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Mt 9,36-10,8
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł
do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na
swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby
je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany
Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz,
Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał
Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego!
Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie!
Jezus przywołuje uczniów i rozsyła ich do głoszenia prawdy o Królestwie Bożym. Używa słów „żniwo wprawdzie
wielkie…”. Żniwo w Piśmie Świętym jest obrazem czasów ostatecznych, eschatologicznych, pełni czasów, kiedy to
Bóg objawi siebie ludziom w sposób całkowity. Żniwo jest wielkie, ponieważ z jednej trony Bóg objawia się nie tylko
Izraelowi, ale także wszystkim ludziom, z drugiej dlatego jest wielkie, bo ma ogromne znaczenie dla ostatecznego
losu człowieka.
Powyższy fragment podaje nam również listę dwunastu apostołów. Za każdym razem, jak czytam listę apostołów,
tak jak w powyższym fragmencie, zastanawiam się dlaczego Judasz został również powołany do grona dwunastu? Oczywiście Jezus wiedział, że Judasz będzie Jego zdrajcą i powołał go, bo tak właśnie miało spełnić się Pismo.
Ale Jezus powołując Judasza chciał przede wszystkim pokazać swojemu Kościołowi, że Królestwo Boże i królestwo
szatana graniczą ze sobą, i że królestwo zła nieraz ingeruje w rzeczywistość, która powinna należeć do Królestwa
Bożego. Innymi słowy, nie można sądzić, że chrześcijanie są zabezpieczeni przed atakami zła. Oczywiście mamy
sakramenty, które nas chronią, ale wg Jezusa Królestwo Boże jest w świecie narażone na nieustanny atak złego, który
choć pokonany przez Jezusa, nie zaprzestaje jeszcze swojego złowrogiego działania.
ks. Andrzej Ratkiewicz

OD REDAKCJI
Nasi Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk kolejny już 18 numer miesięcznika „Kazimierz”, numer czerwcowo-lipcowy, w związku
ze zbliżającymi się wakacjami. W czerwcu przypada słowiańskie święto miłości, proponujemy zatem przeczytanie
szeregu artykułów traktujących o małżeństwie i przyjaźni. Nie mogło zabraknąć artykułu o największej i najświętszej z tajemnic naszej wiary, o Eucharystii. Ponadto dowiemy się, ile lat ma Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Dla pilnie śledzących historie świętych przedstawiamy osobę św. Jana Chrzciciela oraz św. Anny i św. Krzysztofa. Lokalni patrioci zapewne chętnie pochylą się nad opisem kolejnej ulicy, tym razem ulicy Malinowej, a tych,
których zachwyciła analiza pierwszej części rozprawy Tertuliana, będą mogli przeczytać jej kontynuację.
Mamy nadzieję, iż w tym numerze „Kazimierza” każdy znajdzie coś dla siebie. A korzystając z okazji pragniemy
życzyć Wam, Drodzy Parafianie, prawdziwego odpoczynku i wytchnienia podczas nadchodzących wakacji. Jednak
niech to będzie odpoczynek jedynie od pracy i codziennych obowiązków, a nie od Pana Boga.
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EUCHARYSTIO, W TOBIE SĄ WSZYSTKIE NASZE ŹRÓDŁA
W słowach Pana Jezusa z Ewangelii św. Jana: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem, kto spożywa
moje Ciało i pije moją Krew, trwa we Mnie, a Ja w nim zawiera się cała tajemnica Eucharystii. Eucharystia jest szczytem i źródłem życia
chrześcijańskiego.

CHLEBIE WSZECHMOCNOŚCIĄ
SŁOWA W CIAŁO PRZEMIENIONY
Kościół, aby dać wyraz wielkiej czci
Żywego Boga, ustanowił szczególne
święto dziękczynienia za ten dar,
a mianowicie Uroczystość Ciała
i Krwi Pańskiej potocznie nazywane
Bożym Ciałem. W tym dniu wierni
przemierzają w procesjach z Chrystusem niesionym przez kapłana
w monstrancji ulicami miast i wsi,
aby dać wyraz swojej wiary i przywiązania do Chrystusa. Wymowne
jest to szczególnie w tym roku, kiedy
hasłem przewodnim są słowa: ,,Idźcie i głoście”. Również my mogliśmy
uczestniczyć w tegorocznej procesji, pod przewodnictwem nowego
Metropolity abp Tadeusza Wojdę,
którego zawołanie biskupie brzmi:
„Aby głoszona była Ewangelia”.
Święto Bożego Ciała zostało ustanowione w średniowieczu po prywatnych objawieniach św. Julianny.
Pan Jezus prosił ją, aby w szczególny
sposób uczczono Jego Boskie Ciało
i Krew i dlatego w 60 dni po Wielkanocy mamy właśnie tę uroczystość.
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JEZU OBECNY W NAJŚWIĘTSZYM
SAKRAMENCIE, JAKO BÓG I CZŁOWIEK
Eucharystię nazywamy Najświętszym Sakramentem, dlatego, że
wierzymy w obecność Boga –Człowieka, który z ciałem, duszą i swoją Boskością przenika białą hostię.
Choć Boga nie dostrzegamy gołym
okiem, to wierzymy w Jego obecność. Św. Katarzyna ze Sieny mówiła, że gdyby konsekrowaną Hostię
podzielić na wiele małych cząstek,
to w każdej jest cały i prawdziwy
Chrystus. Warto przytoczyć też
słowa wielkiej mistyczki świątobliwej Marii z Agredy, która napisała
wspaniałe dzieło „Mistyczne Miasto
Boże” o wewnętrznym życiu Maryi.
Usłyszała od Królowej Nieba takie
pouczenie: Ci, którzy czczą Boga
w Najświętszym Sakramencie, będą
jaśnieli w niebie jak słońce między
gwiazdami, albowiem spływać będzie na nich blask chwały z przemienionego Człowieczeństwa mego Boskiego Syna. Ich przemienione ciała
będą miały na piersiach cudownie
piękne odznaki, na świadectwo, że
byli godnymi cyboriami Najświętszego Sakramentu. Otrzymają również tę nagrodę, że pojmą sposób,
w jaki Boski Syn przebywał w Naj-

świętszym Sakramencie i zrozumieją wszystkie cuda tego Sakramentu.
Wielka będzie radość tych, którzy
przyjmowali Najświętszy Sakrament
z należytym nabożeństwem, a ich
niebiańska chwała dorówna chwale
niejednego męczennika.
CHLEBIE ŻYWY Z NIEBA ZSTĘPUJĄCY
Św. Faustyna w „Dzienniczku” relacjonuje: „Dziś po Komunii Świętej powiedział mi Jezus, jak bardzo
pragnie przychodzić do serc ludzkich. - Pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi; rozkoszą Moją jest
łączyć się z duszami. Wiedz o tym,
córko Moja, że kiedy przychodzę
w Komunii Świętej do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale
dusze nawet nie zwracają uwagi na
Mnie, pozostawiają Mnie samego,
a zajmują się czym innym. O, jak
Mi smutno, że dusze nie poznały
Miłości. Obchodzą się ze Mną jak
z czymś martwym”.
Św. Jan Maria Vianney twierdził, że
,,nie przystępowanie do Komunii
to tak, jakby odczuwanie pragnienia przy źródle”. Komunia Święta
w przedziwny sposób dokonuje
w naszym życiu duchowym tego,

TEMAT MIESIĄCA
czego pokarm materialny w życiu
cielesnym, dlatego przyjmowanie
w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane
na chrzcie.
NIEUSTAJĄCA OFIARO
NOWEGO PRZYMIERZA
Msza Święta to bezkrwawa ofiara ,
która jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy Jezusa z apostołami. Wtedy
Chrystus dokonał pierwszego przeistoczenia chleba w Ciało swoje,
a wina w swoją Krew. ,,To jest Ciało
moje”, ,,To jest bowiem kielich Krwi
mojej.”
Wartość jednej Mszy Świętej jest
taka, jak śmierć Chrystusa na Krzyżu” twierdził św. Tomasz z Akwinu.
Jezus udziela nam łask i swoich zasług poprzez ofiarę Mszy świętej.
Coniedzielna Msza Święta w życiu
małżeńskim i rodzinnym pełni bardzo ważne miejsce. Rodzina przez
pełny udział w Najświętszej Ofierze
umacnia się i tworzy duchową jedność.
Nie jestem w stanie zrozumieć co
katolików, a raczej tych co nazywają
siebie katolikami, trzyma w niedzielę w domu? Przecież to ogromna radość, mając tak blisko kościół, wziąć
swoją rodzinę, żonę, męża, dzieci
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i raz w tygodniu przyjść i powierzyć
się Jezusowi? A czy w Twojej rodzinie najważniejszym punktem niedzieli jest Eucharystyczne spotkanie
z Bogiem?
UCZTO ANIELSKA
Już od wczesnych wieków chrześcijaństwa
posiadamy
relacje
o aniołach przynoszących Komunię Świętą egipskim pustelnikom,
np. św. Markowi i św. Onufremu
(IV w.), podobnie św. Nilowi (V w.).
Kiedy 15-letni Stanisław Kostka
(XVI w.), przebywając w Wiedniu jako uczeń, ciężko zachorował,
a gospodarz stancji, luteranin, nie
zgodził się na sprowadzenie kapłana, Stanisław modlił się do św. Barbary, patronki dobrej śmierci. Wtem
święta zjawiła się w asyście anioła
i przyniosła mu Komunię Świętą
Również pastuszkom fatimskim,
dziś już świętym: Hiacyncie i Franciszkowi oraz Łucji anioł podał
Komunię Świętą. Zaś w Dzienniczku św. Faustyny czytamy, że gdyby
aniołowie mogli zazdrościć, to zazdrościli by ludziom dwóch rzeczy:
cierpienia i Komunii Świętej.
POKARMIE WYBRANYCH
Znane są też osoby, które przez długi czas żyły, nie przyjmując poży-

wienia, a ich jedynym pokarmem
była jedynie Komunia święta. Jedną z pierwszych była wiejska francuska dziewczyna Alpais, żyjąca
w VIII w. Podobnie św. Mikołaj
z Flue w Szwajcarii w XV w. jako
pustelnik przeżył 20 lat, nie jedząc
niczego. Przyjmował jedynie raz
na miesiąc Komunię Świętą. Francuska mistyczka Marta Robin, żyjąca w XX w. przez 50 lat żywiła się
jedynie konsekrowanym Ciałem
Chrystusa, zaś Teresa Neumann,
niemiecka stygmatyczka, przez 36
lat przyjmowała tylko Żywego Boga
w białym opłatku. Wizjonerka Wanda Boniszewska ze Zgromadzenia
Sióstr od Aniołów również przez
długi okres swojego życia, karmiła
się tylko Eucharystią. Znane są również momenty z życia św. Ojca Pio,
gdzie jedynie posilał się Najświętszym Ciałem i Krwią Chrystusa.
BOSKI WIĘŹNIU NA
OŁTARZACH NASZYCH
W kościołach wiele nabożeństw
odbywa się przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem. Kult
Jezusa Eucharystycznego trwa też
podczas wieczystej Adoracji i podczas 40-godzinnego nabożeństwa,
gdzie wierni z różnych wspólnot
prowadzą nieustanną modlitwę.
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W trakcie adoracji Najświętszego
Sakramentu w wielu kościołach
jest odmawiana modlitwa „Niech
będzie Bóg uwielbiony!” Został
ona napisana we Włoszech przez
księdza Luigiego Felici w 1797 r.
jako akt wynagrodzenia za świętokradztwa i bluźnierstwa wobec
Boga. W 1801 roku papież Pius VII
rozpowszechnił tę modlitwę zale-

cając, aby ją odmawiano podczas
adoracji Najświętszego Sakramentu. Zwykle każde z uwielbień wypowiada kapłan klęcząc przed monstrancją, a następnie powtarzają ją
wierni zgromadzeni na nabożeństwie. Kultywując tradycje Kościoła
w kontemplacji Najświętszego Sakramentu zwyczajem naszej parafii,
13 dnia miesiąca przez cały dzień

Modlitwa uwielbienia

celebrowany jest Jezus Eucharystyczny. Wielu parafian powierza
wtedy swoje troski i problemy. Nie
bądźmy obojętni na Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Znajdźmy chwilę w ciągu dnia
w 13 dzień miesiąca, aby adorować
Jezusa w białej Hostii.

Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!
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Agata Ciborowska

A KIEDY BĘDZIESZ MOJĄ ŻONĄ, UMIŁOWANĄ, POŚLUBIONĄ…

A kiedy będziesz moją żoną...
umiłowaną, poślubioną,
wówczas się ogród nam otworzy,
ogród świetlisty, pełen zorzy.

Gdy pobierają się młodzi, zakochani w sobie ludzie, otwiera się przed
nimi nowy świat. Od tego momentu nie idą drogą życia osobno, lecz
razem. Każda wspólnie spędzona
chwila jest świętem pełnym czułości, tkliwości i dotyku. Jedno od
drugiego nie może oderwać oczu,
a każda dłuższa minuta bez ukochanej/ukochanego jest niemożliwie
długa i pełna męczarni. Wspólny
czas jest wypełniony słowami Koteczku, Misiaczku, Rybeńko oraz
marzeniami o pięknej, świetlanej
przyszłości. Tylko, że w przyszłości
bywa bardzo różnie. Zdarzają się
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lepsze i gorsze dni. Z czasem ta druga osoba przestaje być odbiciem naszych marzeń i snów. Nasze głowy
zaprzątają różnorakie sprawy. Praca,
zakupy, pranie, gotowanie i jeszcze
rachunki burzą idyllę. Codzienność
wstępuje do małżeństwa.
Rozdzwonią nam się kwietne sady,
pachnąć nam będą winogrady,
i róże śliczne i powoje
całować będą włosy twoje.

Nieodłącznym elementem, wręcz
jednym z filarów małżeństwa, jest
pewien rodzaj intymności zarezerwowany tylko dla męża i żony.
Mówiąc prosto i otwarcie chodzi
tu o seks. Młodym wystarczy jedno
wymowne spojrzenie, dotyk dłoni, a już jedno wie, czego pragnie

TEMAT MIESIĄCA

Tymi oto słowami rozpoczyna się wiersz polskiego poety Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Wiersz przepięknie traktujący o miłości małżeńskiej. O takiej miłości, o której każdy marzy, czystej, niczym nieskażonej, odległej od problemów codzienności, trwającej wiecznie. Lecz czy
jest to miłość prawdziwa, realna? Czy taka piękna, wręcz liryczna miłość, w ogóle istnieje?

drugie. Właściwie to krąży powiedzenie, że po ślubie młodzi mogliby właściwie nie wychodzić z łóżka.
Jednak to się zmienia. Z biegiem lat
mamy inne potrzeby, duży wpływ
mają stresujące sytuacje w pracy
i nieoczekiwane, nieraz ciężkie zdarzenia. Nieodmienny rytm praca-dom-obowiązki okrada z czasu
potrzebnego na romantyzm i intymność. On, zmęczony, woli wieczorem obejrzeć film lub mecz, albo
ona po całym dniu pracy i zajmowaniu się domem chciałaby spokojnie
się zrelaksować.
Pójdziemy cisi, zamyśleni,
wśród żółtych przymgleń i promieni,
pójdziemy wolno alejami,
pomiędzy drzewa, cisi, sami.
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Z biegiem czasu na świecie pojawia
się potomstwo. Małżonkowie nie
są już sami i tylko dla siebie. Każde z nich musi podzielić swój czas
i swoją uwagę na dzieci. To one
stają się najważniejsze w życiu, nasza druga połowa schodzi jakby na
dalszy plan. Zmieniają się priorytety. Ona już nie stawia na pierwszym
miejscu potrzeb męża, on nie ma
czasu na spełnianie jej życzeń i zachcianek. Na pierwszym miejscu
są potrzeby dzieci. Już nie zawsze
udaje się wyskoczyć do kina, czy na
wino tylko we dwoje. Rodzice idą
z dziećmi do parku, pomagają w nauce lub też wożą na zajęcia dodatkowe. Zaczyna zwyczajnie brakować
i czasu, i możliwości na pobyt tylko
we dwoje.
Gałązki ku nam zwisać będą,
narcyzy piąć się srebrną grzędą,
i padnie biały kwiat lipowy
na rozkochane nasze głowy.

Praca, obowiązki, problemy, zobowiązania służbowe czy też towarzyskie kradną małżonkom czas „dla
siebie”. Częstokroć szara rzeczywistość wkrada się do ich świata jak
szarobury kot. Codzienne problemy i wyzwania wzbudzają niesnaski
i kłótnie. Jemu zdarza się niecenzuralnie odezwać, ona obraża się i roni
łzy w kącie. On się zamyka i nie odzywa, ona wykrzykuje mu cały ból
i żal. Motyle uciekły z brzucha.
Ubiorę ciebie w błękit kwiatów,
niezapominajek i bławatów,
ustroję ciebie w paproć młodą
i świat rozświetlę twą urodą.

Gdy człowiek poznaje drugiego
człowieka, pierwszym, co widzi,
jest jego wygląd zewnętrzny. Nie
oszukujmy się, że ludzie zakochują
się wyłącznie w mądrości, dobroci
i poglądach drugiej osoby. Dużą rolę
odgrywa pierwsze wrażenie. Hmm,
ta dziewczyna to niesamowita laska.
A ten chłopak jest najprzystojniejszy
na świecie. Ona ma cudowne oczy,
a on jest niesamowicie zbudowany.
Ludzie podobają się sobie. Są sobą
zauroczeni. Owszem, każde młode i piękne, zdrowe. Jednak uroda
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przemija. Czas pozostawia ślad na
twarzach, choroby odciskają swoje
piętno. Zmęczenie, zabieganie, zwyczajna codzienność nie oszczędza.
Ciało coraz mocniej poddaje się
prawu grawitacji.
Pójdziemy cisi, zamyśleni,
wśród złotych przymgleń i promieni,
pójdziemy w ogród pełen zorzy
kiedy drzwi miłość nam otworzy.

Prawdziwa miłość nie jest tylko
słodka, liryczna i euforyczna. Prawdziwa miłość zmienia się z biegiem
lat, dojrzewa, przezwycięża kryzysy,
choroby… Miłość małżonków to
nie pierwsze zauroczenie, cudowne zakochanie, motyle w brzuchu.
Miłość często się kłóci, ma ciche
dni, a jednak trwa, gdyż prawdziwa Miłość pochodzi od Boga, a Bóg
jest największą i najdoskonalszą
Miłością. Św. Augustyn powiedział
kiedyś, „że jeśli prawdziwa miłość
przemija, to nigdy nie była prawdziwą miłością”. Gdy kocham Boga, to
właśnie tą Jego Miłością umacniam
miłość do współmałżonka. To z Bożej Miłości czerpię siłę i moc, aby
przetrwać i nie zrezygnować, gdyż
prawdziwa miłość nigdy nie ustaje.

