego, tego dnia właśnie obchodzono jego wspomnienie. 
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na taką niewymowną mękę. Rozpa-
lone kolce wpiły się głęboko w ciało, 
a w rany sypano sól dla zwiększenia 
boleści. Wincenty zaś mając w  Nie-
bo zwrócone oczy, tylko się uśmie-
chał. Widząc to okrutnik, kazał go 
zdjąć z kraty i wrzucić do więzienia 
ciemnego, wilgotnego i ciasnego, któ-
rego podłoga wysypana była potłu-
czonym szkłem i  ostrymi skorupa-
mi. Tu obnażony i poraniony dopóty 
miał przebywać, aż w boleściach sko-
na.  Bóg zniweczył jednakże plan ty-
rana, albowiem w promienistym bla-
sku ukazał się Świętemu sam Zbawi-
ciel, a Aniołowie pocieszając go, usła-
li podłogę różami. 
W Portugalii, najdalej wysunięty na 
południowy zachód skrawek Eu-
ropy to Przylądek Świętego Win-
centego. Został tak nazwany, po-
nieważ miejscowe przekazy dono-
szą, że w VIII wieku szczątki Świę-
tego zostały wyrzucone przez ocean 
na jedną z miejscowych plaż. Pobu-
dowano tu kaplicę, w  której złożo-
no szczątki świętego, które następ-
nie zostały przeniesione do Lizbo-
ny. Dlatego też św. Wincenty jest pa-
tronem Lizbony, a  ponadto winia-
rzy, drwali i  leśników. Św. Wincen-
ty jest również patronem piszące-
go te słowa, ponieważ urodziłem się 
22 stycznia i rodzice nadali mi jako 
drugie imię Wincenty.
Zakończmy te rozważania o  św. 
Wincentym męczenniku fragmen-
tem kazania św. Augustyna, które 
skierowane jest również do nas:
Przypomnijcie sobie Chrystusa na-
pominającego swych uczniów. Przy-
pomnijcie, jak oto Król męczen-
ników wyposaża swoich żołnierzy 
w  duchowy oręż, jak ukazuje wal-
kę, jak udziela pomocy i obiecuje na-
grodę. Oto skoro powiedział swoim 
uczniom „Świat będzie was niena-
widził”, dodał natychmiast, iżby za-
spokoić zalęknionych: ‘Nie bójcie się. 
Jam zwyciężył świat.

 ks. Wojciech Łazewski

 
 
 

czytany przed kazaniem św. Augu-
styna. Należy więc do trzeciej gru-
py dokumentów przedstawionych 
na początku naszych rozważań, któ-
re mówią o  męce i  śmierci świad-
ków Chrystusa. W tym opisie mowa 
jest o licznych torturach, których św. 
Wincenty doświadczył, a także o wi-
zjach, jakie miał podczas męczeń-
stwa. Tortury, jakim miał być pod-
dany, to przywiązanie go do szafo-
tu i  takie naciąganie ciała, że kości 
były wyrywane ze stawów, to  roz-
rywanie ciała żelaznymi grzebienia-
mi, przypiekanie ogniem, przypala-
nie żelazem, wrzucenie do pomiesz-
czenia wypełnionego pokruszony-
mi skorupami. Nic więc dziwnego, 
że brewiarzowa i mszalna modlitwa 
nawiązuje  do dzielnego znoszenia 
przez męczennika tortur: Wszech-
mogący, wieczny Boże, napełnij nas 
Twoim Duchem i daj nam tę miłość, 
która pomogła świętemu Wincente-
mu, męczennikowi, znieść zwycięsko 
wszystkie tortury. 
A oto fragment opisu tortur na pod-
stawie „Żywotów Świętych Pańskich 
na wszystkie dni roku” wydanych 
w 1910 roku: Blady z gniewu kazał 
teraz okrutnik przynieść kratę na-
bitą ostrymi kolcami, rozpalić ją do 
czerwoności i Świętego na niej poło-
żyć. Położono więc nań Wincentego, 
smarując go przy tym roztopionym 
tłuszczem, aby ogień był tym silniej-
szy. Święty spokojnie oddał swe ciało 

