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Mk 4,26-30
Jezus powiedział do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy
czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw
źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora
już na żniwo.
To nie rolnik daje wzrost ziarnu, tylko Bóg, bo takie są prawa przyrody. Ale jeżeli rolnik nie uprawi pola i go nie
obsieje, ziarno nie wyrośnie. Podobnie możemy to odnieść do wiary w naszych rodzinach. To nie rodzice dają wiarę
swoim dzieciom; wiara jest darem Bożym. Ale jeżeli rodzice nie pielęgnują atmosfery religijnej w rodzinie, jeżeli nie
troszczą się o religijne wychowanie swoich dzieci, jeśli nie modlą się wspólnie z dziećmi, ich dzieci nie wyrosną na
ludzi wierzących. Wcześniej czy później odejdą od Boga.
Wiemy ponadto, że plon wymaga czasu - czekania i pielęgnacji. I często szanujemy te prawa natury, ale nie potrafimy
ich przenieść w sferę ducha. W ludzkim duchu także coś się poczyna, rozwija i owocuje. Najpierw poprzez chrzest,
potem poprzez inne sakramenty. Tu także potrzeba czasu i cierpliwości. A tej cierpliwości tak bardzo nam brakuje.
Czy jestem cierpliwy, jeśli chodzi o wiarę, czy wytrwale modlę się o coś, co uważam za ważny element mojego życia?
Zatem przyjrzyjmy się swojemu życiu: co siejemy, jak siejemy i ile siejemy? Czyli jak modlimy się, ile się modlimy,
jak zgłębiamy wiarę, jak jest z sięganiem po Pismo Święte? Święty Paweł w pewnym miejscu pisze tak: kto skąpo sieje,
ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie (2Kor 9,6).
					

ks. Andrzej Ratkiewicz

OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy! Drodzy Parafianie!
Tym sierpniowo-wrześniowym numerem rozpoczynamy drugi rok wydawania naszego parafialnego miesięcznika
„Kazimierz”. Z tego miejsca składam zatem wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy go tworzą, a mianowicie wszystkim
piszącym artykuły, Pani Małgosi, która dokonuje korekty językowej, Panu Oktawiuszowi, który zajmuje się grafiką
i przygotowuje kolejne numery do druku, a nade wszystko dziękuję Wam, Drodzy Czytelnicy, za pozytywny odbiór.
Bez Was ta cała praca nie miałaby sensu i byłaby bezcelowa.
W niniejszym numerze poświęcimy sporo miejsca wydarzeniu wyjątkowemu nie tylko dla nas, Polaków, ale i dla
całego Kościoła Powszechnego, a mianowicie Światowym Dniom Młodzieży. Opowiemy o nich z punktu widzenia
naszych parafian i osób, które były odpowiedzialne za organizację pobytu młodzieży u nas w „Kazimierzu”. Nie
zapomnieliśmy o Matce Bożej, którą w tych ostatnich miesiącach tak często wspomina się w liturgii. Piękny artykuł
popełnił z kolei ks. proboszcz, pisząc o dwóch wyjątkowych kobietach, które związane są z naszym regionem. Ponadto
znajdziemy, wydaje mi się, obiektywną recenzję filmu „Smoleńsk” - bądź co bądź ważnego dla nas wszystkich. Życzę
dobrej lektury i proszę o modlitwę, aby nam, tworzącym miesięcznik „Kazimierz” nie zabrakło chęci, determinacji,
pomysłów i czasu.
Marcin Łopienski,
redaktor naczelny
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360 LAT KRÓLOWANIA MATKI BOŻEJ W POLSCE
Anno Domini 2016 - 60. rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 360. rocznica Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza.
60 lat temu, 26 sierpnia 1956 roku - trzy wieki po Ślubach Lwowskich króla Jana Kazimierza, Maryja Królowa Polski ponownie odbierała
hołd od Polskiego Narodu. Tym razem królewskie śluby zostały odnowione przez Prymasa Polski, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Nieprzypadkowo śluby polskiego monarchy zostały odnowione przez prymasa - ten przecież, zgodnie z polską tradycją ustrojową, pełnił funkcję interrexa i to on w okresie bezkrólewia był depozytariuszem Korony Polskiej. To on decydował, kto ma objąć tron. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński w pełni skorzystał ze swych uprawnień, za jedyną i wieczną Królową uznając Matkę Najświętszą. Słowa Ślubów Jasnogórskich - za ks. bp. Michałem Klepaczem, który składał je w zastępstwie księdza Prymasa, więzionego w Komańczy przez komunistów - powtarzała milionowa rzesza Polaków zgromadzona wokół częstochowskiego sanktuarium.
Poniżej prezentujemy tekst Jasnogórskich Ślubów, które po uaktualnieniu Naród Polski mógłby ponownie złożyć u stóp Jasnogórskiej Pani.
WIELKA BOGA-CZŁOWIEKA MATKO,
BOGARODZICO DZIEWICO, BOGIEM
SŁAWIONA MARYJO, KRÓLOWO
ŚWIATA I POLSKI KRÓLOWO
Gdy upływa 360 lat od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew
z krwi przodków naszych, stajemy
znów przed Tobą, pełni tych samych
uczuć miłości, wierności i nadziei,
jakie ożywiały ongiś ojców naszych.
Przynosimy do stóp Twoich całe
wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu narodu, omytego w wodach
Chrztu Świętego.
Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny
nasze, świątynie i domostwa, zagony
polne i warsztaty pracy, pługi, młoty
i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc
i porywy woli.
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam dziewicą, Wspomożycielką wśród chwały
i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy,
że dotąd nie wypełniliśmy ślubów
i przyrzeczeń ojców naszych.
Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa,
okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów
oddanego Ci Ludu Bożego.
Królowo Polski, odnawiamy dziś
śluby przodków naszych i Ciebie za
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Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci
strzec w każdej duszy polskiej daru
łaski, jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce
uświęcającej i był świątynią Boga,
aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym
i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię - pod
przewodnictwem Kościoła katolickiego - do wiecznej Ojczyzny.
Królowo Polski – przyrzekamy!

Patronkę naszą i za Królową Narodu
Polskiego uznajemy. Zarówno siebie
samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.
Wzywamy pokornie Twej pomocy
i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi
i Ewangelii, Kościołowi świętemu
i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej
świętej, Chrześcijańskiej Przedniej
Straży, poświęconej Twojemu Sercu
Niepokalanemu i Sercu Syna Twego.
Pomnij Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać
królestwem twoim pod opieką Najświętszego Ojca wszystkich narodów ziemi.
Przyrzekamy uczynić wszystko, co
leży w naszej mocy, aby Polska była
rzeczywistym królestwem Twoim
i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu
naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
Królowo Polski – przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci
z oczyma utkwionymi w żłobek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy
raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć
zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę
Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
Królowo Polski – przyrzekamy!
Matko Chrystusowa i Domie Boży.
Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić
godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy
nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia
Bożego, wszczepiać w umysły i serca
dzieci ducha Ewangelii i miłości ku
Tobie, strzec Prawa Bożego, obycza-

jów chrześcijańskich i ojczystych.
Przyrzekamy Ci wychować młode
pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem
i zepsuciem i otoczyć czujną opieką
rodzicielską.
Królowo Polski – przyrzekamy!
Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty
Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć
za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby
w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci
Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie
i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą
ochotnie plonami ziemi i owocami
pracy, aby pod wspólnym dachem
domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.
Królowo Polski – przyrzekamy!
Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój
z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć wal-
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kę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty
wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się
siebie i wzajemnego poszanowania,
miłości
i sprawiedliwości społecznej.
Królowo Polski – przyrzekamy!
Królowo Polski, ponawiamy śluby
Ojców naszych i przyrzekamy, że
z wszelką usilnością umacniać
i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu
świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.
Oddajemy tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja
nie ustawała w ustach naszych dnia
każdego, a zwłaszcza w dni Twoich
świąt. Przyrzekamy Ci iść w ślady
twoich cnót, matko-dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.
Królowo Polski – przyrzekamy!

TEMAT MIESIĄCA

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy Żywe Wotum Narodu, milsze Ci od granitów i brązów. Niech
nas zobowiązują do godnego przeżywania w sercach naszych 1050-lecia Chrześcijaństwa Polski.
W 1050-lecie Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że
Ty pierwsza wyśpiewałaś narodowi
naszemu hymn wyzwolenia z grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących, i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości,
Chrystusa Boga naszego.
Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy
i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy
Syna Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.
Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed
Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
W Twoje dłonie składamy naszą
przeszłość i przyszłość, całe nasze
życie narodowe i społeczne, Kościół
Syna Twego i wszystko, co miłujemy
w Bogu.
Prowadź nas poprzez poddaną Ci
Ziemię Polską do bram Ojczyzny
Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego.
Amen
Powtarzajmy ten akt zawierzenia
jak najczęściej. Niech będzie dla
nas nieodłącznym elementem naszej codziennej modlitwy, szczególnie w tym roku, w którym obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu
Polski. Szczególnie w tych niepewnych i nieobliczalnych czasach prośmy Matkę Bożą, naszą Królową,
o matczyną opiekę, o to, aby czuwała i chroniła nas Polaków i cały
świat przed zagrożeniami, przejawami zła i niesprawiedliwości.
Na podstawie Ślubów Jasnogórskich Narodu
Polskiego opracował Piotr Czarniecki
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MIEJ W OPIECE NARÓD CAŁY…
W wielu miejscach na świecie ludzie dziwią się naszemu polskiemu przywiązaniu do Matki Bożej. Nawet niektórzy z przekąsem mówią, że
czcimy ją, jakby była kolejną, czwartą osobą Boską. Natomiast my Polacy zdajemy sobie sprawę, że Matka Boża nie jest Bogiem, ale jednocześnie wiemy, jak wiele łask nasz naród otrzymał od Boga dzięki wstawiennictwu Maryi, która jest najkrótszą drogą prowadzącą do Jezusa. Czcić osobę Matki Bożej nigdy nie za dużo. Dlatego mądrość Kościoła Powszechnego i mądrość Kościoła w Polsce sprawiła, że sierpień
i wrzesień to czas bogaty w uroczystości i wydarzenia związane z Matką Bożą.
z dziękczynieniem za plony. Tego
dnia przypada również rocznica tzw.
Cudu nad Wisłą. W 1920 roku Wojsko Polskie stoczyło pod Warszawą
zwycięską bitwę z Armią Czerwoną,
ratując w ten sposób nie tylko Polskę, ale całą Europę przed niewolą oraz wprowadzeniem sowieckiego totalitaryzmu i systemu komunistycznego. Wierzymy, że to cudowne wydarzenie miało miejsce dzięki Matce Bożej i Jej wstawiennictwu
u Jezusa.

Z CIAŁEM I DUSZĄ DO NIEBA
W VI wieku cesarz bizantyjski Maurycy (582-602) polecił obchodzenie
święta Wniebowzięcia NMP w całym Kościele Wschodnim, a w VII
wieku pod wpływem klasztorów
wschodnich święto przeniesiono do
Kościoła rzymskokatolickiego. Jednak dogmat o Wniebowzięciu Mat-
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ki Bożej, czyli że Matka Boża z ciałem i duszą została wzięta do nieba, został ogłoszony przez papieża
Piusa XII dopiero 1 listopada 1950
r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus.
W polskiej tradycji święto to jest
również nazywane świętem Matki Boskiej Zielnej i łączone jest

Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
Z kolei 26 sierpnia przypada uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Święto ustanowił w 1904 roku
papież Pius X, a w 1931 roku - Pius
XI rozszerzył obchody na całą Polskę. Uroczystość powstała z inicjatywy błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który po upadku
Powstania Styczniowego starał się
zjednoczyć naród wokół Maryi Królowej Polski. Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej ma charakter
dziękczynienia za szczególną rolę
Maryi w dziejach narodu polskiego.
W przekonaniu wiernych jest ona
obrończynią najwyższych wartości:
wiary, obyczajów chrześcijańskich,
ducha, kultury i języka ojczystego.
Z tej wiary zrodziły się Jasnogórskie
Śluby Narodu, których tekst napisał
Sługa Boży ks. kardynał Stefan Wyszyński. Nawiązują one do aktu króla Jana Kazimierza, który 1 kwietnia
1656 roku we Lwowie, wybrał Maryję za patronkę narodu polskiego.
MATKA BOŻA OD ZASIEWÓW
Trzecim ważnym świętem maryjnym jest Narodzenie Najświętszej
Maryi Panny, obchodzone przez
Kościół katolicki 8 września. Pierwsze wzmianki o liturgicznym obcho-

ŁZY MATKI BOŻEJ
Matka Boża Bolesna, której wspomnienie przypada 15 września była
czczona, jak wynika z zapisów Ojców Kościoła, już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Przez wiele
stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny: w piątek przed
Niedzielą Palmową - Matki Bożej
Bolesnej oraz 15 września - Siedmiu Boleści Maryi, które przypomina ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpień. Tradycja
wskazuje na siedem mieczy raniących matczyne serce Niepokalanej.
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Są nimi:
1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 3435);
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 1314);
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45);
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim
nie wspominają);
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
(Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk
23, 26-46; J 19, 17-30);
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk
15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 3842);
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt
27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23,
50-54; J 19, 38-42).
Nabożeństwo do Boleści Maryi weszło w życie w już XIV w.
Tajemnica Matki Bożej Bolesnej
nie jest jedynie liturgicznym wspomnieniem. Z obrazów i figur Matki Bożej na całym świecie płyną łzy
(często krwawe łzy). Według zapisów źródłowych z 30 kwietnia 1464
r., cudowny obraz „Maryja Stolica Mądrości” na Węgrzech broczył
krwią, niekiedy tak obficie, że krew
spływała na ziemię. Zjawisko to powtórzyło się kilka razy w okresie
od 30 kwietnia do 18 maja 1464 r.
I tak to niewytłumaczalne zjawisko
łez wypływających z obrazów Matki
Bożej trwa do dzisiaj na całym świecie. Miało miejsce chociażby w 1900
r. w Mandżurii, w 1907 r. i 1910 r.
we Francji (Bourdeaux, Tourtres),
czy w 1982 r. w Belgii (Maasmechelen). To tylko niektóre przykłady.
Również w Polsce miały miejsce takie przypadki. W 1813 r. polski żołnierz z Lichenia, Tomasz Kłossowski, gdy ciężko ranny zwrócił się
w modlitwie do Maryi, ujrzał Matkę
Bożą smutną i płaczącą. Po uzdrowieniu Kłossowski znalazł w 1836 r.
obraz odpowiadający tej wizji, który
od 1848 r. zgodnie z Jej życzeniem
czczony jest publicznie. W tym
miejscu w Licheniu powstało piękne Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Inny przykład z niedalekiego
stosunkowo Lublina. 3 lipca 1949 r.
z kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w katedrze lubelskiej popłynęły krwawe łzy w obecności na-

ocznych świadków. Jan Paweł II powiedział 28 lutego 1979 r.: Jeżeli Maryja płacze, to znaczy, że ma powody
do tego. Powodem płaczu, zapewne
jest to, że współczesny świat odchodzi od Chrystusa. Miejmy nadzieję,
że te łzy okażą się pomocą w powrocie ludzi, także nas Polaków na drogę, która prowadzi do Boga. Tylko
w wieku XX odnotowano na całym
świecie około 400 objawień Najświętszej Maryi Panny. Matka Boża
przemawia na różne sposoby. Ale
czy my wyciągamy stosowne wnioski?
W tym czasie (sierpień-wrzesień)
wspominamy również Matkę Boską Anielską (2 sierpnia), Matkę Bożą Śnieżną (5 sierpnia), Najświętszą Maryję Pannę Królową (22
sierpnia), Najświętszą Maryję Pannę
Królową Pokoju (1 września), Najświętszą Maryję Pannę Pocieszenia
(4 września), Najświętsze Imię Maryi (12 września).