W czerwcu, w wigilię św. Jana,
obchodzimy staropolskie święto
miłości. Wielu małżonków bierze
udział w Mszach Świętych sprawowanych w intencji umocnienia miłości. Wielu odnawia swoje
przyrzeczenia małżeńskie. Ale to
jeden raz w roku. A co z pozostałymi dniami? W pozostałe dni
również stańmy i spójrzmy na swojego współmałżonka. To ten sam
mężczyzna, niegdyś w eleganckim
garniturze, choć teraz może wyłysiał, dorobił się brzuszka. To ta
sama kobieta w białej sukni, teraz
może siwa i ze zmarszczkami na
twarzy. Może on już teraz nie wygląda jak młody Adonis, a ona nie
jest powabna jak Diana. Ale to ta
sama osoba, której kilka, kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat temu,
przed Bogiem i w obecności świadków przysięgałeś lub przysięgałaś:
ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie
opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący
w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.
Monika Kościuszko-Czarniecka
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ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO

Potomstwo, będąc darem Boga,
jest również dla małżonków okazją
do wzajemnego doskonalenia się
i wzrostu w wierze. Warto w tym
momencie przypomnieć i podkreślić, że ci małżonkowie, którzy decydują się na zawarcie związku małżeńskiego i jednocześnie świadomie
zakładają, że nie będą mieć dzieci,
z jednej strony sprzeniewierzają się
składanej wobec siebie przysiędze
małżeńskiej, czyniąc ją bezwartościową, a co gorsza także kanonicznie nieważną, z drugiej strony zaś
małżonkowie tacy wprowadzają
miedzy siebie dystans i swego rodzaju nieporządek. Powstają przy
tej okazji wątpliwości i pytania: jeśli będąc małżeństwem nie chcemy
mieć dzieci, to co w naszym życiu
jest prawdziwie istotne i ważne? Czy
zatrzymujemy się w relacji małżeńskiej na płaszczyźnie mąż - żona
i utrzymujemy taki status quo (swoją drogą rodzi się tu pytanie o wartość tejże relacji), czy też przeciwnie
- otwieramy się nawzajem na dar
z siebie i pomnażamy naszą miłość
płodząc potomstwo? Karol Wojtyła
w czasach pracy naukowej na KUL-u
w swoich wybitnych pracach dotyczących m.in. relacji małżeńskich
bezdzietnych z własnego wyboru
nazywał to wprost jako trwanie
dwóch egoizmów.
Wiele na temat małżeństwa, jego
roli i zadań mówi nauczanie Soboru Watykańskiego II. Mimo że od
soboru tego minęło już ponad pół
wieku, to jego dokumenty i nauczanie nie tracą na aktualności. Niestety, zdają się być one jakby w czasach
współczesnych zapomniane czy
świadomie bagatelizowane. Konstytucja Gaudium et spes mówi wprost:
„Małżeństwo i miłość małżeńska
z natury swej skierowane są ku płodzeniu i wychowywaniu potomstwa.

Dzieci też są najcenniejszym darem
małżeństwa i rodzicom przynoszą
najwięcej dobra”. Św. Jan Paweł II
w encyklice Evangelium Vitae jasno
stwierdza, że świadome wykluczenie przyjęcia tego daru stanowi swego rodzaju powiedzenie „nie” Panu
Bogu i wpisuje się w niszczycielską
„kulturę śmierci”.
ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
- OTWARTOŚĆ NA ŻYCIE
Warto przy tej okazji przypomnieć bowiem współczesny świat zdaje się
również o tym zapominać - że sama
przysięga małżeńska zobowiązuje
małżonków do bycia otwartym na
posiadanie dzieci. Należy bowiem
pamiętać, że świadome i dobrowolne wykluczenie możliwości posiadania potomstwa w momencie
zawierania sakramentu małżeństwa
czyni je nieważnym. Potomstwo pojawia się na świecie przede wszystkim z woli Bożej, a nie samych rodziców. Ileż bowiem razy możemy
się spotkać z przypadkiem, kiedy
małżonkowie chcą mieć dzieci, ale
z różnych powodów nie mogą ich
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Jednym z najczęściej udzielanych człowiekowi przez Pana Boga powołań życiowych jest w sposób naturalny powołanie do małżeństwa.
Pozytywna odpowiedź małżonków na owe Boże powołanie do zawarcia sakramentu małżeństwa pociąga za sobą wiele istotnych konsekwencji. Oprócz wzajemnej miłości męża i żony najbardziej naturalną z konsekwencji jest posiadanie dzieci - powinny być one naturalnym
owocem miłości małżeńskiej i jednocześnie dowodem jej rozwoju i pogłębiania.

począć i niejednokrotnie uciekają
się do niemoralnych działań, chociażby w postaci in vitro, tym samym sprzeciwiając się wobec planu,
jaki ma dla nich Pan Bóg?
Nauka Kościoła w tym względzie
jest jasna - małżonkowie powinni nieustanie zajmować postawę
otwartości na życie i jedynie obiektywnie ważne powody są w stanie
usprawiedliwić ich powstrzymywanie się przed poczęciem kolejnego
dziecka. Bez tych obiektywnie ważnych powodów małżonkowie nie
powinni ograniczać się do - jakże
modnego i powszechnego dziś posiadania jednego, a co najwyżej
dwójki dzieci.
Zasadniczą trudnością jest tutaj
problem, o którym nieustannie
mówi Kościół - kryzys wiary, czy
również jej niedojrzałość. Człowiek,
mimo wiary w Boga i jego moc, pokłada nadzieję przede wszystkim
w sobie i swoich siłach, a nie w Bogu
i nie zawierza Mu całkowicie swoich
spraw. Ludzie często martwią się
jakby na zapas - czy będę w stanie
zapewnić kolejnemu dziecku od-
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powiedni byt, czy ciąża i wychowanie nie skomplikuje mojej sytuacji
zawodowej lub nie pozbawi pracy, czy nie spowoduje problemów
zdrowotnych, czy wystarczy miejsca
w domu dla kolejnego dziecka itd.
Nie są to rzecz jasna wątpliwości
błahe i bezpodstawne, jednak człowiekowi potrzeba nade wszystko
zawierzenia na miarę Abrahama,
któremu Pan Bóg obiecał liczne
potomstwo, a który to stanął w obliczu wielkiego sprawdzianu wiary.
Stało się tak w momencie, gdy Pan
Bóg zażądał od niego ofiary z tego
jedynego, jakże długo oczekiwanego
syna. Abraham ani przez chwilę się
nie zawahał, całkowicie zawierzając Panu Bogu. Można by zapytać,
któż z nas w czasach obecnych byłby
w stanie przyjąć podobną postawę
jak Abraham - zawierzyć bezgranicznie Panu Bogu, ufając Jego mądrości i miłości?
MITY O WIELODZIETNOŚCI
Kolejnym problemem jest pokutujące we współczesnych społeczeństwach mylne przekonanie czy też

mit zakorzeniony jeszcze w czasach
komunizmu, że rodziny wielodzietne są wynikiem patologii. Tymczasem badania pokazują, że rodziny
wielodzietne mają najczęściej całkiem dobrze ugruntowaną pozycję
społeczną i ekonomiczną, rodzice
w takich rodzinach mają zazwyczaj
solidne wykształcenie, a ich postawa otwartości i akceptacji wielodzietności jest w pełni świadoma
i nie jest dziełem przypadku czy też
„wpadki” - mówiąc kolokwialnie.
Z drugiej strony należy również przy
tej okazji wspomnieć, że sytuacja,
w której mamy do czynienia z bardzo powszechnym obecnie modelem rodziny 2+1, przez niektóre
kręgi naukowe postrzegana jest jako
problem. Wynika to z faktu, że rodzina z jednym dzieckiem jest rodziną dysfunkcyjną - nie jest ona
w stanie spełniać właściwie przypisanych jej ról społecznych i wychowawczych. Dziecko - jedynak, dorastające w takiej rodzinie, najczęściej
nie jest w stanie przygotować się odpowiednio do prawidłowego pełnienia ról społecznych oraz przyjęcia

postawy otwartości i służby bliźniemu, nawet mimo wkładanych w to
wysiłków rodziców.
Można by rzec niestety, że kuriozalnie - mimo ciągłego rozbudowywania polityki prorodzinnej - jesteśmy
świadkami niezbyt dobrych czasów
dla rodziny. Żadne działania prorodzinne nie przyniosą głębszych
pozytywnych skutków bez zmiany
mentalności i postrzegania zadań
małżeńskich. Paradoksalnie, mimo
że każdy człowiek w sposób naturalny wywodząc się z rodziny powinien dbać o jej dobre imię, etos,
rozwój i trwanie, niejednokrotnie
ulega złym wpływom medialnym
i społecznym oraz tendencjom do
jej ograniczania, zatracania jej wartości i odwracania jej sensu, chociażby przez nazywanie rodziną czy
małżeństwem związków tej samej
płci. Trzeba zatem stale przypominać, jaki jest Boży zamysł wobec
człowieka, małżonków oraz rodziny,
tak, by miała ona zapewniony właściwy byt i rozwój.
Marek Jopich

MIŁOŚĆ TO PHILIA
Miłość to najbardziej niezwykła postawa człowieka wobec człowieka. To postawa najszlachetniejsza, najmądrzejsza, odpowiedzialna, czysta i czuła. Miłość jest postawą, która wynika z tego, że zachwycam się osobą, którą kocham, że widzę w niej największy skarb na tej ziemi,
że chcę ją wspierać w sytuacjach trudnych, a w radosnych pragnę cieszyć się razem z nią. Natomiast najdoskonalszym przejawem miłości
jest przyjaźń. Jest ona niezbędna i bardzo ważna w małżeństwie, szczególnie gdy nastanie rzeczywistość dnia codziennego. Ale co to tak
naprawdę znaczy? Czym ona jest?
Pisanie o przyjaźni może się wydawać czymś banalnym. Cóż wielkiego - przyjaciel? Przecież każdy
ma znajomych, kolegów, koleżanki,
dorośli zwykle mają współmałżonka. Zgoda - mamy liczne kontakty
z innymi. Czy jednak są to relacje
przyjacielskie? Zastanówmy się tak
uczciwie, czy mamy choć jedną
osobę w swoim otoczeniu, z którą
możemy o wszystkim porozmawiać,
zwłaszcza o sprawach poważnych,
trudnych, czy jest to osoba, na którą
zawsze możemy liczyć?
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GÓRY I PAGÓRKI
Według definicji przyjaźń (grec. philia) to nastawienie wewnętrzne, które sprawia, że łatwo i z radością czyni się dobro drugiemu człowiekowi.
Istotnym warunkiem przyjaźni jest
obopólność, przyjaźń nie może pozostać nieodwzajemniona i ma też
całkowicie dobrowolny charakter.
Przyjaciele dzielą się ze sobą tym,
co mają najlepszego, wymaga to
łączności, współobecności oraz komunikowania się. Również według
św. Jana Pawła II w przyjaźni rozstrzygający jest udział woli. Ja chcę
dobra dla ciebie tak, jak chcę go dla
siebie samego. Jest to wzajemna mi-

łość życzliwości pomiędzy osobami,
dzięki której każda uznaje i pragnie
dobra drugiej. Przyjaźń jest najmniej uzależniona od stanu naszych
nerwów, najmniej wybuchowa, nie
ma w niej nic, co by przyspieszyło nasze tętno. To stosunek łączący
jednostki na najwyższym poziomie ich indywidualnego rozwoju.
Głęboka przyjaźń między ludźmi,
wzmocniona w dodatku przyjaźnią
z Bogiem, stanowi dla obu stron
ogromną szansę pełnego rozwoju
osobowego. Umożliwia duchowe
otwarcie na drugiego człowieka
i jego wewnętrzne bogactwo. Uzdalnia do współpracy, pomaga w po-
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znaniu siebie i sprzyja dojrzewaniu
osobowemu. Przyjaciele, pragnąc
nawzajem dla siebie dobra, mobilizują się do wysiłku, do pełniejszego
„bycia”. Przyjaciel to ktoś, przed kim
nie boimy się otworzyć serca, komu
nie boisz się wyznać swoich wykroczeń, opowiedzieć o rozwoju duchowym, komu powierzysz wszystkie
tajemnice i zamiary swojego serca.
Przyjacielowi powierzasz się jakby drugiemu sobie, niczego przed
nim nie ukrywasz, niczego z jego
strony się nie obawiasz. Nie da się
więc i nie można nawiązywać przyjaźni ze wszystkimi, których kochamy - nie wszyscy są do tego zdolni.
Przyjaźń to jakby tożsamość woli
dwojga ludzi: jeden chce tego, czego chce drugi. Przyjaźń jednak nie
jest prosta i gładka jak autostrada,
przyjaźń to pagórki i góry, ponieważ w ramach przyjaźni nie mieści
się przyzwolenie na coś, co niszczy
człowieka, chociażby duchowo. Nie
jest więc prawdziwą przyjaźnią więź
łącząca osoby trwające w upodobaniu do grzechu. Nie jest i nie może
być przyjacielem ktoś, kto namawia
do złego. Także przyjaźń pobłażająca wadom jest przyjaźnią fałszywą.
Mówi o tym św. Ambroży: Jeśli dostrzeżesz u przyjaciela jakąś wadę,

upomnij go na osobności, a gdy cię
nie posłuchał, uczyń to publicznie.
Upomnienie bowiem jest rzeczą
dobrą i często lepszą niż milcząca
przyjaźń. Choćby przyjaciel poczuł
się urażony, upomnij go. Uczyń to
nawet wtedy, gdyby gorycz upomnienia zraniła jego serce. Lepsze
są bowiem rany zadane przez przyjaciela niż pocałunki pochlebców.
Upomnij błądzącego przyjaciela.
Myślę, że dobrze ujął sedno przyjaźni ks. Andrzej, mówiąc podczas
pewnego kazania takie słowa: Bycie
przyjacielem upoważnia przyjaciół
do powiedzenia sobie nawet gorzkich słów, powiedzenia prawdy, co
myślę, upoważnia nawet do pokłócenia się, ale w przyjaźni jest tak, że
od razu wracamy do pełnej jedności, do zgody, bo kochamy tę osobę.
Taka przyjaźń zawsze rodzi otwartość na radości, cierpienia, lęki i nadzieje drugiego człowieka.
GÓRA SYNAJ
Przyjaźń w chrześcijaństwie jest
uważana za cnotę, ponieważ odbija
w sobie miłość Jezusa do wszystkich
ludzi bez wyjątku. Jezus jest określany mianem przyjaciela grzeszników i celników (por. Mt 11,19 i Łk
7,34). Pismo Święte dostarcza wie-
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lu przykładów pięknej przyjaźni.
W Starym Testamencie wyróżnia
się przyjaźń Dawida i Jonatana (1
Sm 18-21). W Nowym Testamencie
Jezus daje przykład głębokiej przyjaźni z Łazarzem i jego siostrami (J
11,5 i J 11,36), a także Marią Magdaleną (Łk 8,1-2) oraz z uczniami,
którym oświadcza: Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie,
co czyni pan jego, ale nazwałem was
przyjaciółmi (J 15,15).
Przyjaźń człowieka z Bogiem musi
oprzeć się na fundamencie głębszym
i nadprzyrodzonym, mianowicie na
fakcie, że Bóg w swojej dobroci powołuje człowieka do uczestnictwa
we własnym szczęściu osobistym
i oddaje się mu, aby go uszczęśliwić.
Przyjaźń pomiędzy człowiekiem
a Bogiem istnieje. Bóg dopuszcza
człowieka do uczestniczenia w swojej szczęśliwości, w Jego poznaniu
Siebie i w Jego Miłości. To właśnie
powołanie do uczestnictwa w szczęściu Boga zostaje zapoczątkowane w życiu doczesnym przez cnotę
miłości. Cnota ta uzdalnia człowieka do bezpośredniego obcowania
z Bogiem. Bóg, pozostając zawsze
Stwórcą i Panem człowieka, zechciał
być jego przyjacielem. Zapragnął,
aby życie człowieka nie było oparte na bojaźni i karze, ale na miłości
i przyjaźni. Miłowanie Boga - największego Dobra, jest dla człowieka
niebywałym wyniesieniem, pozwala
mu bowiem na oglądanie Go bezpośrednio jako Najwyższej Prawdy.
Zażyłość, do jakiej człowiek zostaje
dopuszczony, stwarza mu możliwość lepszego poznania Boga, przemiany życia duchowego, a w rezultacie coraz większego przywiązania
do wartości poznanych w ukochanym Bogu. Bóg niejako stale przebywa w sercu i umyśle człowieka,
owocuje to zachowaniem jedności
w podejmowanych celach. W przyjaźni kochający jest w ukochanym
w tym znaczeniu, że dobro przyjaciela uznaje za swoje, a jego wolę za
swoją. Tę tezę potwierdza św. Jan,
stwierdzając, że ten, kto pozostaje
w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg
w nim (por. 1 J 4,16). Przyjaźń z Bogiem jest uznaniem Boga za prze-
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wodnika swego życia. Przebywanie
z Bogiem nie jest odgadywaniem
Jego woli, lecz istotnym zharmonizowaniem swojego wysiłku z wysiłkiem Boga, który obdarza swoją
łaską. Osoba, żyjąc w przyjaźni z Bogiem, z zapałem zwalcza to wszystko, co sprzeciwia się Stwórcy, co staje między nią a miłowanym Bogiem,
nawet gdy wydaje się to trudne jak
przebycie Góry Synaj. Podczas
wspomnianego już wcześniej kazania ks. Andrzej powiedział: I tak jest
z tym synostwem i przyjaźnią z Bogiem. I Bóg ma prawo powiedzieć
nam kilka gorzkich słów, dopuścić
do pewnych trudnych sytuacji i my
mamy prawo powiedzieć, co o tym
myślimy, ale miłość obustronna powoduje, że mamy ponownie wpaść
sobie w ramiona. Bóg ma je zawsze
otwarte, ale czy ja swoje ramiona
otwieram w kierunku Boga? Bo Bóg
zawsze mówi do nas: jestem Twoim
Ojcem, jestem przyjacielem. A czy
Ty nazwiesz siebie synem Boga, Jego
przyjacielem?
ZNAJOME TATRY
Papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu nieustannie podkreślał, że istota
przyjaźni jako najdoskonalszego
przejawu miłości polega na wzajemnej życzliwości, opartej na pełnym
współdziałaniu. Jest więc miłością
bezinteresowną, którą kochamy
kogoś ze względu na niego samego.
Jest wolna od nacisku sił instynktu
i więzi naturalnych, czym różni się
od miłości synowskiej, braterskiej
i małżeńskiej. Jednak wymagana jest
jeszcze wzajemność, gdzie przyjaciel
jest przyjacielem przyjaciela. Wydaje się, iż najczęstsza i najłatwiejsza
jest przyjaźń pomiędzy osobami tej
samej płci. Może to wynikać z przekonania, iż przedstawiciele jednej
płci znają się najlepiej. Kobiety potrzebują wypić filiżankę kawy, pójść
na spacer; oczekują, by je ktoś wysłuchał, czy po prostu pobył razem.
Podstawowym kluczem przyjaźni
kobiet jest szczera rozmowa. Przyjaciółki potrafią wsłuchiwać się
wzajemnie w to, co druga ma do
powiedzenia o sobie, o swoich przeżyciach, nawet najdrobniejszych,
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najzwyklejszych, na pozór banalnych. Spotkanie przyjaciółek zawsze
jest za krótkie. W drodze do domu
trzeba zadzwonić i opowiedzieć,
co wydarzyło się w ciągu minionych pięciu minut, bo jakżeby inaczej? Kobiety lubią wspólne zakupy,
później kino. Tylko przyjaciółka
powie o szmince na zębach, że należy zmniejszyć dawkę niebieskiego
szamponu albo, że taka sukienka
dodaje kilogramów. Męska przyjaźń
jest, jak wiadomo, „szorstka”. Faceci rozmawiają o swoich wspólnych
zainteresowaniach, o tym, co lubią
razem robić, który w czym jest najlepszy. Niestety, dziś mamy problem
z przyjaźnią, bo nastąpiło wynaturzenie relacji: bliższe kontakty między osobami tej samej płci są często
postrzegane jako relacje homoseksualne. A przecież jeszcze niedawno
nikt się nie dziwił, że kobiety, przyjaciółki trzymały się pod ręce, że
mężczyźni w geście przyjaźni i życzliwości obejmowali się ramionami,
czy nawet wymieniali pocałunki.
Dzisiaj już nawet ze względów higienicznych, wielu nie podaje nawet
ręki drugiemu. A przecież uścisk
dłoni jest wyrazem szacunku, ale
i przekazaniem naszych emocji drugiej osobie. Dzieje się coś niedobrego, że zanikają normalne, zdrowe
relacje i sposoby okazywania bliskości i życzliwości. Dlatego trzeba
zrobić wszystko, aby ocalić przyjaźń
- dla siebie i dla innych. Takie niby
znajome, ale jednak wysokie Tatry
do pokonania.