sa przegrywają, wszak zostają zabi-
ci. To oni jednak a nie prześladow-
cy otrzymują od swego Dowódcy 
wieniec laurowy zwycięstwa, koro-
nę chwały: są zwycięzcami, zdoby-
li bowiem szturmem niebo i  są ra-
zem ze swoim Wodzem, przeszli 
chrzest krwi. Nie dziwi więc, że po-
mimo wielkiej ilości męczenników 
pierwszych wieków, w sposób szcze-
gólny w czasach św. Augustyna byli 
czczeni trzej z nich: ich imiona bo-
wiem najpełniej ukazywały zwycię-
stwo Chrystusa. Tymi męczennika-
mi byli: św. Szczepan, św. Wawrzy-
niec i  św. Wincenty. Imię Szczepan 
(Stefan) pochodzi z  języka greckie-
go i  oznacza koronę. Wawrzyniec 
to spolszczona wersja imienia ła-
cińskiego Laurentius, od łacińskie-
go wyrazu „laurea”, który oznacza 
wawrzyn a  także wieniec wawrzy-
nowy, oznaczający zwycięstwo.

oKRutnIE toRtuRowAny
Zachowało się kilka kazań św. Au-
gustyna poświęconych św. Win-
centemu. Wiemy z  nich, że na po-
czątku piątego wieku istniał pisem-
ny opis męczeństwa św. Wincen-
tego. Przyjrzyjmy się bliżej temu 
świętemu i  źródłom, które mówią 
o nim. Poza kazaniami św. Augusty-
na, opowiada o  naszym męczenni-
ku św. Paulin z Noli i Prudencjusz. 
Święty Paulin z Noli (+431) jest au-
torem „Poematów” („Carmina”). 
W jednym z nich (Carm. XIX, 164) 
mówi o  św. Wincentym. Pruden-
cjusz natomiast (+ po 405 roku) na-
pisał dzieło „O  wieńcach męczen-
ników” („Peristephanon”), w  któ-
rym opisuje także św. Wawrzyńca. 
Od tych trzech autorów dowiaduje-
my się, że św. Wincenty był diako-
nem biskupa Walerego w Saragossie 
oraz, że poniósł śmierć męczeńską 
podczas prześladowania za cesarza 
Dioklecjana, które miało miejsce na 
początku IV wieku. Został skazany 
na śmierć i stracony 22 stycznia 304 
roku w Walencji. Saragossa i Walen-
cja to miasta na Półwyspie Iberyj-
skim, dzisiaj w Hiszpanii.
Na tych danych opiera się opis mę-
czeństwa św. Wincentego, który zo-
stał spisany pod koniec IV wie-
ku i  który najprawdopodobniej był 
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KonCERt

„bRACIA, pAtRzCIE JEno - 
Kolędy z bIAłEgostoKu”

13 grudnia 2016 r. w  naszym dolnym ko-
ściele został nagrany koncert „Bracia patrz-
cie jeno - kolędy z Białegostoku”.  Najpięk-
niejsze polskie kolędy i  pastorałki zaśpie-
wali popularni i lubiani artyści: zespół pec-
tus, kasia kowalska, piotr cugowski, Urszu-
la, Natalia Szroeder i  Mateusz grędziński. 
gościnnie wystąpiła również kapela pogó-
rzanie z jastrzębi. W koncercie wzięli udział 
także lokalni wokaliści i młodzież z Białego-
stoku, m.in. schola Boże echo oraz przedsta-
wiciele policealnego Studium Wokalno-ak-
torskiego. Białostocki koncert kolęd popro-
wadzili: tomasz Szczepanik z  zespołu pec-
tus i Marta Manowska z programu „rolnik 
szuka żony”. reżyserem koncertu był kon-
rad Smuga, reżyser i producent programów 
telewizyjnych. kolęd i pastorałek wysłucha-
li laureaci miejskiego konkursu, a także za-
proszeni goście. 

KonCERt od zAplECzA
Nie był to typowy koncert, podczas któ-
rego widownia oddaje się jedynie do-
znaniom muzycznym. Uczestniczyli-
śmy w  nagraniu programu telewizyj-
nego, ze wszystkimi jego odsłonami. 
Koncert będący podstawą nagrywa-
nego programu rządzi się swoimi pra-
wami, którymi są liczne powtórki. My 
wysłuchaliśmy ich kilka. Wynikały 
one z  perfekcjonizmu reżysera, które-
mu kilka nagrań nie odpowiadało pod 

bez względu na artyzm reżysera, telewi-
zja nie oddała, nawet w 50 procentach, 
panującej podczas tego wydarzenia at-
mosfery.