TEMAT MIESIĄCA

dzie narodzin Maryi pochodzą z VI
w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim
kult Maryjny w Kościele przybrał
zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r.
W Polsce Narodzenie Najświętszej
Maryi Panny ma także inną nazwę:
Matki Bożej Siewnej, którą w ten
sposób czci się od XVI stulecia.
W kościołach błogosławi się i święci ziarno, które ma być użyte do zasiewów. Dawny zwyczaj podaje, że
dopiero po tym święcie zaczynano orkę i siew. Lud chciał, aby rzucane w ziemię ziarno najpierw pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do
ziarna siewnego dodawano ziarno wyłuskane z kłosów, które były
wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie
dobry urodzaj. Rozpoczęcie siewu
miało uroczysty charakter. W wielu regionach matka (lub żona) przewiązywała siewcę płachtą, w której było przeznaczone do wysiewu
ziarno, a następnie kreśliła nad nim
znak krzyża. Siewcy przed rozpoczęciem pracy obmywali lub kropili
ręce święconą wodą, by wysianemu
ziarnu nie mogły zaszkodzić złe siły,
potem sami żegnali się, żeby siew
z Bogiem zacząć i z Bogiem żniwo
zebrać. Niestety zwyczaj ten już niemalże całkowicie zaniknął.

NIE MA JAK U MAMY
Pielgrzymka zawsze była ważnym
wydarzeniem w życiu chrześcijan,
przybierając w kolejnych epokach
różne formy kulturowe. Jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela: jest praktyką czynnej ascezy
i pokuty za ludzkie słabości, wyraża
nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca (św. Jan Paweł II).
Cześć Maryi jest oddawana w tym
okresie również poprzez pielgrzymowanie. Pielgrzymka jest formą
pobożności przejętą przez chrześcijan od Żydów. W Izraelu pielgrzymowanie było nie tylko pobożną
praktyką, ale często religijnym obowiązkiem. Za czasów Jezusa każdy pobożny Żyd był zobowiązany
pielgrzymować do Jerozolimy trzy
razy w roku (w Święto Przaśników,
Święto Tygodni, Święto Namiotów).
Pielgrzymka była, jest i bez wątpienia będzie manifestacją naszej pobożności i przywiązania do wiary.
W sierpniu i we wrześniu Polskę
oplata cała sieć szlaków pielgrzymich do Sanktuariów Maryjnych.
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Dla uczczenia Matki Bożej do Częstochowy na Jasną Górę pielgrzymuje pieszo tysiące Polaków. Dzisiaj, jak podają dane statystyczne,
z 45 miast. Najstarsza udokumentowana w kronikach pielgrzymka wyruszyła we wrześniu 1626 r.
z Gliwic. Białostocka pielgrzymka
w roku bieżącym dotarła na Jasną
Górę po raz trzydziesty. Smutnym
jest jednak fakt, że z roku na rok
liczba osób pielgrzymujących do
Matki Boskiej Częstochowskiej maleje. Czyżby młode pokolenie Polaków nie ma za co dziękować Maryi?
Ponadto w dniach 16-25 sierpnia ma miejsce pielgrzymka z Białegostoku do Wilna, do Matki Bożej Ostrobramskiej. W bieżącym
roku już po raz XXIV pielgrzymowało tam 400 osób, a wśród nich
ks. bp Henryk Ciereszko. Pielgrzymi zanieśli relikwie bł. ks. Michała Sopoćko do kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela w Jaszunach - miasteczku położonym w odległości 17 km
na południe od Wilna.
Z kolei w pierwszą sobotę września,
od trzydziestu dwóch lat, z białostockiej Katedry wyrusza do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Krypnie piesza pielgrzymka rodzin. W tym roku wzięło w niej
udział około 10 tysięcy pielgrzymów
z 49 parafii.
Natomiast 10 września, również
z Katedry, wyruszyła piesza pielgrzymka z krzyżami do Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w św. Wodzie
k. Wasilkowa. Każdy kto raz poszedł
na pielgrzymkę, nie wyobraża sobie,
aby w kolejnym roku nie uczestniczyć w jakiejś pielgrzymce do Matki. A wybór jest duży. Dlaczego tak
jest? Zapoznajmy się z dwoma świadectwami osób z naszej parafii, które w tym roku brały udział w piel-
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grzymkach do Matki Bożej.
Mam na imię Janusz. W pielgrzymkach do Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia w Krypnie uczestniczę od
roku 2010. Czuwam nad bezpieczeństwem wiernych, dbam, aby nikomu nic złego się nie wydarzyło. Całym sercem służę wszystkim pomocą
i radą. W czasie takiej posługi czuję
opiekę Maryi nad samym sobą, nad
moją rodziną i wszystkimi wiernymi
podążającymi szlakiem pątniczym.
Te coroczne spotkania z Maryją dodają mi siły, aby pokonywać troski
dnia codziennego. Są to chwile szczególne. Idę do Matki Bożej, aby podziękować za całe moje życie, za moją rodzinę, za to co osiągnąłem i za to jakim jestem człowiekiem. Nie zapominam również przeprosić za swoje niedoskonałości. W każdej pielgrzymce uczestniczy ze mną mój starszy
syn Jakub. Razem z synem modlimy
się za rodzinę, za ludzi zagubionych,
prosząc o nawrócenie, o łaski dla całego świata, a także prosimy o błogosławieństwo na dalsze lata. Czas pielgrzymowania jest wspaniałą chwilą bliskości z ludźmi, a nade wszystko z Panem Bogiem. Doświadczam
spokoju, pokoju i wewnętrznej radości, zbierając siły na kolejny rok pracy i zmagania się ze sobą oraz otaczającym mnie światem. Zawsze niecierpliwie czekam dnia, kiedy możemy wyruszyć w kolejną drogę. Może
za rok spotkamy się na pątniczym
szlaku do Krypna.
Janusz, lat 48

W tym roku odbyła się jubileuszowa
XXX Białostocka Piesza Pielgrzymka
na Jasną Górę. Prawie 500 km przebytych pieszo w 14 dni i setki pielgrzymów, sam na sam z Maryją. Co

dała mi ta pielgrzymka? Uświadomiłem, że pielgrzymka to nie liczby, to
nie reklama, to nie miejsce na stawianie siebie w centrum. Pielgrzymka to
nauka pokory, nauka miłości, nauka
bycia dla drugiego człowieka. To pokonywanie własnych słabości i pomoc innym. W tym roku dzięki konkretnym rozważaniom o uczynkach
miłosierdzia, mogłem dokładniej
przyjrzeć się moim relacjom z drugim człowiekiem. Wzorując się na
ukochanej Matce, zmierzając do niej,
starałem się być bliżej Niej nie tylko
dosłownie, ale także poprzez uczynki miłosierdzia. Uczynki, które w tym
roku są tak wielokrotnie podkreślane,
tu miały wyjątkową siłę. Znając własną sytuację, stan zdrowia i inne problemy można było łatwo rozpoznać
potrzeby drugiego człowieka. Po rozpoznaniu zostało tylko działać.
Niewątpliwie pielgrzymka to ogromna szansa na pokonanie własnych
granic! Nie miałeś okazji pomóc potrzebującemu? Wyrusz na pielgrzymkę! Nie miałeś czasu zastanowić się
nad swoim życiem? Wyrusz na pielgrzymkę! Masz problem z modlitwą?
Wyrusz na pielgrzymkę! Chcesz przekroczyć granice własnych możliwości? Wyrusz na pielgrzymkę! Chcesz
poznać nowych ludzi? Wyrusz na
pielgrzymkę! Zastanawiasz się co
zrobić w następne wakacje? Odpowiedź już znasz.
Na koniec warto też wspomnieć
o grupach. Są cztery grupy (fioletowa, amarantowo-żółta, zielona, niebieska), w których każdy znajdzie
swoje miejsce, a także jest grupa złota, żargonem wojskowym można by
ją nazwać grupą zdalnego wsparcia (ludzie modlą się za pielgrzymów
i mimo odległości bardzo nam pomagają).
Pielgrzymka to wspaniała przygoda duchowa, w której sprawdzamy
nasze granice fizyczne, ale i przede
wszystkim duchowe. Pielgrzymka
daje odpowiedź na pytanie: kim jest
dla mnie Bóg i jaka jest moja wiara.
Ja to w tym roku na nowo odkryłem.
Przemek, lat 22
Aleksander Orłowski
e-mail:ale.orzel@wp.pl
ks. Andrzej Ratkiewicz
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ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
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Obchodzone 14 września Święto Podwyższenia Krzyża jest ściśle związane z tradycją odnalezienia relikwii Krzyża Świętego, na którym
umarł Jezus Chrystus. To dla chrześcijan największa relikwia.
Krzyż jako symbol swoją historią
sięga znacznie wcześniej niż śmierć
krzyżowa Jezusa Chrystusa. Ma on
bardzo szerokie znaczenie i można go spotkać w różnych kulturach i cywilizacjach, nawet tych najbardziej pierwotnych. W czasach
Rzymskich ukrzyżowanie było na
przykład jedną z najcięższych kar
stosowanych wobec przestępców.
Dla chrześcijan natomiast krzyż ma
znaczenie wieloaspektowe, a nade
wszystko transcendentne - z jednej strony jest narzędziem okrutnej śmierci Syna Bożego, z drugiej
- znakiem rozpoznawczym chrześcijan oraz powszechnie stosowanym gestem liturgicznym. Przede
wszystkim Krzyż jest jednak symbolem odkupienia ludzkości i znakiem pojednania z Bogiem.
ZNAK HAŃBY?
U początków chrześcijaństwa krzyż
miał niezwykle złą sławę - był symbolem zgorszenia, hańby i poniżenia. Mówi o tym św. Paweł: „Gdy
Żydzi żądają znaków, Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem
dla pogan” (Kor 1,22-23). Pierwsi
chrześcijanie czcili Krzyż już niemal
od samego początku, jednakże obawiali się, by nie doszło do profanacji
ze strony Żydów czy pogan, dlatego symbol ten był używany ostrożnie i rzadko.
Fakt ukrzyżowania Jezusa Chrystusa
opisują wszyscy czterej ewangeliści,
podając wiele okoliczności towarzyszących ukrzyżowaniu od momentu
pojmania, poprzez uwięzienie, proces sądowy, drogę na Golgotę, samo
ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.
Można również spotkać świadectwa starożytnych historyków, m.in.
Flawiusza i Tacyta, którzy wspominali w swoich dziełach „o niejakim
Jezusie, który został ukrzyżowany

i umarł, a niektórzy (tzw. chrześcijanie) uważają, że żyje”.
W KRZYŻU ZWYCIĘSTWO…
Prawo Mojżeszowe nie przewidywało kary ukrzyżowania, jednak stosowano ją w Palestynie, jako że Izrael
był pod panowaniem cesarzy rzymskich, a Rzym karę tę stosował często. Kara śmierci krzyżowej została zniesiona w 336 r. przez cesarza
Konstantyna Wielkiego, tego same-

go, który wcześniej wydał akt tolerancyjny wobec chrześcijan. W ten
sposób nawracający się cesarz chciał
odejść od praktyki, którą uświęciła
śmierć Chrystusa. Z wydarzeniem
tym wiąże się ciekawa historia cudu,
jakiego doświadczył Konstantyn.
Otóż w 313 roku, przed trudną bitwą z uzurpatorem Maksencjuszem,
cesarz zauważył na tle słońca znak
krzyża i usłyszał słowa „w tym znaku zwyciężysz”. Zastosował się do
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zalecenia i odniósł zwycięstwo.
Krzyż i miejsce męki Jezusa Chrystusa nie były zapomniane przez
pierwszych chrześcijan, był jednak
problem z dostępem do nich, bowiem Cesarz Hadrian chciał ukarać Żydów za powstanie w 132 r.
i postanowił zamienić Jerozolimę w miasto całkowicie pogańskie.
Zbudował również na miejscu męki
Jezusa świątynię pogańską, co wiązało się z zakazem dostępu do niej
dla Żydów i chrześcijan. W ten sposób uniemożliwiony został też kult
Krzyża.
Odzyskanie relikwii Krzyża Świętego stało się możliwe dopiero po
dwustu latach, dzięki wysiłkom cesarzowej św. Heleny, matki wspomnianego wcześniej Konstantyna
Wielkiego. Jej starania doprowadziły do usunięcia pogańskich budowli i umożliwiły prace poszukiwawcze i wykopaliskowe. W 326 r. doszło do odnalezienia trzech krzyży.
Był w śród nich ten najważniejszy,
na którym umarł Jezus Chrystus.
Na cześć tego wydarzenia wybudowano w tym miejscu Bazylikę „Ad
Crucem”. We wrześniu 335 r. dokonano jej poświęcenia i od tego momentu co roku, aż do czasów współczesnych obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
TEN PRAWDZIWY
Źródła historyczne mówią, że Helena odnalazła relikwie dzięki pomocy Żyda o imieniu Judasz. Żyd ten
inspirowany Bożą łaską był w stanie
wskazać miejsce, gdzie ukryto święte drzewo. Po wydarzeniach tych Judasz przyjął chrzest i imię Kyriakos
i notabene jest czczony jako święty. Odnaleziono wówczas trzy krzyże, jednak tabliczka z tytułem winy
była oderwana i nie można było odróżnić Krzyża Chrystusa od krzyży łotrów. Doszło wtedy do kolejnego cudu: św. Makariusz, biskup Jerozolimy, działając pod natchnieniem Bożym, nakazał położyć kolejno trzy krzyże przy łożu umierającej kobiety. Została ona uzdrowiona dopiero przy trzecim krzyżu i ten
krzyż uznano za prawdziwy Krzyż
Zbawiciela. Wedle innej tradycji,
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św. Helena nakazała złożyć na świętym miejscu niedawno zmarłego mężczyznę, który mocą Bożą
wskrzeszony został dopiero przez
zetknięcie się z prawdziwym krzyżem.
NA CAŁY ŚWIAT
Kolejne losy Krzyża były zagmatwane i jednocześnie dramatyczne. Według tradycji Helena podzieliła relikwię na trzy części. Jedna została
w Jerozolimie (umieszczona w kosztownym relikwiarzu, spoczęła w bazylice na Golgocie), druga trafiła do
Rzymu, a trzecia do Konstantynopola.
Gdy jerozolimską relikwię zrabowali Persowie, cesarz bizantyjski Herakliusz odzyskał ją. Kiedy jednak
chciał osobiście, tak jak Jezus Chrystus wnieść Krzyż na Golgotę, był
w stanie uczynić to dopiero po zdjęciu królewskich szat. W nich bowiem relikwia była dla niego zbyt
ciężka.

Wedle badań cząstek relikwii przeprowadzonych w XIX w. ustalono,
że wykonane są one z drzewa sosnowego. Orientacyjne rozmiary
Krzyża to około 4,80 metra wysokości i od 2,30 do 2,60 metra szerokości. Obecnie największe fragmenty drzewa Krzyża Świętego znajdują
się w kościele Św. Guduli w Brukseli i w Bazylice św. Piotra w Rzymie.
W Polsce również można spotkać
elementy Krzyża Pańskiego. Największą w naszym kraju część relikwii do momentu rabunku w 1991
r. posiadała bazylika dominikanów w Lublinie. Na chwilę obecną natomiast największa część drzewa Krzyża znajduje się w zasobach
kościoła św. Krzyża na Łysej Górze
w Górach Świętokrzyskich.
U nas w dolnym kościele krzyż dosłownie został wywyższony. Wisząc
między niebem i ziemią, kieruje nasze myśli ku temu, co ma nadejść, ku
temu, co nas czeka, ku wieczności.
			

Marek Jopich

4

MŁODZIEŻ - NADZIEJA KOŚCIOŁA?

