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Matko Różańca Świętego
Prowadź nas przez tajemnice radosne i bolesne,
do tajemnic światła i chwały.

Z posługi Kościoła

Kalendarium
3 XII – Pierwszy Piątek Miesiąca
4 XII – Pierwsza Sobota Miesiąca
5 XII – II Niedziela Adwentu
8 XII – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
12 XII – III Niedziela Adwentu
19 XII – IV Niedziela Adwentu
24 XII – Wigilia Bożego Narodzenia
25 XII – Boże Narodzenie
26 XII – Święto Bożej Rodziny
31 XII – Św. Sylwestra I Papieża – zakończenie Starego
Roku
1 I – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok
2 I – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
3 I – Święto Najświętszego Imienia Jezus
6 I – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech
Króli
7 I – Pierwszy Piątek Miesiąca
8 I – Pierwsza Sobota Miesiąca
9 I – Niedziela Chrztu Pańskiego
16 I – II Niedziela Zwykła
21 I – Dzień Babci
22 I – Dzień Dziadka
23 I – III Niedziela Zwykła
25 I – Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła
30 I – IV Niedziela Zwykła
2 II – Święto Ofiarowania Pańskiego
3 II – Dzień Życia Konsekrowanego
4 II – Pierwszy Piątek Miesiąca
5 II – Pierwsza Sobota Miesiąca
6 II – V Niedziela Zwykła
11 II – Święto NMP z Lourdes – Światowy Dzień
Chorego
13 II – VI Niedziela Zwykła
14 II – Św. Cyryla i Metodego – patronów Europy
oraz św. Walentego – Dzień Zakochanych
20 II – VII Niedziela Zwykła
27 II – VIII Niedziela Zwykła

Rodziny w Kalwarii

W

dniu 12.09.2010 r. odbyła się pielgrzymka rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Była ona organizowana przez księdza proboszcza Edwarda Bąbola. Okazało się, że zdecydowało się pojechać 50 osób z naszej parafii. Cieszyliśmy się,
że dużo rodzin chciało i mogło wspólnie pielgrzymować
i atmosfera w naszej grupie też była radosna. Na tej pielgrzymce byliśmy z mężem po raz pierwszy i postanowi-

W naszej wspólnocie

Połączeni sakramentem małżeństwa:
–
–
–
–
–
–
–
–

Dariusz Chmielowski i Małgorzata Szewczyk
Zbigniew Mirochna i Agata Stołowska
James Martinovich i Magdalena Ignaczak
Łukasz Czuma i Monika Krzysztofiak
Tomasz Zaleśny i Iwona Żarnik
Krzysztof Krupiński i Kinga Pomierna
Michał Milczarczyk i Agnieszka Czekaj
Michael Krammer i Ewelina Piskorz

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.

Zmarli z naszej parafii:
–
–
–
–
–

Zofia Ryta
Anna Pieczonka
Marianna Toroń
Władysław Mazur
Marcin Orzeł

Módlmy się, by zostali zaproszeni do Domu Ojca.

Chrzest Święty przyjęli:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bartłomiej Siemieniuch, s. Krzysztofa i Katarzyny
Oskar Grzegorczyk, s. Grzegorza i Beaty
Aleksandra Toroń, c. Radosława i Anny
Fabian Fiema, s. Mariusza i Agnieszki
Antonina Bigaj, c. Daniela i Aleksandry
Jesica Rasińska, c. Romana i Marzeny
Tristan Rasiński, s. Romana i Marzeny
Nikola Wołek, c. Wojciecha i Kingi
Wiktoria Pędzich, c. Wiesława i Beaty
Mateusz Rębacz, s. Rafała i Joanny
Maja Duras, c. Pawła i Anny
Robert Sznigir, s. Roberta i Katarzyny
Oskar Pichur, s. Piotra i Iwony
Nikola Kostyra, c. Leszka i Agnieszki
Adam Dziewoński, s. Sebastiana i Ewy
Zuzanna Świętoniowska, c. Tomasza i Anety
Jakub Spyrka, s. Mariusza i Małgorzaty
Michał Sidor, s. Marka i Anny
Zuzanna Bara, c. Antoniego i Agaty

Niech Bóg im błogosławi, a nasza modlitwa wspiera.

liśmy na nią zabrać naszego chorego syna Piotra. To była
dobra decyzja, bo mogliśmy razem prosić Matkę Bożą
Kalwaryjską o potrzebne łaski i zdrowie oraz dziękować
za te już otrzymane. Przez tę pielgrzymkę bardziej pogłębiliśmy naszą wiarę w Boga, w jakiś sposób było to dla
nas niesamowite przeżycie. Jeśli będziemy mogli, chętnie
weźmiemy w niej udział za rok i mamy nadzieję, że znajdzie się jeszcze więcej chętnych rodzin, bo wtedy można
nie tylko wspólnie się modlić, ale i lepiej się poznawać.
Tatiana Różeńska
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Pielgrzymka

Piesza pielgrzymka

na Jasną Górę

3

października o godzinie 11.30
ksiądz Wojciech Guzik – proboszcz parafii w Woli Batorskiej – przewodniczył uroczystej odpustowej Mszy Świętej. To był już
drugi Odpust, który przeżywaliśmy
w naszej parafii. We Mszy Świętej
odprawionej przez ks. Wojciecha, ks.
Jacka i ks. Edwarda oprócz licznie
zgromadzonych wiernych i służby
liturgicznej uczestniczyły obydwie
schole, dzieci pierwszokomunijne
i dzieci rocznicy w białych strojach,
dziewczynki w strojach krakowskich
sypiące kwiaty, chłopcy dzwoniący
dzwonkami oraz orkiestra. Widać
przez rok nie nagrzeszyliśmy za bardzo, bo Pan nie poskąpił nam dobrej
pogody i wszyscy mogliśmy uczestniczyć również w uroczystej procesji
dookoła kościoła. Wszystko zakończyło się błogosławieństwem i odśpiewaniem Hymnu Te Deum. Ks.
Jacek Ponikowski otrzymał również
serdeczne życzenia, kwiaty i piękny

II Odpust

I

znów jak co roku spora grupa
niepołomiczan ruszyła na piechotę w odwiedziny do „Częstochowskiej Pani”.
W tym roku byłem na pielgrzymce po raz 8. Początkowo szedłem jako pielgrzym w grupie, ale już
wtedy chciałem zostać porządkowym. Funkcja ta jest bardzo odpowiedzialna, zważając na zwiększający się z roku na rok ruch samochodowy. Trzeba dobrze porozumiewać
się między sobą, aby nie popełnić jakiegoś błędu. Zajmujemy się kierowaniem ruchem, przepuszczaniem
samochodów czy przejściem przez
skrzyżowania. Wszystko to po to, by
zapewnić bezpieczeństwo pielgrzymom, oraz aby inni użytkownicy
dróg nie mieli trudności w ominięciu
takiej grupy. Będąc porządkowym
dobrze poznaje się braci i siostry, bo
ta funkcja trochę w tym pomaga.
Znane jest wszystkim pielgrzymom
4
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hasło „dołączamy”, aby utrzymać
zwartą kolumnę i nie rozciągać jej.
Pełniąc funkcję porządkowego jest
się „w ciągłym ruchu”, przez co czas
też płynie szybciej. Jednak nasza praca nie kończy się tylko podczas drogi, gdyż w nocy, gdy pielgrzymi śpią,
czy to w szkołach, czy w remizach,
to naszym zadaniem jest dopilnowanie porządku i ciszy, a następnego dnia pomagamy kwatermistrzom
w posprzątaniu i ruszamy dalej. Idąc
na Jasną Górę, za każdym razem
niosę jakieś swoje intencje i gdy już
jestem na miejscu, czuję niesamowitą satysfakcję że udało nam się dojść
i doprowadzić bezpiecznie całą pielgrzymkową grupę. Mam nadzieję,
że za rok również będę mógł wyruszyć na Jasną Górę, ponieważ to jest
niesamowity tydzień, który daje siłę
na kolejny rok.
Piotr Szczepanek

15

września w uroczystość
Matki Bożej Bolesnej nastąpiło w naszej parafii uroczyste przyjęcie członków do
Wspólnoty Straży Honorowej Serca
Pana Jezusa.
Nabożeństwo do Serca Jezusowego zostało zapoczątkowane przez
św. Małgorzatę Marię Alacoque,
która już od pierwszych miesięcy
pobytu w klasztorze dostępowała widzeń Jezusa Chrystusa, z których część miała szczególny związek
z przebywaniem przed Najświętszym Sakramentem lub przyjmowaniem Komunii Świętej. Bodaj najdonioślejsze znaczenie miały właśnie
objawienia poświęcone nabożeństwu do Najświętszego Serca Jezusowego, którego rozpropagowanie było
szczególnym zadaniem wyznaczonym świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Od grudnia 1673 do czerwca
1675 roku miała ona kilka widzeń Je-

Wspólnoty parafialne

W naszej wspólnocie

tort z okazji 25-lecia posługi kapłańskiej. I tak jak w ubiegłym roku zostały poświęcone dzwony, tak w tym
roku jednym z punktów uroczystości było poświęcenie nowej chrzcielnicy, w której już w następną niedzielę zostało ochrzczonych troje
pierwszych dzieci (zdjęcie na okładce
pisma). Ciekawe co będziemy święcić w przyszłym roku? Patrząc na
rozmach prac w naszej świątyni na
pewno coś ważnego.
Jak poprzednio tak i teraz loteria fantowa przeznaczona na potrzeby kościoła, cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Można było nawet
odnieść wrażenie, że większym niż
rozstawione nieopodal stragany nieodłącznie związane z uroczystościami odpustowymi w naszym kraju,
a to tylko dobrze świadczy o nas samych.
Redakcja

Parafialny
zusa, w których Ten opowiedział jej
o Jego nieskończonym Miłosierdziu
dla ludzi i o potrzebie zwrócenia się
wszystkich do Jego Serca poprzez
specjalne Nabożeństwo, będące dla
odprawiających je źródłem wielkich
łask.
Odpowiadając na wezwanie Pana
zebraliśmy się więc na Eucharystii.
Kapłan zapytał: Czego żądacie?
Kandydaci odpowiedzieli: Pragniemy zaciągnąć się do Godziny
Obecności przy Sercu Jezusa, aby to
Boskie Serce lepiej poznawać, goręcej
miłować i wiernie Mu służyć.
Kapłan: Czy gotowi jesteście wypełniać wszystkie obowiązki, jakie
nakłada Godzina Obecności?

Kandydaci: Jesteśmy gotowi.
Kapłan: Złóżcie więc swoje przyrzeczenie.
Zelatorka (przewodząca grupie)
odczytała Akt zaciągnięcia się do
SHSPJ, a kandydaci odpowiedzieli
Amen.
Udział we Mszy św., złożony
akt zaciągnięcia się do Wspólnoty
Honorowej Straży było ogromnym
przeżyciem dla wszystkich biorących udział w tej uroczystości. Na
razie jest nas mała grupka (17 osób).
To stanowi zalążek, który mam nadzieję, będzie się rozrastał, bo obowiązki przynależności nie są uciążliwe – pamiętać o Godzinie Obecności, brać udział w Godzinie Świętej

(raz w miesiącu) w czwartek przed
pierwszym piątkiem miesiąca, odprawiać pierwsze piątki, przyjmując
Pana Jezusa do swego serca, wymieniać bilety pierwszopiątkowe.
Boskie Serce Jezusa domaga się
wynagradzania wszelkich niewierności więc nie ociągajmy się, ale
spieszmy pocieszać Boże Serce.
Maria Ślusarczyk

Uroczyste przyjęcie do Straży
Honorowej Serca Pana Jezusa
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B

iblia w czasie Adwentu
pokazuje nam wielkie
postacie – ludzi z autorytetem.
I przy tej okazji por
myślmy,
co to znaczy mieć aum
torytet
lub być autorytetem
t
dla
d kogoś? Jakie wymagania
stawia
w tym względzie Bis
blia?
Kto może mieć autoryb
tet,
t kto może być autorytetem?
Wynika z Pisma Świętet
go,
g że po pierwsze musi to być
człowiek
o czystej przeszłości.
c
Zdarza
się bowiem, że czasem
Z
ktoś bardzo uwikłany jest w swoją
przeszłość, a potem nagle chce być
autorytetem. Oczywiście nikt z nas
nie jest niepokalany, ale nie może
też być tak, mówi Biblia, że ktoś, kto
bardzo skomplikował sobie przeszłość, kto ma fakty kompromitujące nagle chce być przewodnikiem
i autorytetem.
Druga ważna cecha to umiłowanie prawdy. Na kłamstwie nic nigdy
nie da się zbudować. Kłamstwo zawsze niszczy zaufanie między ludźmi, a przecież zaufanie między ludź-

Z niczego, czyli z głowy
mi to podstawa każdej wspólnoty od
najmniejszej do największej.
Trzecia rzecz to osobista odwaga. Umiejętność wyrażenia własnego zdania, własnego poglądu, bronienia go. Nie to, że płyniemy z prądem,
że powtarzamy to co inni, że stajemy się poprawni, że kiwamy tylko głową, gdy ktoś wygłasza nawet
oczywiste brednie, nawet najbardziej
oczywiste rzeczy sprzeczne z naszą
wiarą.
Dalej musi to być człowiek, który
stawia wymagania. Najpierw oczywiście sobie, a potem otoczeniu. Bez
wymagań nie jest możliwa żadna
odnowa moralna, a czas Adwentu
ma być czasem odnowy przed Świętami.
Wreszcie człowiek z autorytetem musi być bezinteresowny. Interesowność w zakresie pieniędzy,
zwycięstwa, władzy, jakiejś ważnej
pozycji, od razu przekreśla autorytet
moralny.
I ostatni element. Taki człowiek
musi umieć kochać i to właściwie
wszystkich – poczynając od ojca czy

matki, męża czy żony, dzieci, sąsiadów, nawet tych którzy jego nie kochają. Gdy potrafi kochać wzbudzi
siłę twórczą jednoczącą we wspólnocie, gdy nie potrafi kochać, zawsze
wspólnotę podzieli na tych wybranych i na tych pozostałych, na tych,
którzy jemu się podobają lub jemu
przyklaskują i na tych, którzy mają
inne zdanie.
Pomyślcie więc teraz o sobie, czy
jesteście dla kogoś autorytetem, albo
kto jest dla was autorytetem?
Fragment kazania ks. Edwarda
Bąbola wygłoszonego 14.12.2008 r.