nA JpIęKnIEJszE Kolędy, 
nA JwybItnIEJsI ARtyśCI
Koncert rozpoczął się kolędą „Bóg się 
rodzi”, wykonaną na głosy i  a  capel-
la przez scholę dziecięco-młodzieżową 
Boże Echo z parafii św. Andrzeja Bobo-
li w Białymstoku. Następnie zespół Pec-
tus zaśpiewał z  dużą dozą uniesienia, 
tytułowy utwór „Bracia, patrzcie jeno”. 
Bracia Szczepanikowie towarzyszy-
li również Urszuli w wykonaniu kolędy 
„Wśród nocnej ciszy”, nie tylko wspól-
nie śpiewając, ale jednocześnie akom-
paniując grą na hawajskich gitarach 
znanych jako ukulele. Porywające w ich 
wykonaniu okazały się też pastorałki 
„Jedna z pierwszych gwiazd” oraz rado-
sna „Kolęda dwóch serc”. Równie entu-
zjastycznie zabrzmiał utwór „A kto wie, 
czy za rogiem” zaśpiewany przez Nata-
lię Szroeder. Natomiast z wielkim uczu-
ciem, bardzo lirycznie i delikatnie, Ka-
sia Kowalska zaśpiewała „Cichą noc” 

względem technicznym. Nikt jednak 
nie narzekał, wręcz przeciwnie. Gorą-
cy aplauz, zwłaszcza młodszej i żeńskiej 
części publiczności, uzyskały powtór-
ki Piotra Cugowskiego i Mateusza Grę-
dzińskiego. Okazało się również, że nie 
tylko zwykli zjadacze chleba mają tre-
mę przed publicznym występem. Tre-
ma i pomyłki zdarzają się również tym, 
którzy posiadają większe doświadcze-
nie przed kamerą i publicznością. Do-
brym przykładem na to jest przejęzy-
czenie Marty Manowskiej, która pod-
czas powtórki zapowiedzi koncertu, 
w  pewnym momencie zapowiedziała 
scholę Echo Nutki zamiast Boże Echo. 
I tak oto koncert, który w telewizji trwał 
60 minut, nagrywano w rzeczywistości 
prawie trzy godziny. 
Emisja telewizyjna koncertu miała 
miejsce 26 grudnia o godzinie 17:25. Za 
realizację, światło i grafikę odpowiadali 
najlepsi twórcy w naszym kraju, mają-
cy doświadczenie w realizacji najwięk-
szych przedsięwzięć festiwalowo-kon-
certowych w  Polsce, co zagwaranto-
wało wysoki poziom widowiska. Jed-
nak muszę z  przykrością przyznać, iż 
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KsIążKA
mIlEnA KIndzIuK, „CudA 
KsIędzA JERzEgo”

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam  
Milena Kindziuk nie bez powodu nazy-
wana jest „specjalistką od Popiełuszki”. 
Zaprosiła już swoich czytelników m.in. 
do rodzinnego domu księdza w  nie-
wielkich Okopach k. Suchowoli, przed-
stawiając świadectwo matczynej miło-
ści Marianny Popiełuszko (w  książce 
„Matka Świętego”). Z pasją opisała ży-
cie i  działalność duszpasterską księdza 
(biografia „Świadek prawdy”) i  prze-
analizowała prasę wczesnych lat 80. pod 
kątem medialnego wizerunku patrona 
„Solidarności” (kilka lat temu obroniła 
rozprawę doktorską na ten temat). Te-
raz znowu - zgodnie z  myślą „O  wiel-
kich ludziach nigdy dość” - pochyla 
się nad postacią tego błogosławionego. 
W  opublikowanych właśnie „Cudach 
księdza Jerzego”, zebrała relacje osób, 
które dzięki szczególnemu wstawien-
nictwu księdza Popiełuszki doświad-
czyły uzdrowienia ciała lub duszy… 
Wśród poruszających świadectw są hi-
storie niewyjaśnionych z  naukowego 
punktu widzenia uzdrowień, jak np. 