ZRÓŻNICOWANE ALPY
Niesłusznie mówi się niekiedy, że
przyjaciele są podobni do siebie
jak dwie krople wody. W przyjaźni,
obok podobieństw, ważną rolę odgrywają różnice. Bez nich przyjaźń
byłaby nudna. Dzięki różnicom
przyjacielskie spotkania nie tylko
stają się bardziej interesujące, ale
także dają przyjaciołom możliwość
lepszego poznania się nawzajem.
To dzięki zróżnicowaniu poglądów,
historii życia, doświadczeń osobistych, odczuć estetycznych przyjaciele mogą inaczej spojrzeć na własne życie. Dzieje się tak również,
gdy przyjaźnią się osoby odmiennej
płci. Tu różnic jest jeszcze więcej.
Jednak, wbrew stereotypowym opiniom, kobieta i mężczyzna mogą się
zaprzyjaźnić. Przyjaźń mężczyzny
i kobiety może być głębokim porozumieniem, wzajemną akceptacją,
dzieleniem się myślami i przeżyciami, przyjemnością wspólnie spędzanego czasu, poczuciem psychicznej
i duchowej bliskości. Na pewno
istotą wszelkiej przyjaźni jest radość z bycia razem, przyjemność ze
wspólnie spędzanego czasu, jakieś
bycie sobą wobec siebie nawzajem,
poczucie wzajemnego rozumienia
i potwierdzania. Takie doświadczenie przyjaźni daje wspólna praca,
odpoczynek, modlitwa, wspólna
droga, porozumienie na podobnej
duchowej płaszczyźnie. W tym momencie dobrze jest zacytować papieża Franciszka:…powiedziałbym, że

DUCHOWE HIMALAJE
Najlepszym, największym przyjacielem każdego człowieka, bez względu
na jego zawód, wiek, płeć, czy też
poglądy, jest Pan Bóg. Okazuje się
jednak, że każdemu człowiekowi
potrzebny jest również przyjaciel
w ludzkim wymiarze. Terapeuta, ks.
Stephen J. Rossetti, w swojej książce „Radość kapłaństwa” pisze, że
zadaje kapłanom takie proste pytania: Jeśli masz problem, trudność,
niepowodzenie - z kim się tym podzielisz? Czy masz przyjaciela, któremu możesz się zwierzyć? Okazuje się, że kapłani często, pomimo
licznych kontaktów, znajomości,
nie mają prawdziwych przyjaciół.
A jest to niezbędne dla utrzymania
równowagi ich człowieczeństwa.
Odnosi się to do każdego człowieka, a nie zapominajmy, że kapłani
to też ludzie. Ks. Jan Andrzej Kłoczowski stwierdza, że: […] człowiek
nie może żyć bez przyjaźni i miłości.
Ksiądz również - jeśli chce kształtować i rozwijać swe człowieczeństwo.
Kto może być przyjacielem księdza?
Czy są jakieś obostrzenia, uwarunkowania? Wydaje się, że sprawa ma
się o tyle prosto, gdy ksiądz przyjaźni się z mężczyzną. Zdarza się czasem widywać księdza w towarzystwie kolegi, przyjaciela, tak w kinie,

księgarni, czy pizzerii. I na ogół nie
budzi to zbytniego zainteresowania,
gdyż dopiero po długich godzinach
dialogów, spędzonego razem czasu
i wspólnych przeżyciach nawiązuje się niezwykła nić porozumienia,
współodczuwania. Lub też jak pisał Francesco Alberoni Przyjaźń
to misterium utkane ze spotkań.
Zdarza się jednak czasami inaczej,
gdyż w dzisiejszych, często zwariowanych, czasach ludzie próbują
wszędzie znaleźć sensację, na siłę
doszukują się niejasności w najnormalniejszej sytuacji. A już zupełnie
dużo bardziej kontrowersyjną sprawą jest przyjaźń kapłana z kobietą.
Bo czy jest ona możliwa? I czy na
pewno to tylko przyjaźń? Okazuje
się, że i owszem. Bo jak mówi O. Leonard Bielecki: Relacja między kobietą a mężczyzną jest komplementarna. Do pełni rozwoju potrzeba
nam drugiej płci. Kobieca czułość,
wrażliwość zmienia przecież nasze
męskie serca. Jako kapłani potrzebujemy kobiecego punktu widzenia,
z całym wachlarzem emocji i uczuć.
To nie tylko nas ubogaca, ale jest
również niezwykle pomocne w pracy duszpasterskiej, np. w konfesjonale. Dzięki temu jesteśmy w stanie
dojrzeć to, czego nasze męskie oko
nie widzi, albo czemu nie poświęcamy wystarczająco dużo uwagi.
Nawet papież Franciszek odnosi się
do tego tematu z aprobatą mówiąc:
Istnieją święci przyjaciele: Franciszek i Klara, Teresa i Jan od Krzyża.
Nie bójcie się! Ale kobiety są jeszcze
wciąż niedoceniane. Papież jest mężczyzną, papież potrzebuje też myśli
kobiecej. Cytowany wcześniej ks.
Jan Andrzej Kłoczowski stwierdza,
że: Możliwość przyjaźni z kobietą
jest tak cenna. Oczywiście, wymaga
to odwagi z obu stron, ale warto ją
podjąć. Poza odwagą potrzebna jest
tu pewna duchowa przejrzystość,
czyli wzajemne potwierdzenie, że
wiemy, kim jesteśmy i skąd przychodzimy, że nie jesteśmy „dla siebie” w wymiarze płci, seksu. Takie
poczucie daje możliwość otwarcia
się, zaufania. Z taką przejrzystością

łączy się też zachwyt. Przyjaźń to nie
tylko wsparcie modlitewne, ale również radość ze wspólnie spędzonego
czasu. Niekiedy widok znajomego
księdza z nieznajomą kobietą już
budzi podejrzenia, zupełnie bezpodstawne. Czy to znaczy, że ksiądz
i kobieta mają zakaz wychodzić
wspólnie na kawę, spacer? Okazuje
się, że w niektórych społecznościach
niestety tak. Bywa, że to jest błędne
koło, bo wiemy, że mają prawo do
przyjaźni, a jeśli stawiają tę relacje
na świeczniku, to się to ludziom nie
podoba. Pytanie: czy mają się spotykać w ukryciu? Co lepsze? Naprawdę czasami ludzi przerasta człowieczeństwo kapłaństwa. Kapłan też
człowiek, skoro wchodzi w relacje, to chyba jednak dobrze o nim
świadczy, że nie kryje się z tym, że
każdy może zobaczyć formę przeżywania tej przyjaźni. Spacer, kawa?
Jak najbardziej tak. Taka przyjaźń
jest trudna i na pewno wymagająca
wielkiej dojrzałości z obu stron. Mówimy tu o duchowych Himalajach.
Tylko wielki śmiałek odważy się wyruszyć na wspinaczkę...
Przyjaźń to z pewnością jedność
dusz, to wzajemne zrozumienie
i tolerancja, to kwiat, który należy
codziennie pielęgnować. Przytrafia
się nam w życiu albo nie, zupełnie
jak miłość. Warto na nią czekać, bo
nigdy nie jest za późno, żeby ją poznać. To właśnie przyjaźń sprawia,
że nasze życie jest weselsze i bogatsze. A teoria staje się wiarygodna,
gdy poparta jest praktyką. Przyjaźń
bowiem - to nic innego, jak zgodność we wszystkich sprawach boskich i ludzkich, połączona z życzliwością i wzajemną miłością jak
powiada Cyceron (De amicitia, 20),
a znany niektórym Elred mówi, że
przyjaźń może się zrodzić tylko pomiędzy ludźmi prawymi, rozwijać
pomiędzy lepszymi, a dochodzić do
pełni między doskonałymi. A nieodzowna jest i pomocna przetrwać
najgorsze chwile w małżeństwie.

TEMAT MIESIĄCA

mężczyzna, który nie potrafi utrzymywać dobrych relacji przyjaźni
z kobietą - nie mówię tu o mizoginii,
bo to choroba - jest mężczyzną, któremu czegoś brakuje. Papież wyznaje także, że wie z własnego doświadczenia, jak bardzo często potrzebuje
rady od kobiet, które na wiele spraw
patrzą z zupełnie innej perspektywy
niż mężczyźni. Papież Franciszek
tłumaczy także, że zdrowa, święta
przyjaźń między mężczyzną a kobietą nie jest niczym obcym także
papieżowi. Warto również podkreślić te słowa papieża: Przyjaźń z kobietą nie jest grzechem, jest przyjaźnią. Relacja miłosna z kobietą, która
nie jest twoją żoną, jest grzechem.
Niby nic wielkiego, a jednak takie
zróżnicowane Alpy do przejścia.

Monika Kościuszko-Czarniecka
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„JUŻ MI NIOSĄ SUKNIĘ Z WELONEM…”
Zaczął się tak zwany sezon ślubny. Wiele zakochanych par zamierza w okresie letnim zaprosić oficjalnie Pana Boga do swojej relacji i zawrzeć
sakrament małżeństwa. Jednak patrząc na gorączkowe przygotowania, często można odnieść wrażenie, że z Panem Bogiem wygrywa jubiler,
krawcowa, restaurator, konsultant ślubny i wiele innych osób. Natomiast zaproszeni goście mają przede wszystkim asystować w całej ceremonii.
Wiadomo, że chciałoby się, aby ten
jeden z najważniejszych dni w życiu
miał odpowiednią oprawę. Jednak
analizowanie trendów po to, aby
kolory kwiatów w kościele zgadzały
się z odcieniem butów panny młodej i muchy pana młodego jest już
chyba przesadą.

OSTRZEŻENIE
Na samym początku chciałabym
stanowczo podkreślić, że zawarte w tym felietonie treści stanowią
moje osobiste poglądy na tematy
ślubne i absolutnie nikt nie musi się
z nimi zgadzać.
NARZECZENI
Mam takie przekonanie, że okres
narzeczeństwa może w jakimś stopniu określać, jak będzie wyglądało
przyszłe życie w małżeństwie.
Pamiętam, że gdy chodziliśmy z mężem na kurs przedmałżeński, o którym nasłuchaliśmy się mnóstwa
negatywnych opinii, pewien bardzo
mądry ksiądz powiedział, że Msza
Święta jest integralną częścią kursu
i opuszczanie jej jest kpiną z Pana
Boga. Po usłyszeniu tych słów wiedziałam, że jestem
w odpowiednim miejscu.
Niestety mojego zdania nie podzielały niektóre pary, które docierały
dopiero na tę część kursu, podczas
której była sprawdzana obecność.
Jeśli jest komuś nie po drodze
Msza Święta raz w tygodniu, to po
co przechodzić przez te wszystkie
formalności i brać ślub kościelny?
Usłyszałam, że jedni znajomi znajomych wzięli ślub kościelny ze względu na babcię. Zatem chwała babci,
że ma autorytet
u wnuków, tylko szkoda, że to była
ich jedyna motywacja.
Wracając do samego kursu - zdaję
sobie sprawę, że bywają one różnej
jakości. Jednak jest wiele możliwości zasięgnięcia opinii i informacji
na ich temat, tak więc losowy wybór
kursu jest tak naprawdę świadomą
decyzją.
SALA PRZEDE WSZYSTKIM
Nie ma nic odkrywczego w tym,
że aby mogło się odbyć wesele, potrzebna jest sala. Obecnie jest ich
naprawdę dużo i wydaje mi się, że ze

14

zgraniem terminu nie powinno być
problemu. Ale może się mylę.
Wielu naszych znajomych bardzo
się dziwiło, że najpierw zarezerwowaliśmy termin ślubu
w kościele, a dopiero potem szukaliśmy restauracji. W zasadzie nie
wiem, jak to skomentować.
„HORROR” SPOWIEDZI
Z tego, co zauważyłam, dla wielu par
spowiedź jest tematem bardzo trudnym z wielu powodów. Czasami nawet na tyle, że narzeczeni sami podpisują kartki otrzymane od kapłana.
Może jednak warto, aby dostrzegli
w spowiedzi szansę na otworzenie
się i szczerość przed Panem Bogiem,
przyznanie się do popełnionych błędów i oddanie ich Bogu, który wybacza nawet najgorsze świństwa.
Takie przeżycie sakramentu pojednania jest wydarzeniem naprawdę
wspaniałym i oczyszczającym. Świadomość, że jest możliwość wyjścia
z bagna grzechów i że można zacząć
żyć inaczej, jest o wiele lepsza niż
czytanie poradników w stylu „jak
stać się szczęśliwym w weekend”.
Swoją drogą niektórzy uważają, że
horrorem jest spowiedź przed ślubem, a dla mnie horror zaczyna się
o północy na weselu, kiedy zaczynają się oczepiny.
Dekoracje

PRZYSIĘGA
Zamartwianie się, czy nie załamie
się głos, czy w nerwach się nie pomylę, jest naturalne. Jeśli komuś
przyda się taka rada, to dla mnie
bardzo pomogło odwrócenie uwagi
od siebie, a skoncentrowanie się na
osobie, której przysięga się miłość
bez względu na wszystko i aż do
śmierci, czyli na swoim mężu - zapewne równie zestresowanym, co
my.
PO CO TO WSZYSTKO?
Dla mnie najważniejsze w przygotowaniach do ślubu było to, że stanę
razem z ukochaną osobą przed Panem Bogiem i wtedy zacznie się coś
nowego, doskonalszego w naszej
relacji. Mieliśmy też ogromne szczęście, że pobłogosławił nam bardzo
mądry ksiądz, który nas przeprowadził przez drogę narzeczeństwa,
i którego darzę ogromnym szacunkiem i sympatią. Wszystkie pozostałe sprawy łącznie z salą, zaproszeniami, ubraniami, kwiatami itd. były
tylko ładnym dodatkiem. Wesele
owszem, oby było raz w życiu, natomiast z Panem Bogiem możemy być
cały czas i to On dodaje siły, kiedy
euforia opada, a zaczyna się proza
życia, często usiana problemami.
Może mam jakieś staroświeckie poglądy i nie rozumiem, o co w tym
wszystkim tak naprawdę chodzi.
Ale dobrze mi z tym, a nawet bardzo dobrze, bo jest przy mnie Bóg,
każdego dnia, nieustannie.
Kamila Zajkowska

ŚWIĘTY KRZYSZTOF NIE JEST KIEROWCĄ

TRZY HISTORIE - TRZY WYPADKI
Niemal rok temu poproszono ks.
Andrzeja o udzielenie sakramentu
namaszczenia chorych młodemu
chłopakowi - Mariuszowi, który nieprzytomny, z urazem głowy
i kręgosłupa, leżał w szpitalu. Jadąc
samochodem zatrzymał się na drzewie.
Pewnej niedzieli podeszła do mnie
w kościele zrozpaczona matka prosząc o modlitwę w intencji jej syna
Michała, który w wyniku wypadku
samochodowego przebywa w ciężkim stanie w szpitalu.
Na przełomie marca i kwietnia br.
pewna część osób otrzymała SMS-a o mniej więcej takiej treści: Prośba o modlitwę za sześcioletniego
Nataniela, który uległ ciężkiemu wypadkowi i w stanie krytycznym przebywa w szpitalu. Lekarze nie dają
mu prawie żadnych szans.
Mariusz pomału wyzdrowiał, pracuje i żyje normalnie, Michał jeszcze powoli dochodzi do siebie, natomiast Nataniel, po odłączeniu
aparatury, zmarł. Trzy historie - trzy
wypadki.
BÓG NIE ZROBI NIC PRZECIWKO TOBIE
Wiara w naszym życiu powinna
być podstawową kwestią, a zwłaszcza wiara w to, iż Pan Bóg jest
z nami w każdej chwili i w każdym
momencie naszego życia. Kiedyś,
niejako na poparcie swojej niezachwianej w to ufności, starsi ludzie
mawiali: „Człowiek strzela, Pan Bóg
kule nosi”. Parafrazując, można by
powiedzieć: „Człowiek kieruje, Pan
Bóg prowadzi” i jeszcze należałoby
dodać „Św. Krzysztof czuwa”. Tylko
jest jedno drobne „ale”… Tak, święty
patron wstawia się za nami u Boga,
a Pan Bóg strzeże przed złem i niebezpieczeństwami, tylko że to człowiek siada za kierownicą, to czło-
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25 lipca obchodzimy wspomnienie św. Krzysztofa, uznanego powszechnie za patrona kierowców. Tego dnia pod wszystkie świątynie zjeżdżają dziesiątki, jak nie setki kierowców, którzy czekają na poświęcenie swoich środków lokomocji. Ciśnie się na usta aluzja, że tylu aut pod
kościołem nie widać w żadną niedzielę, ale ponieważ nie to jest clou tematu, pominiemy ten wątek. Tak więc kierowcy na św. Krzysztofa
tłumnie zjeżdżają pod kościoły i naciskają klaksony z głębokim przekonaniem, że po poświęceniu auta żaden wypadek im się już nie przydarzy. Tylko czy to wystarczy?
sto dla brawury i zabłyśnięcia przed
innymi, stara się dokonać rzeczy
skrajnie niebezpiecznych i wręcz
fizycznie niemożliwych? Tak, Pan
Bóg czuwa, św. Krzysztof strzeże,
jednak żaden z nich nie wyciągnie
Cię zza kierownicy, nie zablokuje
pedału gazu, nie stanie przed maską
auta i nie powie STOP. Bóg nie po
to obdarzył Cię wolną wolą, aby teraz zniewalać lub zabraniać. Bóg nie
zrobi nic przeciwko Tobie. Decyzja
należy do Ciebie! Decyzję o tym,
czy możesz jechać i w jaki sposób,
podejmujesz Ty sam! Po to Pan Bóg
dał Ci rozum!