Co czuliście, kiedy dowiedzieliście się o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie?
BB: W pierwszej chwili był szok. W naszej Polsce? Światowe Dni Młodzieży? Po raz drugi? Szok, ale i ogromna radość, i w pewien sposób duma. W pierwszym momencie nawet przez myśl mi nie przeszło, jak wielkie to
będzie przedsięwzięcie, nie tylko w aspekcie logistycznym, ale przede wszystkim duchowym. Dopiero kiedy
ruszyły przygotowania w diecezji, kiedy wszystko było
jeszcze w powijakach, gdy słyszałam z różnych stron
o tym, co trzeba przygotować i ile różnych inicjatyw jest
podejmowanych, zdałam sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności, jaka nas czeka. I chyba dopiero wtedy, tak naprawdę uświadomiłam sobie, jak ważne jest to
spotkanie i w jak ważnym czasie się odbywa. Rok Miłosierdzia, 1050. rocznica Chrztu Polski, pierwsze spotkanie młodych po kanonizacji św. Jana Pawła II - inicjatora Światowych Dni Młodzieży - to nie jest przypadek. Chociaż… mówi się, że „Przypadek” to pseudonim
Pana Boga. Więc to tylko potwierdza, że wszystko było
skrzętnie zaplanowane „na Górze”.
AR: Co ja czułem? Z chwilą ogłoszenia, że Światowe Dni
Młodzieży odbędą się w Polsce byłem diakonem. I od

WYWIAD MIESIĄCA

Jesteśmy dwa miesiące po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Św. Jan Paweł II powiedział niegdyś do młodych: Wy jesteście nadzieją
Kościoła, wy jesteście moją nadzieją. Czy współczesna młodzież jest nadzieją współczesnego Kościoła? O tym i o innych aspektach dotyczących
Światowych Dni Młodzieży, o swoich przeżyciach z nimi związanych opowiedzą koordynatorzy parafialni, którzy byli odpowiedzialni za
pobyt młodzieży z różnych krajów w naszej parafii Beata Bolesta i ks. Andrzej Ratkiewicz.

razu pomyślałem: W 2016 r. będę już księdzem, ciekawe gdzie będę, w jakiej parafii, czy będą chętni, aby wziąć
udział w tym wydarzeniu, czy będzie z kim pojechać. Takie może trochę egoistyczne myśli. Ale po chwili uświadomiłem, że to ogromne wyzwanie dla Polski, ale i szansa. Szansa, aby z jednej strony pokazać światu nasz polski katolicyzm, pomimo pojawiających się oznak kryzysu wiary, szczególnie wśród młodzieży, wciąż mocny
i silny katolicyzm. Z drugiej strony - szansa na to, aby
pokazać naszej, szczególnie tej zagubionej młodzieży, że
bycie praktykującym katolikiem to piękna i wielka sprawa, to szansa na szczęśliwe życie.

Czy wcześniej mieliście jakieś doświadczenia
z ŚDM-em zapoczątkowanym przez papieża Jana
Pawła II?
BB: Osobiście nigdy nie uczestniczyłam w Światowych
Dniach Młodzieży - nie miałam takiej możliwości, jednak zawsze starałam się śledzić te wydarzenia w telewizji. Mimo że była to tylko drobna namiastka, tego co się
działo i tak doceniam, że mogłam zobaczyć jak modli
się i bawi młodzież z całego świata oraz usłyszeć słowa,
które później na długo zostawały w sercu.
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AR: Ja miałem to szczęście i łaskę, bo uważam to za łaskę, uczestniczyć wraz z grupą przyjaciół w Światowych
Dniach Młodzieży w Rzymie w 2000 r. Byłem wtedy studentem i nigdy nie przypuszczałem, że kilkanaście lat
później będę ponownie brać udział w tym wydarzeniu,
ale w innej roli, tym razem już jako ksiądz. Dla mnie to
było wyjątkowe doświadczenie, szczególnie pod względem duchowym. Już wtedy papież-Polak miał problemy z poruszaniem się, ale wszelkie braki fizyczne nadrabiał pogodą ducha i niewiarygodną Bożą miłością, która wręcz od niego emanowała. Muszę powiedzieć, że od
kiedy pamiętam osoba Jana Pawła II, teraz świętego, odgrywała w moim życiu dużą rolę. Na tyle, na ile potrafiłem słuchałem jego słów, czytałem jego wypowiedzi.
Muszę przyznać, że jest ojcem mojego powołania. To
właśnie od tamtych pamiętnych dni w Rzymie, widząc
entuzjazm wiary młodych ludzi, pytałem siebie: czy to,
co czuję od pewnego czasu pochodzi od Boga, czy to naprawdę woła mnie Bóg, czy woła mnie, abym mu służył
jako kapłan? Ta refleksja trwała dość długo, bo ponad 9
lat, zanim w pełni zrozumiałem, że moim powołaniem
jest kapłaństwo. Ale myślę, że ziarenko mojego powołania kapłańskiego zostało zasiane właśnie tam - na Światowych Dniach Młodzieży w Rzymie w 2000 r.

Zanim udaliście się do Krakowa, organizowaliście pobyt pielgrzymów w naszej parafii. Jak
wspominacie ten tydzień poprzedzający przyjazd
papieża Franciszka?
BB: To był bardzo dobry czas. Intensywny, ale dobry.
Idealnie, że rozmawiamy po prawie dwumiesięcznej
przerwie - z perspektywy czasu wygląda to zupełnie ina-

12

czej. W naszej parafii gościliśmy 80 pielgrzymów z Rosji, Litwy, Białorusi i Słowacji. I muszę przyznać, że tak
jak na początku bardzo się tego obawiałam, tak z każdym dniem coraz bardziej się w to wciągałam i angażowałam. Było dużo spotkań integracyjnych, wspólne gry,
zabawy, wyjazdy - to wszystko zacieśniało więzi między pielgrzymami a wolontariuszami tutaj w parafii. Nie
zabrakło oczywiście wspólnej modlitwy, adoracji, czy
Mszy Świętej. To było niesamowite doświadczenie słyszeć i widzieć, z jakim entuzjazmem pielgrzymi włączają
się w przeżywanie Eucharystii poprzez śpiew czy czytania, jak tańczą i bawią się przy ognisku, jak idą z gitarami przez miasto i śpiewają piosenki w swoich językach.
Przypominają mi się słowa św. Jana Pawła II: Potrzeba
nam takiego młodzieżowego entuzjazmu!
AR: Ja oczekiwałem na ten tydzień z niecierpliwością,
bo lubię wyzwania, ale też z pewnym niepokojem, czy
wszystko się uda. Ciągle wydawało mi się, że coś jest
jeszcze do zrobienia, coś do przygotowania. Biorąc pod
uwagę, że pielgrzymi przyjeżdżali w różnych terminach,
przyjęcie ich wymagało dobrego logistycznego przygotowania. W tym miejscu pragnę podziękować mojej współrozmówczyni Beacie - głównej koordynatorce i wszystkim wolontariuszom za ogromne zaangażowanie, pomoc i poświęcenie. Bez tego sztabu ludzi, bardzo często młodych, nie udałoby się osiągnąć tego, co
osiągnęliśmy. Największym sukcesem było zadowolenie i radość przybyłych gości. A widząc zaangażowanie
naszych kilkunastoletnich wolontariuszy mogę powiedzieć, że oni są nadzieją Kościoła i wypełniają testament
św. Jana Pawła II.

BB: Przygotowania do Dni w Parafii rozpoczęliśmy już
we wrześniu właśnie od poszukiwań rodzin, które przyjmą pielgrzymów. Na początku nie było zbyt dużego zainteresowania, ludzie przychodzili bardziej porozmawiać, dowiedzieć się co i jak, byli jeszcze bardzo niepewni, pełni obaw. Z czasem jednak decydowali się na przyjęcie młodych ludzi. Muszę przyznać, że dla mnie było
czymś niesamowitym, widzieć ich ogromne chęci i pragnienie ugoszczenia młodzieży. Widziałam jak bardzo
to przeżywają, jak zastanawiają się, czy warunki, które
mogą im zaoferować są wystarczająco dobre, jak planują
wspólnie spędzać czas, czy w końcu, jak starsi ludzie decydowali się na rozpoczęcie nauki języków obcych tylko po to, by móc się łatwiej z pielgrzymami porozumieć.
Dla mnie to było ogromne świadectwo ich gościnności,
ale i pokory.
AR: Rodziny goszczące pielgrzymów to ludzie zróżnicowani wiekowo, często też niezwiązani z żadną wspólnotą, ale też niejednokrotnie członkowie różnych wspólnot, każda z bagażem innych życiowych doświadczeń,
jedni żyjący samotnie, inni w wielopokoleniowych rodzinach. Ale łączyła ich jedna, wspólna cecha: serce, ogromne serce skierowane na drugiego człowieka,
w tym przypadku młodego pielgrzyma, który pragnął
doświadczyć Boga bardziej niż kiedykolwiek i móc podzielić się wiarą z innymi. Zaangażowanie rodzin idealnie wpisywało się w trwający Rok Miłosierdzia i realizację uczynków miłosierdzia. A współpraca z rodzinami?
Cóż powiedzieć? Niesamowite było ich zainteresowanie
i wielkie przejęcie. Bóg zapłać wszystkim rodzinom, nie
sposób ocenić waszej pomocy.

Jakie problemy napotkaliście podczas Dni w Diecezjach?
BB: Problemy? Powiedziałabym raczej wyzwania. Organizacja Dni w Parafii była dla nas wszystkich dużym
wyzwaniem. Czuło się taką odpowiedzialność, zarówno logistyczną, jak i duchową. Podczas jednego ze spotkań wolontariuszy ks. Rafał Arciszewski - główny koordynator Światowych Dni Młodzieży w naszej Diecezji, powiedział, że w dużej mierze to, w jaki sposób pielgrzymi przeżyją te Światowe Dni Młodzieży będzie zależało od tego, jak przeżyją je w diecezji i w parafiach.
Wprawdzie nie będzie tutaj spotkania z papieżem, ale to
właśnie w nich doświadczą, bardzo namacalnie, polskiej
gościnności - to tutaj będą zakwaterowani w rodzinach,
bliżej poznają polskie zwyczaje, kulturę, młodzież, wolontariuszy - w Krakowie mogą nie mieć takiej okazji.
Bardzo mocno uderzyły mnie te słowa i wzięłam je sobie do serca.
AR: Z grupą wolontariuszy staraliśmy się zadbać o to, by
pielgrzymi poczuli się u nas jak najlepiej, jeszcze lepiej

niż we własnym domu. Nie brakowało oczywiście sytuacji trudnych, w których można byłoby rwać sobie włosy z głowy, jednak nie było na to czasu. Wspieraliśmy
się wzajemnie i dostosowywaliśmy do zmian, które się
pojawiały. Kiedy niespodziewanie grupa z Litwy przyjechała kilka godzin wcześniej - akcja mobilizacja - wszyscy pod wodzą Beaty stanęli na wysokości zadania, zarówno rodziny, jak i wolontariusze. Jeszcze raz pragnę to
podkreślić, że gdyby nie grupa tej wspaniałej młodzieży
- nie wiem, jak to by wszystko wyglądało. Chyba mogę
zaryzykować stwierdzenie, że ci właśnie ludzie wypełniając testament papieża-Polaka, uprzedzili również słowa papieża Franciszka. Oni zmienili wygodną kanapę
na parę butów i ruszyli, by zostawić ślad. I swoim działaniem i świadectwem zostawili ten ślad zarówno w sercach pielgrzymów, jak i w sercu całej naszej parafii.

WYWIAD MIESIĄCA

Zapisy rodzin chętnych do przyjęcia pielgrzymów
trwały w naszej parafii od października ub.r. Jak
długo trwało zebranie odpowiedniej liczby chętnych? Jak wyglądała współpraca z rodzinami?

Czy zagraniczna młodzież złapała wspólny język
z Polakami?
BB: O tak! Po przełamaniu pierwszych barier, głównie
językowych, zaczęliśmy poznawać się bliżej. Dzieliliśmy
się przeżyciami, nieraz słyszeliśmy bardzo poruszające historie życia, ale też wspólnie tańczyliśmy, śpiewaliśmy czy po prostu rozmawialiśmy. Czasami trudno nam
było się zrozumieć i powstawały przy tym naprawdę komiczne sytuacje, ale to jeszcze bardziej nas łączyło. Ile
łez popłynęło podczas pożegnań zarówno z oczu pielgrzymów, jak i rodzin czy wolontariuszy…

Czy utrzymujecie kontakt z gośćmi z zagranicy?
BB: Wystarczył tydzień, aby nawiązały się przyjaźnie
pomiędzy pielgrzymami a wolontariuszami, między
rodzinami a pielgrzymami. Kontakty bardzo często są
podtrzymywane. Są to kontakty telefoniczne, smsowe,
e-mailowe. Już teraz planowane są kolejne spotkania.
AR: W przyszłym roku planujemy z wolontariuszami
i rodzinami odwiedzić naszych przyjaciół z Litwy. Bezpośrednio po ŚDM-ie otrzymałem przepiękne zaproszenie od grupy litewskiej, która wdzięczna za otrzymaną
w naszej parafii dobroć i życzliwość, pragnie nas gościć
u siebie.

W końcu przyszedł czas na wyjazd do Krakowa.
Co odczuwaliście przed podróżą?
BB: Ja do Krakowa niestety pojechać nie mogłam, więc
na ten temat więcej będzie mógł powiedzieć ks. Andrzej,
który przebywał w Krakowie z grupą młodzieży z naszej parafii.
AR: Mnie przypomniały się przygotowania i przeżycia
sprzed 16 lat, z 2000 r. Oczywiście pragnienie spotkania
z następcą św. Piotra, pragnienie usłyszenia tego, co ma
nam do powiedzenia na te obecne czasy było ogromne,
ale jednocześnie modliłem się, abyśmy z nowym zapałem i energią, może z odświeżoną wiarą bezpiecznie powrócili do swoich domów i rodzin.
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Czy spotkanie z papieżem Franciszkiem odmieniło Waszą wiarę?
AR: Może nie tyle odmieniło co potwierdziło, że Kościół istniał, istnieje i istnieć będzie, nawet jeśli wielu środowiskom jest to nie na rękę. Bo jak powiedział
Jezus do św. Piotra: Ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce
zbuduję Mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Trzeba było widzieć ten niesamowity entuzjazm wiary milionów młodych ludzi z różnych, najdalszych stron
świata, tę ogromną radość z bycia wyznawcą Chrystusa
i to szczęście, że mogą spotkać się z następcą św. Piotra,
namiestnikiem Jezusa. Trzeba to było widzieć! Niezapomniane wrażenie i uczucie. Naprawdę „bramy piekielnie
go nie przemogą”, to było widać i w Białymstoku i tam
w Krakowie na głównych obchodach. Nawet żeby przeciwnicy Kościoła na Niego pluli, oczerniali Go, wydobywali najbardziej mroczne i grzeszne strony ludzi Kościoła (i świeckich i duchownych), to bramy piekielne
Go nie przemogą.

Jak nasza młodzież przeżyła ten czas zarówno
w diecezji, jak i w Krakowie?
AR: Trzeba o to zapytać młodzież. Ale na tyle ile ich obserwowałem, mogę powiedzieć, że to spotkanie na pewno nie było dla nich obojętne i myślę, że u wielu pozostawiło ślad głęboko wyryty w sercu i duszy. Mimo że
zmęczenie z dnia na dzień było coraz bardziej odczuwalne, młodzież bardzo chętnie i bez obiekcji uczestniczyła we wszystkich punktach krakowskiego programu.
W niniejszym numerze mamy chociażby piękne świadectwo Michała, dla którego był to czas można powie-
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dzieć dobrej przemiany. Myślę, że nie tylko dla niego.
Najważniejsze, aby młodzi ludzie nie zmarnowali tego
czasu, aby zbyt szybko nie zapomnieli tego, co przeżyli,
co odczuli. Modlę się o to, aby młodzież zrozumiała, że
bycie katolikiem, praktykującym, przyznającym się do
wiary chrześcijaninem to nie „obciach”, że wiara to nie
staroświeckie zabobony, nie powód do wstydu, ale powód do dumy i radości.