oraz kolędę „Mizerna cicha”. W  tym 
momencie niejednemu uczestnikowi 
serce zadrżało w oczekiwaniu na przyj-
ście Pana. Natomiast, jak na prawdziwe-
go mężczyznę przystało, Piotr Cugow-
ski z pełną werwą i animuszem wykonał 
piosenkę „Jest taki dzień” oraz wspólnie 
z Urszulą odśpiewał kolędę „Przybieżeli 
do Betlejem”. Bożyszcze nastolatek, Ma-
teusz Grędziński, z pewną dozą subtel-
ności zaśpiewał „Lulajże Jezuniu”. Go-
ścinnie występująca kapela Pogórzanie 
wykonała na ludową nutę, wraz z  Na-
talią Szroeder kolędę „Pójdźmy wszy-

nadto, w publikacji można znaleźć opi-
sy wydarzeń, które świadczą o  ducho-
wej obecności błogosławionego patro-
na „Solidarności”. Przykładem jest hi-
storia przyjaciółki autorki, która - bę-
dąc w pełni sił - nagle, na dzień przed 
śmiercią zapytała męża, czy wyjdzie po 
nią ksiądz Jerzy... 
Świadectwa przeplecione są opisem 
wydarzeń związanych z  porwaniem 
i  śmiercią księdza Jerzego, informacja-
mi o  rozwoju jego kultu i  najważniej-
szych osobach, które były u jego grobu 
(m.in. Jan Paweł II, kard. Joseph Ratzin-
ger, Matka Teresa z Kalkuty). 
Lektura tej książki to naprawdę niezwy-
kłe doświadczenie, zwłaszcza, że ze-
brane relacje ściśle wiążą się z postacią 
z naszego regionu, tak dobrze nam zna-
ną... Z  człowiekiem, który zawsze był 
blisko ludzi i zawsze przychodził z po-
mocą. To dobrze, że cuda się zdarzają - 
to one pokazują Bożą moc i zwyczajnie 
pomagają wierzyć. Dlatego warto się-
gnąć po „Cuda księdza Jerzego” i pod-
sunąć je do przeczytania swoim bliskim, 
zwłaszcza tym, którzy potrzebują du-
chowego umocnienia.

Kamila Zajkowska

tlejem”, chociaż może stwierdzenie „za-
kończył się”, nie było w  tamtym mo-
mencie adekwatne do sytuacji, ze wzglę-
du na zaplanowane powtórki.
Na koniec, idąc za słowami Marty Ma-
nowskiej zwieńczającymi koncert, ży-
czymy wszystkim naszym parafianom 
samej dobroci, żeby świat wokół nas 
zmieniał się tak jak w  święta i  żeby-
śmy to my mogli dawać radość innym. 
Niech magia i  tajemnica świąt Bożego 
Narodzenia zostanie z nami przez cały 
2017 rok.

Monika Kościuszko-Czarniecka

przypadek wyleczenia z białaczki Fran-
cuza Francois Adelana. Właśnie ten cud 
został wybrany do dokładnego zbada-
nia w  procesie kanonizacyjnym księ-
dza Popiełuszki. Jest tu też historia ko-
biety, która odzyskała wzrok po modli-
twie przy grobie  męczennika, a  także 
relacje osób, które wymodliły inne łaski, 
np. uzdrowienie relacji w rodzinie. Po-