Być

autorytetem

6
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Święto Zmarłych

Wierzę, więc jestem

Cierpienie uczy nas
o własnym cierpieniu –

P

ierwsze dni listopada to dzień
szczególny dla wszystkich.
Obchody Święta Wszystkich
Świętych i Dnia Zadusznego to czas
refleksji i wspomnienie bliskich którzy odeszli. Moment zadumy, w którym zatapiamy się sami, ale i okazja
do spotkań rodzinnych.
W Gimnazjum Społecznym
w Woli Batorskiej miesiąc listopad był Miesiącem Pamięci Patronki Gimnazjum, Lady Ryder. Margaret Susan Ryder zmarła 3 listopada
2000 roku. Znana wszystkim jako
Sue Ryder, dorastała w zamożnej rodzinie angielskiej w Yorkshire. Z nieszczęściem i cierpieniem zetknęła się
wcześnie, kiedy razem z matką odwiedzała szpitale i ciężko chorych.
Podczas kryzysu lat dwudziestych
wstrząsnęła nią nędza. „Zobaczyłam,
że ludzie jedzą na gazetach, zamiast
na obrusach i śpią bez prześcieradeł,
bo ich po prostu nie mają” – wspominała swoje doświadczenie. To matka skłoniła młodą Sue do przyjrzenia się z bliska ludzkiej biedzie i cierpieniom, przyczyniła się do wyboru
przez nią drogi życiowej. W wieku
zaledwie szesnastu lat, w 1940 roku,
jako ochotniczka Korpusu Pierwszej
Pomocy Pielęgniarskiej, została skierowana do sekcji polskiej Zarządu
Operacji Specjalnych armii brytyjskiej. Poznała Polaków, którzy jako
„cichociemni” skoczkowie wracali do kraju, by działać w ruchu oporu. Przygotowywała transporty ze
zrzutami dla walczącej w Powstaniu Warszawskim stolicy. Po wojnie znalazła się w Warszawie, służąc jako pielęgniarka. Nie potrafi ła
po prostu wrócić do domu i żyć jak
dawniej. Pracowała w organizacjach
pomocy dla ofiar wojny w Europie.
Pomagała byłym więźniom obozów
koncentracyjnych. Jej postępowaniem kierowała silna wiara w Boga
i w człowieka, mówiła z przekona-

Miguel de Unamundo
niem: „Istnieje zło na świecie. Jednak jeśli każdy będzie pielęgnował
wiarę w sobie, to tak długo, jak wiara istnieje, na całym świecie dobro
zatriumfuje nad złem”. W 1953 roku
założyła swoją fundację. „Chciałam stworzyć żywy pomnik pamięci ofiar wojny, organizację, która niosłaby ulgę cierpiącym” – pisała. Na
emblemat swojej fundacji wybrała
błękitny rozmaryn, symbol pamięci i przyjaźni. W 20 krajach stworzyła ponad 80 ośrodków, nazywanych przez nią domami, które służą
chorym, pozwalają pokrzywdzonym
i cierpiącym odzyskać wiarę w sens
życia.
Wieloletnia działalność i całkowite oddanie Sue Ryder na rzecz ludzi, których dotknęło nieszczęście,
zyskały uznanie w Anglii i na całym
świecie. Od 1978 roku Sue Ryder posiadała tytuł szlachecki i zasiadała
w Izbie Lordów. Wybrała sobie tytuł Lady Ryder of Warsaw – na cześć
Polaków, których poznała w czasie
wojny.
Uczniowie Gimnazjum w Woli
Batorskiej kontynuują dzieło swojej Patronki. Działają w klubie wolontariusza i biorą udział w wielu
akcjach charytatywnych, pomagają
niepełnosprawnym. Duch patronki
na co dzień jest więc obecny w murach szkoły. Myślę, że między innymi dlatego uczniów tego gimnazjum
coś tak odróżnia od ich rówieśników.
Poprzez kontakt i pomoc osobom
potrzebującym stają się lepsi.
W gimnazjum od czasu nadania imienia Lady Sue Ryder of Warsaw panuje zwyczaj zapalania „błękitnych świateł nadziei” – zgodnie
z prośbą nieżyjącej Lady Ryder, ob-

chodzimy „miesiąc pamięci”. Ta dobra tradycja trwa. W tym roku obchodziliśmy dziesiątą rocznicę
śmierci patronki, w przyszłym roku
jubileusz dziesięciolecia powstania gimnazjum. Jedno się kończy,
inne się zaczyna. Były to uroczystości, na których nie zabrakło dobrych
myśli i słów o Lady Ryder. A ponieważ cierpienie nierozerwalnie łączy
się z życiem, bo przecież człowiek
w cierpieniu się rodzi i umiera, to nie
zapominajmy o tych, którzy pomocy
potrzebują i sami uczmy się cierpienie przyjmować i godnie przeżywać.
Jak powiedział słynny pisarz rosyjski
Lew Tołstoj: „I w ciężkiej chorobie
tkwi dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę”.
Wykorzystajmy każdy czas, aby
żyć godnie, szczególnie pamiętajmy
o tych co odeszli, kim byli i czego
pragnęli.
Tomasz Donatowicz
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Wprowadzenie

T

am gdzie jest Duch
Pański tam wolność”
Niniejszy tekst jest
podsumowaniem warsztatów
o wolności chrześcijańskiej,
które odbyły się na I Międzynarodowym Forum Młodych
w Strzelczyskach na Ukrainie
w lipcu 2010 r. Zawiera on też
kilka dodatkowych rozważań,
między innymi o znaczeniu
życia według rytmu łaski a nie
prawa.
Niech nikt się nie martwi, jeśli
pewne rzeczy będą dla niego w tym
tekście niezrozumiałe lub obce jego
postrzeganiu rzeczywistości. To,
co napisałem wyrosło z osobistego doświadczenia i z rozmów z bliskimi mi ludźmi. Można pewnie to
wszystko inaczej nazwać i inaczej
opisać. Wszystko to, o czym tu będzie mowa można do pewnego stopnia zrozumieć, niejako poznać intelektem, że to dobra droga. A jednak
pełne odkrycie tej drogi ku wolności, zdolność życia w taki sposób,
jest dziełem łaski i potrzeba tu wylania Ducha Świętego. Być może naj-

Rozumienie wolności
tekst może być dla Was jakimś ryzykiem, ale pocieszcie się, że jest ryzykiem dla każdego bez wyjątku wierzącego. Za każdym razem bowiem,
gdy tzw. człowiek wierzący próbuje
wejść nieco głębiej w to, co Bóg mu
proponuje, okazuje się, że on także
w znacznym stopniu jest… niewierzący. No więc jak widzicie, jedziemy
wszyscy na tym samym wózku. Kto
szczerze szuka prawdy (a niewierzący są czasem wspaniałym przykładem uczciwości dla wierzących),
znajdzie ją.
Do wejścia w ten tekst bardzo
pomocne będzie przeczytanie książki J. R. R. Tolkiena Władca Pierścieni. Podkreślam, że chodzi o książkę
a nie o fi lm. Do fi lmu niech sięgną
tylko ci, którzy mają naprawdę głęboką awersję do książek.
Chciałbym wreszcie wyrazić
wdzięczność tym, dzięki którym opisaną dalej drogę odkryłem i którzy
nadal pomagają mi nią iść: braciom
i siostrom ze Wspólnoty Emmanuel oraz ojcom jezuitom z Instytutu
Studiów Teologicznych w Brukseli,
którzy pomogli mi wiele rzeczy pogłębić, nazwać i uporządkować. No,
ale do rzeczy!

Różne aspekty wolności chrześcijańskiej tworzą jedność – trzeba
to podkreślić. A jednak, aby tę jedność dostrzec i lepiej nią żyć, trzeba
czasem dokonywać pojęciowo pewnych rozróżnień. I tak w tekście tym
chciałbym się zająć dwoma obliczami tej samej wolności: wolnością serca, którą można by nazwać wolnością wewnętrzną i wolnością czynu,
działania, a więc przede wszystkim
(choć nie tylko) wolnością zewnętrzną. Obydwa te aspekty są ze sobą silnie powiązane. Ale zajmijmy się najpierw prawem i łaską, a to wskaże
nam drogę do dalszych rozważań.

Od życia według prawa
do życia według łaski
„Chrystus nas wyzwolił, abyśmy
byli wolni. Trwajcie zatem w tej wolności i nie poddawajcie się na nowo
pod jarzmo niewoli” Ga 5,1
„Jeśli pozwolicie się prowadzić
Duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa” Ga 5,18
„Strzeżcie się kwasu faryzeuszów” Mk 8,15
Na początku warto zdać sobie
sprawę z tego, jak wielkie i przemoż-

Być wolnym
lepszym owocem tej lektury będzie
pragnienie szukania Boga, a nie tylko
wolności. Z Nim zawsze znajduje się
wszystko inne, a bez Niego wszystko pozostaje niezrozumiałe. Nie jest
to jednak tekst tylko dla tych, którzy wierzą w Pana Boga! Pewne rzeczy, które napisałem można zrozumieć i nimi żyć, nie wierząc w Niego.
A jednak… pomyślcie co byście zrobili gdybyście jednak Go na tej drodze do wolności spotkali? Czy chcielibyście przynajmniej, by ta oszałamiająca radość i nadzieja, które On
daje były silniejsze od uprzedzeń
(często bardzo uzasadnionych Waszym dotychczasowym doświadczeniem!), które macie wobec Niego, Kościoła czy wiary w ogóle? Ten
8
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ne jest pragnienie wolności, które nosimy w sercu. Jest ono ściśle związane z naszym pragnieniem miłości
– kochania i bycia kochanym, jako
że tylko istota wolna może kochać.
Dana nam wolność każe nam dążyć i pragnąć nieskończoności, tutaj
chyba człowiek najbardziej wyczuwa w sobie to, że jest stworzony na
obraz i podobieństwo Nieskończonego. W związku z tym jest w naszej wolności także coś, co nie znosi ograniczeń, co podejrzliwie patrzy
na wszelkie „normy”, jakiś dynamizm, który pragnie wszystkiego.
Jest sprawą wielkiej wagi, by zrozumieć, docenić i zachwycić się tym
dynamizmem w człowieku. Pewnie
zbyt często widzimy w nim przede
wszystkim zagrożenie dla samego
człowieka, dla porządku moralnego
i dla społeczeństwa; chcemy zatem
człowieka okiełznać, oswoić, skłonić by postępował tak a nie inaczej.
Tymczasem, bez docenienia tego
naturalnego dynamizmu i bez odpowiedniego zrozumienia roli, jaką
mają w życiu wszelkie prawa i reguły ryzykujemy, że człowiek będzie je
postrzegał jako kaganiec nałożony
mu z zewnątrz i prawie zawsze będzie nosić głęboko w sercu pragnienie zrzucenia go.
By tak się nie stało, by w ogóle pojąć sens jakiegokolwiek prawa, warto zrozumieć, że z naszą wolnością
coś się stało, że mieliśmy u początku dziejów wypadek, którego skutki każdy w sobie nosi. Wolność może
pozostać rzeczywiście niczym nie
skrępowana, jeśli jest naturalnie skierowana ku dobru, ku dobru coraz
większemu, w nieustannej ekstazie
miłości i radości. Jednak właśnie tutaj Szatan nas zaatakował a my daliśmy się zwieść. Zostaliśmy zranieni w najgłębszym wymiarze naszego
serca i to na zawsze, aż do odnowienia wszystkiego na Końcu Czasów,
lub – jak kto woli – na ich Nowym
Początku. Skutki tego zranienia zna
każdy, kto choć trochę zna siebie samego: oto serce człowieka jest chore i skomplikowane, pełne sprzecznych pragnień i niszczących mocy.
Nie umiemy już bez trudu odróżniać
pragnień od destrukcyjnych żądz,
tego, czego chcemy od tego – by użyć
powiedzenia ks. Tadeusza Fedoro-

wicza – „co nam się chce”, odróżnić
dobro od zła. Nie ma pewniejszej recepty na uczynienie ze swego życia
całkowitego chaosu i pasma cierpień
niż podążanie za hasłami typu: „wolność to możność robienia tego, na co
ma się ochotę”. Potrzeba zatem ratunku, potrzeba przewodnika.
Pierwszym krokiem w pedagogii
Pana Boga jest ukazanie drogi prawa. Miało ono swój szczególny wyraz w prawie Pierwszego Przymierza. Prawo moralne ma być pomocą w dobrym wyborze, nieomylnym
drogowskazem wskazującym drogę ucieczki z Mordoru, drogę bardzo trudną. Z tym prawem mamy
jednak pewien kłopot, co najmniej
podwójny. Po pierwsze nikt nie jest
wystarczająco silny, by je w całości
wypełnić; jak więc uchronić się od
rozpaczy tego, kto nie może o własnych siłach wdrapać się do łodzi ratunkowej, kto czuje się skazany na
życie z wiecznym poczuciem winy,
na nieustanną świadomość „niedoskakiwania” do jakże wysoko postawionej poprzeczki? Tacy ludzie cierpią, lecz żyją mimo wszystko bardziej w prawdzie od tych, którzy
czynią wszystko, by to prawo wypełnić i są przekonani, że im się to udaje (nie zdają sobie bowiem sprawy
z rzeczywistych wymagań tego prawa lub sami siebie oszukują). W tych
sprawach, w których zdają się upadać tworzą zaś sobie wymyślne samousprawiedliwienia. To rodzi samozadowolenie, a może nawet pychę i grozi tym, że człowiek zacznie
uważać, że oto spełnił to, czego się
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od niego wymaga, a więc „już wystarczy” i Pan Bóg jest mu winien to,
co obiecał. Zbawienie wypracowane
w pocie czoła, własnymi rękami. Ta
postawa przyczynia się niesłychanie
do tego, co Pan Jezus określał jako
zatwardziałość serca. Serce staje się
twarde, przesycone formalizmem,
nieczułe na nędzę swoją (bo jej nie
chce zobaczyć) i na cudzą. Człowiek,
który uważa, że jest „w porządku” nie potrzebuje już Zbawiciela…
Obydwie wspomniane postawy powodują poczucie bycia zniewolonym,
dźwigania jakiegoś ciężaru. Wyczuwamy wszyscy, że nie jest to jeszcze
w żadnym razie wolność dzieci Bożych, do której wzywa nas Pan Jezus.
Zanim jednak spojrzymy jak
Chrystus wyzwolił nas z tego „przekleństwa prawa” spójrzmy na przyczynę tego, że prawo Boże, z gruntu przecież dobre i potrzebne, mogło poddawać człowieka pod takie
jarzmo niewoli. Spójrzmy na scenę
kuszenia w Księdze Rodzaju. Przykazanie Boga dla Adama i Ewy, jedyne konieczne, by ta wolność pozostała całkowicie swobodna było
następujące: „Z wszelkiego drzewa
tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno Ci jeść,
bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie
umrzesz” (Rdz 2,16).
Wojciech Janyga

część I
Kwartalnik Parafialny (nr IV) grudzień–styczeń–luty 2010/2011 9

Wierzę, więc jestem

W

dniach 5–10 lipca
tego roku odbyło się I Międzynarodowe Forum Młodych
n
na Ukrainie organizowane
n
pprzez Parafię p. w. Najświętsszego Serca Pana Jezusa i Nieppokalanego Serca Maryi ze
SStrzelczysk (proboszcz parafii
w Strzelczyskach ks. Mieczyssław Frytek pisał dla naszeggo Zwiastuna tekst na temat
swojej
parafii i posługi pros
boszcza)
oraz Wspólnotę Emb
manuel. Poprzedziła je czterodniowa sesja przygotowawcza. W spotkaniu wzięło udział około 350 osób.
Uczestniczyła w nim głównie młodzież z Ukrainy ale też z Polski,
Czech, Białorusi, Uzbekistanu i Rosji. Wśród osób wspomagających organizatorów z Ukrainy i Polski były
osoby z Austrii, Francji, Słoweni,
Słowacji i Czech. Spotkanie otworzył
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
Mszy św. na zakończenie spotkania
przewodniczył nuncjusz apostolski
na Ukrainie Arcybiskup Ivan Jurković.
Czas Forum był czasem niezwykle wypełnionym, o bardzo bogatym i urozmaiconym programie, był
też czasem obfitującym w łaski. Codziennie rano młodzież spotykała się
na modlitwie uwielbienia. Po modlitwie następował czas nauczania. Tematy konferencji osnute były wokół przewodnich słów XXV Światowego Dnia Młodzieży, fragmentu
ewangelii św. Marka „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie
wieczne?” (Mk 10,17). Konferecncje

głosili członkowie Wspólnoty z różnych stron Europy – Theresa Czernin, Austriaczka, siostra konsekrowana we Wspólnocie Emmanuel,
odpowiedzialna za młodzież, Jean-Rodolphe Kars, obywatel Austrii od
wielu lat mieszkający we Francji, pianista, kapelan w Paray le Monial, Josef Kánský z Czech, Janusz Tarasiewicz z Polski, były odpowiedzialny
za Wspólnotę w Polsce, obecnie członek Rady Wspólnoty oraz Laurent
Landete moderator Wspólnoty. Po
konferencji młodzież uczestniczyła w Eucharystii. Popołudnie było
czasem spotkań w małych grupach
dzielenia i uczestniczenia w warszta10
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tach (kilkanaście tematów do wyboru – „Wolność”, „Ikona”, „Powołanie
do życia w czystości”, „Chrześcijanin
w pracy”, „Naturalne metody rozpoznawania płodności”, „ABC liturgii”
i inne). Wieczorem młodzież spotykała się na czuwaniu – czasie poświęconym słuchaniu świadectw,
wspólnej modlitwie, udziale w koncercie (jednego wieczoru odbył się
koncert zespołu Maleo Reggae Rockers zakończony czasem wspólnej
adoracji). Szczególnym wieczorem
był Wieczór Miłosierdzia podczas
którego wielu młodych przystąpiło
do sakramentu pojednania. Drugiego dnia Forum, po wieczorze Maryjnym rozpoczęto całonocną adorację
w kościele parafialnym w Strzelczyskach oraz w kaplicy Sióstr w Krysowicach. Przez wszystkie noce, pomimo intensywnego programu i ciągłej
możliwości adorowania Pana Jezusa w dwóch wyznaczonych do tego
miejscach w ciągu dnia, nie brakowało chętnych do przychodzenia na
adorację w nocy.
Pan Bóg udzielał nam wszystkim
– i uczestnikom i organizatorom –
łaski szczególnego doświadczania
Swojej Obecności i działania poprzez
wszystkie elementy współtworzące Spotkanie Młodych. Cieszyliśmy
się zaangażowaniem licznych księży
z dekanatu (i nie tylko) przyjeżdżających by służyć sakramentem pojednania, rozmową i uczestnictwem
w programie.