I na koniec tak teoretycznie: czy gdyby za kilka lat
ŚDM ponownie odbywał się w Polsce i zaistniałaby potrzeba zorganizowania dni w parafii, to czy
podjęlibyście się tego ponownie?
BB: Bez żadnego „ale”… Mając dookoła tylu przepełnionych dobrocią i miłością ludzi - chociażby jutro.
AR: A ja jeśli mogę, na koniec chciałbym przekazać rodzicom - młodym rodzicom - kilka słów, które są moją
refleksją po dwóch latach kapłaństwa i refleksją po Światowych Dniach Młodzieży. Kochani, macie wspaniałe dzieci, jest w nich tyle pokładów miłości i wrażliwości, tyle dobroci i chęci pomocy. Niejednokrotnie idzie
to w parze z ich pragnieniem Boga i potrzebami duchowymi, które są często schowane gdzieś na dnie serca,
duszy. Są one nieodkryte, gdyż brakuje tego duchowego
wsparcia w rodzinach, w rodzicach, którzy (sami przyznacie) nie zawsze troszczą się o wiarę swoich dzieci, bo
nie troszczą się niestety o swoją wiarę. Nie marnujcie ich
potencjału, bo wasze dzieci naprawdę mogą być przyszłością Kościoła.
Rozmowę przeprowadził:
Marcin Łopienski

FELIETON

KANAPOWY CHÓW CZY WYCHOWANIE?

Nieubłagalnie zakończyły się wakacje i wkroczyliśmy w nowy rok
szkolny. Wielu z nas rozpoczęło
wrzesień pielgrzymką do diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie, by tam prosić o łaski dla siebie i swoich rodzin.
Nasze dzieci stoją na progu nowych wyzwań, zdobywania wiedzy
i umiejętności. Ale przed wyzwaniami stają również rodzice, dziadkowie, wychowawcy i katecheci. Aktualne hasło „Miłosierni jak Ojciec”
w VI Tygodniu Wychowania i słowa
św. Jana Pawła II mówiące, że wyobraźnia miłosierdzia powinna przenikać wychowanka przez wszystkie
sfery życia są jak najbardziej na czasie.
Wychowanie to powinno odbywać
się nie tylko na poziomie sfery fizycznej i psychicznej, ale i religijnoduchowej. Czy często nie jest tak,
że kształtowanie młodych ludzi jest
tylko zabieganiem o dobre oceny

w szkole, a rozwój duchowy i religijny jest spychany na margines? Przeciążanie dzieci dodatkowymi zajęciami, korepetycjami i nadmierną
edukacją ma niejednokrotnie opłakane skutki.
Dla naszych wychowanków i dzieci bądźmy przyjaciółmi, sprzymierzeńcami i towarzyszami w młodzieńczej walce. Miejmy czas i chęci, aby w to dzieło zaangażować się
bez reszty. Nie bądźmy uśpieni myślą, że dziecko w swoim pokoju jest
bezpieczne, gdyż tam może na niego czyhać świat wirtualny, świat mediów i cyberprzemoc. Towarzyszmy
dziecku w jego dojrzewaniu, bądźmy obecni w ważnych dla niego
momentach, nie narzucajmy przesadnie tego, co uważamy za słuszne,
pozwólmy mu wybierać.
Niech rodzina będzie szkołą bogatszego człowieczeństwa, cnót religijnych i patriotycznych. Dziadkowie
z wielkim doświadczeniem życio-

wym niech będą wzorem do naśladowania. Często nasze role wychowania religijnego kończą się w momencie przystąpienia dziecka do
Pierwszej Komunii Świętej i przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. A co
stało się z niedzielną Mszą Św. i z innymi praktykami chrześcijańskimi?
To nie jest wychowanie, tylko chów,
który prowadzi donikąd. Myślę, że
wielu z nas już się o tym przekonało,
bądź przekonuje.
Jeśli chcemy naprawdę wychowywać, weźmy głęboko do serca słowa
papieża Franciszka. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
apelował on do młodych, by zeszli
z kanapy i nie byli młodymi emerytami, którzy rzucają ręcznik przed
rozpoczęciem walki. Zejdźmy z kanapy - świat może być inny.
Agata Ciborowska
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ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY…
Ks. Rafał Arciszewski, diecezjalny
duszpasterz młodzieży, który przez
trzy lata przygotowywał w naszej
diecezji Światowe Dni Młodzieży
i od trzech lat przebywał w naszej
parafii (rok jako wikariusz i dwa lata
jako rezydent), został mianowany
wikariuszem w parafii św. Krzysztofa w Zawadach. Księdzu Rafałowi serdecznie dziękujemy za posługę i życzymy wszelkiego błogosławieństwa w dalszej pracy duszpasterskiej.
Serdecznie witamy natomiast w naszej parafialnej wspólnocie ks. Adama Kozikowskiego - dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej. Ks.
Adam jest absolwentem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium

Duchownego w Białymstoku. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca
2000 r. Po święceniach posługiwał
w parafiach w Zabłudowie oraz Katedrze Białostockiej. W latach 20042012 pracował w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku, gdzie pełnił funkcje prefekta oraz wicedyrektora ds. wychowania. Księdzu Adamowi, naszemu nowemu rezydentowi, życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej, zarówno w posłudze w naszej parafii, jak
i pracy na rzecz najbardziej potrzebujących w archidiecezjalnej Caritas.
					
			
Beata Bolesta

KARTKA Z LITURGICZNEGO KALENDARZA
ŚW. MATEUSZ
- NAWRÓCONY
CELNIK
21 września obchodzimy święto
św. Mateusza - apostoła i ewangelisty. Św. Mateusz przez ewangelistów
Marka i Łukasza jest określany jako
„Lewi, syn Alfeusza”. Imię Mateusz,
czyli po hebrajsku „dar Boga” pojawia się dopiero później, co świadczy
o tym, iż prawdopodobnie zostało mu nadane przez Jezusa w chwili
jego powołania.
O młodzieńczym życiu Mateusza
nie wiemy nic. W Ewangelii pojawia
się po raz pierwszy w czasie wizyty
Jezusa w Kafarnaum. Po uzdrowieniu paralityka Jezus zjawił się w komorze celnej przyszłego ewangelisty
i powołał go na swojego apostoła.
Mateusz był celnikiem, zajmował się
pobieraniem dla Rzymian opłat za
przejazdy i przewóz towarów przez
jezioro Genezaret. Ludność ówczesnej Palestyny uważała celników
za wyzyskiwaczy i złodziei. Ponad-
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to zbieranie opłat na rzecz Rzymian
uważano za wysługiwanie się okupantom, co powodowało, że celników traktowano jak pogan i grzeszników. Żyd, który przebywał wśród
celników, stawał się nieczysty i musiał się poddawać przepisowym
oczyszczeniom.
Po tym jak Jezus wstąpił do Nieba,
Mateusz pozostał w Palestynie, głosząc dobrą nowinę dla nowo nawróconych Żydów. Z myślą o nich spisał

też swoją wersję Ewangelii. Przekazuje ona wiele szczegółów, których
nie znajdziemy u innych ewangelistów, np. przypowieści o ukrytym
skarbie i drogocennej perle, obraz
sądu ostatecznego, a także rozbudowany opis narodzenia Jezusa, zawierający pokłon Trzech Mędrców, rzeź
niewiniątek oraz ucieczkę do Egiptu.
Następnie Mateusz wyruszył do krajów pogańskich. Według Ojców Kościoła, dotarł do Etiopii, Pontu, Macedonii, Syrii, Persji. Nie wiadomo
też do końca, gdzie i w jaki sposób
Mateusz zmarł. Według niektórych
przekazów, zmarł śmiercią męczeńską w Etiopii lub Persji.
W ikonografii św. Mateusz ukazywany jest jako młodzieniec lub siwowłosy, stary mężczyzna, ubrany
w tradycyjną suknię apostolską i tunikę. Nieraz przedstawia się go piszącego pod natchnieniem stojącego przy nim anioła. Jego atrybutami są: księga i pióro, miecz, postać
uskrzydlonego młodzieńca, sakwa
z pieniędzmi u stóp, torba podróżna.
			
Beata Bolesta

23 września obchodzimy wspomnienie św. Ojca Pio. Ojciec Pio to
właściwie Francesco Forgione. Urodził się 25 maja 1887 w Pietrelcinie, a zmarł 23 września 1968 w San
Giovanni Rotondo. Był kapucynem,
który otrzymał od Jezusa stygmaty. Jako dziecko pragnął poświęcić
się Bogu i swojemu patronowi św.
Franciszkowi z Asyżu. Często się biczował i poddawał swe ciało licznym pokutom. W młodym wieku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
Był niedościgłym przewodnikiem
duchowym. Swoim penitentom
wpajał pięć dróg doskonalenia duszy: codzienne przyjmowanie Komunii Świętej, medytację, rachunek sumienia, głęboką lekturę Pisma Świętego i cotygodniową spo-

wiedź. Będąc zakonnikiem doświadczył stygmatów, które były
wielokrotnie badane przez lekarzy.
Otrzymał od Boga liczne charyzmaty: bilokacji (przebywania jednocześnie w dwóch odległych od siebie
miejscach), miłych zapachów, prze-

ŚW. STANISŁAW
KOSTKA - PATRON
NA TRUDNE
CZASY
Wspomnienie tego świętego obchodzimy w Kościele 18 września i z racji tego, że rozpoczyna się nowy rok
szkolny, jest to wspaniały patron
dla dzieci i młodzieży. „Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele” - tak mówił o nim święty Jan Paweł II. Święty Stanisław urodził się w 1550 roku
w Rostkowie na Mazowszu w rodzinie arystokratycznej. Kroniki piszą,
że był wychowywany w karności
i głębokim spełnianiu praktyk religijnych. Miał wrażliwe usposobienie, co często objawiało się omdleniami, kiedy ktoś podczas rodzinnych uroczystości mówił nieprzyzwoite żarty. Do 14. roku życia uczył
się w domu, a następnie wraz z bratem został wysłany do szkoły jezuickiej w Wiedniu. Wiedeński przeło-

żony określił go tak: Chłopiec wiekiem, a roztropnością mężczyzna.
W czasie szkolnej nauki poświęcał
się głębokiej modlitwie, rozmyślaniom i zachowywał post. Kiedy Stanisław leżał krzyżem na ziemi i modlił się, koledzy z jezuickiej uczelni niejednokrotnie bili go i kopali. W czasie choroby miał widzenie,
w którym Matka Boża poleciła mu,
aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Brak zgody rodziców na pójście syna do zakonu zmusił młode-

powiadania przyszłości i przenikania ludzkich serc oraz lewitacji, czyli unoszenia się ciała bez kontaktu
z podłożem. Znany jest epizod spotkania biskupa Karola Wojtyły z Ojcem Pio w San Giovanni Rotondo.
Właśnie tam stygmatyk przepowiedział biskupowi Wojtyle, że w przyszłości zostanie papieżem.
W San Giovanni Rotondo zbudował
szpital, który nazwał Domem Ulgi
w Cierpieniu, i który do dzisiaj służy chorym ludziom. W 2002 roku
Jan Paweł II ogłosił Ojca Pio świętym. Niech ten gorliwy kapłan i spowiednik będzie naszym orędownikiem u Boga. Wypraszajmy u niego łaskę szczerej i dobrej spowiedzi.
Niech ku temu posłużą słowa świętego kapucyna: Módl się i ufaj! Nie
denerwuj się! Niepokój nie służy niczemu. Bóg jest miłosierny i wysłucha twojej modlitwy.

WAŻNE INFORMACJE

ŚW. OJCIEC PIO ŚWIĘTY ZA ŻYCIA

Agata Ciborowska

go Stanisława do ucieczki do Rzymu. Wstąpił tam do nowicjatu jezuitów, gdzie w niedługim czasie
zmarł na malarię. Umierając wypowiedział takie słowa: Mam ufność
w Miłosierdziu Bożym i zgadzam
się najzupełniej z wolą Bożą.
Już od chwili śmierci w 1568 r. młodego Kostkę uważano za świętego.
Jego wstawiennictwu przypisywane
jest zwycięstwo pod Beresteczkiem
i Chocimiem. W ikonografii orędownik dzieci i młodzieży przedstawiany jest w stroju jezuity, a jego
atrybutami są: anioł, który podaje Komunię Świętą, dziecię Jezus na
ręku, krucyfiks, laska pielgrzyma, lilia, Madonna i różaniec.
Czy święty Stanisław Kostka może
być dzisiaj wzorem i przykładem dla
młodego pokolenia? Jak najbardziej,
gdyż nie był to młodzieniaszek z kanapowego świata, a jego dojrzała
osobowość i charakter mogą imponować młodym ludziom. Szukajmy
u św. Stanisława Kostki stale wspomożenia dla młodzieży polskiej i dla
całej młodej Polski.
Agata Ciborowska
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Pionowo:
1. Nazwisko naszego nowego księdza rezydenta
2. Biskup, który erygował naszą parafię
3. Która święta w IV w. poleciła odnalezienie
Krzyża Chrystusa
6. Skąd pochodziła „Inka” - „panna wyklęta” zamordowana w 1946 r. przez komunistów
9. Pierwszy przekład Biblii z języka hebrajskiego
na język grecki
10. Nazwisko kleryka z naszej parafii, który w
tym roku przyjął święcenia diakonatu
13. Który z biskupów w imieniu kard. Wyszyńskiego odczytał w Częstochowie odnowione śluby w 1956r.

Poziomo:
4. Nasza schola – Schola Cantorum …………
Die
5. Święto Narodzenia NMP to inaczej Matki Bożej ………
7. Najliczniejszą grupą pielgrzymów w ramach
Światowych Dni Młodzieży, jaką gościliśmy w
naszej parafii byli ……..
8. Nazwisko założycielki Urszulanek Serca Jezusa Konającego
11. Ruch religijny zwalczający kult obrazów sakralnych
12. Jaka księga ma skrót Ha
14. Inaczej Księga Rodzaju
15. W jakim kraju urodziła się św. Matka Teresa z Kalkuty
16. Gruba księga, w której znajduje się cały schemat Mszy Św.

Rozwiązanie krzyżówki należy dostarczyć do kancelarii parafialnej do 10 października 2016 r. z podaniem imienia
i nazwiska oraz numeru telefonu. Spośród uczestników rozlosowana zostanie nagroda rzeczowa. Hasło krzyżówki
z numeru 8 brzmi: Wakacje z Bogiem. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje Bożena Krzywińska. Prosimy
o zgłoszenie się po odbiór nagrody do kancelarii parafialnej.
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BÓG PRZYCHODZI PRZEZ DRUGIEGO CZŁOWIEKA
było niezdrowe. Myślałem, że wyznacznikiem mojego szczęścia będzie kolejna szóstka z chemii. Sukcesy edukacyjne stały się dla mnie
swoistym bożkiem, który skutecznie zasłaniał mi dobrą ścieżkę życia.
Moje problemy nie były widoczne
na pierwszy rzut oka. W szkole radziłem sobie dobrze, więc kadra pedagogiczna nie miała teoretycznie
o co się martwić. Na co dzień nie
okazywałem za dużo emocji, więc
moi znajomi też nie mieli powodów
do zmartwień. Jedynie rodzice przeczuwali niedobre zmiany, lecz ja pozostawałem zamknięty na ich pomoc.
Swoisty zwrot o 180 stopni w moim
życiu nastąpił wraz z rozpoczęciem
Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji. Do udziału w tym
przedsięwzięciu namówiła mnie
moja mama i jestem jej za to bardzo wdzięczny. ŚDM podziałały na
mnie jak terapia szokowa. Byłem
prawdziwie zaskoczony tym, jak ludzie mogą być po prostu i bez żadnej przyczyny weseli. Może wydawać się to dziwne, ale moje pesymistyczne podejście do świata właśnie
tak na mnie oddziaływało. Światowe Dni Młodzieży wlały we mnie
nadzieję, że można zmienić swoje

życie, że można odnaleźć prawdziwe szczęście w najmniejszym spotkaniu z drugim człowiekiem, którego przed chwilą nie znałeś. Poznawanie ludzi, którzy otwarcie mówili
o Bogu, przekazywali radość Ewangelii, było wspaniałym uczuciem.
Zrozumiałem, jak bardzo się myliłem zamykając się na ludzi i skupiając się na swoim osobistym sukcesie. Najważniejszy wniosek, jaki wyciągnąłem z ŚDM to świadomość,
że Bóg przychodzi przez drugiego człowieka. Jestem prawdziwie
wdzięczny Bogu za to, że postawił
na mojej ścieżce takich ludzi, jakich
spotkałem podczas Światowych Dni
Młodzieży.
Minione wakacje były przełomowe
w moim życiu. Teraz zawsze znajduję czas, aby spotkać się z Bogiem.
W codziennym życiu nie zamykam
się już w sobie, lecz staram się otwierać na ludzi. Moja pasja do stawiania sobie coraz trudniejszych wyzwań w szkole pozostała, lecz stanowczo odcinam się od wyścigu
szczurów, który panuje w moim środowisku. Nie ma bowiem nic lepszego niż umiar we wszystkim, co
się robi.