scy do stajenki”. Ciekawym akcentem, 
oprócz brzmienia instrumentów regio-
nalnych, był widok jednego z muzyków, 
starszego pana, gwiżdżącego na pal-
cach w rytm melodii. Również na swoj-
ską nutę wybrzmiała wykonana przez 
Pogórzan i Pectus pastorałka „A wczo-
ra z  wieczora”. Folklor w  cudnym wy-
daniu. Lokalnym akcentem koncertu 
był występ białostoczanki, Sylwii Woj-
ciechowskiej z kolędą „Oj maluśki, ma-
luśki”. 
Koncert zakończył się wspólnym wy-
konaniem kolędy „Przybieżeli do Be-
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KąciK Małego KaziuczKa
Opowieści Siostry Basi - Czwarty król nie zdążył przybyć
Po wieczornej modlitwie Grzesio jak zwykle czekał na opowieść. Tym razem rodzice wyszli, więc babcia usiadła przy łóż-
ku chłopca.
- Babciu, opowiedz mi coś ciekawego.
Babcia pogłaskała wnuka po głowie i zaczęła:
Było sobie kiedyś czterech wiernych przyjaciół; Kacper, Melchior, Baltazar i Artaban. Byli bardzo bogaci, każdy z nich miał 
własne królestwo. Odwiedzali się często i spędzali ze sobą dużo czasu. Pewnej nocy zauważyli na niebie dziwne zjawisko. 
Ogromna, jasna gwiazda rozświetliła niebo. - Co to takiego? - myśleli. W mądrych księgach wyczytali, że taka gwiazda ma 
się pojawić, gdy narodzi się nowy Król Żydowski, potężny i Wieczny. Postanowili, że o świcie wyruszą tam, gdzie będzie 
prowadzić ich gwiazda. Umówili się nad brzegiem morza. Każdy postanowił zabrać to, co miał najcenniejszego, by złożyć 
Królowi w darze. Kacper złoto, Melchior mirrę, Baltazar kadzidło, a Artaban brylant, szmaragd i drogocenną perłę. Bla-
dym świtem na umówione miejsce przybył najpierw Kacper z całą swoją świtą, tuż po nim Melchior w towarzystwie sług 
i Baltazar również otoczony swoim dworem. Artaban spóźniał się. Przyjaciele poczekali godzinę, potem drugą, w końcu 
zniecierpliwieni ruszyli w drogę, nie czekając na kompana. Może się rozmyślił – mówili między sobą. Nie. Artaban nie roz-
myślił się. Bardzo chciał pojechać pokłonić się Nowonarodzonemu. Zgodnie z umową wyruszył z domu, gdy jeszcze było 
ciemno. Na niebie widział jasną gwiazdę, która dodawała mu siły. Razem ze swoim wiernym sługą jechał radośnie sobie 
podśpiewując. Nagle usłyszał jęk. W przydrożnym rowie leżał bardzo zmasakrowany człowiek, napadli na niego zbójcy, 
wszystko zabrali i pozostawili prawie umierającego. Artaban pochylił się nad biedakiem.
 - Spóźnimy się Panie – usłyszał głos swego sługi, który niecierpliwie go pospieszał.
 - Przecież nie zostawimy go tu na pewną śmierć – powiedział Artaban i podźwignął rannego i usadowił na swoim koniu. 
Opodal była gospoda. Artaban uprosił właściciela, by zajął się poszkodowanym. 
- To będzie kosztować – rzekł gospodarz przypatrzywszy się bacznie bogato odzianemu Artabanowi. Artaban otworzył sa-
kiewkę, wyjął brylant i dał gospodarzowi za opiekę nad rannym. Potem galopem popędził na umówione spotkanie. Nie-
stety przyjaciół już nie zastał. Odjechali bez niego. Postanowił, że sam wyruszy w dalszą drogę. Gwiazda, jak wierny towa-
rzysz, prowadziła go aż do miasteczka Betlejem. Tam działo się coś dziwnego. Po ulicach biegały matki z maleńkimi dzieć-
mi, a za nimi żołnierze, z mieczami ociekającymi krwią. 
- Ratuj Panie! – usłyszał nagle za sobą rozpaczliwy szept kobiety tulącej w ramionach dziecko. Zdążył zasłonić ją sobą 
przed okrutnym ciosem miecza. 
- Zaczekaj żołnierzu – powiedział rozkazującym tonem – Chyba możemy się jakoś dogadać. Sięgnął po sakiewkę, wyjął 
błyszczący szmaragd. Żołnierzowi zabłysły oczy.
 - Niech będzie – rzekł – szmaragd mój, ale wy z dzieckiem uciekajcie z miasta, by Herod się nie dowiedział. Artaban po-
sadził kobietę na konia. W drodze opowiedziała mu co się wydarzyło. W szopie narodziło się dziwne Dziecię. Była wiel-
ka jasność, podobno ktoś widział aniołów, pasterze mówili, że potem przyszli jacyś bardzo bogaci monarchowie. Trzech 
ich było, a jeszcze później ta Rodzina, w pośpiechu odjechała ponoć do Egiptu, a Herod rozkazał zabić wszystkich chłop-
ców do lat dwóch.
 - Niech Cię Bóg błogosławi, żeś ocalił życie memu dziecku, myślę że tamto Dziecię też ocalało. Mówią o Nim, że to przy-
szły Król. Kobieta z dzieckiem udała się do swych krewnych mieszkających w górach, tam była bezpieczna. Artaban stał 
zupełnie zagubiony. Powoli ruszył dalej. Myślał jak odnaleźć Króla w dalekim Egipcie. Zresztą została mu tylko jedna per-
ła. Mógł ją sprzedać i wygodnie wrócić do domu. 
- Co mam zrobić? Gdy tak przez głowę przelatywały mu coraz czarniejsze myśli usłyszał dzwoneczki. Tak, to trędowaci. 
Dzwonili by uprzedzić, że tu są i że trąd jest bardzo zaraźliwy. Odrzuceni przez społeczeństwo koczowali w górach. Arta-
ban zsiadł z konia i usłyszał jęk. Rozejrzał się. To była kobieta, leżała i płakała. Pochylił się nad nią, okazało się, że ona ro-
dzi. Wiedział jak pomóc, na dworze ojca nauczył się trudnej sztuki medycznej. Odebrał poród i wręczył dziecko szczęśli-
wej matce. Inni trędowaci zeszli się ze wszystkich stron. Zaczął opatrywać ich rany, to trwało cały dzień. Wieczorem za-
snął ze zmęczenia.
Gdy rano otworzył oczy znów zobaczył potrzebujących. - Zostań z nami jakiś czas – prosili trędowaci – nikt się nami nie 
zajmuje. - Pozostanę do wieczora, potem zobaczę, gdzie poprowadzi mnie gwiazda – powiedział. Wieczorem na niebie jed-
nak nie było już gwiazdy. - Jak mam trafić do Ciebie Wiekuisty Królu, skoro zabrałeś mi swój znak – myślał z goryczą Arta-
ban. W tym samym momencie jakieś trędowate dziecko wdrapało mu się na kolana i oparło na piersi swoją obolałą głów-
kę. - Zostań z nami – kiedyś jeszcze odnajdziesz swego Króla. 
- Tak zrobię – powiedział Artaban. 
W tym momencie babcia zauważyła, że Grzesio zasnął. Uczyniła znak krzyż na jego główce i wyszła szepcąc cicho – kiedy 
indziej Ci tą bajkę dokończę wnusiu.