Forum miało też istotny wymiar ekumeniczny. Uczestniczyły
w nim osoby nie tylko z Kościoła katolickiego (zarówno łacińskiego jak
i obrządku wschodniego – Grekokatolickiego) ale też z trzech nurtów
Kościoła Prawosławnego – Patriarchatu Moskiewskiego, Patriarchatu Kijowskiego oraz z Ukraińskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Mając na względzie dobre i ważne (jak jesteśmy o tym przekonani)
owoce tegorocznego spotkania planujemy organizację kolejnego Międzynarodowego Forum Młodych
w Strzelczyskach w przyszłym roku,
pod hasłem „Madryt w Strzelczyskach”. Pragniemy, żeby to spotkanie odbyło się w duchowej łączności z Papieżem Benedyktem XVI
i młodzieżą, która spotka się z Nim
w Madrycie.
Niezwykłym, szczególnym doświadczeniem było spotkanie z gościnnością mieszkańców Strzelczysk.
W tej maleńkiej wiosce liczącej około 150 domów wygospodarowano 150
miejsc noclegowych dla uczestników
Forum!!! Serdeczność z jaką byliśmy
przyjmowani otwierała serca, pozwalała czuć się tak dobrze że nikogo nie dziwiło kiedy po mszy św. rozesłania młodzi skandowali – zostajemy!
W imieniu Wspólnoty Emmanuel
Jadwiga Prokop

I Międzynarodowe
Forum Młodych

Bądź Św. Mikołajem
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Świąteczna
wyobraźnia

D

la niektórych nie do pojęcia są szczegóły biedy dzieci
z naszej gminy, dlatego woląc nie wiedzieć najprościej zasypują
dzieci z ubogich rodzin drogimi zabawkami w myśl, że spełnianie marzeń jest ważniejsze od rzeczywistych potrzeb. Ale jak drodzy dobroczyńcy owe dzieciaki mają układać
Lego na zimnej podłodze i z grającym brzuchem? Co z tego, że misiek
do przytulania jest taki wielki, on
nie ogrzeje stóp w podziurawionych
kozakach po siostrze.
Tu potrzeba wyobraźni miłosierdzia, o jaką apelował Jan Paweł II
i dopiero przy wysiłku myśli, przewidywaniu czy wyobrażeniu sobie
potrzeb zaczyna się akcja charytatywna. Akcja to znaczy świadome i odpowiedzialne działanie bądź
przyłączenie się do grupy myślących
dobrodziejów.
Okazuje się, że w okresie przedświątecznym włącza się sumienie
i społeczna chęć pomocy – i wielu
wrzuca do puszek niejednego grosza, by poczuć się Świętym Mikołajem, bo tenże biskup doskonale wiedział jak obdarzać. Wielkie fundacje
czy stowarzyszenia wiedzą jak, dlatego nie wysyłają do Afryki zimowych kurtek czy naszych zabawek
(by nie niszczyć kultury mieszkańców). Dobrze by nasze gminne organizacje społeczne i parafialne doskonaliły się w tym jak pomagać, by nie
krępować, by nie chełpić się z daru
w oficjalnych odczytach z „ambony”
a w postawie służby dając, okazać
szacunek, dodać dobre słowo. I zaraz
nie oczekiwać wylewów wdzięczności, czy dozgonnej pamięci o szczodrości serca, raczej dawać tak, jakby
samemu się chciało otrzymać, bo nigdy nie wiadomo czy za rok nie będzie się potrzebującym.
Przed oczami mam dziewczynkę, która po odebraniu mikołajkowej
paczki zajrzała do środka i cicho rzekła: „Znowu to samo, misiek i słody-

cze…”. Może po powrocie do domu
na jej biurku nadal nie będzie lampki i malowanek a pantofle pozostaną
dziurawe. Kto się domyśli, że ucieszyłaby się ze szczoteczki do zębów
ze Śnieżką czy z różowych rękawiczek? W związku z zakwalifi kowaniem jej rodziny „do ubogich z naszej parafii” wysyłana była przez bliskich na różnorakie akcje, by tu coś
odebrać i tam, bo się należy. Ja jednak nie widziałam blasku w oczach
tej małej ani drobiny szczęścia i to
nie były oczy dziecka próżnego tylko
ciągle zawstydzanego sytuacją swojej rodziny.
I to jest wyzwanie dla organizatorów przedświątecznych zbiórek!!!
Zastanawiam się, skąd się wzięła w Polsce tradycja rozdawania
w przedszkolach drobiazgów czy
firmowych gadżetów w plastikowych reklamówkach przez krasnala z długą brodą. Czyżby brakowało pomysłów, refleksji a może paczki
wypełniają wciąż ci sami pomocnicy podrobionego M.? Rozumiem, że
za komuny słodycze były rarytasem,
ale teraz bez straty można je zastąpić jednym konkretnym prezentem
z bajkową aranżacją spotkania.
Mikołajki w szkole zaczęły mi się
podobać dopiero wówczas, gdy każdy z uczniów mógł na głos wypowiedzieć, czym się interesuje. Ciekawe,
ilu rodziców zna pasje swoich dzieci?
I nie chodzi tu o spełnianie pragnień pięciolatka, który bez zająknię-

cia cytuje reklamy zabawek zagranicznych firm prześcigających się
o czas antenowy tuż przed Wieczorynką. Nie jest obojętne, co ogląda
dziecko i czym się bawi. Producenci zabawek doskonale wiedzą, jakie
słówka szeptać małym dziewczynkom, by szczytem marzeń stała się
lalka anorektyczka, która po 50 latach wychowała miliony zakompleksionych nastolatek, a mimo naukowych statystyk o negatywnym
wpływie wciąż bije rekordy popularności.
Czas prezentów trąbią media,
czas zakupów, czas… na pomysł, bo
wysiłek nie w grubości portfela tylko w trudzie myślenia. Gdyby dzieci projektowały i robiły zabawki zapewne zadziwiłyby prostotą, która
to dopiero otwiera pole wyobraźni
a wówczas radość jest najszczersza!!!
Niech prezenty łączą a nie izolują domowników, niech staną się jeszcze jedną okazją do okazania sobie
czułości i to bez względu na warunki
w cudowną wigilijną noc.
„A czy to ważne być – dla siebie?
Nawet, jeśli żyję a nikt mnie nie odbiera, nikt ze mnie nie czerpie, nikomu nic nie daję – to tak, jakby mnie
nie było…” z Con amore K. Berwińskiej.
Beata Mądra
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J

ak pięknie wyglądają dzieci w kościele, jak niegdyś
w Palestynie wokół Jezusa! Kwiatów i dzieci nigdy nie
powinno braknąć w domu,
a zwłaszcza w domu Bożym.
Jedno jest pewne. Właśnie
dlatego, że naprawdę „dzieci
nas podpatrują”, ich świadomość faktu religijnego wiąże
się ściśle z zachowaniem dorosłych. Na dalszą metę zorientują się, czy ich oszukujemy.
Jean de la Maison jr.,
fragmenty z książki
Odrobina dobrych manier
(nawet w kościele) nie zaszkodzi,
Wydawnictwo Salezjańskie,
Warszawa 1997.
„– Wiem, że są rodzice, którzy się nie przejmują nawet wtedy,
gdy dziecko próbuje wejść na ołtarz.
Nie jestem jednak przekonana, czy
to ma sens – mówi Elżbieta Kuś, lekarka, matka kilkuletniej Dorotki. –
Dziecko może sobie skakać w domu
po schodkach, biegać po podwórku, ale kościół to nie jest plac zabaw.
Każda kultura ma swój rytuał, kiedy wprowadza się dziecko w przestrzeń sacrum i uważam, że nie należy z tego rezygnować. Rodzice bardziej wyczuleni na reakcję otoczenia
starają się nie zabierać małego dziecka do kościoła, jeśli wiedzą, że jest
ruchliwe i nie usiedzi lub nie pochodzi spokojnie przez godzinę. Nie
wszyscy jednak uważają, że to dobre
rozwiązanie, bo przecież niedziela to
często jedyny dzień, kiedy cała rodzina może być razem. W dodatku
dobrze, gdy dziecko od małego przyzwyczaja się do obecności w kościele,
a jeszcze lepiej, gdy widzi modlących
się tam rodziców.”
„Można by też wrócić do dawnych zwyczajów, gdy rodzice i dziadkowie celebrowali już sam moment
wejścia do kościoła. Dziś często zapominamy, ile gestów da się wykonać przy tej okazji. – Zanurzenie rączki w kropielnicy, zrobienie
znaku krzyża, zwrócenie uwagi na
czerwone światełko przy tabernakulum, zdjęcie czapeczki chłopcu,
wspólne przyklęknięcie – to są ważne momenty, które uczą i wyciszają
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Dziecko
w Kościele
– mówi ks. Plucik. – Praktykowanie
ich razem z dzieckiem w naturalny
sposób budzi wrażliwość na obecność sacrum”.
ks. Bernard Plucik, proboszcz
parafii w Kuźni Raciborskiej,
który ma wieloletnie doświadczenie
w prowadzeniu Mszy z udziałem
dzieci. „Gość Niedzielny” 2004/33
„Bezstresowe” zachowanie dzieci w kościele zaowocowało już w naszych czasach wychowaniem pokolenia, które nie umie przyklęknąć
przed Najświętszym Sakramentem,
nie umie się wyciszyć, przerwać
prowadzenia rozmów. Wystarczy
przyjrzeć się dzisiejszym trzydziestolatkom i młodszym… Wchodzą
do kościoła, szukają wolnego miejsca, zajmują je i… czekają. Jak na
spektakl. To właśnie dawne dzieci
lat osiemdziesiątych, kiedy to w naszej Ojczyźnie odkrywano wątpliwe
wartości „tolerancji ponad wszystko”.
Czy w ogóle nie zabierać dzieci do
kościoła? Byłaby to niewątpliwie największa krzywda wyrządzona dziecku. Dziecko należy zabierać do kościoła od najwcześniejszych lat. Nic
też nie da szarpanie dzieci w kościele i „pokrzykiwanie” na nie szeptem,
czy nawet poszturchiwanie od czasu
do czasu. Zachowanie małych dzieci w Domu Bożym zależy w dużej
mierze od przykładu, jaki widzi ono
u dorosłych. Dzieci bywają znakomitymi psychologami i szybko potrafią
wyczuć atmosferę żartu, powagi, zabawy czy np. strachu.
Na podstawie artykułu Ks. Adama
Maryny, www.piotrskarga.pl.
Wyjście z małymi dziećmi na
niedzielną Eucharystię wymaga rytmu przygotowania, by maluchy wytrwały przy rodzicach całe nabożeństwo. Przygotowanie syna 4–6 lat
sugeruję zacząć od wcześniejszego
wysiłku fizycznego (gra w piłkę, ści-

ganie się wokół domu, szybki spacer,
rower), ważne by dotlenić mózg kilkulatkowi i dobrze go zmęczyć, aby
godzina bez wiercenia w kościele była
dla niego odpoczynkiem. Jeśli chodzi
o młodsze dzieci to wcześniejsze nakarmienie, napojenie, przewinięcie
i forma aktywności nawet w domu
(turlanie się po podłodze, skakanie
przez zabawki, czołganie, śmiech)
pomagają zaspokoić naturalne potrzeby, by podczas mszy utrzymać
dziecko na rękach z ulubionym misiem lub zabawką koniecznie bezdźwięczną. Bo jeśli na mszę zabieramy dzieci prosto sprzed telewizora to oczywistym jest, że nie skończy
się na spacerach w nawie bocznej. Polecam siadanie – nawet z maluchami – w pierwszych ławkach lub obok
śpiewającej scholi, wówczas skupienie uwagi na czymś dla dziecka ciekawym jest bardziej prawdopodobne niż patrzenie na plecy nieznajomych w ostatnich ławkach. Zawsze
można postać z dzieckiem na rękach
i pokazywać mu dyskretnie aniołki,
światła, drogę krzyżową lub na kazanie wyjść do zakrystii. Nie polecam
natychmiastowej ewakuacji już przy
pierwszym krzyku czy płaczu, gdyż
nasi milusińscy to doskonali aktorzy
potrafiący wołać „siu, siu”, co 10 min.,
byleby zmusić rodziców do wyjścia.
Zachowanie powagi, skupienia i nie
reagowanie na szeptane pytania pomogło mi jako mamie opanować
trójkę maluchów, choć zdarzają się
sytuacje nieprzewidywalne, dlatego msza św. adresowana do rodzin
z dziećmi otwiera furtkę pewnych
zachowań dopuszczalnych, czemu
nie powinny się dziwić osoby starsze,
które mogą pójść na liturgię o innej
porze.
Artykuł jest zaproszeniem do podzielenia się swoimi uwagami, radami, sugestiami, jak budować wspólnotę parafialną w jedności z rodzinami z małymi dziećmi bez oburzenia
i mieszanych uczuć po niedzielnej
Eucharystii. Prosimy o dzielenie się
przykładami dobrych nawyków
i drażniących zachowań, byśmy
czuli się dobrze w swojej niedzielnej
obecności przed Bogiem Ojcem.
Beata Mądra

Święci znani i nieznani
Dla szukających Boga – podpowiada
św. Jan od Krzyża.
oga nie ma” – takie zdanie zamieszczone na okładce popularnego tygodnika musi prowokować, szczególnie w kraju, gdzie
wciąż znaczny odsetek społeczeństwa co niedzielę wypowiada słowa:
„Wierzę w Boga wszechmogącego…”.
Z treści artykułu wewnątrz numeru dowiadujemy się, że stwierdzenie
z okładki odnosi się do najnowszej
książki Stephena Hawkinga. Inne
mass media również chętnie informowały o tezach zawartych w publikacji jednego z najbardziej znanych
współczesnych astrofizyków, co zapewne nie pozostaje bez związku
z obserwacją, że najlepiej sprzedaje
się sensacja i tematy kontrowersyjne. W swojej ostatniej książce, dotyczącej historii wszechświata, Hawking wyprowadza wniosek, który
można streścić stwierdzeniem „Bóg
nie stworzył wszechświata”. Wśród
komentarzy, jakie pojawiały się po
opublikowaniu tej książki, cytowano
takie, jak na przykład ten: „Hawking
wykopał Boga z fizyki tak, jak przed
laty Darwin wykopał Go z biologii”.
Ciężaru tym słowom dodaje fakt, że
wypowiadają je osoby uznane za wybitnych przedstawicieli współczesnej
nauki. W zetknięciu z takimi doniesieniami rodzić się może w osobach
wierzących zwątpienie, zawód lub
choćby refleksja, jak trudno jest zachować wiarę w dzisiejszych czasach.
Przekonanie o tym, że nasze czasy
są wyjątkowo ciężkie i niesprzyjające umacnianiu wiary tych, którzy
szukają Boga w swoim życiu, nie jest
chyba przypadkiem odosobnionym.
Ponadto, jak podają media, autorytet
naukowy udowadnia, że nasza wiara nie ma sensu. Czy jest jeszcze jakaś przyszłość przed chrześcijanami
z ich wiarą w Boga?
Kiedy sięgniemy do opracowań
historycznych i zagłębimy się w klimat minionych epok, okazuje się, że
nie my pierwsi mamy wrażenie, ze
oto na naszych oczach wali się stary świat, a na jego zgliszczach wyrasta nowy, depcząc przy tym dobre obyczaje, tradycję, ład i porządek. Co więcej, na historię polemiki
nauki z Pismem Świętym i stojącym
za nim Kościołem, składa się już
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wiele obszernych, czasem trudnych
rozdziałów. Swoim wystąpieniem
Hawking dopisuje kolejny, jednak
Kościół, tak jak w poprzednich stuleciach, i teraz staje jakby obok sprawy, trwa „pomimo”. Dlaczego tak się
dzieje? W gronie wyniesionych na
ołtarze jest święty, którego doświadczenia mogą pomóc znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Św. Jan od Krzyża swoje młodzieńcze lata spędził w uniwersyteckim mieście szesnastowiecznej
Hiszpanii. W ówczesnych czasach
ośrodek naukowy w Salamance był
wiodącym w Europie, co powodowało, ze klimat epoki był tu wyczuwalny w sposób jakby skondensowany. Przez Europę przetaczał się
duch reformacji, dokonując rozłamu
w jedności katolickiej, którą Średniowiecze przez wieki uważało za nienaruszalną. Innym z przejawów złej
kondycji Kościoła katolickiego było
rozprężenie, jakie panowało w wielu
zakonach i ich odchodzenie od reguł
założycielskich. Myśl fi lozoficzna
odzwierciedlana w sztuce Renesansu zaczęła wysoko wynosić człowieka z jego naturą i formułować
przesłanie „Carpe diem” (korzystaj
z dnia). Na terenie nauki dokonywała się natomiast jedna z najważniejszych rewolucji za sprawą Mikołaja Kopernika i jego teorii heliocentrycznej. A wraz z odkryciami
geograficznymi i podbojem nieznanego dotąd świata, w Hiszpanii pojawiły się możliwości szybkiego bogacenia się, co zaowocowało tym, że
była ona w tym czasie u szczytu potęgi gospodarczej i politycznej. Nie
dziwi więc, że młodzi ludzie ulegali
urokowi łatwego, wygodnego życia,
porzucając powściągliwość i pokorę. Jak
w tej rzeczywistości
Jan od Krzyża odszukał Boga?
Z pism źródłowych wynika, że
z pełnym zaangażowaniem podjął
on studia teologiczne, by zaspokoić swoje pragnienie poznania Boga.
W jednym z dzieł przyszły święty
odnotuje: „W duszy zawsze tkwi to
pragnienie jasnego i czystego poznania rzeczy Bożych”. Dalej w Pieśni duchowej pisze jednak: „Boga możemy
w tym życiu poznać tylko pośred-