wiek podejmuje decyzję, kiedy i jak
ma jechać. Tak, Pan Bóg prowadzi…
Tylko jak ten Pan Bóg ma prowadzić
kogoś, kto od początku przeciwstawia się piątemu przykazaniu „Nie
zabijaj”? Bo jak inaczej określić zachowanie kierowcy, który nie przestrzega przepisów, goni z nadmierną prędkością, wsiada za kierownicę
pod wpływem alkoholu lub narkotyków? Jak nazwać kierowcę, który
nie zapina pasów ani sobie, ani pasażerom, w tym także dzieciom? Jak
opisać zachowanie osoby, która czę-

25 lipca zapraszamy wszystkich
kierowców do kościoła. Jednak nie
tylko po to, aby poświęcić pojazdy. Zapraszamy przede wszystkim
na modlitwę, osobistą rozmowę
z Bogiem. Zapraszamy również,
by zanosić do św. Krzysztofa prośby o wstawiennictwo i czuwanie
nad wszystkimi podróżującymi.
Pamiętajmy tylko, że św. Krzysztof
jest patronem kierowców, wstawia
się za nimi u Boga, ale św. Krzysztof nie jest kierowcą. Kierowcą jesteś Ty.
Monika Kościuszko-Czarniecka
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KARTKA Z LITURGICZNEGO KALENDARZA
ŚWIĘTA ANNA
Święta Anna była matką Najświętszej Maryi Panny. Ewangelie nie
przekazały o Annie żadnych wiadomości, ale informacje o niej znajdują się w literaturze apokryficznej,
pochodzącej z początków chrześcijaństwa. Apokryfy nie należą do
ksiąg natchnionych, ale w swojej
treści, oprócz opisów legendarnych
i baśniowych, zawierają informacje prawdziwe, przekazywane przez
tradycję Kościoła. Na ich podstawie można stwierdzić, że św. Anna
pochodziła z kapłańskiej rodziny
w Betlejem. Jej rodzice byli według
tradycji potomkami królewskiego
rodu Dawida. Nie posiadali ziemskich dostatków, lecz byli cnotliwi
i sprawiedliwi, żyli w bojaźni Bożej,
pełniąc dobre uczynki. Życie ich
upływało na bezustannej modlitwie,
rozmyślaniu o rzeczach duchowych
i pracy. Anna otrzymała od swoich
rodziców staranne wychowanie pogłębione przez służbę w Świątyni Jerozolimskiej.
Swojego męża Joachima poślubiła,
gdy miała 24 lata. Joachim także
pochodził z rodu Dawida. Wychowywać miał się w zamożnej i znakomitej rodzinie w Nazarecie. Joachim
i Anna uważali swoje małżeństwo
za związek święty, złączony przez
Boga. Oboje zachowywali Prawo
Boże i kroczyli drogą pobożności,
zgodnie i przykładnie. Swój majątek
dzielili na trzy części: jedną ofiaŚWIĘTY KRZYSZTOF
W jego życiorysie bardzo skromne
informacje historyczne przeplatają się z legendami i wytworami
ludowego kultu. Według badań historycznych był nawróconym na
chrześcijaństwo żołnierzem rzymskim z plemienia Kynokefalów,
który za panowania cesarza Trajana
Decjusza poniósł męczeńską śmierć
ok. 250r. Wiarygodne dokumenty na temat św. Krzysztofa zostały
zniszczone przez Arabów i Turków.
Jedna z legend mówi, że św. Krzysz-
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rowywali na utrzymanie świątyni,
drugą na potrzeby ludzi biednych
i pielgrzymów, trzecią pozostawiali dla siebie. Anna była wzorem dla
wszystkich małżonek. Choć razem
z Joachimem byli szczęśliwym małżeństwem, zostali ciężko doświadczeni przez Pana Boga brakiem
potomstwa. W ciągu 20 lat małżeństwa nie doczekali się ani synów, ani
córek. W kulturze żydowskiej brak
dziecka był uważany za hańbę i karę
Bożą. W pokorze znosili tę niesławę,
w modlitwie przed Bogiem wyjawiając swój smutek.
Z upływem lat, choć malała nadzieja, gorętsze stawały się modlitwa i prośba o potomstwo. Joachim
opuścił dom, małżonkę i udał się
na pustynię, gdzie rozbił swój namiot i tam pościł 40 dni i 40 nocy,
oczekując, aby Bóg spojrzał na jego
smutek. Po tym czasie Joachim miał

tof jako czterometrowy olbrzym
- pustelnik o niezwykłej sile, trudnił się przenoszeniem podróżnych
przez rzekę. Na popularnych wizerunkach przedstawiany jest z Dzieciątkiem Jezus na barkach. Wedle

widzenia anioła, który pocieszył
go, mówiąc: „Pan Bóg przyjął łaskawie twoją modlitwę i jałmużnę,
otrzymasz córeczkę i nadasz jej na
imię Maryja; ta córeczka będzie od
dzieciństwa Bogu oddana i pełna
Ducha Świętego”. W wieku 45 lat
św. Anna urodziła dziewczynkę, której zgodnie ze zwyczajem żydowskim
w 15 dniu nadano imię. 80 dni po
narodzeniu Maryi rodzice przynieśli ją do świątyni, aby złożyć przepisaną prawem ofiarę i spełnić ślubowanie. Według przekazów wkrótce
po zaślubinach Maryi z Józefem
zmarł Joachim. Anna zamieszkała
zaś z córką i jej mężem w Nazarecie,
dożywszy 80 lat.
Kult św. Anny datuje się w kościele wschodnim od VI w. Cesarz Justynian Wielki wzniósł w 550 r.
w Konstantynopolu kościół pod
jej wezwaniem. Na zachodzie ślady
kultu pojawiają się w VIII w., ale
jego szczególny rozwój przypadł na
okres XIII-XIV w. i wiązał się z wyprawami krzyżowymi. Św. Anna
jest patronką kobiet bezdzietnych,
matek, kobiet rodzących, wdów,
położnych, gospodyń domowych,
służących. Czuwa nad szczęśliwym
dzieciństwem. Kieruje się do niej
modlitwy o deszcz w czasie suszy,
o poprawę pogody. Imię Anna pochodzi z hebrajskieho Hanna, czyli
łaska. Wspomnienie obchodzone
jest 26 lipca.
Katarzyna Korecka

innej legendy święty zapadł się
w dno rzeki pod ciężarem Dziecka.
Wtedy ono rzekło: „Dźwigasz cały
świat, gdyż ja jestem ten, któremu
służysz pomagając innym”. Imię
Krzysztof z greckiego Christioforos
oznacza niosący Chrystusa. Zaliczony do grona czternastu świętych
wspomożycieli. Opiekun podróżujących, pielgrzymów. Wzywany
w niebezpieczeństwie zarazy, klęski
żywiołowej, nagłej śmierci. Wspomnienie obchodzone jest 25 lipca.
Katarzyna Korecka

AKT ZAWIERZENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

KULT W UJĘCIU HISTORYCZNYM
Pierwsze ślady kultu Serca Maryi
można spotkać już w XII w. Wspominają o nim m.in. św. Anzelm,
św. Bernard z Clairvaux, św. Bonawentura, św. Albert, św. Gertruda Wielka, św. Brygida Szwedzka.
Na większą skalę rozwinął ten kult
św. Jan Eudes w XVII w., który rozpowszechniał obrazy Matki Bożej,
ukazującej - na podobieństwo Jezusa - swe Serce. Na „cudownym
medaliku”, rozpowszechnianym po
objawieniach, jakie w 1830 r. miała
św. Katarzyna Laboure, pod monogramem „M” widnieją dwa serca: Jezusa i Maryi. Także założone
w Paryżu w 1836 r. Bractwo Matki
Bożej Zwycięskiej szerzyło kult Serca Maryi. W XIX w. powstały liczne
zgromadzenia zakonne pod wezwaniem Serca Maryi lub Serc Jezusa
i Maryi.
W XIX wieku kult Niepokalanego
Serca Maryi przybrał na znaczeniu,
a to za sprawą ogłoszenia przez papieża Piusa IX w 1854 r. dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu Maryi,
objawień Matki Bożej w Lourdes
w 1858 r.
Do rozwoju kultu w największym
stopniu przyczyniły się jednak objawienia Matki Bożej w Fatimie
w 1917 roku. Matka Boża przekazała
dzieciom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, że dla ratowania grzeszników
przed piekłem należy wprowadzić
nabożeństwo do Jej Niepokalanego
Serca. Maryja prosiła także o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu
Sercu. Wyjaśniała, że jeśli Rosja nawróci się, zapanuje pokój, jeżeli nie,
bezbożna propaganda rozszerzy swe
błędne nauki po świecie, wywołując
wojny i prześladowanie Kościoła.
ZAWIERZENIE ŚWIATA MATCE BOŻEJ
13 października 1942 roku,
w 25. rocznicę zakończenia objawień fatimskich, papież Pius XII

drogą radiową ogłosił całemu światu, że zawierzył ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi. Polecił, aby
uczyniły to również poszczególne
kraje. Pierwsza uczyniła to Portugalia.
Nasz rodak św. Jan Paweł II kilkakrotnie poświęcał świat Matce Bożej. 8 października 2000 r. zawierzył
Matce Bożej Kościół i świat Trzeciego Tysiąclecia.
Fatimską prośbę o poświęceniu
Rosji Matce Bożej spełnił wiele lat
wcześniej, tj. 25 marca 1984 r.
ODDANIE POLSKI SERCU MARYI
A jak rzecz miała się w Polsce? Przy
pierwszym zawierzeniu świata Matce Bożej, nasza Ojczyzna była pod
okupacją hitlerowską, dlatego dopiero 8 września 1946 r. Prymas,
kardynał August Hlond, w obecności całego Episkopatu Polski i około miliona pielgrzymów na Jasnej
Górze, przed obrazem Matki Bożej
Częstochowskiej poświęcił Polskę
sercu Maryi.
14 marca 2017 r. Pasterze Kościoła

WAŻNE INFORMACJE

O Sercu Maryi, jako pierwszy, dwukrotnie napisał św. Łukasz. Pierwszy raz, gdy pasterze adorowali Pana Jezusa w żłóbku: Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2,19). Drugi raz, gdy Maryja i Józef znaleźli dwunastoletniego Jezusa w świątyni: Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu (Łk 2,51-52).
w Polsce, obecni na 375. Zebraniu
Plenarnym Konferencji Episkopatu
Polski w Warszawie, w liście skierowanym do wiernych napisali m.in.:
Dnia 8 września 1946 roku na Jasnej
Górze biskupi polscy, pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski, dokonali Aktu poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu
Sercu Maryi. Wzorując się na tamtym epokowym wydarzeniu, Episkopat Polski w jubileuszowym roku setnej rocznicy objawień, 6 czerwca br.,
podczas zebrania plenarnego odnowi
Akt poświęcenia. Będzie to miało
miejsce w pallotyńskim sanktuarium
na Krzeptówkach, zwanym potocznie
„Polską Fatimą”. Następnie zostanie
on ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto Narodzenia
Matki Bożej, 8 września 2017 roku.
I stało się tak, jak zapowiadali biskupi. 6 czerwca 2017 r. ponowili Akt
poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi podczas uroczystej Mszy Świętej w Zakopanem
na Krzeptówkach pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego.
We Mszy Świętej uczestniczyli m.in.
Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką oraz Premier Beata Szydło.
Homilię wygłosił bp Virgílio do Nascimento Antunes - biskup diecezji
Coimbra z Portugalii, były rektor
Sanktuarium w Fatimie.
Episkopat Polski w liście pasterskim, który był odczytany w kościołach w niedzielę 21 maja 2017 r., wg
życzenia Matki Bożej Fatimskiej, zachęcał do praktykowania nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca. Wówczas każdy z nas stanie
się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem orędzia fatimskiego. Będzie
wówczas gotowy przyjąć Serce Maryi za wzór dla swojego życia duchowego w przymierzu dwóch serc:
Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.
Opracował:
Aleksander Orłowski

17

MAŁGORZATA
WAŻNE
INFORMACJE
JOPICH

MODLITWA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Dawniej za sprawą tej modlitwy można było uzyskać odpust.
Umożliwił to papież Pius VII dn. 1 lutego 1816 r.
O! Serce Maryi, Matki Boga i Matki naszej, Serce najmiłościwsze, przedmiocie upodobania Trójcy
Przenajświętszej i godne wszelkiego uszanowania i miłości Aniołów i ludzi; Serce najpodobniejsze
Sercu Jezusowemu, którego jesteś najdoskonalszym obrazem; Serce pełne dobroci, i wielce litujące się
nad naszymi nędzami! Racz roztopić lodowatość serc naszych i spraw, żeby się zupełnie zwróciły do
Boskiego Zbawiciela. Wlej w nie miłość cnót Twoich, zapal je tym ogniem błogosławionym, którym
ustawicznie pałasz. Zamknij w Sobie Kościół święty i strzeż go, bądź zawsze jego słodką ucieczką,
i jego niezdobytą twierdzą, przeciw wszelkim najazdom nieprzyjaciół jego. Bądź naszą drogą,
którą byśmy doszli do Jezusa i kanałem, przez który byśmy odbierali wszystkie łaski potrzebne do
zbawienia naszego. Bądź naszym wspomożeniem w potrzebach, naszą pociechą w przykrościach,
naszym posiłkiem w pokusach, naszą ucieczką w prześladowaniach, naszą pomocą we wszystkich
niebezpieczeństwach, a szczególniej w ostatnich potyczkach życia naszego, gdy śmierć nastąpi, kiedy
wszystko piekło sprzysięgnie się przeciwko nam, żeby dusze nasze, jako zdobycz swoją pochłonęło,
w owym okropnym i strasznym momencie, od którego wieczność nasza zawisła. A wtenczas o Panno
najlitościwsza uczyń to dla nas, żebyśmy doznali słodyczy Serca Twego Macierzyńskiego; a dzielność
Twojej powagi u Syna Twego Jezusa niech nam otworzy źródło miłosierdzia i bezpieczną ucieczkę,
abyśmy mogli dostać się do nieba i tam Go z Tobą błogosławić, po wszystkie wieki. Amen.

KS. ABP TADEUSZ WOJDA - NOWYM METROPOLITĄ
BIAŁOSTOCKIM
Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację ks. abpa Edwarda Ozorowskiego z posługi arcybiskupa metropolity białostockiego i mianował arcybiskupem metropolitą białostockim ks. Tadeusza Wojdę SAC, dotychczasowego podsekretarza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów - czytamy
w Komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce nr 470/17, z dnia 12 kwietnia 2017 r.
W sobotę, 10 czerwca 2017 r., o godz.
11.00 ks. Tadeusz Wojda przyjął
święcenia biskupie w Archikatedrze
Białostockiej. Konsekracji udzielił
prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary
kard. Fernando Filoni, w której
ks. Wojda był podsekretarzem przez
ostatnie 5 lat. Współkonsekratorami
byli: abp Edward Ozorowski oraz
abp Henryk Hoser. Tego dnia odbył
się również ingres Arcybiskupa Metropolity do naszej Katedry.
Nowy Metropolita ma 60 lat.
8 maja 1983 r. przyjął święcenia
kapłańskie w zgromadzeniu księży
pallotynów. W maju 1984 r. został
skierowany na studia z misjologii na
Papieski Uniwersytet Gregoriański
w Rzymie, które ukończył doktoratem w 1989 r.
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W styczniu 1990 r. rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds.
Ewangelizacji Narodów (w biurze
Kongregacji od grudnia 2007 r. pełnił funkcję kierownika). W lipcu
2012 r. został mianowany przez
papieża Benedykta XVI podsekretarzem tejże Kongregacji. Współpracował z trzema papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI
i Franciszkiem. Jak sam podkreśla,
oprócz obowiązków urzędowych
zawsze starał się być duszpasterzem.
Mottem posługi biskupiej abpa Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii
wg św. Marka (Mk 13,10): Oportet
praedicari Evangelium („Aby była
głoszona Ewangelia”).
Opracował:
Aleksander Orłowski

ZŁOTY MEDAL

MOJA WDZIĘCZNOŚĆ
Pan Wojewoda wręczył mi tablicę
z wygrawerowaną treścią (proszę
wczytać się w słowa w niej zawarte),
a także udekorował mnie Złotym
Krzyżem Zasługi.
Przyjąłem go z wielkim zaskoczeniem, wzruszeniem i serdeczną
wdzięcznością. Krzyż Zasługi podpisany i nadany mi przez Prezydenta
RP Andrzeja Dudę otrzymałem za
lata proboszczowania w parafii św.
Kazimierza i za wzniesienie świątyni w tych trudnych czasach. Za to
wszystko dziękuję Dobremu Bogu,
który dał mi zdrowie i siłę wytrwania przez te lata. Niech to wyrażę
słowami poety: Jakże dziękować
mam Ci Boże, żeś dał mi tak wiele.
Jestem również wdzięczny ks. abpowi Edwardowi Kisielowi za wsparcie
i rady przekazane mi w tym trudnym okresie.
MOI WSPÓŁPRACOWNICY
Muszę się przyznać: ten medal nie
był zbyt wypracowany przeze mnie
i ciężki ponad moje siły. Dlaczego?
W niesieniu go pomagali mi gorliwi i pracowici wikariusze. W tych
latach było ich czterdziestu. Zapisali
się oni chlubnie w dziejach naszej

parafii oraz w szeregach kapłaństwa
naszej archidiecezji. Dwudziestu to
proboszczowie, dwunastu - wikariusze oczekujący na dalszy awans,
pracownicy kurii i kilku rozsławiających Polskę za granicą. Bez ich
szczerej pomocy krzyż pasterzowania byłby dla mnie zbyt ciężki.
W dźwiganiu kapłańskiego krzyża
w tych latach byli ze mną zawsze
moi parafianie. Im zawdzięczam to
zaszczytne wyróżnienie. Oni ze mną
gorliwie się modlili, i w tym ciasnym
kościele na cmentarzu, i w budującej się dolnej i w końcu górnej świątyni. Oni wystarali się o pozwolenie
na budowę kościoła, oni wspólnie
ze mną budowali ten kościół pracą
i ofiarnością materialną.
Szanowny Panie Wojewodo, Szanowny Panie Prezydencie RP - uważam, że ten Złoty Krzyż Zasługi
przyjęty przeze mnie ze szczerą
wdzięcznością należy się przede
wszystkim wspomnianym pokrótce
wyżej moim wikariuszom i parafianom.
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Było to w niedzielę, 4 czerwca 2017 r., o godzinie 12.30, dla uczczenia 40-lecia parafii św. Kazimierza Królewicza. Mszę Świętą odprawił
ks. abp Stanisław Szymecki, nasz Najczcigodniejszy Parafianin. Po jej zakończeniu przy licznie zebranych wiernych otworzył Charytatywny
Festiwal Ewangelizacyjny. Zaszczycił nas również swoją obecnością Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

ryturę, kontynuuje moje dzieło i parafią kieruje ks. proboszcz Wojciech
Łazewski. Trudno mi jest, i wprost
niemożliwie, wymienić wszelkie
jego dotychczasowe osiągnięcia duchowe i materialne. Mieszkańcy naszej parafii znają je, oglądają i szczerze go za to szanują i mu dziękują.
Mam nadzieję, że wkrótce zostanie
on również wyróżniony i nagrodzony medalem nie tylko złotym, ale
jeszcze ważniejszym.
ks. Bogdan Maksimowicz

MÓJ NIEOCENIONY NASTĘPCA
Proboszczem parafii św. Kazimierza
byłem przez 34 lata. Obecnie od sześciu lat, po moim przejściu na eme-
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LATO Z JEZUSEM
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wielu młodych ludzi zapewne już planuje, gdzie wyjedzie i w jaki sposób odpocznie po całym roku
nauki. Tylko czy w naszych planach uwzględniliśmy Pana Boga?