ŚWIADECTWO

Na początku powinienem chyba napisać kilka słów o sobie. Jestem ministrantem w naszej parafii od 2009
roku. Od niedawna uczęszczam do
pierwszej klasy liceum. Ostatnie
trzy lata mojego życia były wypełnione ciężką pracą. Chociaż przed
pójściem do gimnazjum wypełniałem obowiązki ministranta sumiennie i z niewątpliwą przyjemnością, to z biegiem czasu moje relacje
z Bogiem schodziły na dalszy plan.
W toku codziennych zdarzeń znajdowanie czasu dla Boga stawało się
coraz trudniejsze. Nie powiem, że
nie ma w tym mojej zasługi, ale na
pewno natłok obowiązków temu nie
sprzyjał. Moje życie stawało się coraz
bardziej monotonne i rutynowe. Zacząłem zapominać o takich wartościach jak przyjaźń, rodzina. Rodzice stracili u mnie autorytet i szacunek, na który z pewnością zasługują.
Kłótnie z nimi stały się dla mnie codziennością. Popsułem również jedną z najlepszych przyjaźni mojego
życia. Pomimo osiągania pewnych
sukcesów w szkole nie odnajdowałem szczęścia i sensu w tym, co robię. Szkoła stała się dla mnie jedyną
rzeczą, na którą zwracałem uwagę.
Sądziłem, że moja ambicja jest dobrą cechą, jednak teraz wiem, że to

Michał, 16 lat

ŚDM OKIEM WOLONTARIUSZY Z NASZEJ PARAFII
Co zostało z tamtych dni? Niech podzieli się swoimi przeżyciami nasza młodzież. Oto wspomnienia młodych ludzi z naszej parafii.
Miałam to szczęście, że mogłam
uczestniczyć zarówno w Dniach
w Diecezji, jak i w wydarzeniach
centralnych w Krakowie. Dni w naszej parafii wspominam szczególnie miło. Dzięki kilku miesiącom
przygotowań pielgrzymi mogli poznać nas z jak najlepszej strony. Zostało nam powierzone zadanie specjalne: gościliśmy aż cztery narodowości. Mała grupka Rosjan szybko się u nas zadomowiła. Dzielili się
z nami swoim entuzjazmem i talen-

tami (np. jedna z uczestniczek namalowała portret ks. Andrzeja i budynek naszego kościoła). Litwini, choć początkowo zdystansowani, też zachwycili się naszą diecezją. Białorusinów od razu powitaliśmy jak swoich. Nie dość, że mówili
bardzo dobrze po polsku, to należeli
do tej samej organizacji harcerstwa
katolickiego, co ja - Skautów Europy. Całość dopełniała trójka przemiłych Słowaczek. Była to grupa wspaniałych osób wyznających te same

wartości.
Wszystkim bardzo podobała się panująca atmosfera, gry, tańce, śpiewy
i inne atrakcje naszego województwa. Wiem to z pierwszej ręki, ponieważ gościliśmy u nas w domu
dwie Litwinki - Monikę i Rugile.
Razem jadłyśmy śniadania i kolacje,
więc trochę zdążyłyśmy się poznać.
Codziennie pisały sms-y do swoich rodzin, dzieląc się wrażeniami.
Monika nawet stwierdziła, że kościół Miłosierdzia Bożego był naj-
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piękniejszym budynkiem, jaki widziała w życiu. Bardzo zaskoczyła mnie też swoją dojrzałością religijną, jak na swój wiek (16 lat). Jej
rodzice są niewierzący i mimo braku wzorców i wsparcia sama odnalazła drogę do Kościoła i religii. Był
to dla mnie całkiem inny obraz ludzi w naszym wieku, którzy rzadko
kiedy świadomie dbają o swoje życie
religijne i świadomie wybierają drogę wiary. To budujący przykład.
A potem niesamowita podróż pociągiem do Krakowa. Cały peron
kolorowego tłumu młodzieży, która
wypełniła miejsca aż po brzegi. Niezmordowani pielgrzymi z Afryki nigdy nie tracili ducha, cały czas coś
śpiewali i tańczyli. Francuzi i Włosi wcale nie byli gorsi. Jechał też
z nami ksiądz biskup Henryk Ciereszko, któremu nie przeszkadzał
brak klimatyzacji i ciasnota, i razem z młodymi podążał na spotkanie z papieżem.
Ogromną przygodą były wydarzenia centralne w Krakowie, w których też brałam udział jako wolontariuszka. Razem z grupą przewodniczek (dziewczyn powyżej 17. roku
życia działających w Skautach Europy) jeszcze w Białymstoku przygotowywałyśmy część wielkiego, międzynarodowego
przedstawienia,
które potem wystawiałyśmy na Festiwalu Młodych. Techniką światłocienia opowiadałyśmy o życiu św.
Faustyny Kowalskiej. Najbardziej
zapamiętałyśmy spotkanie papieża
Franciszka z wolontariuszami. Tam
skumulowała się cała nasza pozy-
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tywna energia, tam papież był naprawdę blisko, tam wolontariusze choć zmęczeni - mogli wyrazić swoją radość z tego, że mogli służyć.
Ogromna rzesza osób cieszących
się z życia, z życia z Bogiem, gromadząca się w jednym miejscu, by
dzielić się tym, co zostało im dane,
a także czerpać od innych energię
do bycia chrześcijaninem; codzienna radość i życzliwość, spontaniczne powitania osób, które są nam zupełnie obce, taniec, śpiew, moc ducha - to były Światowe Dni Młodzieży. Choć na pewno nie wszyscy
przeżyli tu jakąś duchową przemianę, ale na pewno wszyscy będą pamiętali to, dla kogo się gromadzili: Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego, który może zgromadzić
tyle osób z całego świata w jednym
miejscu na swoją chwałę.
Daria

Cześć, z tej strony Maciek, byłem wolontariuszem podczas Dni
w Diecezji Białostockiej oraz uczestnikiem ŚDM w Krakowie. Mimo że
wydarzenia główne ŚDM nie odbywały się w naszym mieście, przygotowania trwały ponad 2 lata. Początki były trudne i polegały na zebraniu jak największej rzeszy ludzi
pragnących pomóc w organizacji.
Z miesiąca na miesiąc ludzi było coraz więcej. Pomocne w nawiązywaniu relacji między wolontariuszami i rekrutowaniu nowych były wyjazdy do Turośni Kościelnej, podczas których modliliśmy się, a także próbowaliśmy wspólnie wymyślić plan dni w diecezji. Nie zabrakło też wspólnej zabawy. Wolontariat to nie tylko nowe znajomości,
ale również duża odpowiedzialność
za powierzone przez ks. Rafała Arciszewskiego zadania. Do Białegostoku przyjechało niespełna 800 pielgrzymów z całego świata. Wydawać
się może, że jest to mała liczba przy
limicie miejsc równym 5000. Nieważne było, ilu pielgrzymów przyjedzie, ważne, aby każdy z nich był
przyjęty z uśmiechem i największą
życzliwością. Naszą pracą chcieliśmy sprawić, aby poczuli się w naszym mieście jak w domu. Staraliśmy się dopracować każdy punkt
wizyty pielgrzymów na naszym terenie do samego końca, aby nic im
nie zabrakło. Z taką samą życzliwością zostaliśmy przyjęci w Krakowie, a dokładniej w Zembrzycach.
Pani Ania, która była koordynatorką, pomogła nam szczęśliwie dotrzeć i wjechać do miasteczka, które było oddalone o 50 km od Krakowa. Wszyscy miejscowi wolontariusze powitali nas uśmiechem i otwartością serc. Mimo odległości i napotkanych trudności uczestniczyliśmy we wszystkich centralnych wydarzeniach ŚDM, które wywoływały ogromne wrażenie cielesne, jak
i duchowe. Wszystko było bardzo
dobrze zorganizowane i przygotowane, także nie musieliśmy się o nic
martwić. Organizatorzy zatroszczyli się o wszystko, a przede wszystkim o bezpieczeństwo, o które się
obawialiśmy po ostatnich wydarze-

niach na świecie. Cały okres przygotowań, jak i uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży był dla
mnie bardzo owocny duchowo.

Króluj nam Chryste!
Mam na imię Ignacy i jestem
uczniem II klasy technikum. Chciałbym się z Wami podzielić moim
świadectwem ze Światowych Dni
Młodzieży.
Dni w Parafii przeżyłem niezbyt dobrze. Było zbyt dużo spraw organizacyjnych, które nie pozwoliły na
przeżycia duchowe. Inaczej było
w Krakowie. Mieszkaliśmy w małej miejscowości 60 km od Krakowa i każdego dnia musieliśmy dojeżdżać na wydarzenia centralne.
Jednak nie przeszkadzało nam to.
Wracając do strony duchowej, bardzo dobrze przeżyłem Mszę Świętą
rozpoczynającą ŚDM, przynajmniej
według mnie dobrze ją przeżyłem.
To było naprawdę niesamowite widzieć tylu młodych, radosnych młodych ludzi. I być może ci, którzy siedzieli w domach przed telewizorem
wynieśli z ŚDM więcej niż my, bo jeśli chodzi o samą zawartość merytoryczną, mogli ze spokojem słuchać
słów papieża. Nie musieli się tłuc po
sektorach, chodzić, męczyć się. Mieli wszystko na miejscu. Ale… nie
poczuli tej atmosfery. Kiedy widziałem te setki tysięcy młodych ludzi,
czułem moc Kościoła i wspólnotę z tymi wszystkimi ludźmi. Uczucie nie do opisania. Właśnie tego nie
mieli ludzie przed telewizorem. Potem przez całe ŚDM Pan Bóg przemawiał do mnie na różne sposoby. Niesamowita była dla mnie spowiedź, którą tam przeżyłem. Dotarło do mnie, że jeśli oddałem swoje
życie Bogu, to mogę być spokojny,
bo On będzie je przemieniał. Może
nie tak jak mi się wydaje i może powoli, ale będzie przemieniał. Jednak najbardziej dał mi do myślenia w ostatni dzień ŚDM - 31 lipca, w moje imieniny. Jezus sprawił
mi na prawdę niesamowity prezent.
Pewnego dnia na ŚDM ksiądz na
kazaniu powiedział, że jeśli Bóg nie
może „dobić” się do nas w normal-
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Maciek

ny sposób, czyli przez Pismo Święte,
chwyta się różnych metod, żeby do
nas przemówić. Np. kolega księdza
zmywał któregoś razu naczynia i na
płynie Ludwik zobaczył napis „nigdy Cię nie zawiodę”. Odniósł to do
Pana Boga. No i ja miałem w swoje imieniny, 31 lipca, akcję typu
„Ludwik”. Budzę się wcześnie rano,
oglądam wschód słońca i otwieram
Tymbark, bo chce mi się pić. A na
spodzie kapsla widzę napis „Co Ty
tutaj robisz?”. No właśnie, pytanie
może spóźnione i zadane w nietypowy sposób, bo przez Tymbark, ale
w sumie warto zastanowić się nad
celem mojego pobytu na ŚDM - pomyślałem. Namiot Spotkania i cała
liturgia słowa podczas Mszy Świętej były jakby prosto do mnie. No
i kiedy wracaliśmy z kampusu pomyślałem: „Kurczę, Pan Bóg pokazał mi dziś tyle wspaniałych rzeczy,
a ja nawet nie miałem czasu, żeby się
nad tym zastanowić”. No, ale wracamy i tabuny ludzi wszędzie: tu jedna
osoba z głośnikiem, tam ktoś gada,
tam ktoś krzyczy. Nie idzie się skupić. „Może później” -pomyślałem.
Wtedy otwieram kolejny Tymbark
i napis na spodzie kapsla: „A może
teraz”. Aha, no dobra Panie Boże,
to teraz. I faktycznie wyszło z tych
przemyśleń całkiem sporo rzeczy,
a m.in. to, że zaniedbywałem Namiot Spotkania i Mszę Świętą.
Ogólnie całe ŚDM przeżyłem niesamowicie i Pan Bóg pokazał mi się
w przepiękny sposób. Część w parafii była bardziej ludzka, pozna-

łem wtedy m.in. Madzię, z którą teraz się spotykam. Ta znajomość zawarta na ŚDM trwa i rozwija się naprawdę w niesamowity sposób. Za
to część w Krakowie była bardziej
duchowa. To wszystko przynosi teraz owoce i mam nadzieję, że nigdy
nie zapomnę o tym, co Jezus mi tam
przekazał.
Za to wszystko chwała Panu!!!
Ignacy

Mam na imię Magda i chodzę do
I klasy liceum. Chciałabym podzielić się swoim świadectwem z wolontariatu na Dniach w Diecezjach
na ŚDM. Z początku wiedziałam,
że będę miała dość napięty grafik, ponieważ każdego dnia budziłam się o 6, a wracałam około 22.
Nie przeszkadzało mi to. Codziennie wraz z pielgrzymami jeździliśmy
w inne miejsca, w których mieszkając w Białymstoku od urodzenia nie
byłam ani razu, lecz nie to było dla
mnie najpiękniejsze. Bardzo pozytywnie zaskoczyli mnie ludzie, którzy przyjechali. Początkowo myślałam, że rozmowy, które będę prowadzić, będą na zasadzie wolontariusz-pielgrzym, lecz tak nie było.
Między nami utworzyła się niezwykła więź, a kontakty utrzymujemy
do dziś. Wszystkie rozmowy z nimi
zapadły bardzo mocno w moją pamięć. Gdy budziłam się rano, byłam
zachwycona, że zaraz ich zobaczę
i porozmawiam, a zmęczenie i wczesna, jak dla mnie, godzina przestała
mieć jakiekolwiek znaczenie. Pod-
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czas pracy w wolontariacie nie było
czasu na przerwy ani tym bardziej
własne „zachcianki”. Pielgrzymi, ci
młodzi ludzie, nieraz w moim wieku zmienili mnie na lepsze: nauczyli uśmiechać się do wszystkich, bez
większego powodu, wyciągać rękę
do drugiego człowieka oraz co najważniejsze, nigdy nie przechodzić
obojętnie obok potrzebującego. Na
dodatek obdarzyli mnie ogromną
ilością niezapomnianych i ciepłych
uścisków! W tych dniach Pan pokazał mi wiele cudownych rzeczy oraz
mówił do mnie poprzez ludzi, których poznałam, ale także przez znajomych. Słysząc powszechnie znany
skrót oazowy „BCK - Bóg Cię Kocha” potrafiłam niemalże rozpłakać
się ze szczęścia i z tego daru, jaki dał
mi Tatuś w niebie. Szczególnie mocno trafiły do mnie także słowa hymnu ŚDM Archidiecezji Białostockiej pt.: „Masz serce gotowe”. Gotowe, aby zaufać Tobie, Panie. Zaufałam, a Bóg mi to wynagrodził w błyskawicznym tempie, ponieważ tego

samego dnia natrafiłam na Ignasia, z którym byłam na oazie w 2014
roku. Obecnie się spotykamy, a Pan
pokazuje nam piękno świata i wiele cudownych rzeczy, których nie
odkryłabym bez Niego i Ignasia.
Wszystkich doznań i odczuć, jakie miałam na ŚDM nie da się opisać i to jest piękne! I za to CHWAŁA PANU!!!!