Wierzę, więc jestem
nio, a kochać bezpośrednio”.
Innymi słowy, prosta droga do
Boga wiedzie poprzez miłość
do Niego, a nie poznanie, gdyż
ono nie jest w pełni dla nas
dostępne na ziemi. Nie oznacza to, że mamy zrezygnować
z tego poznania, a jedynie, że
Boża transcendencja zawsze
wymykać się będzie myśli
ludzkiej, zbyt słabej i ograniczonej. Trudno się więc spodziewać, że ktoś, np. Stephen
Hawking, mógłby przypadkiem odnaleźć Boga w nauce, np. fizyce, a następnie pojąć Go i uwierzyć. Tak też skazane na niepowodzenie są wszelkie próby szukania
dowodu naukowego na istnienie
Boga, nawet w warunkach gromadzenia przez człowieka coraz obszerniejszej i dokładniejszej wiedzy
z wszystkich dziedzin nauki. Bóg,
bowiem, zechciał objawić nam Siebie
w Słowie, które w Jezusie Chrystusie
stało się Ciałem, a naprawdę blisko
Boga możemy być tylko wchodząc
z Nim w osobistą relację miłości.
W swojej miłości do człowieka pragnie być wybranym przez niego do
stworzenia intymnej niepowtarzalnej relacji. Wskazując taką drogę do
siebie, Bóg staje się dostępny dla każdego niezależnie od wykształcenia,
czasu i miejsca życia. A poznawanie
ziemskiego stworzenia może okazać
się pomocne w zbliżaniu do Najwyższego, jednak nigdy nie zastąpi miłości do Niego. Św. Jan od Krzyża znał
dobra ziemskie, obcował też z pięknem wiedzy naukowej i daleki był od
tego, by nią pogardzać, jednak rozpoznał, że nic nie jest w stanie dorównać Bogu.

Św. Jan od Krzyża
„Dla wszystkich rzeczy,
które tu mogę
Objąć rozumem, zmysłami,
Chociażby były przyozdobione
Najpiękniejszymi wdziękami –
Ja dla tych wdzięków, ponęt
i piękności
Życia tu nie poświęcę,
Tylko dla jednej mej tajemnicy,
Którą-m odnalazł w skrytości”.
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yło to największe polskie powstanie narodowe wywołane
przeciwko Rosji. Wybuchło
22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 r. w byłym Wielkim Księstwie Litewskim i trwało do jesieni 1864 r. Spowodowane zostało narastającym terrorem
jaki państwo rosyjskie siało na ziemiach polskich. Społeczeństwo polskie w okresie przedpowstaniowym
dzieliło swoje sympatie między trzy
ugrupowania polityczne. Arystokracja i burżuazja zmierzały do poszerzenia reform przy współpracy z Rosją. Przywódcą tego obozu był Aleksander Wielopolski. Stronnictwo
Białych (liberalna szlachta i mieszczaństwo) było przeciwne szybkiemu wybuchowi powstania, dążyło
do przeprowadzenia reform w sposób pokojowy. Natomiast Stronnictwo Czerwonych wysuwało program odbudowy państwa polskiego w granicach przedrozbiorowych,
które miało nastąpić w wyniku powstania zbrojnego. Obóz te tworzyli oficerowie, studenci i inteligencja.
Powstanie styczniowe poprzedziły liczne manifestacje patriotyczne
m.in. w 1860 roku w czasie pogrzebu
wdowy po gen. Sowińskim, obrońcy
Woli, w 1861 r. manifestacja w rocznicę bitwy pod Grochowem (zginęło 5 osób w starciach z Rosjanami).
Większość manifestacji była krwawo tłumiona przez władze rosyjskie.
Za bezpośrednią przyczynę wybuchu powstania, uważa się „brankę”,
czyli przymusowy pobór do wojska.
Autor pomysłu – A. Wielopolski –
sądził, iż porywając na długoletnią
służbę wojskową w głąb Rosji oko14
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Polskie Powstania

ło 10 tys. najlepszej młodzieży polskiej rozbije „czerwoną” organizację
i skruszy wolę walki o niepodległość.
Większość zagrożonych spodziewała się nocnych odwiedzin i na kilka
dni wcześniej opuściła miasto, udają się do Puszczy Kampinoskiej. Centralny Komitet Narodowy „czerwonych” przeobraził się w Tymczasowy
Rząd Narodowy i wyznaczył początek powstania na 22 stycznia 1863 r.
Ogłoszony tegoż dnia manifest
wzywał naród do ostatniego, śmiertelnego boju z zaborcą, ogłaszając
jednocześnie „wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu, wolnymi i równymi
obywatelami kraju”. Manifest postanawiał również, iż „ziemia, którą
lud rolniczy posiadał dotąd na prawach czynszu lub pańszczyzny, staje się od tej chwili bezwarunkową
jego własnością, dziedzictwem wieczystym”. Niestety, sytuacja powstania od samego początku nie była pomyślna. Branka zmusiła spiskowców
do wystąpienia w momencie, gdy nie
byli jeszcze dostatecznie przygotowani. Tymczasowy Rząd Narodowy w chwili rozpoczęcia walki mógł
dysponować zaledwie około 20 tys.
zaprzysiężonych członków organizacji. Jeszcze gorzej przedstawiała się
sprawa uzbrojenia. Poszli nasi w bój
bez broni – ta śpiewka Wincentego
Pola oddawała w pełni smutną rzeczywistość. W dodatku w łonie powstańczego kierownictwa ścierały
się sprzeczne opinie. Poszczególne
oddziały powstańcze, wobec braku ogólnego planu, działały na własną rękę. Tymczasem przeciw chaotycznie i po amatorsku działającym

grupom wystąpić miała stutysięczna, świetnie uzbrojona armia carska.
Mino tak krytycznej sytuacji powstańcy nie tracili wiary w zwycięstwo. Ruch ogarnął całe Królestwo,
skąd przerzucił się na Białoruś, Litwę i Ukrainę. Z zaboru austriackiego i pruskiego popłynęły dostawy
broni, pieniędzy, przede wszystkim
zaś przybywali pełni patriotycznego
zapału ochotnicy. Wojskom carskim
trudno było walczyć z partyzantką,
która stłumiona w jednym punkcie
wybuchała w innym ze zdwojoną
siłą. Walka Polaków zwróciła uwagę
obcych państw. Od maja 1863 r. powstaniem kierował Rząd Narodowy zdominowany przez „Białych”,
który oczekiwał pomocy z Zachodu.
Tymczasem pomoc ta nie nadeszła,
choć powstanie styczniowe wywołało ogromne wrażenie w Europie. Kolejni dyktatorzy powstania L. Mierosławski, M. Langiewicz nie pomogli
powstańcom w walkach z wojskami
carskimi. Zmuszeni zostali opuścić
Kongresówkę. Jesień 1863 r. pogorszyła sytuację powstańców. Na Litwie grozę siał straszliwy Murawiew,
o przydomku „Wieszatiel”, w Królestwie rozprawiał się okrutnie z ruchem gen. Fiodor Berg. Publiczne egzekucje schwytanych powstańców,
wysokie kontrybucje ściągane z podejrzanych o współdziałanie z nimi
właścicieli ziemskich, palenie całych
wsi oskarżonych o pomaganie leśnym oddziałom. Po serii militarnych
porażek pod koniec lata pod Fajsławicami, pod Kruszyną pod Batorzem sytuacja stawała się coraz trudniejsza. W połowie października, po
9 miesiącach walki na czele rządu
stanął Romuald Traugutt, zawodo-

Powstanie
wy oficer, uchodzący za zwolennika
„Białych”. Nowy dyktator przystąpił
do przebudowy istniejących już oddziałów w rzeczywiste wojsko. Duży
nacisk położono na przyciągnięcie
do powstania chłopów. Niestety reorganizacja przyszła za późno. Całości dopełniły dekrety wydane 2 marca 1864 r. przez cara Aleksandra I,
w których nadawał on chłopom na
własność całą ziemię jaka znajdowa-

Nie było miejsca w gospodzie…
ła się w ich użytkowaniu, w zamian
za obowiązek płacenia wieczystego
podatku gruntowego. W ten sposób
przeciągnął chłopów do obozu antypowstańczego. 11 kwietnia 1864 r.
schwytany został i aresztowany
ostatni dyktator powstania R. Traugutt i jego współpracownicy. Szacuje się, że w powstaniu styczniowym
zginęły dziesiątki tysięcy osób w tym
wiele osób stracono z wyroków sądów, wcielono do armii carskiej, zesłano na Syberię i przesiedlono. Następstwem powstania styczniowego
była też likwidacja odrębności i autonomii Królestwa Polskiego. W latach
1864-1876 prowadzono bezwzględną
rusyfi kacje, zmieniono nazwę kraju na Przywiślański Kraj i podzielono na 10 guberni. Zlikwidowany
został odrębny budżet Królestwa,
zamknięto Szkołę Główną w Warszawie w miejsce której utworzono uniwersytet rosyjski. Zakazano
działalności oświatowej i kulturalnej
w języku polskim, do szkół i urzędów wprowadzono język rosyjski
jako język oficjalny. Ostre represje
dotknęły również Kościół katolicki
i unicki. Dokonano kasacji wszystkich klasztorów w Królestwie,
a miastom, które podczas powstania
styczniowego czynnie pomagały powstańcom, odebrano prawa miejskie.
Powstanie styczniowe odbiło się szerokim echem w literaturze w utworach m. in. Elizy Orzeszkowej: Gloria Victis (czyli chwała zwyciężonym),
Nad Niemnem (mogiła powstańców),
S. Żeromskiego Rozdziobią nas kruki
i wrony, Wierna rzeka, B. Prusa Lalka (wątek powstańczy w życiu Wokulskiego). W malarstwie nawiązaniem do powstania są obrazy m. in.
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Skromna szopa

S

kromna szopa, zimny żłóbek
z noworodkiem w pieluszkach
rozczula serca nawet po dwóch
tysiącach lat od narodzenia Zbawiciela świata. Ubóstwo z dokładnie opisanymi szczegółami maluje
w oczach wygodnych, nowoczesnych,
przewidywalnych, samowystarczalnych ludzi obraz dramatycznej sytuacji Świętej Rodziny. Nie można się
jednak skupić tylko na warunkach,
bo tak nie zobaczy się Jezusa. Przyjście na świat Syna Bożego tam, gdzie
nie było warunków (od których
obecnie z wielkim hukiem uzależnia
się powiększenie rodziny) u jednych
budzi żal a u innych odwagę, by powierzyć się Stwórcy. „Dziecko kosztuje”, „Na dziecko trzeba zarobić, by
je planować”, „ Nie stać mnie na kolejne dziecko” – takie i podobne hasła
powtarzane tysiąc razy już nie obijają się o uszy jak wygodne kłamstwo,
tylko wpadają do nich jak oczywista
prawda. I jeśli ktoś mówi a na dodatek jeszcze żyje inaczej, nowocześni
szczekają nimi próbując zastraszyć
ową oczywistością. Jakoś nasi dziadowie i pradziadowie żyjący w warunkach ciągłego braku, traktowali pojawienie się dziecka i kolejnego
potomka za wielkie błogosławieństwo i naturalny rytm życia młodego małżeństwa. Wynalazki wspierające rodzicielstwo jak pielusz-

ki jednorazowe, nawilżające
chusteczki, usypiające (pewnie w kąpieli) płyny z olejkami, elektroniczne nianie, pozytywki, mleka dla alergików,
bajecznie kolorowe ciuszki
winny pełnić funkcje przynęty dla potencjalnych rodziców
obawiających się trudów nieprzespanych nocy z noworodkiem. Więc jak to jest, skoro warunki mamy wręcz idealne wraz z opieką okołoporodową jakże inną niż 30
lat temu, to na Polskę powinien spaść
deszcz dzieci i nieprzerwanie padać
kilka miesięcy aż z przedostatniego
miejsca w Europie (pod względem
przyrostu naturalnego) skoczylibyśmy na miejsce czołowe?
Jeśliby o warunki chodziło to
święta Rodzina nie usłyszałaby „Nie
mamy miejsca w gospodzie”. Jezus
Chrystus obala nowoczesny pogląd
i przypomina, ze najważniejszy warunek dla mającego się narodzić dziecka to kochający się rodzice. Starsze
pokolenie pamięta i inne hasło: Bo jeśli Pan Bóg da dziecko to i na dziecko
będzie. Święty Józef dobrze tę myśl
interpretował, dlatego nie bez powodu jest patronem pracy zwłaszcza tej
męskiej siły odpowiedzialnej za byt
swojej rodziny.
Beata Mądra

Styczniowe
Pożegnanie powstańca A. Grottgera,
Polonia rok 1864 J. Matejki, Patrol powstańczy M. Gierymskiego.
Powstanie styczniowe zakończyło się klęską, jednak pomimo tego zaborcom nie udało się złamać w narodzie ducha oporu, czego skutkiem
było odzyskanie niepodległości po
I wojnie światowej.
Elżbieta Siwek
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K

ażdego dnia spotykamy różnych ludzi
w pracy, szkole, sklepie, na spacerze, w środkach
komunikacji itd. Napotykamy
się na ludzi dobrych i złych,
wysokich i niskich, młodych
i starych, biednych i bogatych,
zdrowych i chorych, niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne w naszym społeczeństwie były, są i będą. Jak my na
tych ludzi patrzymy? Czy ich
zauważamy? Czy chcemy ich
zauważać? Czy chcemy poszerzać
wiedzę na temat ich problemów?
Niepełnosprawność nie umniejsza godności człowieka, ponieważ na
wartość osoby nie wpływa jej sprawność fizyczna. Niepełnosprawność
prawidłowo przeżywana i postrzegana przez otoczenie może stać się
swoistym dobrem dla osób zmagających się z nią jak i dla społeczeństwa. Ich obecność w naszym życiu
codziennym powinna nam uświadomić o tym, że mimo codziennych
problemów powinniśmy doceniać
naszą sprawność. Człowiek niewidomy trzymający w ręku laskę lub
smycz z psem przypomina nam o naszych zdrowych oczach, dzięki którym możemy podziwiać otaczający
nas świat. Osoba siedząca na wózku
inwalidzkim przypomina nam o naszych zdrowych nogach, które mogą
nas zaprowadzić wszędzie tam gdzie
chcemy. Gdyby nie było ludzi niepełnosprawnych nie bylibyśmy świadomi, że można nie mieć sprawnych
nóg, rąk, oczu… Podobnie jak ludzie
sprawni, osoby niepełnosprawne są
pełnowartościowymi członkami naszego społeczeństwa. Problem może
pojawić się w subiektywnych ocenach wartości człowieka niepełnosprawnego, w których umniejsza się
ich wartość. Przyczyną takich ocen
mogą być stereotypy, marginalizacja
czy dyskryminacja. Skutkiem tego
jest, że zarówno osoby niepełnosprawne jak pełnosprawne postrzegają bycie inwalidą, jako bycie kimś
gorszym.
Współcześnie coraz więcej uwagi
poświęca się osobom niepełnosprawnym, ich problemom, są podejmowane działania na rzecz pełnej integracji niepełnosprawnych ze środowi16
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Niepełnosprawni wśród nas
skiem ludzi sprawnych. Realizacja
idei integracji wymaga upowszechnienia wiedzy z zakresu specyfi ki
ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Wiedza ta jest niezbędna do właściwego kształtowania postaw społecznych i ukierunkowania
podejmowanych działań, których
celem jest polepszenie jakości życia
osób niepełnosprawnych. Na podstawie przeprowadzonych badań w Polsce stwierdzono, że w okresie prawie
30 lat postawy wobec osób niepełnosprawnych zmieniły się wyraźnie w kierunku większej tolerancji,
otwartości społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych, lepszej znajomości ich sytuacji życiowej,
większej akceptacji integracyjnego
modelu. Z drugiej strony w świadomości społecznej funkcjonują ciągle
jeszcze stereotypy i przesądy związane z niesprawnością przyczyniają
się do barier społecznych.
Zjawisko
niepełnosprawności
stanowi bardzo powszechny problem społeczny, o czym świadczy
procentowy udział osób niepełnosprawnych w populacji wszystkich
mieszkańców Polski. W 2002 roku
liczba osób z ograniczoną sprawnością w Polsce wynosiła 5456,7 tys. co
stanowiło 14,3% ogółu ludności kra-

ju. Oznacza to, że co siódmy mieszkaniec Polski był osobą niepełnosprawną. Liczba osób z ograniczoną
sprawnością w ciągu 14 lat (od 1988
roku do 2002 roku) wzrosła o 46%.
Natężenie zjawiska niepełnosprawności nasila się wraz z wiekiem.
Mało kiedy na co dzień zastanawiamy się nad tym jak ludzie niepełnosprawni muszą sobie radzić w codziennych trudnościach, w wykonywaniu prostych czynności. Żyją
wśród nas, ale jakby obok nas. Często spotykamy ich w naszym codziennym życiu. Ciągle uważamy
ich za innych niż my – zdrowi. Nie
umiemy ich traktować zwyczajnie,
jak ludzi, którzy niczym się od nas
nie różnią oprócz tego że mają trudniej w życiu. Napotykają na problemy, bariery o których pozostała
część społeczeństwa na co dzień nie
myśli np. zbyt wysoko umiejscowiony klawisz czy przycisk, do którego
nie można dosięgnąć, zbyt wąskie
drzwi w windzie, zbyt wysokie krawężniki, strome podjazdy. Z niepełnosprawnością fizyczną wiąże się zatem zazwyczaj tzw. niepełnosprawność społeczna, czyli niemożność
pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Mimo nagłośnienia zjawiska niepełnosprawności osoby