Lato jest czasem odpoczynku i relaksu. Możemy sobie zrobić przerwę
od wszystkich stresujących rzeczy
i odprężyć się ze znajomymi na
świeżym powietrzu. Jest to czas niewątpliwie bardzo potrzebny, gdyż
dzięki niemu wracamy do szkoły lub na uczelnię jeszcze bardziej
zmotywowani. Tak długi okres laby
(choć większość pewnie powie, że
jest i tak za krótki) można wykorzystać na spotkania z bliższymi i dalszymi znajomymi. Jednak czy na
pierwszym miejscu na naszej liście
znajomych jest Jezus? I czy w ogóle
jest On na tej liście? Czy możemy
zapomnieć o kimś tak ważnym dla
nas i naszego życia?
Jezus nas kocha bez względu na to,
co zrobimy. Kocha nas miłością bez-
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graniczną, dlatego nie byłby w stanie zrobić sobie dwumiesięcznej
przerwy w relacjach z nami. Każdy
z nas ma ważną osobę w swoim życiu. Dla jednych jest to dziewczyna/
chłopak, a dla innych przyjaciel lub
przyjaciółka. Jeżeli łączą nas bliskie
relacje, ciężko byłoby wytrzymać
bez siebie dwa miesiące. Zapewne
pisalibyśmy lub dzwonili codziennie
prosząc chociaż o chwilę spotkania.
A kiedy w końcu nadarzyłaby się
okazja, ze szczęścia bylibyśmy w stanie zrobić dla tej osoby wszystko.
Podobnie jest z Bogiem i jego relacjami z człowiekiem. Boga cechuje
miłość wieczna, bezgraniczna i idealna. Z tej wielkiej miłości zamknął
się dla nas w tabernakulum, abyśmy
nawet codziennie mogli przyjąć Go

do swego serca. Niestety, nie zawsze
to robimy. Skupieni na innych zajęciach i obowiązkach zapominamy
nawet o niedzielnej Mszy Świętej.
A Jezus zniecierpliwiony czeka,
tak jak my - kiedy prosimy innych
o spotkanie. A skoro nawet bez owego spotkania Chrystus jest w stanie
dać nam ogrom łask, to jak duża
ilość dobra na nas spłynie, gdy Go
odwiedzimy i przyjmiemy do serca?
Pamiętajmy o Jezusie w czasie wakacji. Starajmy się przychodzić na
niedzielną Eucharystię, a w miarę
możliwości zajść do kościoła także
w ciągu tygodnia. Dzięki temu uporządkujemy i uczynimy nasze życie
jeszcze szczęśliwszym.
Patryk Waszkiewicz

KRZYŻÓWKA
Pionowo:
2. Jak się nazywa łaciński przekład Biblii?
3. Tora Mojżeszowa to inaczej ………………. .
4. Założyciel Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca i Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji?
5. Ile lat istnieje nasza parafia?
6. Ojciec św. Jana Chrzciciela?
9. Jednostka administracji Stolicy Apostolskiej odpowiadająca świeckiemu ministerstwu, w jednej z nich
pracował nasz nowy Metropolita Białostocki.
12. Złoty Krzyż ……………… odznaczenie, które
otrzymał ks. proboszcz Bogdan Maksimowicz?

Pionowo:
1. Abp Tadeusz Wojda należy do zakonu……… .
7. Jaka księga Pisma Św. ma skrót Joz?
8. W Polsce pierwsza z procesji Bożego Ciała przeszła
ulicami …………………… .
10. 50 dni po Zmartwychwstaniu.
11. Ilu ministrantów zostało przyjętych do służby
w tym roku na Boże Ciało?
13. Pogląd mówiący, że małżeństwo jest wymysłem
szatana i należy wstrzymywać się od zawierania
związków małżeńskich.
14. Najwyżej położone w Europie sanktuarium maryjne…………………. .
15. Dział teologii, którego przedmiotem jest nauka
o Bogu stwarzającym .

Rozwiązanie krzyżówki należy dostarczyć do kancelarii parafialnej do 5 czerwca 2017 r. z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Spośród uczestników rozlosowana zostanie nagroda rzeczowa. Hasło krzyżówki z numeru 17 brzmi: Tajemnica Fatimska. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje Krzysztof Olechno z ul. Jarzębinowej. Prosimy o zgłoszenie się po odbiór nagrody do kancelarii parafialnej.
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BEZ BOGA NIE PRZETRWAMY
Wielu ludzi zastanawia się, co daje Bóg, co daje wiara? Wielu docieka, po co ma wierzyć - czy wiara w Jezusa ma w ogóle jakiś sens? Możemy
tak pytać w nieskończoność i możemy niestety z tymi pytaniami pozostać, marnując swoje życie. Ale mamy świadectwa licznych osób, które
też pytały, zastanawiały się, jednak na tych pytaniach nie poprzestały. Poszły dalej - postanowiły zaufać.
Od redakcji

JAK DWIE ODLEGŁE PLANETY
Nasze małżeństwo było na rozstaju dróg. Byliśmy jak dwie odległe planety. Ciągle się kłóciliśmy
i nie potrafiliśmy siebie zrozumieć.
Mąż spędzał dużo czasu z kolegami, a kiedy wracał do domu, oglądał mecze i programy sportowe. Ja
rzuciłam się w wir pracy i szkoleń.
Byłam sfrustrowana i samotna. Nie
było między nami dialogu, nie było
miłości... Trwało to kilka lat. Myślałam, że nie ma dla nas ratunku...
Kiedyś byliśmy bardzo wierzącymi
ludźmi, należeliśmy do Ruchu Światło-Życie, ale z biegiem czasu Pan
Bóg schodził na dalszy plan. Liczył
się dla nas własny rozwój, podróże,
pieniądze. Chodziliśmy do kościoła,
ale nasza wiara była martwa i słabła
z dnia na dzień.
BOŻE, POMÓŻ!
Pewnego dnia dowiedziałam się, że
jestem chora i czeka mnie operacja w szpitalu onkologicznym. Byłam przerażona! Od operacji dzielił
mnie miesiąc niepewności i strachu.
Wkrótce również mój mąż zachorował i musiał przejść zabieg w szpitalu. Zaczęłam zastanawiać się nad
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swoim życiem. Pewnej nocy, płacząc
modliłam się żarliwie do Pana Boga
i błagałam Go o pomoc. Długo nie
musiałam czekać...
Wkrótce koleżanka zaproponowała
mi, żebym zapisała się na rekolekcje „Prawda, wolność, życie” z księdzem Krzysztofem Kralką. Pomyślałam, że nie mam nic do stracenia.
Powiedziałam o tym mężowi i okazało się, że on też zgodził się ze mną
pójść.
Rekolekcje trwały trzy dni. To był
błogosławiony czas wzruszeń i łez,
czas oczyszczenia serc w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Doświadczyliśmy wylania obfitych łask Ducha Świętego. Poczuliśmy do siebie
wielką miłość i radość w sercu, jakiej od kilku lat nie odczuwaliśmy.
Po powrocie z rekolekcji mieliśmy
bardzo silną potrzebę sięgnięcia po
Słowo Boże. Będąc małżeństwem,
nigdy wcześniej nie czytaliśmy razem Pisma Świętego, a tego dnia
czerpaliśmy z tego nieopisaną radość. Czuliśmy niezwykłą bliskość
Boga, czuliśmy, że jesteśmy jednością.
To, co przeżyliśmy, to był prawdziwy cud!!!

WYSTARCZY ZAUFAĆ
Później nadszedł czas mojej operacji
i zabiegu męża. W tym samym momencie leżeliśmy w dwóch różnych
szpitalach. Nie mogliśmy siebie odwiedzać. Komunikowaliśmy się tylko przez telefon, ale oboje czuliśmy
niezwykłą opiekę i obecność Bożą.
Po tym trudnym dla nas okresie
wróciliśmy do zdrowia (fizycznie
i duchowo). Postanowiliśmy odmienić nasze życie, aby być bliżej Boga,
aby to On był najważniejszy w naszym małżeństwie, rodzinie.
Zapisaliśmy się na Seminarium Odnowy Wiary, po którym zawiązała
się wspólnota Przyjaciół Oblubieńca.
Dziś jesteśmy szczęśliwym, kochającym się małżeństwem. Każdego
dnia modlimy się razem, czytamy
Pismo Święte, uczestniczymy w spotkaniach Wspólnoty i codziennej
Eucharystii.
Do naszej rodziny wróciła miłość,
radość i wzajemne zrozumienie.
Za to wszystko Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu!!!
Małgorzata i Tomasz

SERCE JEZUSA MA 160 LAT

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
Jakkolwiek byłyby zróżnicowane
księgi, z których składa się Pismo
Święte, to jest ono jednak jedno
ze względu na jedność Bożego zamysłu, którego Jezus Chrystus jest
ośrodkiem i Sercem, otwartym po
wypełnieniu Jego Paschy (Katechizm Kościoła Katolickiego, 112).
Jezus Chrystus jest w centrum Biblii. Na Jego Serce, które jest centrum Osoby Syna Bożego wskazuje
Jan Ewangelista. Motyw Serca Jezusa, przetwarzany i rozwijany na
przestrzeni dziejów chrześcijaństwa
za pomocą różnych form wyrazu,
pomagał Kościołowi na nowo koncentrować się na najistotniejszym
przesłaniu Pisma Świętego: Bóg jest
Miłością.
Tajemnicą Serca Jezusa jest wyjątkowość, gdyż jest ona głęboko zakorzeniona w tekście biblijnym. Według tego świadectwa, Serce Jezusa
zajmuje centralne miejsce w bogatej
przestrzeni symbolicznej Biblii. Dlatego też jej kontemplowanie - symbolicznego przedstawienia miłości
Boga, uczy interpretować Pismo
Święte w takim duchu, w jakim zostało ono napisane.
Najdonioślejszym
dokumentem
o kulcie Serca Jezusa jest encyklika
„Haurietis aquas” papieża Piusa XII
z 15 maja 1956 roku, przedstawiająca teologiczne podstawy kultu.
Ukazuje jego ścisły związek z całą
ekonomią zbawienia.
W liście apostolskim „Investigabiles divitias Christi” papież Paweł VI
przypomniał o 200. rocznicy ustanowienia święta Serca Jezusa dla
Polski, wzywając do głębszej Jego
czci. Warto dodać, że jest to zgodne
z duchem Soboru Watykańskiego II.
Nowy kalendarz liturgiczny, zatwierdzony w 1969 roku przez Pawła VI, umieścił święto Najświętszego

Serca Pana Jezusa wśród uroczystości najwyższej rangi. Na wartości
duchowe kultu Serca Jezusa zwracał także uwagę papież Jan Paweł II
w encyklice „Dives in misericordia”,
w orędziu na 100. rocznicę poświęcenia ludzkości Sercu Jezusa i w wystąpieniach publicznych.
PRZEZ RANĘ BOKU DO SERCA
W średniowieczu zakony żebrzące
rozwijały kult ran Chrystusa, m.in.
boku i serca. O Sercu Jezusa nauczał św. Bonawentura, podziwiając czułą miłość Jezusa Chrystusa
ku ludziom, dla których zbawienia
podjął mękę i śmierć na krzyżu.
Św. Albert Wielki dopatrywał się
w nim źródła miłości i łączył Jego
kult z Eucharystią. Św. Tomasz
z Akwinu w „Komentarzu do Listu
św. Pawła do Filipian” zarysował
ogólnie myśl o Sercu Jezusa, przytaczając m.in. słowa Chrystusa (Mt
11,29) każącego uczyć się od siebie
cichości i pokory.
O obecności Serca Jezusa w Eucharystii, jako jeden z pierwszych uczył
Mistrz Eckhart. Średniowieczni teologowie wskazywali na ranę boku
Chrystusa, jako ranę miłości. Do-
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Jeszcze niedawno prawie w każdym polskim domu na ścianie wisiały dwa święte obrazy: Chrystusa i Jego Matki, z sercami opromienionymi.
Kult Serca Syna Bożego zaczął się w naszym kraju. Od 160 lat święto obchodzone jest przez Kościół powszechny. Dla Królestwa Polskiego
zostało ustanowione przez papieża Klemensa XIII w dniu 6 lutego 1765 r. Ojciec Święty przychylnie odpowiedział na skierowany do Rzymu
memoriał biskupów polskich. Uroczystość rozszerzył na cały Kościół dopiero papież Pius IX w dniu 23 sierpnia 1856 r. Obecnie Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona jest w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała.

strzegali w nim miłość i wyrażenie pragnienia „wejścia” przez ranę
boku do Serca. Św. Bernardyn ze
Sieny zachęcał do poznawania niezmierzonej miłości Serca Jezusa, do
którego mamy otwarty dostęp.
TRZY SERCA
W XVI wieku Francuz L. de Blois
zalecał, by w chwilach pokus i życiowych nieszczęść uciekać się do Serca Jezusa przez otwartą ranę boku
Chrystusa. Inny zaś teolog głosił,
iż pragnieniem Boga jest, by wszyscy ludzie przez ranę boku doszli
do Serca Jezusa i tajników bóstwa
Chrystusa. Serce to miejsce zjednoczenia z Ojcem, które przepełnione
jest miłością.
W XVII wieku propagatorzy kultu Serca Jezusa inspiracji szukali
w układanych modlitwach, ćwiczeniach oraz wskazówkach służących
do kształtowania swego serca na
wzór Serca Jezusa.
Największym propagatorem kultu
Serca Jezusa był w tym okresie Jan
Eudes, autor modlitw, oficjum brewiarzowego oraz formularza mszy,
opartych na motywach przebicia
boku Jezusa oraz „Pieśni nad Pie-
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demptor” z 1928 roku papież Pius
XI zwrócił uwagę na obowiązek wynagradzania Sercu Jezusa za grzechy
ludzi.

śniami”. Organizował także bractwa
Serca Jezusa i Serca Maryi. Wskazywał na symbolikę serca, rozróżniał serce cielesne, duchowe i Boże,
przez które rozumiał miłość Bożą.
Punktem zwrotnym w rozwoju
kultu Serca Jezusa były prywatne
objawienia św. Małgorzacie Marii
Alacoque. Zbawiciel objawił jej swe
boskie Serce przepojone miłością
ku ludziom, oczekując wynagrodzenia za grzechy i zadośćuczynienia.
Domagał się jednocześnie ustanowienia specjalnego święta ku czci
swego Serca. Z objawieniami Małgorzaty Marii Alacoque wiąże się
praktyka Godziny Świętej, a także
Godzina obecności przy Sercu Bożym (Arcybractwo Najświętszego
Serca Jezusa). Przejawem czci Serca
Jezusa była również litania. Ożywie-
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niu kultu Serca Jezusa przysłużyło
się powołanie do istnienia Apostolstwa Modlitwy.
Na prośby biskupów Francji i innych krajów katolickich papież Pius
IX wprowadził w 1856 roku święto
Serca Jezusa w Kościele powszechnym. W 1899 roku papież Leon XIII
poświęcił świat Sercu Jezusa, ogłaszając encyklikę „Annum sacrum”,
w której przedstawił istotę, znaczenie i korzyści podjętego aktu poświęcenia. W związku z tą encykliką i dziełem Apostolstwa Modlitwy
ożywieniu uległa praktyka intronizacji Serca Jezusowego w rodzinach
i religijnych wspólnotach. Celem
było całkowite oddanie się Sercu Jezusa w duchu miłości i wynagrodzenia za grzechy ludzi.
W encyklice „Miserentissirnus Re-

SERCE JEZUSA W POLSCE
Do rozwoju kultu Serca Jezusa na
naszych ziemiach przyczyniła się
działalność jezuity Kacpra Drużbickiego, który żył w XVII wieku.
Zainicjował uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, stając
się w Europie prekursorem kultu
Serca Chrystusa na długo przed
objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque w Paray-le-Monial.
W modlitewniku, wydanym w Kaliszu w 1683 roku, podkreślał, że
istotą tego kultu jest fizyczne serce
zjednoczone hipostatycznie z Osobą Słowa, ożywione duszą, będące
symbolem miłości Bożej, ogarniającej wszystkich ludzi. Ukazywał on
także potrzebę poświęcenia i wynagrodzenia Sercu Bożemu za grzechy.
W roku 1706 dokonano intronizacji
Serca Jezusa w warszawskim kościele pijarów. W tym samym roku ks. P.
Wiązkiewicz założył bractwo Serca
Jezusa. Tymczasem na prośbę sióstr
wizytek z 1729 roku o ustanowienie
w Kościele święta Serca Jezusa, Kongregacja Obrzędów odpowiedziała
odmownie. Nie przyniosły także
rezultatu starania królowej Marii
Leszczyńskiej oraz królów Augusta III i Stanisława Leszczyńskiego.
W latach 1762-64 do Stolicy Apostolskiej zwracali się w tej sprawie
pojedynczo biskupi polscy, którzy
w roku 1764 zebrali wszystkie argumenty za wprowadzeniem nowego święta i przedłożyli „Memoriał
biskupów polskich”, wyjaśniający
istotę kultu Serca Jezusa. Wreszcie
w roku 1765 Kongregacja Obrzędów
wyraziła zgodę na ustanowienie odrębnego oﬁcjum i własnej mszy dla
Polski i Arcybractwa Serca Jezusa
w Rzymie. W 1920 roku, a następnie
w 1951 biskupi polscy zebrani na Jasnej Górze poświęcili kraj Sercu Jezusa. A w dziejach naszego narodu
były to czasy szczególne…
Opracował: Marian Olechnowicz