KąciK Małego KaziuczKa
Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, komu i z jakiej okazji złożyć w styczniu 
życzenia  

 
1. Miesiąc, w którym świętujemy Boże Narodzenie
2. Miesiąc, w którym obchodzimy święto Objawienia Pańskiego
3. Miesiąc, w którym wspominamy św. Mateusza Ewangelistę
4. Miesiąc, w którym wspominamy św. Apostołów Piotra i Pawła
5. Miesiąc, w którym obchodzimy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
6. Miesiąc, w którym świętujemy Dzień Wszystkich Świętych
7. Miesiąc, w którym obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
8. Miesiąc, w którym wspominamy Św. Krzysztofa
9. Miesiąc, w którym obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
10. W miesiącu lutym obchodzimy Światowy  ….  Chorego
11. Miesiąc, w którym wspominamy św. Wojciecha
12. Miesiąc, w którym obchodzimy święto patrona naszej parafii
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Zgadnij kto to?
Urodził się 16 sierpnia 1815r. w Becchi, a zmarł 31 stycznia 1888r. w Turynie. Był włoskim duchownym, tercjarzem 
franciszkańskim. Jest świętym Kościoła katolickiego, nazywanym „Ojcem i Nauczycielem Młodzieży”.  Swoją posługę 
kapłańską wykonywał przede wszystkim wśród więźniów i chorych. Dzień 8 grudnia 1841 roku uznaje się za początek 
jego apostolstwa wśród młodzieży. Pomagał chłopcom znajdować pracę, a także zabierał ich na wycieczki i organizował 
zabawy. Odprawiał dla nich Msze św. i nabożeństwa oraz spowiadał. W 1844 r. otworzył swoje pierwsze oratorium dla 
młodzieży, które znajdowało się na Valdocco, na przedmieściach Turynu. Założył  zgromadzenia salezjanów i salezja-
nek oraz Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, był twórcą Rodziny Salezjańskiej.
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ny Królowej Polski
10. W miesiącu lutym obchodzimy Światowy  ….  Chorego
11. Miesiąc, w którym wspominamy św. Wojciecha
12. Miesiąc, w którym obchodzimy święto patrona naszej parafii

Wykreśl z tabeli wszystkie litery K, L, O oraz S, a dowiesz się, jakie jeszcze jedno święto obchodzimy w styczniu 

Odszyfruj wiadomość. Kto, do kogo i kiedy powiedział te słowa? Pomoc na dole strony 

Wykreśl z tabeli wszystkie litery K, L, O oraz S, a dowiesz się, jakie jeszcze 
jedno święto obchodzimy w styczniu 

L O D S K S Z O K S
I L O K E K S L Ń O
K B O S L K A K L S
O L B L S L O C K L
S O L K I O K S L K

Odszyfruj wiadomość. Kto, do kogo i kiedy powiedział te słowa? 
Pomoc na dole strony 

1    27-24-23-12   10   21-5-3-15-1   14-31-11-5-24:  32-3-21   7-3-12-32   
14-31-7   12-6-21   13-14-5-24-23-11-1-21-6,   11   20-32-31-25-6-14   14-
1-14   13-28-23-8-23-15-1-21-5-3

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