Niepełnosprawni…

Niepełnosprawni wśród nas
niepełnosprawne nadal spotykają
się z wieloma problemami. Największym z nich jest brak możliwości zatrudnienia oraz utrudniony dostęp
do opieki medycznej, rehabilitacji
i świadczeń socjalnych. Czynnikiem
silnie wpływającym na ograniczenie
aktywności polskich niepełnosprawnych są bariery architektoniczne,
które występują zarówno w miejscu
ich zamieszkania jak i poza nim. Bariery te powodują, że osoby niepełnosprawne w wielu przypadkach nie
mogą sobie poradzić i są skazane na
pomoc innych osób przy wykonywaniu nawet najprostszych czynności. Niestety w Polsce wciąż dominuje przekonanie, że dostosowywanie
obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczy niewielu osób.
Pojawia się pytanie czy dla tak małej liczby osób warto ponosić koszty.
Warto podkreślić, że ułatwienia te
mogą służyć nie tylko osobom niepełnosprawnym ale też osobom starszym, osobom z okresowymi problemami poruszania się.
Ostatnio w Polsce prowadzi
się sporo kampanii społecznych
na rzecz osób dotkniętych rożnymi stopniami niepełnosprawności, na przykład kampania pod tytułem „Czy naprawdę jesteśmy

skutecznej integracji jest zaangażowanie się obu stron. Zachęca się osoby niepełnosprawne, żeby aktywnie
uczestniczyły w życiu społecznym,
przypomina, że są pełnoprawnymi
członkami społeczeństwa i powinny z tego korzystać. Z drugiej strony
kampanie mają uświadomić obywatelom, jak mogą pomóc takim osobom – chociażby dobrym słowem,
swą życzliwością.
W naszej kulturze tworzy się wizerunek społeczeństwa wrażliwego na potrzeby osób z ograniczoną
sprawnością. Od członków społeczeństwa oczekuje się postaw tolerancji, akceptacji. Osoby, które do tej
pory nie doświadczyły bezpośrednich kontaktów z niepełnosprawnymi w większości przypadków przejawiają postawy negatywne. Podłożem negatywnych postaw jest
zarówno brak doświadczeń z takimi
osobami jak i brak informacji. Takie
osoby często posługują się przekazywanymi kulturowo stereotypami
odnoszącymi się do osób niepełnosprawnych. Efektem tego, są zachowania sprzeczne z przedstawionymi
publicznie postawami – często są to
postawy dyskryminacyjne, izolacyjne. Zarówno badacze jak i osoby niepełnosprawne wskazują, iż źródłem

…w społeczeństwie
inni?”, która była skierowana głównie do osób pełnosprawnych i miała za zadanie przełamać powszechne bariery mentalne spowodowane niewiedzą, lękiem i brakiem
doświadczenia w relacjach z osobami niepełnosprawnymi. Jej głównym
celem było tworzenie świadomości,
że każdy człowiek ma prawo marzyć
i cieszyć się życiem. Inna kampania
„Sprawni w pracy” miała zachęcić
pracodawców do zatrudnienia osób
z ograniczoną sprawnością. Organizowane kampanie maja na celu
zwrócenie uwagi społeczeństwa na
problemy osób niepełnosprawnych,
zwalczanie stereotypów, dążenie do
integracji. Są kierowane zarówno do
osób z ograniczoną sprawnością jak
i do pozostałej części naszego społeczeństwa. Niezbędnym warunkiem

dotykających ludzi niepełnosprawnych ograniczeń i utrudnień jest nie
sam fakt fizycznego uszczerbku na
zdrowiu, ale reakcje otoczenia na
zjawisko niepełnosprawności. Nawiązywanie relacji z osobą niepełnosprawną utrudnia brak wiedzy o ich
możliwościach, trudnościach i potrzebach. Systematyczne poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu niepełnosprawnych w społeczeństwie
może przynieść wiele korzyści m.in.
wykorzystanie jej w podejmowanych działaniach przez instytucje,
zajmujące się ich problemami; tworzenie nowej świadomości społecznej
w oparciu o akceptację ludzi niepełnosprawnych przez osoby sprawne.
Anna Pasisz

Wierzę, więc jestem
Chcemy pomagać,
a nie zabierać

R

ozmowa z Grzegorzem
Rajskim – koordynatorem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w MGOPS w Niepołomicach.
B.H. Panie Grzegorzu, załóżmy przez chwilę, że nie umówiliśmy się na wywiad, ale że
przyszłam w ramach Pana dzisiejszego dyżuru, zgłosić, iż od
tygodnia w domu sąsiadów słychać jakieś karczemne awantury, a wczoraj
byłam świadkiem jak płaczące dziecko wybiegło z tamtego domu, a za nim
jego ojciec. Dał maluchowi dwa klapsy
w pupę, wziął pod pachę i wierzgającego zaniósł do domu. Co Pan teraz zrobi?
G.R. Przede wszystkim jadę wtedy na komisariat do dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany teren,
albo jeśli akurat nie ma dzielnicowego, to proszę o współpracę dyżurujący patrol. Jeżeli to są godziny pracy
MOPS to zabieramy ze sobą osobę –
pracownika socjalnego – która zajmuje się rodzinami na wskazanym
terenie i jedziemy na rozpoznanie.
I to jest pierwsze działanie. Czasem
jest potrzebna interwencja policji, bo
np. któryś z członków rodziny jest
pod wpływem alkoholu czy innych
środków i jest niebezpieczny. Z reguły jednak robi się wywiad środowiskowy i jeśli trzeba, zakłada się niebieską kartę – to jest ta karta, którą pracownik socjalny od 1 sierpnia
ma w takim przypadku obowiązek
założyć, nawet bez zgody pokrzywdzonego i od tej pory już zaczyna się
praca z rodziną.
B.H. Na czym polega ta praca?
G.R. Polega ona na tym, że przede wszystkim często odwiedza się
taką rodzinę i ustala wspólnie jak
można im pomóc. Czasem potrzebna jest jakaś konkretna porada
prawna, czasem można skierować
kogoś do punktu konsultacyjnego,
czasem potrzeba zorganizować pomoc specjalisty np. psychologa. Ważne jest też to, że dzielnicowy jest
o tym poinformowany, on również
ma możliwość założenia niebieskiej
karty i stałej wymiany informacji
z nami i w momencie gdy znów jest
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Wierzę, więc jestem
zgłoszenie np. od żony, że mąż
jest agresywny i bije ją i dziecko. Policjant ma od 1 sierpnia
obowiązek zabrania agresywnej osoby z domu i przetrzymania na komisariacie aż do
chwili zaradzenia bieżącej sytuacji kryzysowej.
B.H. Używa Pan często
określenia „niebieska karta”.
Brzmi groźnie i kojarzy się z różnymi kartami, które zakładano
na ludzi w systemie socjalistycznym. Czy może nam Pan powiedzieć co to za dokument i do czego ma
służyć?
G.R. Niebieska Karta zawiera
podstawowe informacje o rodzinie,
a przede wszystkim o sprawcy przemocy w tej rodzinie. Niebieską Kartę
zakłada się na podstawie obowiązującego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej i jest to przede wszystkim dokument, który ma
moc dowodową przed sądem. Dokument ma określać jaka to jest rodzina, w czym tkwi problem, i z jaką
przemocą mamy do czynienia, kto
jest sprawcą przemocy, oczekiwania
ofiary przemocy, chęć współdziałania w rozwiązaniu zaistniałego
problemu itd. Generalnie można powiedzieć, że stanowi ona istotny załącznik do wywiadu środowiskowego, ale ukierunkowany na zaistniałe
zjawisko przemocy i wszystko co się
z tym wiąże.
B.H. Bardzo kompetentnie odpowiada Pan na pytania, ale jak to się
stało, że to właśnie Pan jest na tym stanowisku, jakie wymagania trzeba spełniać, aby zostać takim koordynatorem?
G.R. Na to stanowisko zostałem
powołany zarządzeniem Burmistrza
MiG Niepołomice, być może dlatego, że odkąd pracuję w MOPS jako
prawnik zajmowałem się też m.in.
sytuacjami kryzysowymi i przemocą
w rodzinach, bo przecież takie sytuacje nie pojawiły się w momencie wejścia w życie nowelizacji, o których
rozmawiamy. One mają miejsce od
dawna i zespół interdyscyplinarny
pracował nad ich rozwiązywaniem.
B.H. Czy to ustawa określa obowiązek powołania kogoś na takie stanowisko?
G.R. Nie. Ustawa obliguje do
tworzenia zespołów interdyscypli18
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Przeciwdziałanie przemocy na co dzień
narnych, które mają zajmować się
zaistniałymi przypadkami przemocy, natomiast w gestii władz administracji samorządowej (na podstawie odrębnych przepisów KPA) leży
takie organizowanie pracy urzędników (w tym tworzenie stanowisk koordynujących poszczególne działania), by była ona jak najbardziej efektywna. Jedna osoba np.
burmistrz fizycznie nie jest w stanie
koordynować przecież wszystkiego. W przypadku tego konkretnego
stanowiska zapewne kierowano się
również zaleceniem wojewody.
B.H. A z ilu osób składa się często
wymieniany w naszej rozmowie zespół
interdyscyplinarny?
G.R. Zespół interdyscyplinarny
działający na terenie gminy Niepołomice składa się z 33 osób i w skład
jego wchodzą: lekarze, psychologowie, pedagodzy prawie z każdej
szkoły z terenu naszej gminy, funkcjonariusze policji, z mocy ustawy
wchodzą również kuratorzy zawodowi i prokuratorzy. Zadaniem tego
zespołu jest współpraca wszystkich
tych specjalistów w rozwiązywaniu
konkretnie pojawiających się problemów związanych z przemocą w rodzinie, wymienianie się doświadczeniami zawodowymi, które każdy
w swej specjalności posiada, aby pomoc udzielana konkretnej rodzinie
dała jak najlepsze rezultaty. Ważne jest to, że członkowie zespołu nie
są osobami obcymi. My się znamy,
razem pracujemy, razem bierzemy
udział w szkoleniach, mamy do siebie zaufanie i stały kontakt, bo każdy z nas może się w każdej chwili zetknąć z nagłą sytuacją, kiedy trzeba szybko zadziałać i wtedy kontakt
i rada okazują się niezbędne.
B.H. 33 osoby to sporo. Domyślam
się, że nie wszyscy pracują nad każdą
sprawą.
G.R. Oczywiście. Ustawa jasno i wyraźnie określa, że w ramach
tego zespołu interdyscyplinarnego
muszą być powoływane konkretne grupy robocze. Znaczy to, że jeżeli mamy konkretny przypadek
u pani X to spotykamy się na takim
nadzwyczajnym spotkaniu, omawiamy co możemy w tym przypadku zrobić i wyznacza się zazwyczaj 3,
4 osoby, które będą się tym zajmo-

wać – zazwyczaj jest to dzielnicowy, psycholog lub pedagog ze szkoły
(jeśli sprawa dotyczy dziecka w wieku szkolnym) i pracownik socjalny.
Rozpoczyna się wówczas działanie,
o którym rozmawialiśmy wcześniej.
B.H. Czy są już przepisy wykonawcze do omawianej ustawy, czy jesteście
skazani na własną interpretację jej zapisów?
G.R. Jeszcze nie ma przepisów
wykonawczych dotyczących tej
ustawy, ale zapisy w samej ustawie
dość dokładnie precyzują wiele rzeczy i interpretacja jest jednoznaczna.
Niemniej czekamy na rozporządzenie, nad którym z tego co wiem jeszcze pracują. Muszę tutaj zaznaczyć,
że województwo małopolskie dzięki
poprzedniemu i obecnemu wojewodzie na długo przed przyjęciem obecnej nowelizacji wprowadziło procedury działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i według nich działaliśmy dlatego nie

Chcemy pomagać,
a nie zabierać
jest to dla nas nic nowego. Otrzymaliśmy również od wojewody dodatkowe fundusze na te działania i tutaj
jesteśmy w czołówce w porównaniu
z innymi województwami.
B.H. Wiemy już dużo o samej organizacji pracy, ponieważ jednak najwięcej kontrowersji budzi fakt odbierania dzieci rodzicom, proszę powiedzieć,
czy zetknął się już Pan z taką sytuacją
i gdyby do tego doszło to w jakiej sytuacji i dokąd w naszej gminie trafiłoby takie dziecko.
G.R. Szczerze powiem, że zaskoczyła mnie Pani tym pytaniem,
ponieważ na szczęście nie mieliśmy
jeszcze takiej sytuacji. Przepis ustawy mówi wyraźnie, że w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka
w związku z przemocą w rodzinie,
pracownik socjalny wykonujący
obowiązki służbowe ma obowiązek
umieścić je u innej nie zamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, rodzinie zastępczej (które istnieją w naszej gminie), lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

Przeciwdziałanie przemocy na co dzień
(w naszym przypadku to musiałaby
być któraś z placówek powiatu wielickiego).
B.H. Czyli nie musi być oddzielone
od rodziny, tylko powierzone w opiekę
dziadkom, czy wujostwu, jeśli tylko nie
mieszkają pod wspólnym dachem z rodzicami czy rodzicem?
G.R. Tak z tych przepisów to
właśnie wynika. To jest nowy zapis,
którego do tej pory nie było, a który jest istotny choćby z punktu widzenia psychiki dziecka. Z tym zabieraniem to jak widać też nie jest
tak, że pracownik socjalny może sobie ot tak zabrać komuś dziecko, bo
chce mu zrobić na złość. Tę decyzję
podejmują w świetle ustawy w trójkę: lekarz, policjant i pracownik socjalny tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
We wszystkich innych sytuacjach
nie kryzysowych prowadzi się metodyczne postępowanie mające na celu
znalezienie jak najlepszego rozwiązania sytuacji.
B.H. Rodzina nie jest jednak jakimś bezosobowym tworem prawnym,
ale składa się z ludzi, którzy są na różnym poziomie materialnym, intelektualnym, emocjonalnym, wreszcie rozwojowym (to dwa lub trzy współżyjące pokolenia). Czy nie uważa Pan, że istnieje
dość duże ryzyko zachowań diametralnie różnych od tych, których się spodziewacie? Przecież ludzie, którym z mocy
ustawy członkowie grupy interdyscyplinarnej wchodzą w życie prywatne,
w relacje rodzinne (zakładam w dobrej wierze chcąc pomóc) mogą poczuć
się osaczeni, inwigilowani, naciskani –
po prostu zagrożeni, a każdy człowiek
na stres reaguje inaczej. Czy nie ma Pan
obawy, że zamiast współpracy spotkacie się z ucieczką, agresją czy jak czasem
słyszymy w masmediach wręcz próbą
targnięcia się na życie w sytuacji zbyt
dużego napięcia?
G.R. Niestety takie zagrożenie
istnieje i zdajemy sobie z niego sprawę. Dlatego pieniądze, które posiadamy, wydajemy również na szkolenie nas samych – członków tej grupy
interdyscyplinarnej. Są to szkolenia z zakresu psychologii. Chcemy
zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, kiedy „rozdmucha” się
zbytnio sprawę, narobi paniki w sytuacji kiedy wystarczyłoby zadzia-