NA OŁTARZE WYNIESIONY
WIERNY DO KOŃCA
Antoni Beszta-Borowski urodził się
9 września 1880 r. we wsi Borowskie Olki. Matką była Michalina ze
Średzińskich. Dziadek Paweł był
uczestnikiem powstania styczniowego. Antoni miał jeszcze troje rodzeństwa. W domu panował duch
patriotyczno-religijny.
Chłopiec
uczył się w szkole powszechnej
w Surażu, a następnie w gimnazjum
białostockim. Studiował w Seminarium Duchownym w Wilnie, gdzie
17 sierpnia 1904 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął w Wilnie w kościele
św. Rafała. Następnie pełnił posługę kapłańską w Surwiliszkach
i Prużanie. W 1918 roku, czyli
w chwili odzyskania niepodległości przez Polskę, był proboszczem
w Kuźnicy Białostockiej. Od 1920
roku był duszpasterzem w Bielsku
Podlaskim, pełniąc tam obowiązki
proboszcza i dziekana bielskiego.
Już po wybuchu II wojny światowej został mianowany wikariuszem generalnym diecezji pińskiej.
15 lipca1943 r. został aresztowany przez Niemców i rozstrzelany
w Lesie Pilickim w pobliżu Bielska
Podlaskiego. W chwili aresztowania
wziął ze sobą tylko brewiarz i różaniec. Sam, stojąc w obliczu śmierci,
modlił się ze skazańcami, przygotowując ich na spotkanie z Bogiem.
W Lesie Pilickim Niemcy zamordowali wówczas 49 osób. Ksiądz Antoni był wcześniej przestrzegany przed
mającym nastąpić aresztowaniem,
jednak nie chciał opuścić swoich
parafian, do końca wypełniając swe
kapłańskie obowiązki.
Z PODLASIA PRZED TRON OJCA
W dniu 13 czerwca 1999 roku ksiądz
Antoni Beszta-Borowski, został
przez papieża Jana Pawła II beatyfikowany, wraz z grupą polskich męczenników II wojny światowej. Jego
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Droga przez Borowskie Olki jest słabo uczęszczana. Jednak w podróżach po okolicy warto tam choć na chwilę się zatrzymać. Jest tam tablica
na kamieniu i krzyż otulony kapłańską stułą.

ks. Antoni Beszta – Borowski

relikwie zostały złożone w bocznym ołtarzu w bazylice Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku
Podlaskim. We wsi Borowskie Olki,
gdzie się urodził, od 2002 roku znajduje się krzyż-pomnik poświęcony
jego czci. W dniu jego poświęcenia,
Mszy Świętej sprawowanej przy ołtarzu polowym, przewodniczył JE
ks. arcybiskup Wojciech Ziemba,
Metropolita Białostocki, a homilię
ukazującą drogę życia i męczeńską
śmierć Błogosławionego wygłosił JE
ks. biskup Antoni Dydycz, ówczesny ordynariusz drohiczyński. Odsłonięcia pomnika dokonali główni
fundatorzy, a zarazem bliscy krewni bł. Antoniego: Antoni i Jadwiga
Beszta-Borowscy wraz z ks. infuła-

tem Edwardem Besztą-Borowskim
oraz Eugeniuszem Szepiotko członkiem Komitetu Budowy Krzyża i Tablicy.
- Celem naszym było, aby ten krzyż-pomnik przypominał mieszkańcom wzór moralny Błogosławionego, łączył sąsiadów i dopomagał
przezwyciężać w sobie nasze słabości. Bo jeśli komu droga otwarta do
nieba, to tym, co służą Ojczyźnie
- mówił nawiązując do słów poety
i witając zebranych Jan Beszta-Borowski - przedstawiciel Komitetu
Budowy Krzyża i Tablicy, zasłużony
działacz opozycji antykomunistycznej.
- Niech odwaga tego kapłana, który
uprzedzony o możliwości areszto-
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wania nie opuścił swojej owczarni,
który spowiadał nawet w więzieniu, choć został za to boleśnie pobity, uczy nas dawania na co dzień
świadectwa Chrystusowi. W ostatnią drogę na polanę Lasu Pilickiego,
gdzie został rozstrzelany, zabrał ze
sobą modlitewnik kapłański i różaniec. Niech każdy, kto się przed tym
krzyżem zatrzyma i przeczyta napis
wyryty na tablicy, umocni swoją
wiarę, pogłębi nadzieję i uczy się
od Błogosławionego kochać Boga
nade wszystko, a bliźnich aż do zapomnienia o sobie - powiedział, poświęcając pomnik JE ks. arcybiskup.
- Kiedy w 1945 r. dokonywaliśmy
ekshumacji zamordowanych, na
polanie Lasu Pilickiego przygotowanych było 50 trumien, także
maleńkie trumienki dla dzieci. Najmłodsza zamordowana dziewczynka miała rok i 2 miesiące. A dzieci
po dwa, trzy i więcej lat było siedemnaścioro. Cały Bielsk z płaczem
wyszedł na tę zroszoną krwią niewinnych polanę. Wkładano wtedy
ciała do trumien, rozpoznawaliśmy
naszych księży. Wówczas mój ojciec
wyjął z kieszeni księdza różaniec,
żeby pozostał jako relikwia i pa-

Pomnik- Krzyż w Borowskich Olkach koło Turośni Kościelnej

miątka. W pewnym momencie ekipa sanitarna wyjęła kobietę - Marię
Moryc, która trzymała splecionymi
rękoma 15-miesięczną córeczkę
Basię - mówił, wówczas 14-letni
uczestnik ekshumacji, ks. infułat
Eugeniusz Beszta-Borowski, bratanek Błogosławionego. Jego droga
w służbie Bogu była w prostej linii
kontynuacją kapłańskiego dzieła
jego stryja. Ksiądz infułat dr Eugeniusz Beszta-Borowski, Wikariusz
Generalny diecezji drohiczyńskiej,

Dyrektor Archiwum i Muzeum Diecezjalnego, wykładowca pedagogiki w WSD w Drohiczynie, zmarł
3 maja 2010 roku.
PS. Do grona znakomitych przedstawicieli rodu Beszta-Borowskich
należy także dopisać postać dra Tadeusza Beszty-Borowskiego, który
od wielu lat prowadzi Hospicjum
„Dom Opatrzności Bożej” przy
ulicy Sobieskiego w Białymstoku.
Opracował: Marian Olechnowicz

Modlitwa do Boga za pośrednictwem
Błogosławionego Kapłana Antoniego Beszty-Borowskiego

Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty! Ty jesteś
samą miłością, świętością, prawdą i życiem. Od Ciebie pochodzi wszelkie dobro
i moc. Wejrzyj łaskawie na męczeńską śmierć Sługi Twojego Błogosławionego
Kapłana Antoniego, poniesioną z rąk bezbożnych prześladowców Kościoła.
Spraw, aby Jego życie i przelana krew, były otwartą księgą, z której uczyć się
będziemy miłości do Boga i ludzi; wierności swemu powołaniu; wrażliwości na
potrzeby biednych, deportowanych, uwięzionych, prześladowanych i chorych;
troski o świątynie materialne i o Kościół w duszach ludzi; czynnego uczestnictwa
w ewangelizacji środowiska we współdziałaniu z Akcją Katolicką lub innymi
małymi wspólnotami; głębokiej czci dla Chrystusa Eucharystycznego i zawierzenia
Matce Bożej. Niech modlitwa wstawiennicza naszego patrona broni nas od
nieszczęść i wyjednywa potrzebne łaski, przez Chrystusa pana Naszego. Amen.
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ULICE NASZEJ PARAFII: ULICA MALINOWA
HISTORIA

Na ulicę Malinową możemy wejść od ulicy Leszczynowej. Różni się ona tym od wielu innych ulic z domami jednorodzinnymi, że po
kilkudziesięciu metrach zmienia całkowicie swój kierunek, pod kątem dziewięćdziesięciu stopni skręcając w prawo, w kierunku kościoła
parafialnego, do którego jednak tą ulica nie dojdziemy, gdyż kończy się ona małym placykiem z trzech stron otoczonym domami i jedyne,
co możemy zrobić, to zawrócić z powrotem.

W naszym kraju popularną jest malina właściwa, która rośnie zarówno w stanie dzikim, jak i jest uprawiana. Malina ta występuje prawie
w całej Europie. Jest krzewem dorastającym do 2 metrów wysokości o czerwonych, czasami żółtych
lub ciemnopurpurowych owocach.
W stanie dzikim spotykać możemy maliny w lasach, na zrębach,
na zboczach, a w górach nawet do
2000 m.n.p.m. Uprawiana jest od
średniowiecza. Wspaniale sprawdza
się w kuchni. Można spożywać ją na
surowo lub przyrządzić słodkie dżemy czy konfitury, a także soki. Liście
maliny mogą mieć zastosowanie
w lecznictwie: napar z nich stosuje
się w stanach gorączkowych. Polska
obok Rosji jest największym producentem malin na świecie.
W Biblii Tysiąclecia maliny nie występują. Sięgnijmy więc do literatury
pięknej.
KURHANEK MARYLI
Zacznijmy od Adama Mickiewicza
i jego romansu „Kurhanek Maryli”.
Utwór ten rozpoczyna się od zapytania skierowanego przez obcego
przybysza do przygodnie spotkanej dziewczyny. Ten, jak go określa
Mickiewicz „cudzy człowiek” zachwycony jest pięknem nadniemeńskiego krajobrazu. Ta rzeka i jej otoczenie potrafią urzec każdego z nas,
niezależnie od tego czy udamy się
do Grodna, do znanych z powieści

Elizy Orzeszkowej Bohatyrowicz,
czy też kierując się do Aquaparku w Druskiennikach, możemy ją
podziwiać. Ta rzeka zachwyci nas,
kiedy z baszty kowieńskiego zamku
ujrzymy Wilię kończącą w niej swój
bieg, czy też kiedy ze wzgórza Polemona w pobliżu średniowiecznej
Wielony dostrzeżemy jej majestat
i potęgę, wtedy w jej delcie poczujemy się jak w delcie Nilu.
Przytoczmy początek tego romansu:
Cudzy człowiek
Tam u Niemnowej odnogi,
Tam u zielonej rozłogi,
Co to za piękny kurhanek?
Spodem uwieńczon, jak w wianek,
W maliny, ciernie i głogi;
Boki ma strojne murawą,
Głowę ukwieconą w kwiaty,
A na niej czeremchy drzewo,
A od niej idą trzy drogi:
Jedna droga na prawo,
Druga droga do chaty,
Trzecia droga na lewo,
Ja tędy płynę z wiciną,
Pytam się ciebie, dziewczyno,
Co to za piękny kurhanek?

Niemen płynie czasem otoczony
stromymi zboczami, to znów leniwie toczy swe wody równiną, na
której łatwo o rozlewiska i odnogi.
Przy jednej z takich odnóg podróżnik dostrzegł kurhan, a więc czyjś
grób w kształcie kopca, wznoszony
od neolitu do wczesnego średniowiecza. Kurhanem określa się też
kopiec usypany na pamiątkę jakie-

goś wydarzenia lub na czyjąś cześć.
W pytaniu skierowanym do spotkanej dziewczyny przybysz nie
mówi do niej: Czyj jest to kurhan?
Kto w nim spoczywa? Pyta natomiast: „Co to za piękny kurhanek?”.
Urzekł go więc naturalny urok tego
miejsca. Rzecz charakterystyczna,
że ukazuje on swojej interlokutorce
ten kopiec od dołu do góry, czyli jak
to zauważył Jerzy Winiarski w artykule „Nadniemeńskie wzgórze
w Balladach i romasach” (Pamiętnik
Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury
polskiej 96/4, 5-11), „tak jak postrzega się i opisuje ołtarze. Spojrzenie od dołu ku górze odzwierciedla
nie tyle porządek spontanicznego
widzenia, ile raczej postrzeganie,
wedle obyczajowo-religijnej zasady, obiektu sakralnego – skromnie,
jakby powściągliwie i z czcią”. Bujna
roślinność jaką znajdujemy na kurhanie sprawia, że ten grób jest po
prostu piękny, tak jak piękne i pełne symboliki są w kościołach groby
Pańskie Triduum Paschalnego.
WIANEK Z MALIN
Opis kurhanu, jak już wspomnieliśmy, Mickiewicz rozpoczyna od
jego dolnej części:
Spodem uwieńczon jak w wianek,
W maliny, ciernie i głogi

Wianek w kulturze ludowej spełniał bardzo ważną rolę wyróżniają-
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cą i także uświęcającą. Najbardziej
znany był wianek panieński, symbolizujący czystość, zwany wiankiem
dziewiczym lub panieńskim. Neoprezbiter prowadzony jest i dzisiaj
do kościoła, by odprawić Mszę św.
prymicyjną otoczony wieńcem niesionym przez małe dzieci. W tym
roku w wieńcu przyprowadzono do
naszego kościoła ks. Jacka Guzowskiego.
Wianek to także symbol urodzaju
i plonów, stąd mamy nasze piękne
wieńce dożynkowe.
Wianki święcimy na zakończenie
oktawy Bożego Ciała, uwite z ziół,
młodych gałązek drzew i polnych
kwiatów. Te poświęcone wianki
wiesza się na ścianie i stają się one
znakiem Bożej nad nami opieki,
zwłaszcza przed powodzią, ogniem,
gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi.
Wianek mickiewiczowski otaczający kurhan jest uwity ze szczególnych roślin: to maliny i głogi, a także ciernie (być może autor miał na
myśli tarninę). Charakteryzują się
one tym, że kwitną na biało, owoce
ich natomiast są czerwone, ponieważ krzewy te należą do rodziny
różowatych. Podróżnik przybywa
pod kurhan wiosną: wszak wianek
pleciemy nie z owoców tylko z kwiatów, zresztą na szczycie kurhanu też
rosną kwiaty. Te białe kwiaty wian-

ka, symbol czystości i niewinności,
zamienią się w czerwone owoce,
które są symbolem cierpienia, męczeństwa, krwi. Co więcej, rośliny te
charakteryzują się tym, że są pokryte kolcami.
Samotnie rosnąca czeremcha na
szczycie kurhanu nasuwa skojarzenia z krzyżem, tym bardziej, że
rośnie wśród kwiatów. Jest to więc
krzyż kwitnący, którego kwiaty
wskazują, że na nim – jak śpiewamy
w liturgii wielkopiątkowej – „zawisło zbawienie świata”. Od tego
drzewa – krzyża wreszcie odchodzą
w różne strony świata trzy drogi,
znak uniwersalizmu zbawienia.
Z lektury pozornie tylko sielankowego tekstu stanowiącego prolog do
utworu Adama Mickiewicza „Kurhanek Maryli” możemy odczytać
jakże ciekawe i ważne dzisiaj treści.
Maliny mogą wydawać się zupełnie
przypadkowo wplecione do tekstu,
tym bardziej, że wianki pleciono
głównie z ruty i ziół z dodatkiem lawendy, lilii i róży. Jednak tak nie jest.
Kwiat maliny będąc koloru białego staje się symbolem niewinności i czystości, ciernie tego krzewu
wskazują jednak na cierpienie i ból,
owoc koloru czerwonego dopełnia
tego, co zapowiadają ciernie: w sferze sakralnej oznacza miłość aż do
oddania swego życia, oznacza dramat krzyża i świadectwo męczen-

ników. Nawiązując do czasów starożytności chrześcijańskiej wieniec
ten staje się podwójnym wieńcem
zwycięstwa tych, którzy poszli za
Chrystusem: wieńcem dziewic (kolor biały) i wieńcem męczenników
(kolor czerwony).
Kurhan można również odczytać
zgodnie z tytułem jako miejsce pochówku Maryli: kolor biały oznacza
jej niewinność, czerwony tych, którzy cierpią z powodu jej odejścia.
Cytowany fragment określany jest
przez Mickiewicza jako „Pieśń litewska” pojawia się też w czwartej
części „Dziadów”. Pustelnik śpiewa:
Tam u Niemnowej odnogi,
Tam u zielonej rozłogi,
Jaki to sterczy kurhanek?
Spodem uwieńczon jak w wianek
W maliny, ciernie i głogi...

Pozostając przy Adamie Mickiewiczu najbardziej jednak znany tekst,
w których występują maliny to początek ballady „Świtezianka”.
Jakiż to chłopiec piękny i młody?
Jaka to obok dziewica?
Brzegami sinej Świtezi wody
Idą przy świetle księżyca.
Ona mu z kosza daje maliny,
A on jej kwiaty do wianka…..
ks. Wojciech Łazewski

PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA
Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy
Charyzmatycznej. Narodziła się w 2010 roku, dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz
ks. Krzysztofa Kralki SAC - Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Jaki niesie ze sobą charyzmat? Jakie owoce?
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Symbolem wspólnoty jest starożytna koptyjska ikona, która została znaleziona w XIX w. w ruinach
koptyjskiego klasztoru w Bauein, na
egipskiej pustyni. Przypuszcza się, że
osoba znajdująca się po prawej stronie Jezusa jest to opat tego klasztoru
- Menas. Oryginał tej ikony można
znaleźć w Luwrze w Paryżu. Jest to
jedna z najstarszych ikon, które się
zachowały (VI/VII w.). Ciepłe, pomarańczowe barwy są bardzo uderzające. Dwie postaci zaskakują nas
swoją bliskością i ludzkością.
OPAT MENAS
Zwój, który opat Menas trzyma
w swojej dłoni, wygląda na klasztorną regułę. Opat jest osobą, która
została urzeczona swoim przyjacielem tak, że sama stała się bratem dla
innych ludzi. Jego mocne spojrzenie
jest skierowane ku ludziom. Swoją
prawą ręką udziela błogosławieństwa: ktokolwiek kroczy z Jezusem
na swojej drodze przez życie, staje
się błogosławieństwem Boga dla innych ludzi.
JEZUS IDZIE OBOK NAS
Jednak osoba obok Jezusa jest także symbolem każdego z nas. Jezus
i Jego przyjaciel są niewidoczni dla
siebie nawzajem. Nie spoglądają na
siebie. To nie jest „sentymentalna”,
„uczuciowa” relacja. Jezus nie staje naprzeciw swego przyjaciela, ale
kroczy u jego boku. On towarzyszy
nam, nawet kiedy Go nie czujemy,
bez narzucania swojej obecności,
podobnie jak szedł obok uczniów
w drodze do Emaus (Łk 24, 15-16).
Jezus pozostaje przy naszym boku,
jak Ktoś bardzo pokorny, skromny,
nawet kiedy Go nie rozpoznajemy.
Jego obecność jest bezwarunkowa,
niezależna od tego, czy Go czujemy,
czy też nie.
ZWRÓCONY KU PRZYSZŁOŚCI
Zarówno Jezus, jak i Jego przyjaciel
są zwróceni ku temu, co jest przed
nimi. Obaj są w drodze. Jest to podkreślone przez różne odcienie kolorów na ikonie. Wszystko, co jest
przeszłością, znajduje się za nimi,
nawet ostatnia minuta. Ciemna
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środkowa część ikony kładzie się jak
odległa droga za nimi. Poprzez nasz
chrzest, przeszłość została już zanurzona w niezmierzonym Bożym
przebaczeniu, łasce (Rz 6, 3-4). Wygląda nawet, że Jezus delikatnie popycha swego przyjaciela swoją ręką
na jego ramieniu ku temu, co znajduje się przed nim, mówiąc: Nie bój
się, jestem z Tobą (por. Iz 43, 1-5a).
Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy
nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej
nie poznajecie? Otworzę też drogę
na pustyni, ścieżyny na pustkowiu
(Iz 43, 18-19). To, co leży w tyle, już
przeminęło i się zakończyło. Tylko
droga na przedzie jest jasna. Ale ta
droga jest bardzo wąska. Jezus i Jego
przyjaciel wyglądają, jakby właśnie
zaczęli swoją nową drogę. Tylko
droga dzisiaj jest ważna. Nie oglądaj
się wstecz… (Łk 9,62).
RAMIĘ JEZUSA
Jezus i Jego przyjaciel nie patrzą na
siebie nawzajem, ale ich relacja nie
jest odległa lub zimna. Bliskość Jezusa jest wyrażona poprzez rękę,
którą otacza On ramię swego przyjaciela. Rękę, która nie wygląda, jakby
ciążyła na przyjacielu. Wygląda jakby prowadziła, dźwigała przyjaciela
naprzód. Ręka Jezusa jest słodkim
jarzmem, o którym On sam mówi:
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie
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dla dusz waszych. Albowiem jarzmo
moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 11, 29-30).
EWANGELIA I KRZYŻ
Jezus trzyma w lewej ręce bogato zdobioną księgę, jest to księga
Ewangelii, która jest używana do
uroczystego głoszenia Dobrej Nowiny podczas Liturgii. Jezus jest Przyjacielem, ale jako przyjaciel pozostaje także naszym Nauczycielem oraz
Panem. Jezusowa Ewangelia osiąga
spełnienie na Krzyżu. W środku
ikony, na górze, możesz zobaczyć
mały krzyż. Jednak w ikonie możesz
również dojrzeć niewidoczny krzyż.
Pionowe ramię biegnie w środku,
pomiędzy Jezusem i Jego przyjacielem. Poziome ramię przebiega
nad ramionami obydwu i jest częściowo „zrobione” z ręki Jezusa leżącej na ramieniu Jego przyjaciela.
Relacja między Jezusem i Jego
przyjacielem jest zaznaczona przez
Krzyż, przez miłość, która ciągle
mówi „tak”, nawet kiedy my mówimy „nie”. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie
odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się
moje przymierze pokoju (Iz 54, 10).
OCZY JEZUSA
Spójrz w oczy Jezusa. Są one bardzo
otwarte, przyjazne i przenikliwe.
Ewangelia odnotowuje spojrzenie
Jezusa wiele razy (zobacz na przykład: Mk 1, 16-20; Łk 19, 5; Mk 10,
21 etc.). Jakby oczy Jezusa chciały
powiedzieć nam dwie rzeczy. Oczy
Jezusa są zwrócone ku Bożej przyszłości, ku Bożemu Królestwu. Jezus zaprasza nas, abyśmy zrobili to
samo: abyśmy patrzyli z Nim w tym
samym kierunku, ponad wątpliwościami, przez które możemy w pewnym momencie przechodzić. Oczy
Jezusa patrzą na każdego, który
modli się przed ikoną. Tak jakby
mówiły: „Pozwól mi patrzeć na ciebie.
Zostań tu i módl się. Nie uciekaj, nie
oddalaj się od siebie. Bądź tu tak jak
jesteś teraz, nawet jeśli nie potrafisz się
teraz modlić. Pozwól, aby modlitwa cię
przeniknęła, aby modlitwa przez ciebie
płynęła i patrz na Mnie przeze Mnie”.
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WEWNĘTRZNA PEWNOŚĆ
Modlitwa z tą ikoną daje nam wewnętrzną pewność: „To jest także
moja historia, historia przyjaźni Jezusa ze mną”. Zostaliśmy wezwani
przez Jezusa. Poszliśmy z Nim jak
Jego uczniowie. Kiedy spoglądamy
wstecz, wiemy jak wiele błędów,
bólu i cierpienia mogło być w naszym życiu. Jednak odkąd Jezus
trzyma nas u swego boku, w swojej
silnej miłości, możemy usłyszeć, jak
On także mówi do nas: Już was nie
nazywam sługami…; nazywam was
przyjaciółmi (J 15, 15). Jego ręka dookoła naszego ramienia, Jego wierna bliskość, Jego siła i Jego miłość
są jedyną rzeczywistością, która ma
znaczenie. Powierzyć nas samych
Jemu jako Przyjacielowi, iść z Nim

przez życie w kierunku Ojca, będąc
błogosławieństwem dla innych, to
jest prawdziwe życie!
KRZYŻ NASZYM ZNAKIEM
Krzyż to symbol Jezusa Chrystusa, umarłego, zmartwychwstałego
i uwielbionego. Ikona Chrystusa na
krzyżu ma przypominać, że uczeń,
że każdy z nas żyje dzięki ofierze
Chrystusa, wzrasta mocą Jego krwi.
Każdy z nas, kto pragnie żyć żywą
wiarą, ma iść przed Panem, by przygotować Mu drogi.
Charyzmatem naszej wspólnoty jest
zatem formowanie chrześcijan do
dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się, żyjąc Ewangelią
Jezusa Chrystusa i stawać się przyja-

ciółmi Oblubieńca. Uczymy się tego
od św. Jana Chrzciciela, przyjaciela
Oblubieńca. Nasze zadania to codzienne rozważanie Słowa Bożego,
cotygodniowe spotkania formacyjne, kursy i rekolekcje wyjazdowe.
Pasterzem naszej wspólnoty jest
ks. Adam Kozikowski. Spotykamy się w każdy czwartek na Mszy
Świętej o godzinie 18.00, następnie
mamy spotkanie formacyjne. Dołącz do nas. Zapraszamy Cię po wakacjach, abyś zaprzyjaźnił się z Jezusem.
Małgorzata Kiluk

BYĆ WIERNYM JEZUSOWI JAK ŚW. JAN CHRZCICIEL
Być jak św. Jan Chrzciciel - każdy pragnący żyć w jedności Chrystusa powinien tego pragnąć. A jaki był ten ostatni prorok Starego Testamentu, który przygotował drogę Chrystusowi? Czego od niego możemy się nauczyć? Albo inaczej: czego powinniśmy się starać nauczyć?
KREWNY JEZUSA
Imię Jan pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza tyle, co „Bóg jest
łaskawy”. Jan Chrzciciel urodził się
jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1,5-80). Jego narodzenie
z wcześniej bezpłodnej Elżbiety
zwiastował Zachariaszowi Archanioł Gabriel, kiedy to Zachariasz
jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni (Łk 1, 8-17). Jan przyszedł na
świat sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa, prawdopodobnie w Ain Karim leżącym w Judei.
Wskazuje na to dawna tradycja,
o której po raz pierwszy wspomina
ok. 525 roku niejaki Teodozjusz. Potomek Zachariasza przy obrzezaniu
otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji Zachariasz
wyśpiewał kantyk, w którym sławi
wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go jako proroka, który
przed obliczem Pana będzie szedł
i przygotowywał Bogu drogę w sercach ludzkich (Łk 1, 68-79). Kantyk
ten wszedł na stałe do liturgii i stanowi istotny element codziennej po-
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rannej modlitwy Kościoła - jutrzni.
Poprzez swoją matkę Elżbietę Jan
był krewnym Jezusa (Łk 1,36). Warto w ramach modlitwy wieczornej
powierzyć się Bogu, składając mu
ten piękny hymn uwielbienia.
BENEDICTUS

„Niech będzie uwielbiony
Pan, Bóg Izraela,
że nawiedził lud swój i wyzwolił go,
i moc zbawczą nam wzbudził
w domu sługi swego, Dawida:
jak zapowiedział to z dawien dawna
przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy
nas nienawidzą;
że miłosierdzie okaże ojcom naszym
i wspomni na swoje święte przymierze na przysięgę, którą złożył ojcu
naszemu, Abrahamowi,
że nam użyczy tego,
iż mocy nieprzyjaciół wyrwani
bez lęku służyć Mu będziemy
w pobożności i sprawiedliwości
przed Nim
po wszystkie dni nasze.
A i ty dziecię, prorokiem

Najwyższego zwać się będziesz,
bo pójdziesz przed Panem
torując Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać
zbawienie [co się dokona] przez
odpuszczenie grzechów,
dzięki litości serdecznej Boga naszego.
Przez nią z wysoka Wschodzące
Słońce nas nawiedzi,
by zajaśnieć tym, co w mroku
i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki zwrócić
na drogę pokoju.”

POKORNY WOBEC JEZUSA
Św. Jan Chrzciciel nauczając podkreślał z naciskiem, że nie wystarczy
przynależeć do potomstwa Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty,
trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości
zmiany życia udzielał chrztu pokuty. Garnęła się do niego Jerozolima
i cała Judea, i wszelka kraina wokół
Jordanu (Mt 3,5; Mk 1,5). Zaczęto
go nawet pytać, czy przypadkiem
sam on nie jest zapowiadanym Mesjaszem. Jan stanowczo rozwiewał
wątpliwości twierdząc: Ten, który
idzie za mną mocniejszy jest ode
mnie: ja nie jestem godzien nosić
Mu sandałów (Mt 3, 11). Na prośbę
Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił Mu chrztu. Potem
niejeden raz widział Chrystusa nad
Jordanem i świadczył o Nim wobec
tłumu, chociażby w słowach: Oto
Baranek Boży, który gładzi grzech
świata (J 1, 29-36). Na skutek tego
wyznania, przy Chrystusie Panu zjawili się dwaj pierwsi uczniowie - Jan
i Andrzej, którzy dotąd byli uczniami św. Jana (J 1, 37-40).
ZA PSZENICZNE ZIARNO PRAWDY
TRZEBA NIERAZ ZAPŁACIĆ
Na działalność Jana Chrzciciela
szybko zwrócili uwagę starsi ludu.
Bali się jednak jawnie przeciwko
niemu występować, woleli raczej zająć stanowisko wyczekujące. Osobą
Jana zainteresował się także władca
Galilei, Herod II Antypas, syn Heroda I Wielkiego, tego, który nakazał wymordować dzieci w Betlejem.
Można się domyślać, że Herod we-
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zwał z ciekawości Jana do swojego
zamku, Macherontu. Gorzko jednak
tego pożałował. Jan bowiem skorzystał z tej okazji, aby rzucić mu prosto w oczy: Nie wolno ci mieć żony
twego brata (Mk 5,18). Rozgniewany król, sprowokowany przez żonę
brata Filipa, którą ku ogólnemu
oburzeniu Herod wziął za własną,
oddalając swoją żonę prawowitą,
nakazał Jana aresztować. W dniu
swoich urodzin wydał ucztę, w czasie której pijany, pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady,
Salome, wszystko, czegokolwiek
zażąda. Zachwycony tańcem dziewczyny miał powiedzieć: „Dam ci,
o co tylko poprosisz, nawet połowę
mojego królestwa”. Salome, po naradzie z matką, zażądała głowy Jana.
Herod nakazał katowi wykonać
wyrok śmierci na Janie i jego głowę
przynieść na misie dla Salome (Mt
14,1-12). Jest to jednak bajka, którą
Antypas rozpuścił wśród ludu, aby
obciążyć winą za to morderstwo kogoś innego. Już samo to powiedzenie „oddam połowę królestwa” jest
nieprawdą, gdyż Herod nie był królem żydowskim, lecz tylko tetrarchą
mianowanym przez cesarza rzymskiego. Zatem również stwierdzenie
oddam tobie nie może być prawdą,
ponieważ nie mógł zrobić nic bez
pozwolenia Rzymu. W rzeczywistości zabijając Jana Chrzciciela zaznaczył swój stosunek do nauki głoszonej przez Proroka, która uprzedzała
to, czego Jezus zaczął nauczać: że
Bóg kocha zarówno pogan, jak i Żydów. W chwili śmierci Jan miał trzydzieści kilka lat.
Jezus wystawił Janowi świadectwo,
jakiego żaden człowiek z Jego ust
nie otrzymał: Coście wyszli oglądać
na pustyni? (…) Proroka zobaczyć?
Tak, powiadam wam, nawet więcej
niż proroka. On jest tym, o którym
pisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam
wam: między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana
Chrzciciela (Mt 11,7-11; Łk 7,2427). Z powodu świadectwa, jakie wystawił mu Jezus, czczony jest w Kościele
w dniu swoich urodzin, tj. 24 czerwca.

BYĆ ŚWIADKIEM JEZUSA
W OBECNYCH CZASACH
Od Jana Chrzciciela możemy uczyć
się bycia pokornymi głosicielami
Jezusa. To On posyła nas wszędzie
tam, gdzie przez nas chce być obecnym. Jeśli na wzór Jana mamy być
głosem Chrystusa, musimy w innych, a szczególnie wśród naszych
najbliższych, budzić świadomość
grzechu i potrzebę nawrócenia. Jest
to szczególnie ważne w obecnych
czasach, w których skutecznie usypia się ludzi, głosząc relatywizm
moralny, zamazując granice między
dobrem a złem, propagując niczym
nieskrępowaną wolność. Potrzeba
więc proroków, potrzeba nas, którzy
na wzór Jana Chrzciciela nazywaliby zło po imieniu, ostrzegali przed
tym, co niszczy, demoralizuje i zabija duchowo.
Od Jana Chrzciciela możemy nade
wszystko uczyć się wierności Jezusowi do końca. W przeżywaniu
różnego rodzaju prób wiary, cierpienia, Jan może być nam wielkim
patronem. Zwracajmy się do niego
o wsparcie, abyśmy wytrwali w żywej miłości do Jezusa, byśmy byli
świadkami tej Bożej miłości wobec
ludzi.
My jako chrześcijanie jesteśmy
duchowymi spadkobiercami Jana
Chrzciciela. Przez chrzest jesteśmy
zobowiązani do głoszenia nauki
Jezusa innym ludziom i trwania na
jej straży. Prostujmy zatem ścieżki
Panu, jak to robił św. Jan Chrzciciel, wszędzie tam, gdzie jesteśmy,
głosząc dobroć i miłosierdzie Boże,
wielbiąc Jezusa za cuda, których
w nas dokonał, aż cała ziemia odda
Panu cześć.

NASI ŚWIĘCI

ZOSTAWIĆ WSZYSTKO DLA BOGA
Po śmierci starszych rodziców, będąc jeszcze dzieckiem, Jan wyrzekł
się pełnienia służby kapłańskiej po
ojcu i zamieszkał na pustyni. Tam,
przez ponad dwadzieścia lat, doświadczając całkowitego ubóstwa,
prowadząc życie przepełnione modlitwą i głębokim obcowaniem
z Bogiem, otwierał się na Jego Słowo. Kiedy miał już 30 lat, wolno mu
było według prawa występować publicznie i nauczać. Podjął to dzieło
nad Jordanem, w pobliżu Jerycha.

Andrzej i Dorota Zieniewicz

31

MAŁGORZATA JOPICH
KULTURA

LEKTURA „AD MARTYRAS” TERTULIANA (2): BENEDICTI
MARTYRES DESIGNATI: BŁOGOSŁAWIENI I PRZEZNACZENI
NA MĘCZENNIKÓW
W poprzednim numerze „Kazimierza” rozpoczęliśmy wspólne czytanie pisma Tertuliana „Ad martyras” czyli „Do męczenników”, napisanego
w Kartaginie około 197 roku. Autor kieruje słowa zachęty i pocieszenia do chrześcijan, którzy w więzieniu oczekiwali na proces, ogłoszenie
wyroku i jego wykonanie. Tym wyrokiem była kara śmierci. Tertulian rozpoczyna swój traktat od okolicznika miejsca wskazując, gdzie znajdują się przyszli męczennicy czekający na śmierć, czyli na narodziny dla nieba.
Wydawałoby się więc, że rozpocznie
od zwykłego stwierdzenia „w więzieniu”. A tymczasem okolicznik
miejsca brzmi: „inter carnis alimenta” czyli „wśród pokarmów ciała”.
Do więzienia wolno było bowiem
przynosić to wszystko, co było potrzebne do życia, a więc przede
wszystkim żywność. Nadmiar tych
dóbr mógł jednak stanowić zagrożenie dla tych, którzy żałując, iż je
stracą mogliby się zaprzeć Chrystusa.
Po tym okoliczniku miejsca autor
w wołaczu zwraca się bezpośrednio do uwięzionych nazywając ich
„benedicti martyres designati”. Na
te trzy wyrazy zwrócimy dzisiaj
szczególną uwagę. W literaturze
wołacz często pojawia się na początku danego utworu, stanowiąc
jego dedykację konkretnej osobie
lub konkretnej grupie. Na przykład
słynny starożytny łaciński poeta
Horacy, żyjący w pierwszym wieku
przed Chrystusem, dedykując swój
zbiór „Pieśni” Mecenasowi pierwsza
pieśń rozpoczyna słowami:
Mecenasie, krwi królów
potomku szlachetny,
O ty moja obrono, mój
zaszczycie świetny

(przekład Ignacego Krasickiego)
W inwokacji „Pana Tadeusza” Adam
Mickiewicz zwraca się w wołaczu
do swojej Ojczyzny, Litwy, mając na
myśli obszar i ludzi tam mieszkających:
Litwo! Ojczyzno moja! Ty
jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność
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twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknie po tobie.