Czyż ta młodzież nie jest wspaniała? Dzieli się wiarą jak chlebem i jest bez wątpienia przyszłością naszego Katolickiego
Kościoła, którego Panem jest
Chrystus.
Świadectwa zebrał:
ks. Andrzej Ratkiewicz

Magda

EMILIA I DANUTA
Chciałbym przedstawić naszym parafianom dwie bohaterki, rodem z naszej diecezji: Emilię Plater i Danutę Siedzikównę „Inkę”. Tak się
złożyło, że w dniu pogrzebu „Inki” i „Zagończyka”, w niedzielę, 28 sierpnia tego roku, byłem wraz z grupą pielgrzymów na starym cmentarzu
w Kopciowie, gdzie została pochowana Emilia Plater. Przy jej grobie wspomnieliśmy obie dzielne młode dziewczęta, Emilię i Inkę, które nie
wahały się oddać swego życia w obronie Ojczyzny. Modliliśmy się tam za tych wszystkich, którzy w obronie Najjaśniejszej
POLSKA JOANNA D’ARC
PROSTO Z WILNA
Emilia Plater urodziła się w Wilnie w 1806 roku, gdzie spędziła najmłodsze lata swego życia. Potem
przebywała wraz z matką w majątku
Liksna (dzisiaj na Łotwie), często też

gościła w majątku Antuzowie (dzisiaj w północnej Litwie, niedaleko
Jeziorosów). Lubiła historię, fascynowały ją mężne kobiety, zwłaszcza
Joanna d`Arc. Interesowała się sprawami społecznymi, była za uobywatelnieniem chłopów. W 1827 roku

odrzuciła oświadczyny rosyjskiego
generała Kabłukowa. Decyzję wzięcia udziału w Powstaniu Listopadowym podjęła w Antuzowie i tu napisała akt przystąpienia do powstania.

To miejsce łączy się w sposób szczególny z dziejami naszego lokalnego kościoła po II Wojnie
Światowej. Otóż po przeniesieniu Seminarium Duchownego z Wilna do Białegostoku, do seminaryjnej furty zapukał ubrany w wojskowy mundur oficer, który wyraził chęć wstąpienia do seminarium i bycia kapłanem. Był to przedwojenny Pan na Antuzowie, Mikołaj Wojnarowski. Poślubił on właścicielkę antuzowskiego pałacu - potomkinię Platerów. Po rozpoczęciu II Wojny
Światowej do Antuzowa wkroczyli Sowieci, którzy wywieźli Mikołaja i jego żonę wraz z córką do
Kazachstanu. Żona i dziecko nie przetrzymały wywózki. Osamotniony Mikołaj wstąpił do Armii
generała Berlinga. Przeszedł cały szlak bojowy jako oficer aż do Berlina. W Białymstoku został
wyświęcony na kapłana.
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Kiedy na Litwie wybuchło powstanie listopadowe, w marcu 1831
roku, Emilia obcięła swoje długie
włosy i kazała sobie i swojej towarzyszce Marii Prószyńskiej uszyć
powstańcze stroje męskie. Zorganizowała własny kilkusetosobowy oddział powstańczy. Opanowała Jeziorosy. Oddział brał udział w wielu bitwach i potyczkach, przez co został
zdziesiątkowany. Następnie Emilia
walczyła pod komendą Załuskiego
i Parczewskiego. Z czasem została
dowódcą 1. Kompanii 1. Pułku Piechoty Litewskiej i zdobyła Rosienie.
SERCE, CO NIGDY ZDRADĄ
SIĘ NIE PONIŻY
Sytuacja powstańców stawała się
coraz trudniejsza, dlatego też postanowiono złożyć broń i przedostać się do Prus. Emilia oświadczyła
gen. Chłapowskiemu: „Ja, generale,
nie zamierzam jak Pan wlec swego
wstydu za granicę! Zostało mi parę
kropel krwi, ramię zdolne do wzniesienia szabli przeciwko Moskalom,
serce mężne, co nigdy zdradą się nie
poniży”. Jakże pięknie te słowa korespondują ze słowami wypowiedzianymi ponad 100 lat później przed
inną bohaterkę - Inkę: „Powiedzcie
mojej babci, że zachowałam się jak
trzeba”.
Emilia postanawia przedrzeć się do
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przez rosyjski patrol. Uciekła jednak, schronienie znalazła we dworze w Justianowie. Powoli wracała
do zdrowia, jednak wieść o upadku
powstania ją zabiła.
Kopciowo leży kilkanaście kilometrów od polskiej granicy po litewskiej stronie. Można tam dojechać
przez Berżniki, kierując się polną
drogą do granicy. Po litewskiej stronie, po przejechaniu kilkuset metrów leśną drogą wjeżdżamy na asfaltową szosę, która wśród borów
i jezior zaprowadzi nas do Kopciowa.
Któż z nas nie zna wzruszającego
wiersza Adama Mickiewicza:
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oddziałów powstańczych na terenie Królestwa Polskiego, razem ze
swoim kuzynem Cezarym Platerem
i Marią Rzeszanowiczówną. Była
bardzo osłabiona trudami powstania. Schorowana musiała zrezygnować z dalszej wędrówki. Ukrywała
się w różnych dworach w okolicach
Sejn. We wrześniu 1831 roku trafiła
do dworu Abłamowiczów w Justianowie. Oficjalnie była boną dla dzieci, kuzynką gospodarzy i nosiła nazwisko Zielińska. W liście do swojej
cioci napisała: „Czemuż na tej ziemi
pozostać muszę, kiedy w niej przyszłości same tylko smutki postrzegam, gdy me życie nikomu niepotrzebne, a dla mnie jest tylko ciężarem”. Skrzętnie ukrywano przed nią
wiadomość o upadku powstania.
Dowiedziała się jednak. Organizm
tego nie wytrzymał. Zmarła w Justianowie 23 grudnia 1831 roku.
Została pochowana na pobliskim

W głuchej puszczy, przed chatką leśnika,
Rota strzelców stanęła zielona;
A u wrót stoi straż Pułkownika,
Tam w izdebce Pułkownik ich kona.
Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze,
Wódz to był wielkiej mocy i sławy,
Kiedy po nim lud prosty tak płacze
I o zdrowie tak pyta ciekawy.
Kazał konia Pułkownik kulbaczyć,
Konia w każdej sławnego potrzebie;
Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć,
Kazał przywieść do izby - do siebie.
Kazał przynieść swój mundur strzelecki,
Swój kordelas i pas, i ładunki;
Stary żołnierz - on chce jak Czarniecki.
Umierając, swe żegnać rynsztunki.

cmentarzu w Kopciowie, pod nazwiskiem Zielińska. Dopiero kilkanaście lat po jej śmierci, miejscowy
proboszcz, ks. Helman, odważył się
umieścić na pomniku jej prawdziwe
nazwisko.
Każdy bohater ma jednak swoją własną, legendarną wersję wydarzeń, która jest przekazywana wśród
miejscowej ludności z ust do ust.
Także my ją usłyszeliśmy…
Białą Hańczą rybacy przywieźli Emilię Plater do Kopciowa, skąd
miała przedostać się do Sejn i dalej,
do Warszawy. Udało się jej przejść
tylko 300 metrów, została zraniona

A gdy konia już z izby wywiedli,
Potem do niej wszedł ksiądz
z Panem Bogiem;
I żołnierze od żalu pobledli.
A lud modlił się klęcząc przed progiem.
Nawet starzy Kościuszki żołnierze,
Tyle krwi swej i cudzej wylali,
Łzy ni jednej - a teraz płakali
I mówili z księżami pacierze.
Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy;
Już przed chatą nie było żołnierza,
Bo już Moskal był w tej okolicy.
Przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza,
Na pastuszym tapczanie on leży W ręku krzyż, w głowach siodło i burka,
A u boku kordelas, dwururka.
Lecz ten wódz, choć
w żołnierskiej odzieży,
Jakie piękne dziewicze ma lica?
Jaką pierś? - Ach, to była dziewica,
To Litwinka, dziewica-bohater,
Wódz Powstańców - Emilija Plater!
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INKA - „PANNA WYKLĘTA” Z NAREWKI
Smutny wiersz, ale jednocześnie
ukazujący powstańcze bohaterstwo
kobiet. Ile w nim patriotyzmu, narodowej dumy, pochwały żołnierza! I ile podobieństwa pomiędzy
bohaterką powstania listopadowego
a bardziej nam współczesną, z naszej diecezji, z Narewki, legendarną
„panną wyklętą” Inką, która została
zabita 28 sierpnia 1946 roku, a więc
dokładnie 70 lat temu. Podróżując
śladami Emilii idziemy też śladami
Inki. W internecie krąży jakże piękny, jakże wzruszający, jakże głęboki
wiersz o Ince:
Inka (1928-1946) - pisane tej nocy
To przecież nastolatka tylko.
Śmieszny kołnierzyk przy sukience.
Jeszcze bawiła się przed chwilką,
Włosy spinała tak naprędce.
A tu przysięga - słowa wielkie!
I ona przy nich całkiem tycia:
„W obliczu Boga walczyć będzie
Aż do ofiary swego życia”
Już tatuś z mamą dali przykład
I czy jest wierna - patrzą z nieba.
Śmierć czasem to powinność zwykła,
Więc się zachowa tak, jak trzeba...
Jak to jest - zabić nastolatkę?
Blask zgasić w oczach, zamknąć usta?
Przerwać marzenia, co ukradkiem
Snuły się nawet w celi pustej?
Ktoś wydał wyrok i żył dalej.
Ktoś milczał - nie wydobył głosu.
Ktoś prawdy nie chce słuchać wcale.
Ktoś ma awersję do patosu...
Lecz to zdarzyło się pod słońcem!
Umarła pięknie jak natchniona!
Na krzyżu Chrystus konający
Otworzył Ince swe ramiona.

Inka była córką leśniczego Wacława Siedzika i Eugenii z Tyminskich.
Urodziła się w 1928 roku w Guszczewinie koło Narewki, na skraju
Puszczy Białowieskiej, kierując się
na Masiewo. Wychowała się w patriotycznej rodzinie. Jej ojciec był
dwukrotnie wywieziony na Sybir:
w 1913 i 1940 roku. Wstąpił do Armii Andersa. Wycieńczony, zmarł
w Teheranie. Matka należała do Armii Krajowej. Aresztowana w 1942
roku przez Gestapo w Białymstoku została przez Niemców zamordowana, ciało jej spoczęło w jednym z masowych grobów okalających Białystok: Grabówka? Pietrasze? Nowosiółki? Danuta uczyła się
w szkole Sióstr Salezjanek w Różanymstoku. W 1943 roku złożyła przysięgę AK i przeszła szkolenie na sanitariuszkę. Po wojnie została aresztowana, ale w okolicach
Narewki została uwolniona z komunistycznego konwoju przez patrol „żołnierzy wyklętych”. Od tej
pory była sanitariuszką w ich oddziałach, między innymi u późniejszego znanego historycznego pisarza, nad którym pastwił się później
w latach sześćdziesiątych tow. Władysław Gomułka, Pawła Jasienicy.
Następnie Inka była sanitariuszką
i łączniczką w oddziałach na Pomorzu. Wysłana do Gdańska po zaopatrzenie medyczne została aresztowana 20 lipca 1946 roku. Nie miała
jeszcze osiemnastu lat. Komunistom
jednak to nie przeszkadzało, by postawić jej fikcyjne zarzuty rozstrzeliwania funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Inka natomiast, wręcz
przeciwnie, potrafiła także swoim
wrogom opatrzyć rany po bitwie czy
potyczce. Prokurator na procesie
Inki, Wacław Krzyżanowski, żądający kary śmierci dla osoby niepełnoletniej, nie poniósł żadnej odpowiedzialności, co więcej - został pochowany w Koszalinie w 2014 roku
z honorami wojskowymi. Tę bohaterską dziewczynę pochodzącą
z naszej archidiecezji rozstrzelano
w Gdańsku 28 sierpnia 1946 roku.
Testament Inki? W grypsie przesłanym z gdańskiego więzienia do

swoich sióstr napisała: „Powiedzcie
babci, że zachowałam się jak trzeba”.
Stojąc przed plutonem egzekucyjnym zawołała: „Niech żyje Polska!”.
CZY MY DZIŚ ZACHOWUJEMY
SIĘ „JAK TRZEBA”?
Czy dzisiaj potrafimy zachować się
tak, jak trzeba? Czy stojąc przed plutonem egzekucyjnym Parlamentu
Europejskiego jesteśmy zdolni wykrzyczeć słowa Niech żyje Polska?
Niemy krzyk tych słów rozlega się
na cmentarzu powstańców listopadowych w Kopnej Górze, gmina Supraśl. Podobnie jak Emilia, duży oddział powstańców listopadowych
z Litwy pod dowództwem Józefa
Zaliwskiego przedzierał się do Polski, by dalej walczyć. Upalny lipiec
1831 roku. Z przekazywanej z ust do
ust informacji w Kopciowie i okolicach mówiono, że Emilia Plater
wpadła w zasadzkę urządzoną przez
carskich żołnierzy i ranna została.
Odpoczywający w okolicach Sokołdy i Kopnej Góry powstańczy oddział z Litwy został nocą napadnięty przez carskich siepaczy: rozegrała się bitwa, w której wyczerpani powstańcy przegrali. Wielu z nich zginęło. Dziś, tak jak Emilia, spoczywają na cmentarzu. Tak jak Inka
powstańcy ci zostali pochowani
w trudnym do odnalezienia miejscu. Dziś ich doczesne szczątki zostały odnalezione. Dziś, tak jak Inka,
spoczywają w godnym miejscu. Ich
groby - Emilii, Inki, powstańców Józefa Zaliwskiego wołają do nas: Zachowaliśmy się tak, jak trzeba.