łać dyskretnie i spokojnie. Wiemy,
że taka rodzina może poczuć się nawet skrzywdzona, bo my patrzymy
z innej strony, czasami widząc tylko
skutki problemu, który leży gdzieś
głęboko w relacjach, czy życiu osobistym poszczególnych członków.
Mogę tylko zapewnić, że będziemy
starali się i staramy się działać jak
najdelikatniej, nie nękając ludzi, nie
nagłaśniając gdzie się da sytuacji, starając się, myślę głównie przez współpracę z psychologiem, dotrzeć do
sedna sprawy. Uczula się nas zresztą
na to na wszystkich szkoleniach, że
nawet w sytuacjach ostrych, kryzysowych należy zachować jak tylko
się da delikatność i spokojne, zdroworozsądkowe działanie.
B.H. Czy może Pan określić co
w gestii praw i obowiązków rodziców
oraz dzieci zmieniła wprowadzona nowelizacja?
G.R. Oczywiście najgłośniejszy
jest zakaz stosowania kar cielesnych
i bezwzględny obowiązek zgłaszania takich przypadków do sądów rodzinnych. Nie oznacza to, że przed
wejściem w życie nowelizacji nie
mogła Pani znaleźć się w sądzie rodzinnym z tego samego powodu, ale
wówczas np. ja widząc, że ktoś bije
swoje dziecko miałem obowiązek
społeczny zgłosić do sądu rodzinnego, że w tej rodzinie dzieje się coś złego. Mogłem też udać, że tego nie widziałem i nie wtrącać się w nie swoje
sprawy. Obecnie jeżeli udowodniono
by mi, że wiedziałem iż sąsiad przetrzymuje dziecko w domu i go maltretuje, czy molestuje i nie zgłosiłem tego to mogę zostać pociągnięty
do odpowiedzialności karnej. Myślę
jednak, wracając do obecnego zapisu i kontrowersji wokół przysłowiowego klapsa, że tutaj sądy będą daleko ostrożne i nikt nie będzie popadał w skrajności. Myślę, że łatwo jest
odróżnić znęcanie się nad kimś, od
zdrowego przejawu troski i wychowania.
B.H. Czy sądy mają jakiś określony
ustawowo czas na rozpatrywanie tych
spraw rodzinnych?
G.R. Nie. Odbywa się to w normalnym trybie postępowania. Jedynie sprawy dotyczące eksmisji członka znęcającego się nad rodziną, czy
przeniesienie dziecka do rodziny za-
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stępczej, ośrodka lub innych bliskich
w rodzinie, muszą być z mocy ustawy przeprowadzone w trybie nieprocesowym czyli przyśpieszonym
w terminie do 30 dni.
B.H. A jeśli zdarzyłoby się, że sąd
w toku postępowania stwierdzi, że nie
było wystarczających przesłanek do zabrania dziecka i w efekcie nie ma przesłanek do ograniczenia, czy pozbawienia rodziców praw rodzicielskich, to
dziecko wraca do rodziny, a co z urzędnikami, którzy doprowadzili do rozdzielenia rodziny? Czy ponoszą jakieś
konsekwencje? Przecież każdy z nas nie
raz zetknął się z bezkarnością urzędników, lub o niej słyszał.
G.R. Jeżeli byłoby to rażąco nieuzasadnioną decyzją to już sam wyrok sądu sygnalizuje przełożonemu tych osób, że należy podjąć jakieś sankcje służbowe. Oczywiście
musiałoby się to wiązać wówczas
z nieuzasadnionym pomówieniem
członków rodziny o znęcanie się
nad dzieckiem i to jest podstawą do
wytoczenia takim osobom procesu
przez poszkodowaną rodzinę.
B.H. Miejmy nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę i mam nadzieję, że zgodnie z tym co Pan powiedział
rodziny będą mogły liczyć na wsparcie
w trudnych sytuacjach, a nie będą bały
się urzędnika pukającego do drzwi.
G.R. Z pewnością. Dziękuję bardzo.
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ie wiadomo skąd ludzie od pewnej chwili w dziejach świata zaczęli powtarzać, że miłość jest uczuciem. Przez takie
określenie odebrali jej to, co
ma najpiękniejszego, odebrali jej niezmienność, trwałość
ponad wszelkie wydarzenia
i przeżycia, wreszcie odebrali jej boskość, bo przecież „po
ludzku” prawdziwa miłość
jest niemożliwa – czy nie takie mamy wrażenie gdy czytamy Hymn o Miłości? Tylko wtedy możemy się tak naprawdę o nią
otrzeć, gdy zobaczymy co Pan Bóg
mówi o miłości, gdy zauważymy, jak
On ją daje, gdy spróbujemy przyjąć
Dar Miłości i z nim współpracować.
Miłość jest wspartą przez łaskę Pana
Boga postawą, decyzją, że będę dążył
do prawdziwego dobra. Miłość do
siebie jest dążeniem do własnego dobra, miłość do bliźnich zbliża do dobra te osoby.
Jak trudna jest miłość! Jak wiele
fałszywych wyobrażeń przeszkadza
ją poprawnie przyjmować i realizować. Często mylona jest z zakochaniem, często ze sprawianiem przyjemności albo ułatwianiem życia,
niekiedy nawet złożenie daru z siebie
tak charakterystyczne dla prawdziwej miłości może wprowadzić człowieka na manowce błędu. Niektórzy
mylą miłość z pożądaniem.
Zakochanie to fascynacja, rodzaj zaślepienia, które pokazuje wykrzywiony obraz świata. Zakochani
nie widzą prawdy o człowieku, tylko swoje marzenia. Gdy zakochani

Spotkanie młodych na Ukrainie
zawrą małżeństwo, nim zaczną dostrzegać wady drugiego człowieka
i akceptować go w prawdzie – to po
paru miesiącach czy najwyżej latach
powiedzą: „ale on się zmienił, ona
jest zupełnie inna niż dawniej”. Niestety – miłość może się zrodzić dopiero, gdy zakochanie trochę ostygnie, gdy zacznę sobie zadawać pytanie, czy wytrzymam z tą osobą wraz
z jej wadami, czy wiem jak jej pomóc
w zwalczaniu wad i czy zechce przyjąć moją pomoc.
Miłość jest patrzeniem w jednym
kierunku, czasami tylko na siebie, bo
miłość jest twórcza, płodna, chce nieustannie udzielać się potrzebującym.
Dom, w którym mieszkają kochający się małżonkowie zawsze daje się
odróżnić – znajomi często tam przychodzą, aby odetchnąć atmosferą
miłości, aby się umocnić, czasem zatęsknić za tą umiejętnością. Miłość
do drugiego człowieka zawsze chce

Miłość to dar
i odpowiedzialność
widzieć go piękniejszym, a więc stawia wymagania. Wiąże się więc nieodłącznie z zaufaniem, że człowiek
będzie stawiał sobie zadania i z Bożą
pomocą je wypełniał. Ale też miłość
nie domaga się efektów, które rzucają
się w oczy, jest mądrze wyrozumiała.
Umie czekać, dawać szansę i pomagać. Miłość nie jest zaborcza, szanuje
tajemnicę drugiego człowieka i jego
odrębność.

Miłość rodzicielska pragnie nauczyć dziecko samodzielnego wybierania dobra i obrony tego, co wartościowe. Nie uzależnia, dyskretnie
towarzyszy i pomaga. Nie wyręcza,
raczej uczy sprawności i raduje się
każdym osiągnięciem. Chętnie się
udziela, ale tylko na tyle, ile jest to
potrzebne w prowadzeniu do świętości. Składa ofiarę z siebie, wiedząc
jednocześnie, że nikomu się prawdziwie nie pomoże, nikogo się prawdziwie nie pokocha, gdy samemu się
zrezygnuje z prawdziwego miłowania siebie, miłowania Bożego planu
zawartego w osobistym powołaniu.
Taka miłość, jakiej obraz nakreśliłem, jest nieosiągalna dla człowieka wciąż kuszonego wszelkimi
formami egoizmu. Dlatego właśnie tak bardzo podkreślam, że miłość jest darem Pana Boga, że jedynie
On uczy prawdziwej miłości i jest jej
źródłem.
Czy każdy może przyjąć ten dar?
Słyszy się opinie, że są ludzie niezdatni do miłości…
Każdy człowiek jest do miłości
powołany. Każdego kocha Pan Bóg
i na tym polega podstawowa wartość człowieka, każdy może zatem
otwierać swe serce na tę łaskę. Ale
może się zdarzyć, że dotychczasowe
życie danej osoby naznaczone wieloma krzywdami i cierpieniami utrudnia uwierzenie w miłość, a zatem jej
przyjęcie. Podstawowym zadaniem
apostolskim każdego chrześcijanina
jest więc ukazywanie innym działania Bożej miłości w codziennym
życiu. Najtrwalszym bowiem fundamentem, korzeniem miłości jest
przeżywanie jej w konkretnym, otaczającym nas świecie, a największym
zagrożeniem jest przeniesienie jej do
nierealności, do świata marzeń. Tak
więc:
Jeśli chcę kochać, to sam staję się lepszy.
Jeśli chcę kochać, to modlę się za ludzi.
Jeśli chcę kochać, to słucham.
Jeśli chcę kochać, to staram się
zrozumieć drugiego człowieka.
Jeśli chcę kochać, to pomagam
człowiekowi w rozwoju.
Jeśli chcę kochać, to umiem przebaczać.
Ks. Zbigniew Kapłański
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ok 2011 to rok setnej rocznicy urodzin proboszcza, który
zostawił głęboki ślad w sercach i życiu wielu mieszkańców naszej gminy – ks. Andrzeja Fidelusa. Ponieważ na terenie parafii MB
Różańcowej mieszka wiele napływowych rodzin, postanowiliśmy
przybliżyć postać tego niezwykłego kapłana, bo przecież musiał być
niezwykły, skoro mieszkańcy Niepołomic poświęcili mu skwer przed
niepołomickim kościołem i postawili tam jego popiersie. Jednocześnie chcąc uczcić 100 rocznicę jego
urodzin zwracamy się z prośbą
do wszystkich osób, które osobiście znały księdza dziekana i mogłyby ubogacić nas wspomnieniami o nim, aby spisały i przesłały te wspomnienia do kościoła na
Jazach, bądź Internetem na adres
„Zwiastuna Różańcowego”. Będziemy je drukować w kolejnych
numerach.
Wybrany do pełnienia posługi kapłańskiej – ksiądz dziekan Andrzej Fidelus – syn Jana i Bronisławy
z Fidelusów – urodzony w Zembrzy-

cach dnia 22 listopada 1911 r. – sprawował ją nieprzerwanie przez blisko
58 lat aż do chwili śmierci tj. 17 października 1993 r.
Liceum Ogólnokształcące ukończył w Wadowicach kilka lat przed
Karolem Wojtyłą. Teologię studiował w Krakowie.
Do Niepołomic przybył w roku
1941 – jako młodziutki kapłan, wyso-
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wodnicząc duchowo aż trzem
kolejnym pokoleniom ks. Andrzej Fidelus odegrał niewątpliwie znaczącą rolę w życiu
społeczności i miasta – skupionych w tych trudnych czasach
wokół kościoła. Nie trudno
też z perspektywy lat scharakteryzować tę ciekawą postać.
Nie było w nim bowiem nic
ze sztuczności. Zawsze szczery, otwarty i niekonwencjonalny. Porywczy też może jak
ten wiatr halny, ale serce miał
złote, wrażliwe na ludzką krzywdę
i biedę – zawsze gotowy do niesienia
pomocy. Energiczny i zdecydowany
zawsze i wszystkim mówić prawdę
bez względu na sytuację polityczną
w naszym kraju. Ta postawa mogła
czasem budzić kontrowersje, ale nigdy nie rzucała cienia na jego duszpasterstwo. Plebania niepołomicka
stanowiła dzięki jego zdecydowanej postawie już od czasów okupacji
oazę wiary i polskości. Pozostawała
nią stale przez trudne lata stalinizmu, mimo gróźb i szantaży, którymi UB (Urząd Bezpieczeństwa) próbował nakłonić księdza do współpracy konfidenckiej.
Ksiądz Andrzej z zapałem od początku swego posługiwania oddawał
się pracy duszpasterskiej. Na początku było mu ciężko, bo na plebanii
był sam z ciężko chorym proboszczem ks. Mizią, którym oczywiście
się opiekował przez kilka lat. Mimo
to szerzył Ewangelię, prowadził katechizację, gospodarzył. Zapału miał

Duszpasterz
trzech pokoleń
ki i prosty jak te zembrzyckie sosny,
z gorącym sercem i pięknym, silnym
głosem. Była to jego kolejna, trzecia
po Morawicy i Skawinie parafia, nie
wiedział wtedy, że to ta na całe życie. Pokochał tę parafię, a i ona go zaakceptowała, wchłonęła, uznała za
swojego i nie oddała nikomu. Prze-

wiele, a Bóg mu dopomagał. W roku
1951 został proboszczem parafii.
Wiekowy, piastowski kościół niepołomicki był również przedmiotem
ciągłej troski, starań i zabiegów ks.
Andrzeja. Remontował, odnawiał
i pielęgnował zabytkowe wnętrza
zakrystii, obu kaplic i nawy główKwartalnik Parafialny (nr IV) grudzień–styczeń–luty 2010/2011 21
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nej. Wymienił posadzkę, zadbał też o dach, elewację, otoczenie kościoła i dzwonnicę.
Nie zaniedbywał też niczego
w utrzymaniu cmentarza parafialnego, domu katolickiego
i samej plebanii, chociaż ta ze
wszystkiego była przecież najskromniejsza. W tym wszystkim bardzo trudno współpracowało mu się z urzędami
konserwatorskimi, ponieważ
oni mieli swoje racje i pracowali wolno – za wolno jak dla
niego, pełnego energii gospodarza
świątyni.
W latach 1959–1962 wziął na siebie ks. Dziekan wielki ciężar budowy kościoła w Podłężu. Podjął to zadanie w latach największych oporów
i trudności; najpierw z uzyskaniem
zezwolenia, potem z samą budową,
gdy materiały budowlane były reglamentowane i każdą dosłownie
cegłę trzeba było zdobywać. Ksiądz
był wszędzie, a jego ofiarność i dobry
przykład (sam pracował fizycznie)
sprawiały, że bariery pękały i budowa postępowała. Zjednał sobie przy
tym wielu ludzi i przyciągnął ich do
Kościoła. Dopiął swego. Konsekracji

Duszpasterz
trzech pokoleń
kościoła dokonał sam (wtedy ksiądz
biskup) Karol Wojtyła.
Osobny rozdział działalności ks.
Fidelusa stanowi katechizacja. Prowadził ją początkowo w szkołach
podstawowych, a w Liceum Ogólnokształcącym był po prostu niezapomnianym, niepowtarzalnym
„księdzem profesorem”. Od roku
1960, gdy w szkołach religię zniesiono, uczył w salce katechetycznej na
plebanii. Lubił młodzież i to rzutowało na charakter spotkań – często
niekonwencjonalny. Kontynuował
te spotkania niemal do ostatnich lat
swojego życia.
W celu ożywienia i unowocześnienia działalności duszpasterskiej
wśród dorosłych rozwinął w parafii działalność synodalną, tworzył
wspólnoty, wciągał wiernych w sprawy Kościoła w kraju i na świecie,
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owocnie współpracował z radą parafialną.
Ksiądz Andrzej żył w czasach
burzliwego ścierania się tradycji z nowoczesnością i niewątpliwie był człowiekiem postępu. Od młodości interesował się sportem i motoryzacją.
Najstarsi pamiętają zapewne księdza na meczach piłki nożnej, gdzie
dopingował miejscowych sportowców. Bywał i na innych pokazach
i zawodach sportowych. Pasjonowała go motoryzacja. Najpierw był motocykl; ciężki i duży Harley 500, potem został ksiądz automobilistą, jeżdżąc Oplem P-4 i wzbudzając w koło
nie małą sensację (w Niepołomicach
było wtedy zaledwie kilka samochodów). W kronice parafialnej, którą
ksiądz dziekan pisał przez wiele lat,
obok zapisków dotyczących spraw
parafii, kościoła i wiernych istnieją zapisy dotyczące ważnych wydarzeń na świecie, wynalazków, lotów
kosmicznych, olimpiad sportowych,
zdrowia. Uderza z nich wielkie zainteresowanie sprawami człowieka i prawdą o życiu – co niewątpliwie pomagało księdzu Andrzejowi
w lepszym poznawaniu natury ludzkiej, ułatwiało wejście w głąb ludzkiej duszy i odnajdywanie dróg jak
najlepszej pomocy potrzebującym.
Był kapłanem do ostatka służącym
z miłością Bogu i człowiekowi.
Redakcja „Zwiastuna”
serdecznie dziękuje Pani Teresie
Biernat za możliwość wykorzystania
jej artykułu.