To bezpośrednie zwrócenie się do
odbiorców danego dzieła nie zamyka się tylko na przywołaniu imienia:
Mecenasie, Litwo, lecz obudowane
jest całym szeregiem pozytywnych
epitetów, ukazujących nam piękno, doniosłość, szlachetność, heroiczność tych, do których autor się
zwraca.
MARTYRES
Jak już wspomniałem miesiąc temu,
omawiany dokument jest jednym
z pierwszych pism chrześcijańskich,
które powstały w języku łacińskim.
Możemy więc w nim obserwować,
jak powstawała łacina kościelna,
tworząc zupełnie nowe wyrazy, nadając wyrazom greckim łacińskie
końcówki lub nadając nowy sens
wyrazom, które już istniały.
W wołaczu autor umieścił rzeczownik „martyres” i dwa imiesłowy
bierne „benedicti” i „designati”.
Łacińskie „martyres” przekładamy
na język polski „męczennicy”. Tego
rzeczownika (w liczbie pojedynczej
„martyr”) nie znajdziemy w łacinie klasycznej. Tertulian jako jeden
z pierwszych przekalkowuje go
z greki, w której brzmi on „martys”
i oznacza w tym języku „świadka”.
Ten, kto oddaje życie za wiarę jest
więc świadkiem. Świadkiem Chrystusa. W takim znaczeniu nie znano męczeństwa przed Chrystusem.
Święty Justyn tak napisał o poganach: Nikt nie wierzył Sokratesowi
tak, aby życie oddał za jego naukę
(II Apol., 10). Jeżeli chodzi o naród
wybrany, to Stary Testament daje

nam konkretne przykłady osób,
które wolały ponieść śmierć, niż
oddać cześć bożkom pogańskim:
trzej młodzieńcy w piecu ognistym,
Daniel w jaskini lwa, siedmiu braci
Machabejskich i ich matka. Pisarze
biblijni nie traktują tych postępowań w kategorii świadectwa. Słowa
Chrystusa skierowane do Apostołów są natomiast wymagające: Gdy
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jerozolimie i w całej
Judei, i w Samarii, i aż po krańce
ziemi” (Dz 1, 8). Najwyższy stopień
tego świadectwa to oddanie swego życia ze względu na Chrystusa:
„Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich
przyprawią. I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego
imienia. Lecz kto wytrwa do końca,
ten będzie zbawiony (Mk 13, 12-13).
Męczennik więc to świadek, który własną krwią przypieczętowuje
prawdę, że Jezus Chrystus jest Panem.
Niestety, tylko język grecki przy pomocy rzeczownika „martys” (świadek) i „martyrion” (świadectwo)
ukazał w pełni już za pomocą tych
dwóch słów, na czym męczeństwo
polega. W języku łacińskim te dwa
wyrazy pozostawiono, dając im tylko łacińskie końcówki: „martyr”
(męczennik), „martyrium” (męczeństwo). Zaginęło więc całkowicie znaczenie świadectwa. Języki
nowożytne odwzorowały po swojemu łacińską kalkę z greki: „martire”
i „martirio” (jezyk wloski), „martyr”
i „martyrdom” (język angielski).
W języku polskim podkreślony zo-

BENEDICTI
„Benedicti” w dosłownym przekładzie na język polski to „błogosławieni”. Imiesłów ten pochodzi
od czasownika „benedico”, który
w łacinie klasycznej oznacza mówić
o kimś dobrze, wyrażać się życzliwie, chwalić kogoś, życzyć szczęścia,
powodzenia, także błogosławić, oddawać komuś cześć. W najstarszej
łacinie chrześcijańskiej „błogosławiony” używano i do męczenników,
i do chrześcijan w ogólności, jako
pewien tytuł honorowy, zwłaszcza
w stosunku do biskupów i do tych,
którzy żyją Ewangelią. Pobrzmiewa
tutaj echo ośmiu błogosławieństw,

w przypadku czekających na śmierć
męczenników zwłaszcza to, które
nawiązuje do najwyższego wymiaru
świadectwa: Błogosławieni, którzy
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie (Mt 5, 10).
DESIGNATI
„Designati” to imiesłów pochodzący od czasownika „designo” czyli
„oznaczyć”, „wyznaczyć”, „przeznaczyć”. Czasownik ten oznaczał również mianowanie (wybranie) kogoś
na jakieś stanowisko. „Martyres
designati” oznacza więc, że osoby
znajdujące się w więzieniu jeszcze
„sensu stricto” męczennikami nie
są, zostali natomiast naznaczeni
(mianowani) na to stanowisko. Wyrok śmierci nie został jeszcze wykonany, ale ci, którzy do niego zostali niejako przez Chrystusa i Jego
Kościół mianowani, mogą już teraz
cieszyć się tytułem „błogosławieni”. Całość w polskim przekładzie
można byłoby więc oddać słowami:
„błogosławieni i przeznaczeni na
męczenników”. W przekładzie Emila Stanuli wołacz ten brzmi: „błogosławieni i przeznaczeni do męczeństwa bracia”.
PRZEZNACZENI DO MĘCZEŃSTWA
W jaki sposób moglibyśmy odnieść
słowa „błogosławieni i przeznaczeni na męczenników” do czasów

współczesnych? Każdy chrześcijanin otrzymuje naznaczenie do bycia
świadkiem Chrystusa we współczesnym świecie w momencie chrztu
świętego. Zostaje bowiem naznaczony niezatartym znamieniem.
Otrzymując łaskę staje się jednocześnie błogosławionym. Misja,
którą każdy chrześcijanin otrzymuje na chrzcie: być świadkiem
Chrystusa, ma być realizowana we
współczesnym świecie, który możemy odkryć interpretując w sposób
przenośny słowa Tertuliana „wśród
cielesnych pokarmów”. To świat nas
karmi różnymi potrawami, niejednokrotnie zatrutymi jadem świeckości, hedonizmu, seksu, nienawiści
do Kościoła i do uczciwych ludzi.
Nam natomiast trzeba nieść temu
pogańskiemu światu radość głoszonej Ewangelii. Nie należy się tego
bać, gdyż Pan jest z nami. To On
nas błogosławi, to On naznacza do
dawania świadectwa. Co więcej, powinniśmy być gotowi, by oddać nasze życie, gdy zajdzie tego potrzeba.
Wszak jesteśmy „przeznaczeni do
męczeństwa”. I wielu także dzisiaj
takie świadectwo daje. Wielu także dzisiaj woli ponieść śmierć, niż
wyprzeć się Chrystusa. W chrzcie
zostali naznaczeni na męczeństwo
i zadanie swe wykonali.

KULTURA

stał element cierpienia: „męczennik” i „męczeństwo”.
Kim jest męczennik i czym jest
męczeństwo podsumował na przełomie IV i V w. św. Augustyn przy
pomocy sentencji „martyrem non
facit poena sed causa”. Sentencja
ta mówi, że sam fakt otrzymania
wyroku śmierci i wykonania go
(„poena”) nie oznacza, że ktoś stał
się męczennikiem, lecz zależy to
od sprawy (”causa”), dla której ktoś
oddał swe życie: Chrystus, Kościół,
wiara, nadzieja i miłość, Boża sprawiedliwość.
Tertulian określa tych, którzy przebywają w więzieniu czekając na wykonanie wyroku jako „benedicti”
i „designati”.

ks. Wojciech Łazewski

POMOC Z SERCA PŁYNĄCA
W strugach deszczu zakończył się Międzynarodowy Festiwal Ewangelizacyjny pod hasłem: „Kochaj Boga, szanuj drugiego człowieka, walcz
o rodzinę” zorganizowany w naszej parafii w pierwszą niedzielę czerwca. I choć deszcz pojawił się w kulminacyjnym momencie imprezy
- podczas finałowego koncertu - nie przeszkodziło to w dobrej zabawie. Przeciwnie, po słonecznym dniu połączenie deszczu i muzycznej
modlitwy płynącej ze sceny dało wytchnienie i wielką radość serc.
Organizowany przez Akcję Katolicką festiwal wpisał się już na stałe
w życie naszej parafii. Rzecz jasna
nie jest to proste przedsięwzięcie,
wymaga nakładu pracy wielu osób
i wielomiesięcznych przygotowań,
ale… naprawdę warto dać odro-
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binę siebie i swojego czasu innym.
Osoby zaangażowane w przygotowania zgodnie twierdzą, że ich
udział w tym wydarzeniu wynika
po prostu z potrzeby serca. W tym
roku całkowity dochód z imprezy przeznaczony został na leczenie

dwóch dziewczynek z naszej parafii:
4-letniej niewidomej Julii i 5-letniej
Martynki z porażeniem mózgowym. Właśnie dla nich udało się
zebrać łącznie kwotę 18.600 zł. Serdecznie dziękujemy za hojność serc
wszystkim parafianom!
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MEDAL ZA PROMOCJĘ WARTOŚCI
Tegoroczna impreza była wyjątkowa, bowiem w tym roku świętujemy
wspaniały jubileusz 40-lecia istnienia parafii. Po uroczystej Mszy Świętej, na scenie przed kościołem pojawiła się Dominika Sykała, uczennica
III klasy PG nr 15. Ta niezwykle
utalentowana dziewczyna zaśpiewała hymn festiwalu „Tłumy serc”.
Podczas całej imprezy występowała
jeszcze kilkakrotnie, śpiewając znane i lubiane przeboje. Oficjalnego
otwarcia festiwalu dokonał arcybiskup-senior Stanisław Szymecki
wraz z księdzem proboszczem Wojciechem Łazewskim. Następnie na
scenie pojawił się Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, który wręczył księdzu prałatowi Bogdanowi
Maksimowiczowi Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę. Pierwszy proboszcz
parafii i budowniczy naszego kościoła był wyraźnie wzruszony - odznaczenie otrzymał za działania na
rzecz promowania wartości patriotycznych i religijnych. Cała nasza
wspólnota parafialna przy tej okazji
raz jeszcze dziękuje Księdzu Bogdanowi za wszelkie dobro i wytrwałe
umacnianie nas w wierze. Życzymy
Księdzu Bożego błogosławieństwa
i opieki Matki Bożej.
Z BOGIEM WSZYSTKO SIĘ UDA
Nad przebiegiem festynu czuwał
niewątpliwie Duch Święty (wszak
w niedzielę przypadało święto Zesłania Ducha Świętego), ale i cały
sztab ludzi, którzy wyróżniali się
z tłumu niebieskimi koszulkami z napisem „BMW - Bóg może
wszystko”. To sprytnie pomyślane
hasło idealnie pasuje do parafialnej
inicjatywy, bo skoro dla Boga nie ma
rzeczy niemożliwych, to poczynania
ludzi, którzy działają z Nim i w Jego
Imię są także w pewien sposób „skazane” na sukces. Przypomnijmy, co
dokładnie działo się na placu.
POKARM DLA DUSZY
Przy wejściu do górnego kościoła
rozstawione były stelaże z przygotowaną przez białostocki oddział IPN
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wystawą poświęconą ks. Stanisławowi Suchowolcowi. Podczas Mszy
Świętej i później, na scenie, zagrała
orkiestra dęta z Porzecza na Białorusi, a także orkiestry z Suchowoli
i Białegostoku. Pojawiła się także
Schola Cantate Deo i Schola Cantorum Omni Die. Jak zwykle wspaniale zaprezentowali się najmłodsi
artyści - schola „Lilie św. Kazimierza” wraz z chórem chłopięcym pod
dyrekcją Marii i Kamila Wróblewskich (wspaniałe wykonanie „Surrexit Christus, Alleluja”). Maria
i Kamil także dali popis swoich
umiejętności wokalnych w znanym
utworze „Psalm dla Ciebie”. Było
czego posłuchać, ale i na co popatrzeć, bowiem na scenie pojawiły się
grupy taneczne z klubu osiedlowego
„Kalina”, a swoje niełatwe i bardzo
efektowne układy zaprezentowały
również mażoretki w kolorowych
strojach.
W namiocie zlokalizowanym bezpośrednio przy scenie bez przerwy
pracowały osoby obsługujące loterię
fantową. Organizatorzy przygotowali ok. 800 nagród, a losy - jak co
roku - sprzedawały się jak świeże
bułeczki. Ale loteria fantowa to tylko jeden ze sposobów, w jaki można
było wesprzeć chore dziewczynki.
Niemałe kwoty udało się zebrać
także dzięki licytacjom atrakcyjnych, unikatowych przedmiotów,
np. czapki kierowcy rajdowego Jarosława Kazberuka, czy stricte piłkarskich gadżetów, takich jak koszulka
i piłka z podpisami piłkarzy Jagiellonii i Tomasza Frankowskiego.
UCZTA DLA CIAŁA
Obok stoisk z książkami, rękodziełem i biżuterią nie brakowało także strawy dla ciała. Chętni mogli
zakupić kolorową watę cukrową,
świeżo uprażony popcorn, grillowa-

ne kiełbaski, bigos, domowe ciasta,
lody i gofry z najróżniejszymi dodatkami. Panie mogły skorzystać ze
stylizacji włosów i oddać się w ręce
wizażystki. Na makijaż zgłaszały się
już nawet kilkuletnie damy. To był
także dla nich naprawdę wyjątkowy
czas! W biało-niebieskim namiocie
można było zmierzyć ciśnienie i poziom cukru we krwi, określić masę
ciała i wskaźnik BMI. Zajmowały
się tym fachowo panie z poradni
specjalistycznej. Tuż obok, na stanowisku NFZ, można było od ręki
wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, przydatną
podczas wakacyjnych podróży. Z tej
możliwości skorzystało aż 80 osób.
NAZARET W BIAŁYMSTOKU
Gwiazda wieczoru - zespół „Nazaret”, aby wystąpić na scenie przy naszym kościele - pokonał trasę ponad
500 km. Grupa jest jednym z najlepszych zespołów ewangelizacyjnych w Polsce, a tworzy ją sześcioro
przyjaciół z Lipnicy Murowanej. Jak
sami mówią, ich koncerty są ubraną
w dźwięki modlitwą i to faktycznie
dało się usłyszeć i poczuć. Ze sceny
popłynęły „Nie lękam się”, „Chwalę
Ciebie Panie”, „Chcemy żyć tylko
z Tobą” i wiele innych utworów. Muzyka poruszyła nie tylko dusze, ale
i ciała osób zebranych przed sceną
(a przez kilka minut także na niej
samej). Mimo deszczu aż do końca
koncertu bawiło się mnóstwo osób.
Nie można też zapomnieć o miłym geście naszej gwiazdy - zespół
przekazał na licytację swoje dwie
płyty z autografami. Udało się dzięki temu dorzucić znaczną kwotę na
leczenie Julki i Martynki, a muzycy
zagrali nadprogramowo dodatkową
piosenkę. Wieczór zakończył wspaniały pokaz sztucznych ogni i Apel
Jasnogórski.
Nasza impreza została dofinansowana z budżetu miasta Białystok.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do organizacji tegorocznego festiwalu i jego
sprawnego przebiegu, serdecznie
dziękujemy. Do zobaczenia za rok!
Marek Jopich
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Opowieści Siostry Basi - Pieniądze to nie wszystko

3

KMK

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – powiedziała Asia połykając łzy.
- Na wieki wieków. Amen – powitała babcia wracającą do domu dziewczynkę - co się stało? Dlaczego płaczesz?
Asia zrezygnowana usiadła przy kuchennym stole. Łzy płynęły jej ciurkiem po policzkach. Żal ściskał ją za
gardło i uniemożliwiał wydobycie głosu. Wyciągnęła w kierunku starszej pani torebkę. Teraz dopiero babcia
zauważyła, że była pocięta, a w środku brakowało portmonetki.
- W ogóle nie zauważyłam jak to się stało – powiedziała wreszcie Asia – w utobusie zrobił się nagle tłok, dopiero
jak wysiadłam zorientowałam się w sytuacji. Torebkę pocięto jakimś bardzo ostrym narzędziem. Miałam tam
wszystkie zarobione pieniądze. Co ja teraz zrobię? - martwiła się.
Od pierwszego kwietnia do końca czerwca Asia zobowiązała się opiekować dzieckiem znajomej mamy. Zaraz
po lekcjach jechała, by przejąć opiekę nad malcem i zostawała tam aż do powrotu
z pracy taty Piotrusia, czyli do około dwudziestej. Wtedy dopiero wracała do domu, odrabiała lekcje
i kładła się spać. Gimnazjum, do którego uczęszcza, ma wysoki poziom nauczania, więc chcąc być na bieżąco
solidnie przykładała się do pracy. Pilnowanie chłopca też wymagało sporego wysiłku. Miała jednak niezwykle
dobry kontakt z rozpieszczonym trzylatkiem, który wcale nie był łatwym do wychowania dzieckiem. Często
marudził, próbował manipulować rodzicami, którzy nie mieli dla niego zbyt wiele czasu. Asia jednak znalazła
drogę do jego serca. Piotruś przy niej stawał się jakby grzeczniejszy i bardziej wyciszony. Dużo mu czytała,
bawiła się z nim i opowiadała bajki, które sama znała z niedawnego przecież dzieciństwa. W ten sposób chciała
zarobić na wakacje. Jutro właśnie mijał termin wpłaty wyznaczonej sumy w biurze podróży, dlatego już dziś
Asia dostała od rodziców chłopczyka pieniążki, chociaż jeszcze zostało kilka dni do końca czerwca.
- Tak się cieszyłam na ten wyjazd - rozżalona dziewczynka wciąż nie mogła powstrzymać łez. Nie zauważyła, że
od kilku minut całą sytuację obserwuje jej młodsze rodzeństwo: Kasia i Grzesio.
Braciszek zacisnął piąstki i z gniewną minką podszedł do siostry.
- Gdybym złapał tego złodzieja, to nie wiem co bym mu zrobił –powiedział hardo – a właściwie wiem! Stłukłbym
go na kwaśne jabłko.
Asia przytuliła chłopca.
- Dziękuję Grzesiu – powiedziała ocierając łzy – ale wiesz, teraz przypomniało mi się takie opowiadanie, które
czytał nam kiedyś tatuś. Zdaje się, że jego autorem jest Bruno Ferrero. Nie pamiętam dokładnie jego treści,
ale sens jest taki, że okradziony starszy pan, któremu złodziej przyłożył pistolet do głowy i zabrał wszystko, co
miał, wieczorem modlił się dziękując Bogu za to, że żyje, że w chwili napadu nie było przy nim jego córki i żony,
modlił się za złodzieja.
Milcząca dotąd Kasia podeszła do siostry i podała jej chusteczki, a głośno powiedziała:
- Chociaż to niezwykle trudne, dzisiaj przy wieczornej modlitwie pomodlimy się za tego złodzieja. Ale modlitwa
nie zwróci tobie Asiu pieniążków.
Pogładziła siostrę po mokrych od łez policzkach.
- Wiesz Kasiu, trudno, bardzo mi ich żal, ale dość tych łez – powiedziała Asia zdecydowanym tonem najważniejsze jest to, że mam kochającą rodzinkę. Gdyby nie wy, byłoby mi bardzo smutno. Pieniądze to nie
wszystko.
Zajęte rozmową rodzeństwo nie zauważyło nawet, że w przedpokoju zrobił się ruch. Po chwili dopiero
uradowany Grzesio zawołał:
- Ciocia i wujek przyjechali, ale niespodzianka!
Do kuchni weszła najpierw ciocia Ania, która była chrzestną mamą Asi, a za chwilę w drzwiach pojawił się
wujek Jurek. Mieszkali w Gdańsku, więc nie często odwiedzali rodzinę, bo to przecież kawał drogi. Radosne
powitanie przerwała babcia zapraszając do stołu. Po obiedzie ciocia z ogromnej walizki wydobyła prezenty.
Grzesio odjechał do swojego pokoju wspaniałym autem, Kasia dostała śliczną sukienkę.
- Asiu – powiedziała ciocia Ania – jesteś moją chrzestną córką, dla ciebie więc specjalny prezent. Nie znam
twoich upodobań, więc zdecydowałam, że sama wydasz te pieniążki, na co będziesz chcieć. Wiem, że jesteś
rozsądną dziewczyną, więc z pewnością dobrze je zainwestujesz.
Asia zarzuciła cioci ręce na szyję.
- Dziękuję ciociu! - zawołała radośnie – uratowałaś moje wakacje!
Dziewczynka z niedowierzaniem patrzyła na trzymaną w ręce kwotę. To była suma, która wystarczała na
opłacenie wyjazdu. Przy wieczornej modlitwie Asia mówiła:
- Dziękuję Ci Boże, że pozwoliłeś mi doświadczyć tego, że pieniądze to nie wszystko i dziękuję Ci, że tak
troszczysz się o mnie, dając mi dobrych ludzi.
Kasia natomiast dodała zgodnie z wcześniejszą deklaracją:
- Niech ten złodziej, który okradł moja siostrę także znajdzie drogę do Ciebie.
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Zgadnij kto to?
Urodził się 20 sierpnia 1845 w Igołomii, zmarł 25 grudnia 1916 w Krakowie – polski zakonnik franciszkański, założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek, powstaniec, malarz, święty Kościoła katolickiego, znany z pełnego poświęcenia pracy dla biednych
i bezdomnych.
……………………………………………………………………

Wykreśl następujące słowa, a odgadniesz hasło. Pamiętaj każda z liter może
pasować do kilku słów :
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Odszyfruj wiadomość. Zgadnij, kto i do kogo powiedział te słowa.
Pomoc
na dole wiadomość. Zgadnij, kto i do kogo powiedział te słowa.
Odszyfruj
Pomoc na dole 
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