Chwała bohaterom! Niech Pan da
im wieczny pokój.
ks. Wojciech Łazewski
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ULICE NASZEJ PARAFII: ULICA MORELOWA
POCHODZENIE MORELI
W Cesarstwie Rzymskim za czasów
Augusta morela pojawiła się właśnie
z terenów Armenii. Dlatego też barwa morelowa jest trzecim kolorem
na fladze ormiańskiej. Kolor czerwony na fladze ormiańskiej symbolizuje krew przelaną za Ojczyznę
i chrześcijaństwo, niebieski symbolizuje niebo, a morelowy (pomarańczowy) twórczy i pracowity charakter narodu ormiańskiego i jego
przywiązanie do Chrystusa.
Armenię uważa się za najstarszy
kraj chrześcijański. Król Armenii
Tridates III ustanowił chrześcijaństwo religią państwową w roku 301:
w Cesarstwie Rzymskim rozpoczęły się wtedy krwawe prześladowania chrześcijan za Dioklecjana. Cesarz Konstantyn Wielki zniósł dopiero prześladowania wyznawców
Chrystusa w kilkanaście lat później,
w roku 313. W jakiś więc pośredni co prawda sposób morele przypominają nam początki chrześcijaństwa w naszym kraju - wszak to
już 1050 lat. Kolor morelowy niech
uzmysłowi nam, jaki jest charakter
naszego narodu, na tle innych narodów Europy: myślę, że cechuje go
przywiązanie do Kościoła Chrystusowego, do Maryi, Matki Chrystusa
i naszej Matki, a także patriotyzm.
Goryczą może natomiast napełniać
fakt, że niektóre frakcje Parlamentu
Europejskiego usiłowały wprowadzić do rezolucji na temat Polski nakaz, byśmy łamali piąte przykazanie
„nie zabijaj”.
Chociaż morele przybyły do Cesarstwa Rzymskiego z Armenii to jednak ich ojczyzny trzeba szukać głębiej w Azji: to tereny Kirgistanu,
Chin i Korei. Stamtąd dzięki karawanom dotarły do Armenii i Azji
Mniejszej oraz Syrii i Palestyny. Morela rozprzestrzeniła się także wokół basenu Morza Śródziemnego.
Dotarła także do dzisiejszej Polski,
zwłaszcza do rejonu tarnobrzeskiego. Nie jest jednak uprawiana na
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Ulica Morelowa w naszej parafii znajduje się w pobliżu ulic Dębowej i Cedrowej. Morela po łacinie to „prunus armeniaca”, czyli śliwa
armeńska. Skąd to nawiązanie do Armenii?

szeroką skalę, ponieważ jest bardzo
wrażliwa - jeżeli chodzi o pączki - na
mróz. Dzisiaj uprawia się ją głównie
w Turcji, Iranie, Uzbekistanie, Algierii i we Włoszech.
MORELA W PIŚMIE ŚWIĘTYM
Powstaje pytanie: czy morela występuje w Piśmie Świętym? Niektórzy
znawcy przedmiotu uważają, że hebrajskie słowo tappuah oznacza morelę. Występuje ono dwa razy w Pieśni nad Pieśniami (2,3 i 8,5) i raz
w Księdze Joela (1,12). Biblia Tysiąclecia, podobnie zresztą jak Wulgata, tłumaczy ten wyraz jako „jabłoń”. Argumentuje się, że ten hebrajski wyraz nie może oznaczać
moreli, ponieważ nie była ona charakterystyczną rośliną dla Ziemi
Świętej. Niektórzy egzegeci wskazują jednak na fakt, że na przykład Salomon miał w swoich ogrodach rośliny sprowadzone nawet z dalekich
krajów. Wojny i wymiana gospodarcza prowadziły także do wprowadzenia nowych roślin, które nieraz
sprowadzano nawet z otaczającą je
bryłą ziemi.
W Pieśni nad Pieśniami (2,3) oblubienica porównuje swego oblubieńca do moreli (jabłoni?) wśród in-

nych drzew. Wyróżnia się to drzewo
tym, że daje wspaniały cień i słodkie
owoce. Dialog oblubieńca z oblubienicą w Pieśni nad Pieśniami możemy interpretować jako rozmowę pomiędzy Chrystusem (oblubieniec)
a Kościołem (oblubienica). Ukazuje
on, że warto być z Chrystusem, który chroni nas od złowrogiego żaru
tego świata i daje nam pokarm, abyśmy mogli iść właściwą drogą do
Niego.
W zupełnie innym kontekście występuje opisywane wyżej drzewo
w Księdze Joela (1,12). Prorok zapowiada przyjście dnia Jahwe, który
poprzedzi plaga szarańczy. Joel wzywa trzy różne grupy ludzi, by opłakiwały spustoszenie, miedzy innymi
rolników uprawiających winnice,
sadowników: „Uschła winna latorośl i zwiędło drzewo figowe, drzewo granatowe i palma daktylowa
i morela (jabłoń?)”.
MORELA W LITERATURZE
Cytowany już kilka miesięcy wcześniej Ksiądz Konstanty Damrot
(1841-95), pisarz i działacz narodowy na Górnym Śląsku, autor zbioru
patriotycznych wierszy zatytułowanego „Z niwy śląskiej”, tak pisze:
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Kto chce niech chwali
więc laury, morele,
Palmy i cedry libańskie;
Z nimi wszystkimi ty mierzysz się śmiele
Lipowe drzewo słowiańskie.

Ksiądz Damrot zwraca nam uwagę
na to, że chociaż marzymy czasami
o tym, by powędrować gdzieś daleko, tam gdzie rosną drzewa laurowe,
palmy, morele czy cedry, to jednak
powinniśmy podziwiać naszą piękną roślinność, chociażby drzewa lipowe, tak bardzo charakterystyczne
dla naszego kraju.
Okazuje się jednak, że mieliśmy kiedyś tereny nadające się do uprawy
moreli. To przedwojenne Zaleszczyki i okolice przy granicy z Rumunią.
Oto fragment artykułu z poznańskiego pisma „Wielkopolska Ilustracja” z roku 1929, autorstwa H. Świtalskiego „Wśród gajów morelowych Zaleszczyk”:
„Miano ‘Polska Riviera’ przylgnęło do jaru dniestrowego, ciągnącego się od Zaleszczyk do Okopów św.
Trójcy. Okolice te mają istotnie wiele cech klimatu południowego, bujną roślinność i stosunkowo niewielką ilość opadów atmosferycznych.
Na pierwszy plan z pośród tamtejszych miejscowości wybijają się Zaleszczyki, wykazujące coraz więk-

szą frekwencję letników i mające
dużo danych, by stać się w niedalekiej przyszłości pierwszorzędną stacją klimatyczną i miejscem uzdrowiskowym. Zaleszczyki leżą w kotlinie nad Dniestrem, który na przestrzeni kilkunastu kilometrów stanowi granicę polsko-rumuńską. Ze
stoku jaru, wznoszącego się tarasowato ku północy, otwiera się prześliczny widok na cały obszar Zaleszczyk, tworzący półwysep w kształcie podkowy, z trzech stron otoczony rzeką. (...) Samo miasteczko (ok.
6000 mieszkańców), tonące w ogrodach morelowych, przedstawia się
z daleka malowniczo, dzięki biało tynkowanym budynkom, pokrytym blachą cynkową. (...) Najlepszy w Polsce, lessowaty czarnoziem
i prawie południowy klimat stanowią idealne warunki dla hodowli moreli, kawonów, melonów, winnej latorośli, papryki, tytoniów południowych, jarzyn i in. Państwowy Zakład Ogrodniczy w Zaleszczykach spełnia od szeregu lat pionierską pracę w podnoszeniu kultury ogrodniczej w rejonie Zaleszczyk.
Produkcja moreli stale wzrasta i wynosi na sezon około 25 wagonów.
Rok rocznie powstają w Zaleszczykach nowe plantacje moreli, winnej
latorośli oraz tytoniów”.

Tych, którzy są wrażliwi na kolory,
zachęcam do rozpoznawania tego
koloru chociażby w przyrodzie, na
przykład proszę odnaleźć morelowe
chmury, tak jak odnalazła je Helena
Boguszewska (1890-1978) w cyklu
powieściowym „Polonez”:
„Na wysokim niebie morelowe
chmurki ułożyły się porządnie w jakiś ogromny system, drabiniasty czy
piramidalny”.
Zapach moreli i ich kolor kojarzy się
poetom z latem.
Morelowe Lato
widziałam dzisiaj
morelowe lato
wędrowało zwiewnym krokiem
w aksamitnej sukience
w perełkowej rosie
przeglądało jaskrów lica
w pajęcznice łapało
słońce marzące
w jedwabnych chmurach
spisywało przygody
serc morelowych
nagietkami ozdabiając
nadzieje nowe
lato o zapachu moreli
i słonecznikowym uśmiechu
Twoje i moje lato
ks. Wojciech Łazewski

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
Ruch Światło-Życie - co to takiego? Z czym się kojarzy? Na pewno wiele osób o nim słyszało, ale czy wszyscy wiedzą,
czym tak naprawdę jest?
WSPÓLNOTA RODEM Z POLSKI
Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako oaza) to jeden z ruchów odnowy Kościoła w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II.
Powstał w Polsce, a jego założycielem był Sługa Boży ks. Franciszek
Blachnicki, który urodził się w 1921
roku. W młodości był aktywnym
harcerzem, natomiast po maturze
podjął służbę wojskową. Za działalność konspiracyjną został skazany na karę śmierci, którą później zamieniono na 10 lat więzienia.
Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum
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OAZA W KAZIMIERZU
W naszej parafii Ruch Światło-Życie
działa już od wielu lat i wciąż cieszy
się dużą popularnością. Każdego
roku dołączają do niego nowe osoby.

3

NASZE WSPÓLNOTY

jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd
przychodzi i dokąd podąża. Tak jest
z każdym, który narodził się z Ducha
(J 3,8). I tak też było z Blachnickim.
Narodził się na nowo z Ducha Świętego. W czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się jego nagłe i cudowne nawrócenie. Odkrył
Jezusa i poczuł, czym jest osobowa
wiara i relacja z Chrystusem. Postanowił powierzyć Mu swoje życie, zaufać bezgranicznie głosowi, który
usłyszał w sercu i oddać się Jezusowi na służbę.
Po wyjściu z więzienia Blachnicki wstąpił do Śląskiego Seminarium
Duchownego w Krakowie, a w 1950
roku przyjął święcenia kapłańskie.
Od początku pracy duszpasterskiej
organizował akcję pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, organizował dziecięce rekolekcje (Oaza Dzieci Bożych), a w kolejnych latach metodę 15-dniowych rekolekcji skierowanych do różnych grup młodzieży, dorosłych i całych rodzin (tzw.
Domowy Kościół, czy też Oaza Rodzin). Po dziś dzień ruch gromadzi
ludzi w różnym wieku i różnej profesji. Co więcej, członków oazy ciągle przybywa, bo Ruch Światło-Życie jest dla każdego. Nigdy nie jest za
późno, żeby do niego dołączyć.

Aktualnie nasza wspólnota liczy 65
młodych ludzi, a opiekunem-moderatorem jest ksiądz Mateusz Wasilewski. Jej członkowie służą Bogu
i ludziom poprzez aktywne włączanie się w życie Kościoła. Elementem formacji w ciągu roku są cotygodniowe spotkania w małych grupach, prowadzone pod okiem animatora. Są one okazją do wspólnego odkrywania i przeżywania wiary, a także do zawiązywania przyjaźni między uczestnikami.
Głównym punktem formacji oazowej jest uczestniczenie we wspólnotowych Mszach Świętych. Odbywają się one w piątki o godzinie 18:00
i niedzielę o godzinie 9:30, podczas
których dbamy o liturgiczną i mu-

zyczną oprawę Eucharystii.
W piątki po liturgii wszyscy gromadzimy się na spotkaniu wspólnotowym, na którym modlimy się, dzielimy swoimi przeżyciami, rozmawiamy na różne nurtujące nas tematy oraz słuchamy konferencji. Po
spotkaniu animatorzy wraz z księdzem zbierają się na odprawie, podczas której omawiają bieżące sprawy. W czasie adwentu przygotowujemy jasełka, wykonujemy ozdoby świąteczne, a podczas Wielkiego Postu stroiki na stół wielkanocny.
Oprócz tego kilka razy w roku organizowane są weekendowe wyjazdy rekolekcyjne. Dzięki nim możemy odpocząć od rzeczywistości dnia
codziennego, spędzić razem czas na
modlitwie, posiłkach, a także różnych zabawach. W okresie ferii zimowych organizujemy półkolonie,
podczas których aktywnie spędzamy każdą chwilę. Uczestnicy także
bardzo chętnie biorą udział w dyskotekach.
Po przebytej formacji rocznej animatorzy wraz ze swoimi grupami
wyjeżdżają na dwutygodniowe rekolekcje wakacyjne. Jest to czas podsumowania minionego roku, a zarazem ścisłe przygotowanie do rozpoczęcia pracy w nadchodzącym roku
formacyjnym.
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OAZA ZMIENIA ŻYCIE… NA LEPSZE
Nic nie odda lepiej wartości dzieła
oazy niż świadectwa uczestników:
Bycie animatorem to dla mnie wielka odpowiedzialność. Odpowiedzialność za siebie i swoją relację z Bogiem, ale również za to, co przekazujemy uczestnikom. Ważny jest
nasz przykład życia, który ma być
świadectwem miłości Boga, i który ma zachęcać uczestników do własnej pracy nad sobą. Udział w oazie
w charakterze animatorki daje mi
także wielką satysfakcję patrzenia na
swoich podopiecznych, którzy poznając Boga, rozwijają indywidualną relację z Chrystusem, naszym Przyjacielem. Cieszę się, że mimo ery gier
komputerowych i rozmów przez internet, jest w naszej parafii młodzież,
która poświęca czas Bogu. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej
i do naszej wspólnoty dołączą nowe
osoby.
An. Ewelina Sawicka

Jestem w oazie od 5 lat. Udział w Ruchu Światło-Życie bardzo zmienił
moje życie. Poznałem wielu przyjaciół i znajomych oraz nauczyłem się
patrzeć najpierw na potrzeby innych
ludzi, a dopiero potem na swoje.
Patryk Waszkiewicz
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Oaza jest dla mnie więzią z Jezusem, to właśnie dzięki niej poznałem
prawdziwy świat. Poznałem to, czego nie znałem przedtem, m.in. Biblię
i przykazania w niej zapisane. Spotkałem także wiele osób, które są ze
mną w każdej trudnej chwili. Do pełnego działania wspólnoty potrzebni są animatorzy, którzy także trwają w jedności z Chrystusem. Mój animator Karol pomaga mi w dążeniu
do Jezusa. Dzięki cotygodniowym
spotkaniom ciągle odkrywam to, co
mi nakazuje Zbawiciel. Bardzo się
przywiązałem do swojej grupy, dzięki niej nadal trwam aktywnie w oazie i staram się być świadkiem Chrystusa.
Paweł Chmielewski

DOŁĄCZ DO NAS!
Oaza to więcej niż tylko modlitwa,
więcej niż wspólnota. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że dla większości oaza to część życia. To ona sprawia, że młody człowiek poznaje osoby, które wyznają podobne wartości,
które są dla siebie nawzajem wsparciem we wzrastaniu w wierze. To tutaj są kształtowane właściwe priorytety i zawierane prawdziwe przyjaźnie.
Przyczyń się do tego wielkiego dzieła, niezależnie w jakim wieku jesteś.
Podsuń ten artykuł komuś bliskiemu: córce, wnuczkowi, czy też koledze, koleżance, a jeśli jesteś uczniem
piątej lub szóstej klasy szkoły podstawowej czy uczniem gimnazjum dołącz do nas jak najszybciej, czekamy właśnie na Ciebie!
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbywają się w piątki po mszy o godzinie 18.00!
„Ten, kto prowadzi życie modlitwy, jest żywym chrześcijaninem”
(ks. Franciszek Blachnicki)
Magda Baranowska,
Karol Wojciula,
Ania Pruszyńska

ŚWIĘTA MATECZKA OD „CIEMNOŚCI”

ŚWIĘTOŚĆ RODZI SIĘ W RODZINIE
Matka Teresa, a właściwie Agnes
Gonxha Bojaxhiu, urodziła się
26 sierpnia 1910 r. w Skopje (Macedonia). Święta już od najmłodszych
lat wychowywała się w atmosferze
szacunku i miłości do osób ubogich.
Moje dzieci, nie bierzcie do ust nawet kęsa, jeśli wcześniej nie podzielicie się z innymi - tak często mawiali jej rodzice. Te słowa bardzo głęboko wyryły się w sercu młodej kobiety, która całe późniejsze życie poświeciła pomocy najuboższym. To
właśnie miłość do drugiego człowieka, a także pokora, z którą znosiła wszelkie trudności, okazały się jej
drogą do świętości.
MISJONARKA MIŁOŚCI
W 1949 r. założyła Zgromadzenie
Sióstr Misjonarek Miłości, którego głównym charyzmatem jest wolna pomoc najuboższym z ubogich.
Matka Teresa w każdym chorym
i potrzebującym widziała Chrystusa. Kiedy dotykam ich cuchnących ran, wiem, że dotykam samego
Chrystusa, Tego, którego przyjmuję
w Komunii Świętej pod postacią chle-
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ba. Świadomość ta dodaje mi wiele sił. Często powtarzała, że nie ma
im nic do zaoferowania, więc jedyne
co może zrobić, to dać im uśmiech
i miłość.
Święta Mateczka stawała w obronie
życia w każdym jego aspekcie. Ludzie i narody niszczący życie przez
aborcję lub eutanazję, należą do najbiedniejszych. Żadna ręka ludzka nie
powinna odbierać życia, bowiem jest
ono życiem Boga w nas, nawet w nienarodzonym dziecku - mawiała.
CIEMNOŚĆ DUCHOWA
Przez niemalże całe życie doświadczała straszliwych ciemności duchowych. Mimo to, starała się jak najlepiej odpowiadać na zaproszenie,
które skierował do niej Jezus: Pójdź,
bądź moim światłem i docierać w te
wszystkie miejsca, w których brakowało nadziei i miłości.
Matka Teresa otrzymała wiele nagród i odznaczeń za postawę służby wobec bliźnich i działania na
rzecz pokoju. Nigdy jednak się tym
nie szczyciła, wręcz przeciwnie,
w skromności powtarzała: Ja nie robię nic. To On wszystko robi. Jestem

NASI ŚWIĘCI

4 września 2016 r. Papież Franciszek ogłosił nową Świętą Kościoła Powszechnego - Matkę Teresę z Kalkuty. „Jeśli kiedykolwiek będę Świętą
- na pewno będę Świętą od „ciemności”. Będę ciągle nieobecna w Niebie, aby zapalać światło tym, którzy są w ciemności na ziemi” - w tych
słowach wyraża się cała misja i posłannictwo św. Matki Teresy.

tylko narzędziem w Jego ręku. Tego
jestem bardziej pewna niż własnego
życia. Mimo iż spotkania z dziennikarzami sprawiały jej trudność, starała się czynić wszystko ku zbawieniu dusz. Często powtarzała: Nie
znoszę być fotografowana, ale staram się ze wszystkiego zrobić użytek na chwałę Bożą. Kiedy pozwalam zrobić sobie zdjęcie, proszę Jezusa, aby w tym czasie zabrał jedną duszę z czyśćca do nieba.
Zmarła w opinii świętości 5 września 1997 r. Sześć lat później, 19 października 2003 r. została ogłoszona
błogosławioną przez papieża Jana
Pawła II. Był to jeden z najszybszych procesów beatyfikacyjnych
w historii Kościoła. Od 4 września tego roku możemy Ją czcić jako
Świętą Kościoła Powszechnego.
Uczmy się od nowej świętej miłości do drugiego człowieka, szczególnie tego najbardziej potrzebującego.
Bo cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili - mówi Jezus.
					