L

angwedocja (Languedoc) cudowna historyczna kraina
położona na południu Francji pomiędzy Pirenejami, Masywem Centralnym, Doliną Rodanu
i Morzem Śródziemnym skrywająca wiele tajemnic i legend. Nazywana Okcytanią od nazwy starożytnego języka jakim się posługiwano posługiwano (fr. langue d’oc). Jej rozległe
tereny, wapienne wzgórza i wyżyny ciągnące się ku północy opasane
licznymi winnicami tworzą niezapomniany krajobraz. Z historycznego punktu widzenia ślady człowieka
na tym terenie sięgają epoki żelaza
kiedy region ten zamieszkiwali Celtowie. W czasach antycznych pojawili się Fenicjanie, by następnie oddać Okcytanię w ręce pochodzących
z Grecji Fokejczyków, którzy założyli tam swoje kolonie, przywożąc
ze sobą sadzonki winorośli i drzew
oliwnych. Rok 120 p.n.e. to okres rozkwitu Langwedocji i czas panowania
Rzymian, którzy wcielili ją do Imperium Romanum – już wtedy zostały
podjęte próby chrystianizacji tamtego obszaru poprowadzone przez św.
Sernina. W okresie przełomowym
pomiędzy końcem epoki starożytności, a początkami średniowiecza,
kiedy Europę nękały najazdy Wandalów, Wizygotów i Saracenów teren dzisiejszej Langwedocji opanowali ostatecznie Wizygoci wprowadzając tam swoje prawo oparte na
wzorcach rzymskich i germańskich,
stolicą mianując Tuluzę. Czasy były
trudne, a zmiany nieuchronne dlatego już w VI w. zapanowali nad
tym obszarem Frankowie, tocząc
zacięte boje z najeźdźcami arabskimi. W końcu po wielu wiekach walk
na obszarze dzisiejszej Langwedocji
ukształtowało się samodzielne państwo jedynie formalnie podlegające
koronie Francuskiej rządzone przez
hrabiów z Tuluzy. Epoka średniowiecza wiek XI i XII to rozkwit gospodarczy i kulturowy tej krainy.
W kolejnym odcinku Podróży z K
pragnę przedstawić Wam Drodzy
czytelnicy jedną z najpiękniejszych
twierdz średniowiecznej Europy –
perły, w której wnętrzu skrywane są
mury Bazyliki St. Nazaire, położonej
w średniowiecznym mieście Carcassonne. Zapewne znaleźlibyśmy wie-
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Serce średniowiecznego
le innych okazalszych pod względem
architektonicznym budowli, ale ja
wybrałam właśnie ją, aby opisać nie
tylko jej piękno zewnętrzne ale również wewnętrzne – bardzo możliwe
– uwarunkowane lokalizacją samej
budowli. Zamknięta przez podwójne mury warowne, stanowi oazę spokoju i skupienia, prosta i piękna zarazem kryje wiele tajemnic i zagadek.
Pierwsze wzmianki o budowlach
na terenie Carcassonne pochodzą ze
starożytności. Na miejscu średniowiecznego miasta istniała warowna
osada należąca do plemion galijskich,
a później w I w. p.n.e. kolonia rzymska Carcaso strzegąca traktu pomiędzy Morzem Śródziemnym a Tuluzą. Główna część północnych wałów
obronnych pochodzi z tamtych czasów. Wieki średnie to rozkwit miasta już pod władaniem Franków,
chociaż tylko pozornym, bo samo
w sobie stanowiło niezależny ośrodek obronny hrabstwa Langwedocji. Potężne mury miejskie strzegły
życia, skarbów i kultury mieszkańców. Średniowieczna Europa wraz
z ekspansja kulturową i religijną niosła niestety również ze sobą płacz,
smutek i łzy, co wyraźnie odbiło się
na Langwedocji nie omijając pięknego Carcassonne. W XII w. na południu Europy zaczął się szerzyć ruch
religijno-społeczny nazwany później
przez historyków „herezją katarską”
bądź „wielką herezją”, zaszczepioną
przez przybyłego z Bałkanów misjonarza – herezjarchę bogomilskiego.
Fałszywe nauki zyskały sobie ogromną popularność szczególnie na terenach dzisiejszej Langwedocji, co dało
wydźwięk w licznych wyprawach
krzyżowych i krucjatach, mających
na celu wytępienie wyznawców
sekty. Jedno z najbardziej pamiętnych oblężeń miało miejsce w XII w.
W czasie wyprawy krzyżowej Simona de Montfort, Carcassonne broniło się przez dwa tygodnie chroniąc
w swych murach licznych katarów,
a potem z braku wody i wyczerpania
musiało się poddać. Montfort został
nowym wicehrabią, a wraz z nastaniem jego rządów miasto zyskało

miasta

nowe fortyfi kacje, stając się twierdzą
graniczną między Francją i Aragonią
jak opisze później historia wg opinii
współczesnych nie do zdobycia. Całą
sytuację opisze w swoich esejach zatytułowanych Barbarzyńca w ogrodzie Zbigniew Herbert: „…los Langwedocji wydaje się przypieczętowany, ale wódz ma właściwie tylko tyle
ziemi, ile jest jej pod stopami francuskich żołnierzy…”.
We wnętrzu tej niezdobytej twierdzy pośród licznych murów i baszt wyrosła Bazylika St.
Nazaire łącząca ideologię średniowiecza z rzeczywistością. Przedstawia ziemską wizję nieba – strzelista
i piękna jest świadectwem marzeń
człowieka o niebie. Funkcja bazyliki
już wtedy znacznie wykraczała poza
jej religijne i duchowe aspekty, stawała się ona miejscem spotkań publicznych, szkołą, ważnym ośrodkiem
kulturowym – centrum życia. Gdy
w średniowieczu powstawała katedra wiązało się to niemalże z jednoczesnym powstaniem wokół miasta
lub miasteczka, tętniącego życiem.
Było oczywiste, że motorem do powstania była za każdym razem budowla piękna i wyniosła i tak bardzo
potrzebna ówczesnemu człowiekowi jako miejsce kultu, miejsce ukojenia i w razie potrzeby schronienia
– nie możemy zapominać o funkcji
obronnej tych pięknych budowli.
Z zewnątrz bazylika niemal całkowicie ginie w plątaninie murów,

baszt i wąskich uliczek, niezbyt wysoka nie góruje posturą nad miastem
jak mają to w zwyczaju inne olbrzymich rozmiarów gotyckie budowle.
Nawa główna bazyliki St. Nazaire
z okrągłymi łukami została wybudowana w stylu romańskim z charakterystycznymi wąskimi nawami bocznymi i potężnymi fi larami.
Surowy styl nadawany bryłom geometrycznym z wyraźnym podziałem na części również pod względem
wysokości wzbudza respekt i nadaje
budowli monumentalny charakter.
Transept, chór i prezbiterium to gotyckie budowle charakteryzujące się
niezwykłą lekkością. Zamiast ścian
ujrzymy tu fi nezyjne koronkowe
witraże. Szczególną uwagę znajdują dwie ogromne rozety po obu stronach transeptu charakterystyczne
dla gotyku. Południowa rozeta posiada herb biskupa Pierre de Rochefort (1300/21). Kolory tej rozety są
wyraźnie łagodniejsze, lżejsze (odcienie fioletu i różu) od barw na rozecie
północnej. Centralna część rozety
przedstawia Chrystusa w jego majestacie, cztery okalające ją liście pokazują zwierzęta symbolizujące czterech ewangelistów i Ojców Kościoła.
Filary ozdobione są gotyckimi figurami świętych i aniołów. Wewnątrz
kościoła odnajdziemy alabastrowe
nagrobki biskupów, oraz słynny kamień z płaskorzeźbą przedstawiającą oblężenie miasta w 1209 r. – tzw.
„kamień oblężenia”. Po południowej
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Bazylika St. Nazaire
s
stronie
kościoła możemy zobbaczyć wąską gotycką kaplicę
ppoświęconą uczczeniu zwyccięstwa Joanny d’Arc pod Orlleanem. Zwiedzając katedrę
natkniemy się między innyn
mi na przepiękną szesnastom
wieczną polichromowaną Piew
ttę oraz liczne figury świętych,
kktóre ocalały bądź też zostałły przywiezione jako wota
dziękczynne i wystawione w bazylice. Całkowita długość bazyliki to
48,50 m, szerokość transeptu 34,0 m,
i całkowita szerokość naw to 16,0 m.
Jest rzeczą ujmującą jak bardzo trafnie połączono w tej jednej budowli
style romański z gotykiem i jak zaskakujący plastyczny dało to efekt.
Katedra przez swoją dwoistość stylu nie zajmuje ogromnej powierzchni, co można zauważyć analizując
przytoczone przeze mnie wymiary,
natomiast stosunek powierzchni do
wysokości głównie gotyckiej części
oddaje całkowicie monumentalizm
tej budowli. Surowy klimat, światło świec i ogrom budowli robi duże
wrażenie. Podczas zwiedzania katedry udało nam się wysłuchać zupełnie przypadkiem próby kwartetu
chóru męskiego, który brzmiał cudownie w jej wnętrzu Trzeba również zauważyć, że latem regularnie
odbywają się tu darmowe koncerty
organowe.
Piękno pod względem architektonicznym trafnie opisał Herbert,
cytując klasycznego poetę, który
tak opisywał zjawiskowość gotyku:
„Wszędzie pełno okien, rozet i iglic,
kamienie zdają się tak powycinane
jak karton; wszystko jest dziurawe,
wszystko wisi w powietrzu”.
Losy tej budowli podobnie jak
całego średniowiecznego „La Cite”
były wątpliwe, kiedy po zakończeniu wojny stuletniej podczas ustanowienia pokoju pirenejskiego miasto stało się tylko kolejną prowincją
francuską, jego znaczenie militarne
nie miało już sensu, a mury obronne zapomniane pozostawione same
sobie kruszały. Carcassonne stało się
głównie ośrodkiem wymiany handlowej i produkcji tekstyliów, jak to
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bywa, zapomniano o jego „niezłomnej postawie” i burzliwej historii.
Tępo niszczenia i zaawansowanie
tego procesu skłoniło rząd francuski do podjęcia radykalnych działań
i zaczęto zastanawiać się nad całkowitym rozebraniem twierdzy,
co na szczęście spotkało się z głośna reakcją i protestami elity kulturalnej ówczesnej Francji (historyk
Jean Pierre Cros-Mayrevielle i pisarz Prosper Mérimée poprowadzili kampanię na rzecz odbudowania
fortecy jako historycznego pomnika). Jeszcze w tym samym roku prace rekonstrukcyjne zlecono kontrowersyjnemu architektowi Eugène
Viollet-le-Duc, który przez historię
zyskał miano „notorycznego ulepszacza i poprawiacza”, jego ingerencja w średniowieczną fortyfi kację
zapewne była ogromna co można
mieć mu za złe, ale równie ogromny
był trud i wkład pracy w odtworzenie miasta, dzięki czemu my dzisiaj
możemy je oglądać. Carcassonne zostało również wpisane w 1997 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Dziwna to i zarazem spokojna budowla, skrywana przez mury
średniowiecznego miasta, chciałabym swoim artykułem zwrócić
szczególną uwagę czytelników na
rolę kościoła, bazyliki, katedry –
ogólnie budynku sakralnego, miejsca świętego i uświęconego w życiu
każdego z nas. Rola ta w średniowieczu tak odległym była bardzo ważna zarówno pod względem duchowym jak i czysto funkcjonalnym –
chociażby miejsce schronienia przed
oblężeniem. A dzisiaj, dziesięć wieków później jaka jest rola Kościoła
jako budynku, czy pomimo braku
realnych zagrożeń (wojen, najazdów,
itp.) nie powinniśmy również bardziej dostrzegać roli Kościoła nie tylko w wymiarze duchowym, ale również międzyludzkim, rzeczowym,
konkretnym. Popatrzeć na ludzi
którzy są obok i w każdą niedzielę
spotykają się z nami w tym samym
celu, w tym samym budynku, ale są
tak bardzo samotni?

P

ielgrzymując śladami ziemskiej bytności Naszego Pana
i Świętej Rodziny chciałbym
przybliżyć miejsca, które były świadkami radosnego wydarzenia – przyjścia na świat Zbawiciela.
Najważniejszym punktem jest
Bazylika Narodzenia Pańskiego
wybudowana nad Grotą Narodzenia, która swoimi murami chroni to
święte miejsce. Nieopodal znajduje się Grota Mleczna i, nieco dalej,
Pole Pasterzy. Miejsca te znajdują się
w Betlejem, miasteczku oddalonym
zaledwie 8 km od Jerozolimy ale już
w strefie należącej do Autonomii
Palestyńskiej. Terytorium Autonomii jest oddzielone od części izraelskiej wysokim, siedmiometrowym
murem. Każdorazowe przekraczanie tej strefy (np. przejazd z Jerozolimy do Betlejem lub z powrotem)
wiąże się z kontrolą dokumentów
i bagażu.
Idąc wyłożonym kamiennymi
płytami placem, zbliżamy się do fasady Bazyliki Narodzenia przy której znajdują sie trzy klasztory: franciszkański, grecki i ormiański.
Na początku IV w. z inicjatywy
cesarza Konstantyna i jego matki św.
Heleny nad Grotą Narodzenia została wybudowana bazylika. Do naszych czasów z tej budowli pozostała
ośmioboczna podstawa ołtarza oraz
fragmenty mozaikowej posadzki.
Kościół, który nawiedzamy dzisiaj
w dużej części pochodzi z czasów cesarza Justyniana.
Pan Jezus na Górze Oliwnej płakał nad losem Jerozolimy przepowiadając jej zniszczenie (była 12
razy burzona i odbudowywana).
Na przestrzeni wieków historia całej Ziemi Świętej pełna była najazdów, wojen, pożarów. Z tej pożogi wojennej bazylika cudem ocalała.
Kiedy w 614 roku Persowie niszczyli
i grabili Ziemie Świętą dotarli także
do betlejemskiej bazyliki. Na frontonie kościoła ujrzeli mozaikę przedstawiającą pokłon Trzech Króli, którzy odziani byli w powłóczyste perskie szaty. Najeźdźcy uznali,
że to perska świątynia i oszczędzili go. Za czasów Saladyna muzułmanie traktowali bazylikę z należnym jej szacunkiem. W ich wierze
Chrystus zrodzony z Matki Boskiej

Bazylika Narodzenia Pańskiego
jest jednym z proroków Mahometa.
Od XIII wieku zaczął się okres bezczeszczenie świątyni przez niewiernych. Niegdyś do bazyliki prowadziły trzy bramy. Obecnie dwie z nich
zostały zamurowane a jedynym wejściem są „Drzwi Pokory” od strony
placu. Aby udaremnić wjeżdżanie
na koniach do świątyni bramę częściowo zamurowano. Każdy wchodzący musi schylić głowę i oddać pokłon Bogu i temu świętemu miejscu.
Przez „Drzwi Pokory” wchodzimy do kruchty a następnie do nawy
głównej. Cztery rzędy kolumn dzielą bazylikę na pięć naw. Kolumny,
z resztkami malowideł przedstawiającymi świętych, pochodzą z czasów
Krzyżowców. Tuż przed ołtarzem
schodzi się po stopniach do Groty
Narodzenia. W niszy znajduje się Ołtarz Narodzenia, a pod nim, na poziomie posadzki czternastoramienna (symbolizująca czternaście pokoleń Izraela licząc od wyjścia z niewoli
babilońskiej do narodzenia Chrystusa) srebrna gwiazda opatrzona łacińską inskrypcją Hic de Virgine Maria
Jesus Christus natus est (Tu narodził
się z Maryi Dziewicy Jezus Chrystus). Opieka nad bazyliką należy do
trzech kościołów: greckoprawosławnego, katolickiego (franciszkanie)
i ormiańskiego. Franciszkanie mogą
odprawiać Mszę św. przy Ołtarzu
Trzech Mędrców w Grocie Narodzenia, do nich należy także Kaplica Żłóbka oraz cztery (spośród 53)
lampy oliwne w Grocie. Przy bazylice znajduje się kościół św. Katarzyny, który jest kościołem parafialnym
katolików. Franciszkanie codziennie udają się w procesji z tego kościoła do Groty Narodzenia. Tu również
w Noc Wigilijną odbywa się Pasterka. Łaciński Patriarcha Jerozolimy,
w uroczystej procesji przenosi żłóbek
z Dzieciątkiem Jezus z kościoła św.
Katarzyny do groty Narodzenia.
Pod Bazyliką Narodzenia Pańskiego znajduje się kilka grot wykutych w skale, które zostały zamienione na kaplice. Są to między innymi: kaplica św. Hieronima, kaplica
Młodzianków, kaplica św. Józefa. Ta
ostania upamiętnia moment zjawienia się we śnie anioła, który ostrzegł
św. Józefa przed grożącym niebezpieczeństwem ze strony Heroda.