			
Beata Bolesta
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FILM
„SMOLEŃSK” ANTONIEGO KRAUZEGO

Na początku września na ekrany kin
wszedł ważny, aczkolwiek w opinii wielu osób kontrowersyjny i niepotrzebny film „Smoleńsk”. Porusza on temat
jednego z najboleśniejszych wydarzeń
w historii naszego kraju - katastrofy
smoleńskiej, w której zginął Prezydent
Polski Lech Kaczyński z małżonką, całe
dowództwo wojskowe, prezesi najważniejszych instytucji w państwie i wiele
innych zasłużonych dla kraju osób. Powiem szczerze, że czekałem na ten film.
Nie liczyłem oczywiście, że rozwieje on
wszelkie wątpliwości, które pojawiły się
na przestrzeni sześciu lat od katastrofy,
czy też, że rzuci nowe światło na to bolesne wydarzenie. Czekałem na premierę przede wszystkim dlatego, by zweryfikować tę całą burzę medialną wokół filmu i słowa krytyki, jakie pojawiały się szczególnie wśród liberalnych środowisk. Czekałem na „Smoleńsk” także dlatego, że lubię produkcje, które odnoszą się do prawdziwych wydarzeń,
niejednokrotnie trudnych i budzących
kontrowersje. Pamiętam, jak z wypiekami na twarzy oglądałem w latach 90.
film „JFK”, o zamachu na prezydenta Kennedy’ego. Był on rezultatem pracy wybitnego amerykańskiego reżysera Oliviera Stone’a, w oparciu o książkę
Jima Marrsa. Kiedy ta produkcja pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, nikt
nie odważył się szkalować ani reżysera,
ani aktorów w nim grających, a Amerykanie tłumnie zapełniali kina po to,
by uczciwie i obiektywnie wyrobić sobie zdanie na tak ważny dla ich kraju te-
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mat i porównać oficjalną wersję wydarzeń z wersją reżysera.
I podobnie odbieram film „Smoleńsk”.
Niestety, film Antoniego Krauzego bardzo odbiega poziomem artystycznym
nie tylko od amerykańskiej produkcji, ale też od ważnych polskich filmów
opartych na śledztwie dziennikarskim,
jak „Człowiek z marmuru”, czy „Człowiek z żelaza” Andrzeja Wajdy. Do minusów „Smoleńska” zaliczyłbym słabą
dramaturgię, miejscami nierówne tempo filmu, czy niefortunnie dobraną aktorkę do głównej roli dziennikarki (chociaż trudno powiedzieć, czy słabość tej
roli wynika z ograniczonych umiejętności aktorskich, czy też z konstrukcji
postaci zapisanej w scenariuszu filmu).
Beata Fido pod względem aktorskim
to niestety nie Krystyna Janda. Nie widać w niej tej jednoznacznej i wyrazistej
przemiany, o którą w filmie chodzi. Ponadto, kilka fragmentów filmu można
byłoby usunąć bez uszczerbku dla całej produkcji. Każdy kto obejrzy „Smoleńsk” będzie wiedział, o jakie momenty mi chodzi. To chyba najsłabsze punkty filmu. Ale trzeba oddać, bądź co
bądź, wybitnemu polskiemu reżyserowi, że wiele scen zasługuje na uwagę. Są
momenty dobre i mocne, jak chociażby wymowna i wierna oryginałowi scena wystąpienia śp. prezydenta Kaczyńskiego w Gruzji, niezwykle wzruszająca, metafizyczna scena spotkania poległych w Katyniu z tymi, którzy zginęli w Smoleńsku, czy przepięknie skonstruowana i świetnie zagrana przez Aldonę Struzik rola żony po gen. Błasiku.
Nieźle postać prezydenta Kaczyńskiego odtworzył Lech Łotowski. Ale nie
aspekt artystyczny w tym filmie jest najistotniejszy. Nie o artyzm w tym filmie
chodzi. Film broni się tym, że daje do
myślenia. Ani przez chwilę nie odniosłem wrażenia, że ten film narzuca mi
taki, czy inny sposób myślenia, jak to
się często pojawia w opiniach krytyków
i polityków. Nie sądzę też, że może być
on źródłem jeszcze głębszych podziałów w Polsce. Ten film po prostu stawia
pytania i pobudza do refleksji, dlaczego
miały miejsce takie czy inne zdarzenia
poprzedzające katastrofę, takie czy inne
posunięcia mające miejsce po niej. Bez
wątpienia warto go obejrzeć. Ale idźmy
na „Smoleńsk” bez uprzedzeń…
					
		
ks. Andrzej Ratkiewicz

MUZYKA
MATE.O - PIEŚNI NASZYCH OJCÓW

To piąta solowa płyta Mateusza Otręby
i zdecydowanie największy projekt płytowy, jaki do tej pory artysta zainicjował. Muzycy nagrali wspólnie ponad 70
minut muzyki, interpretując pieśni, które powstawały na przestrzeni 1500 lat.
Utwory, jakie znalazły się na płycie, to
pieśni z dzieciństwa twórcy oraz te odkryte podczas wertowania kart starych śpiewników. Piosenki są ożywianiem tradycji jako skarbca duchowego i kulturowego, które możemy pomnażać i udzielać kolejnym pokoleniom. Wśród wybranych na ten album
pieśni są utwory regionalne oraz pieśni
średniowieczne. Znajdziemy tu m.in.
pieśń Jana Kochanowskiego „Czego
chcesz od nas, Panie” - Mate.O napisał
do niej nową muzykę inspirowaną muzyką ludową. Ta płyta to powrót do czasów, w których dzięki pieśniom ludzie
się spotykali, przybliżali do Boga i do
siebie nawzajem, a ich wspólny śpiew
był wspaniałym międzypokoleniowym
doświadczeniem.
Płyta została zrealizowana z wielkim rozmachem. W nagraniach wzięło udział kilkunastu znakomitych folkowych, jazzowych i rockowych muzyków, m.in. Natalia Niemen, Joachim
Mencel, Ewa Bem, Jan Ptaszyn Wróblewski, Brad Terry, Paweł BZIM Zarecki, Anna Maria Jopek, Mietek Szcześniak, Pat Metheny czy Mirek Stępień
(Budka Suflera). Na płycie zaśpiewały także dwa poznańskie dziecięce chóry gospel, chór Gospel Joy oraz górale
z Beskidu Żywieckiego.
Za brzmienie albumu odpowiedzialny jest sam Mate.O oraz Mirek Stępień.
Do zmiksowania krążka artysta zaprosił
wybitnego realizatora dźwięku, laureata
nagrody Grammy - Voytka Kochanka.
Monika Kościuszko-Czarniecka
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Opowieści Siostry Basi - Wszystko mi wolno, ale…
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Asia wróciła opalona i zadowolona z wakacyjnych wojaży. Po powrocie ze wspaniałej wycieczki, cały miesiąc spędziła jeszcze nad morzem, korzystając z zaproszenia wujostwa. Ostatnie chwile wakacji poświęcała na przygotowanie podręczników i przyborów szkolnych. Pomagała także młodszemu rodzeństwu Kasi i Grzesiowi. Rodzice po
krótkim urlopie musieli wrócić już do pracy, więc ona jako najstarsza pilnowała wszelkich przygotowań. Cała trójka najbardziej lubiła wieczory, chwile kiedy po wspólnej kolacji każdy mógł opowiedzieć o tym, co w czasie dnia
wydarzyło się ciekawego. Na dzisiejszy wieczór Asia zaplanowała pokaz zdjęć z wakacji. Rodzina zasiadła przed
komputerem. Kasia dokładnie o wszystko wypytywała i przyglądała się bacznie każdej fotografii.
- Asiu, kto jest na tym zdjęciu? – zapytała.
Dziewczynka zamyśliła się.
- To znajomi wujka, mieszkaliśmy u nich przez parę dni. Mają dom położony w lesie, daleko od miasta. Pan Jurek
jest leśniczym, a to jego żona, pani Julia. Tu natomiast stoją ich dzieci: Karolinka, a obok niej Robert. Państwo Romańscy, bo tak się nazywają, poprosili nas, to znaczy mnie i Krzyśka, byśmy zaopiekowali się dziećmi i gospodarstwem podczas ich wyjazdu na wesele.
- Wujek na to pozwolił? - mama zaniepokoiła się.
– Tak mamusiu – odpowiedziała Asia - Krzysiek często przebywa u państwa Romańskich, zna tam każdy kąt. Dzieci są grzeczne, gospodarstwo niewielkie, pracy raczej mało. Pani sąsiadka miała na nas oko. Pan Jurek pozwolił
nam rozpalić grilla. Mogliśmy także zaprosić kolegów i koleżanki z sąsiedztwa. Nasi gospodarze wraz z wujkiem
wyjechali we czwartek wieczorem. W piątek szybko uwinęliśmy się
z obowiązkami, a wieczorem przyszli koledzy i koleżanki. Usiedliśmy w ogrodzie, dzieci już usnęły
i ktoś wpadł na pomysł, by zapalić grilla. Zaczęłam oponować tłumacząc, że przecież to piątek, a mamy tylko
kiełbaski i boczek, a nie ryby. Krzysiek też trochę się wahał, ale inni nas przegłosowali. Najpierw nie chciałam jeść,
jednak zaczęli się ze mnie wyśmiewać i uległam.
- Nie pościłaś w piątek? – szczerze zdziwiła się Kasia.
Asia miała czerwone policzki i patrząc siostrze prosto w oczy powiedziała:
- Wstyd mi Kasiu, ale nie pościłam. To jeszcze nie wszystko – ciężkie westchnienie potwierdzało fakt, że trudno jest
jej o tym mówić –potem ktoś włączył płytę i zaczęły się tańce – kontynuowała - też
z początku nie chciałam, ale uległam chociaż wiem, że nie takie wartości wpajacie nam w domu. Sobota
upłynęła nam na spacerach i poznawaniu okolicy, to znaczy, ja poznawałam, a Krzysiek był przewodnikiem. To
bardzo niewielka miejscowość, tylko kilkadomów, ale pięknie położona. Zobaczcie jaki cudny las – Asia pokazywała zdjęcia.
- Wieczorem, kiedy dzieci poszły spać – opowiadała dalej - przyszła pani sąsiadka i zaproponowała, że posiedzi
z maluszkami, a my możemy pójść do dyskoteki. Skorzystaliśmy z propozycji, bawiliśmy się świetnie. Wróciliśmy
około dwudziestej trzeciej, byliśmy bardzo zmęczeni. Zanim umyliśmy się i nim
wyprasowałam pranie, było po dwudziestej czwartej. Nagle olśniło mnie, że jeżeli chcę uczestniczyć
w niedzielnej Mszy św., sprawowanej w oddalonej o cztery kilometry kaplicy, o godzinie ósmej, muszę wstać parę
minut po szóstej.
- To nie mogłaś pójść na późniejszą Mszę św.? – zapytała Kasia.
- Nie, to jedyna Msza św., w niedzielę, ksiądz przyjeżdża z pobliskiego miasteczka. Powiedziałam Krzyśkowi, że
musimy wcześnie wstać, ale mnie wyśmiał i zapewnił, że on nie idzie. Przez chwilę pomyślałam podobnie. Przypomniały mi się jednak słowa, które często powtarzał nam ksiądz na
lekcjach religii: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”. Pamiętam, że tak pisał św. Paweł do Koryntian. Miałam i tak już duże wyrzuty sumienia spowodowane tym, że nie obroniłam swojego zdania w piątek.
Nie przyniosło to korzyści mojej duszy. Nastawiłam budzik, a rano byłam zdumiona, bo maluchy wstały wcześniej
niż ja, same się ubrały, zjadły śniadanie i gotowe do drogi czekały, by pójść na Mszę św. Dzielnie pokonały te osiem
kilometrów i wcale nie narzekały, że bolą je nóżki.
- Aż osiem kilometrów – nie mogła uwierzyć Kasia.
- Tak, one tak chodzą w każdą niedzielę. Dobrze, że przed Mszą Świętą ksiądz przyszedł do konfesjonału. Mogłam
się wyspowiadać i z czystym sercem uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. To wszystko pozwoliło mi jeszcze bardziej
przekonać się, że warto dokonywać mądrych wyborów, bo:
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”.
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Zgadnij kto to?

Zakonnica, założycielka zgromadzenia zakonnego, laureatka Nagrody Templetona oraz Pokojowej Nagrody Nobla.
Otrzymała również najwyższe indyjskie odznaczenie państwowe – order Bharat Ratna – za pracę humanitarną. Przez
ponad 45 lat prowadziła hospicja dla umierających, ubogich, chorych i sierot. Już w latach 70. była znana na świecie
jako obrończyni biednych i bezbronnych. Założony przez nią zakon w roku jej śmierci obsługiwał 610 misji w 123 krajach (hospicja, domy dla zakażonych HIV/AIDS, trądem i gruźlicą, jadłodajnie, programy wspierające dzieci i rodziny,
domy dziecka i szkoły). Została beatyfikowana przez Jana Pawła II 19 października 2003r., natomiast w ramach Jubileuszu wolontariatu, 4 września br., podczas uroczystej Mszy Św. na placu Św. Piotra w Watykanie została przez papieża
Franciszka ogłoszona świętą i włączona w poczet świętych Kościoła katolickiego.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykreśl litery B, C, D, F, H, K, O, R, V z wykreślanki, a dowiesz się kto miedzy innymi opisał
życie Jezusa 
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Wykreśl litery B, C, D, F, H, K, O, R, V z wykreślanki po prawej stronie, a dowiesz się kto
miedzy innymi opisał życie Jezusa :)

Jakie święto obchodziliśmy we wrześniu? Odpowiedzi
szukaj korzystając z ciągu poniższych liczb i tabelki zamieszczonej po lewej stronie. :)
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81-12-35-76-94
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Jakie święto obchodziliśmy we wrześniu? Odpowied
Odszyfruj kod. Podpowiedź w ramce poniżej. :) Kto i do kogo wypowiedział
te słowa?
poniższych liczb
i tabelki zamieszczonej powyżej. 

Odszyfruj kod. Podpowiedź w ramce.  Kto i do kogo wypowiedział te słowa?
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