Właśnie z ucieczką Świętej Rodziny do Egiptu związane jest drugie,
warte nawiedzenia, miejsce w Betlejem. Około 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. To właśnie
tu, według tradycji i apokryfów, zatrzymała się Matka Boża z Dzieciątkiem przed ścigającymi Ich żołnierzami Heroda. Gdy Dziecię zaczęło kwilić Najświętsza Matka chciała
Go nakarmić i wtedy na skałę groty
upadła kropla mleka. Skała zrobiła
się mlecznobiała. Miejsce jest szczególnie czczone przez kobiety, zarówno chrześcijanki jak i muzułmanki,

BÓG

się rodzi
które proszą o dar macierzyństwa.
Wiele z tych próśb zostało wysłuchanych. Niepisaną tradycją jest, że
kobiety zanoszące prośby do Matki
Boskiej spożywają odrobinę ukruszonej skały z groty aby nigdy nie
zabrakło im pokarmu do karmienia
niemowląt.
W grocie znajduje się obraz
przedstawiający Matkę Boską Karmiącą. Nad Grotą Mleczną znajduje się kościół, w którym prowadzona
jest wieczysta adoracja Najświętsze-
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go Sakramentu. Podjęło się tego dzieła dziesięć zakonnic ze Zgromadzenia Sióstr Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Kolejnym miejscem, które jest
związane z radosną nowiną narodzenia Chrystusa Pana jest oddalone od Betlejem o około 3 km osiedle Bait Sahur – nazywane Polem Pasterzy. Znajdujemy tu pozostałości
po grotach pasterskich, resztki ruin
bizantyjskiego kościoła z basenami
chrzcielnymi oraz niewielki, współczesny kościół „Gloria in exelsis”,
którym opiekują się franciszkanie.
Zgodnie z tradycją, właśnie tu anioł
oznajmił pasterzom radosną wieść
o narodzinach Zbawiciela. W ówczesnych czasach pasterze byli najniżej postawieni w hierarchii społecznej. Byli pogardzani przez Żydów
bo musieli pracować ze zwierzętami
w szabas i w większości byli pracownikami najemnymi. Nierzadko ważniejsze były zwierzęta, które spały
w grotach niż pasterze, którzy spali
na zewnątrz. Jak wielka jest dobroć
i łaskawość Boża, że właśnie tym
biednym i pogardzanym ludziom
objawił radosną nowinę i obietnicę
zbawienia.
Ciągły napływ pielgrzymów nawiedzających te miejsca przerywa
skupienie i wzruszenie, które towarzyszy przebywaniu tak blisko tych
świętych miejsc. Nie ma czasu na
głębsze refleksje i modlitwę. Wszystko przychodzi później i zostają pełne
wzruszeń wspomnienia.
Stanisław Banaś
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Pół godziny dla rodziny Łamigłówki małej główki
Znajdź: trzy gwiazdy, dwa dzwonki, aniołka,
trzy krzyże i dwie świece ukryte
na poniższym obrazku.

Znajdź brakujący wyraz używając
liter z kodu na chmurkach.

Boża
S E
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Miłość
A

NW
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R U

Bóg okazał miłość poprzez posłanie na ziemię:

Ż

O

A

Ć

Katecheta pyta na lekcji religii:
– Dlaczego na weselu w Kanie zabrakło wina?
Mała Urszulka odpowiada:
– Ponieważ Jezus przyprowadził ze
sobą uczniów.
Chłopiec na pierwszej spowiedzi wyznaje:
– Pożądałem żony bliźniego swego.
Kapłanowi w konfesjonale aż głos
odebrało:
– W twoim wieku?!
– Tak – wyjaśnia chłopczyk – bo
robi lepsze naleśniki niż mama.
Ksiądz odwiedza parafianina odsiadującego karę za kradzież samochodów.
– Gdy wyjdziesz, pomogę ci.
– Niech ksiądz nie myśli, że to takie
łatwe. Do tego trzeba nieco odwagi
i doświadczenia.
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Dowcipy

W pociągu upał. Pasażer zdejmuje
marynarkę i zwraca się do zakonnika ubranego w habit:
– Tego ksiądz nie może.
Ksiądz wychodzi, po chwili wraca,
niosąc spodnie przerzucone przez
ramię:
– A tego pan nie może.

– Proszę księdza, zakochałem się
w protestantce. Wiem, że możliwa
jest dyspensa, ale zdaję sobie sprawę,
że brak jedności wiary wpływa na
małżeństwo, na wychowanie dzieci.
Spróbuję, może ona przyjmie wiarę
katolicką.
– Próbuj!
Mija parę tygodni.
– Proszę księdza, moja dziewczyna
została katoliczką!
– Przekonałeś ją?
– Aż za bardzo.
– Jak to?
– Bo ona teraz koniecznie chce do
klasztoru.

Tłumacz pracujący nad przekładem
Biblii na język Eskimosów nie mógł
znaleźć właściwego określenia na
„radować się”. Wskazując więc na baraszkujące w śniegu psy zaprzęgowe
spytał tubylca, co w tej chwili czują
zwierzęta i użył zasłyszanego zwrotu w swojej pracy. Po zapoznaniu się
z przekładem językoznawca powiedział do tłumacza:
– Jeden fragment jest dla mnie niejasny. Pisze Pan mianowicie: „Tak
samo w niebie będą wielce wymachiwać ogonami z powodu jednego
grzesznika, który się nawróci…

Krzyżówka Zwiastuna

Pół godziny dla rodziny
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K
Pionowo:
1B – zbieżny lub rozbieżny oka
1J – symbol sodu
2A – zagubionej szuka pasterz
2F – ziemia nadana wasalowi
4A – druga tajemnica radosna
7A – …do stanu duchownego
8D – modlitwa poranna lub wieczorna
9A – trzecia tajemnica radosna
10A – znane osiedle prawobrzeżnej
Warszawy
10H – skrótowa nazwa Internetu
11A – za nią kara
11F – marka samochodów koreańskich
12A – po grecku – „wiecznie”

Poziomo:
A9 – w kościele np. boczna
B1 – pierwsza tajemnica radosna
C9 – śpiewała: Gdzie ci mężczyźni
D1 – ubywanie np. mięśni
D7 – „ubranie” koła
E7 – porządek
F1 – …stopy na piasku
F6 – mały rak
G7 – przeczenie
H2 – inaczej stała
I7 – jedno z 5 Wielkich Jezior
w Ameryce Północnej
J1 – Radosna lub Dobra …
J8 – radio z „najlepszymi przebojami”

Pewien australijski pastor musiał
przemierzyć setki kilometrów, aby
odwiedzić osiedla pozbawione duszpasterza. Kiedyś przyjechał rano do
którejś ze świątyń na nabożeństwo,
ale nie zastał nikogo. Pomyślał, że
pomylił dni i chciał już odejść, kiedy
do środka wszedł, powłócząc nogami, stary farmer. Duchowny zwrócił
się do niego z pytaniem:
– Gdyby przyjechał pan z furą siana nakarmić stado bydła, a zjawiłaby się tylko jedna krowa – co by pan
zrobił?

– Nakarmiłbym ją – odrzekł farmer.
– Jasne – powiedział pastor – W takim razie zaczynamy.
Nastąpiły więc modlitwy, psalmy,
śpiewy, a do tego półgodzinne kazanie. Po końcowym błogosławieństwie farmer podziękował duchownemu, ale dodał cokolwiek zmaltretowany:
– Wie pastor, ja naprawdę nakarmiłbym tę krowę, natomiast w żadnym wypadku, nie zakładałbym, że
ona sama zeżre całą furę.

Składniki na biszkopt:
6 jaj
1,5 szklanki cukru kryształu
1,5 szklanki mąki
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie:
Białka ubić na sztywno, dodając cukier i żółtka. Mąkę połączyć z proszkiem do pieczenia. Wymieszać i wylać na blachę wyłożoną pergaminem
i upiec. Wystudzony biszkopt przekroić na pół.

Masa:
2 szklanki wody
1 szklanka cukru kryształu
1 kostka margaryny
3 łyżki mąki ziemniaczanej (czubate)
skórka i sok z 2 cytryn
2 żółtka

Wykonanie:
Zagotować wodę (odlać pół szklanki) z cukrem, margaryną, skórką
i sokiem z cytryn. Mąkę i żółtka
wymieszać z odlaną wodą i wlać na
gotującą się masę. Zagotować. Lekko
przestudzoną masą przełożyć biszkopt.
Smacznego!
Maria Augustyn
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B

yła jedną z miliarda
gwiazd na niebie, tysiące kilometrów oddalona od ziemi, mały, błyszczący punkcik nie zwracający na siebie niczyjej uwagi.
I to właśnie był główny powód zmartwienia gwiazdki. Tak, nie była ani gwiazdą poranną, ani gwiazdą polarną, nie należała do gwiazd
ani dużego, ani małego wozu.
Jak mógł ją ktoś zauważyć?
W jaki sposób mogła zwrócić
na siebie czyjąś uwagę?

Familijne opowieści
każdy z nas, gdyby mu przyszło nagle
stanąć przed Bożym Dziecięciem –
co ma powiedzieć. Gwiazdka zapomniała o swych tęsknotach i marzeniach. Po chwili jednak powiedziała:
– Pozwól mi , o Jezu, być w pobliżu Ciebie! Pozwól mi zostać z Tobą
i przy Tobie!
– Zostaniesz przy mnie tylko
wtedy, kiedy ruszysz w drogę, kiedy
udasz się do ludzi zamieszkujących
ziemię, kiedy będziesz im opowiadać, że Mnie widziałaś i rozmawiałaś ze Mną – tłumaczyło Gwiazdeczce Dziecię Jezus.

– A drzwi?
– Ludzie sami ci je otworzą. Nie
masz się czego bać, będę z tymi, których odwiedzisz.
Gwiazdka milczała. Czuła się
w tej chwili jeszcze mniejsza. Dziecię
Jezus od razu zauważyło, że gwiazdeczka posmutniała:
– Jeśli pójdziesz do ludzi, to coś
ci dam na drogę. Masz pięć wspaniałych ramion, dlatego dam ci pięć
darów: tam, gdzie się pojawisz, tam
będzie jasno, ludzie będą rozumieli twój język, będziesz przemawiać
do ich serc, dlatego będziesz pocie-

Gwiazdeczka
Widząc gwiazdę betlejemską
gwiazdeczka pomyślała i westchnęła:
– Chciałabym jasno świecić jak
ona. Chciałabym znajdować się nad
stajenką, w której urodził się Zbawiciel.
Nikt tego westchnienia nie słyszał, bo gwiazdka była mała i oddalona od ziemi tysiące kilometrów,
oprócz Dzieciątka Jezus. Ono patrzyło właśnie na gwiazdkę niczym
nie wyróżniającą się spośród miliarda innych gwiazd na niebie.
Mały, błyszczący punkcik nagle oderwał się od mlecznej drogi, od
swego miejsca na niebie i zaczął zbliżać się ku ziemi. Kiedy był wielkości jabłka i można było już zauważyć
pięć wspaniałych, złocistych ramion,
wtedy opadł na sianko żłóbka.
Z nieba spadła prawdziwa gwiazda! Nikt jej jednak nie zauważył, bo
Maryja z Józefem już spali, pasterze już odeszli, a królowie jeszcze nie
przyszli.
– Mamy Boże Narodzenie. Możesz sobie coś życzyć. Wiem o czym
marzysz – mówiło Dziecię Jezus.
Gwiazdka patrzyła trochę przerażona i trochę zawstydzona. Wreszcie
powiedziała:
– Nie mam żadnych życzeń,
żadnych pragnień.
Powiedziała tak nie ze skromności, nie wiedziała po prostu – jak
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– Ludzie nie rozumieją mojej
mowy. Nikt nie będzie wierzył temu,
co będę opowiadać. A oprócz tego,
jak mogę iść do ludzi? Oni mieszkają
w domach, drzwi tych domów są pozamykane, jest przecież zima!
– Właśnie dlatego że jest zima,
masz iść do ludzi! Masz ich ogrzać!

szać smutnych, a skłóconych pojednywać.
– Dobrze, spróbuję, ale tylko
dlatego, że tak sobie życzysz – powiedziała gwiazdeczka.
Odchodząc czuła, że zabiera ze
sobą w drogę coś ze światłości, ciepła,
radości i spokoju otaczającego stajen-

Coś dla ducha, coś dla ciała
kę. Przez spotkanie z Dzieciątkiem
Jezus wcale nie stała się większa.
Znów była jedną z miliona gwiazd
na niebie. Nosiła jednak w sobie tajemnicę, o której inne gwiazdy nic
nie wiedziały: tylko do niej uśmiechnęło się Dziecię Jezus, tylko ją posłało do ludzi, tylko ona otrzymała od
Niego nadzwyczajne dary, z którymi
– prawdę mówiąc – nie wiedziała co
ma zrobić, była przecież bardzo małą
gwiazdką.
Unosiła się nad górami i rzekami, wędrowała po okolicach, gdzie
nie było dróg. Wreszcie zatrzymała się nad chatą, w której mieszkała
stara kobieta. Gwiazdka weszła do
chaty. Kobieta siedziała przy stole,
w pierwszej chwili gwiazdka jej nie
zauważyła, gdyż tak było ciemno.
– Dobry wieczór! Jest bardzo
ciemno u ciebie!
– U mnie jest zawsze ciemno,
nawet wtedy, kiedy zapalę światło.
Jestem ślepa. Kimkolwiek jesteś, możesz wejść i porozmawiać ze mną –

mówiła ślepa kobieta trzymając ręce
na stole.
– Dziękuję! – powiedziała gwiazdka siadając obok staruszki.
Opowiadała jej o swojej podróży z dalekiego nieba do Betlejem,
i o tym, co tam przeżyła. Opowiadała tak pięknie, że w pewnej chwili
staruszka jej przerwała:
– Mówisz tak, że widzę Dziecię Jezus w żłóbku, a jestem przecież
ślepa. Z twoimi odwiedzinami zajaśniało znów światło w moim życiu.
Zostań ze mną, nie będzie mi wtedy
smutno – prosiła.
– Nie będziesz już nigdy sama.
Światło stajenki betlejemskiej będzie
w tobie. Jest to bardzo dziwne Światło. Będzie w tobie, jeśli będziesz je dalej przekazywać.
– Rozumiem! – powiedziała
staruszka. Pożegnała gwiazdkę, wyszła z chaty i szła przed siebie. Szła
tak , jak ktoś, kto dobrze zna drogę,
jak ktoś, kto dobrze widzi i wie dokąd idzie.

Aforyzmy
Pierwsze spotkanie z ludźmi napełniło gwiazdkę wielką
radością. Wędruje więc i odwiedza ludzi. Wieczorem mogłabym nawet pokazać, gdzie
się znajduje. Wiem, że odwiedza tylko tych, którzy coś sobie życzą. Ślepa kobieta życzyła sobie światła wokół siebie, dlatego wyszła i ruszyła
w drogę, jak człowiek doskonale wiedzący po co i dokąd
zmierza.
W Boże Narodzenie każdy może, powinien sobie coś życzyć.
W Boże Narodzenie dzieją się prawdziwe cuda i w tym roku i wśród nas.
A może stanie się nawet tak, że patrząc na uśmiechające się do ciebie
Dziecię Jezus zapomnisz o swoich
życzeniach i pragnieniach?
Opowiadanie Anny Ahrens
z książki ks. Jerzego Machnacza pt.
Spróbuj to opowiedzieć

Dla wszystkich szukających prawdziwej miłości kilka myśli Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego

Aforyzmy
„Ludzie mówią: «Czas to pieniądz». A ja wam mówię: Czas to
miłość.”
„Zapytajmy siebie: Czy jest w nas
żar pierwszej miłości? Jeżeli nie, to
dlaczego? Wszak miłość się nie starzeje.”
„Przykazanie miłości bliźniego musimy odnieść do wszystkich.
Mniejsza z tym, czy wierzą czy
nie wierzą, czy nas kochają czy nie.
Wszyscy mają prawo do naszej miłości.”
„Bóg jest «Niewolnikiem» swojej
miłości do nas, której mocą «musi»
kochać wszystkich, a więc i mnie.”

„Na progu nieba nie będą nas pytać: co robiłeś? – tylko: Jak miłowałeś? Jak miłowałeś Boga i ludzi?”
„Chociażby życie nasze było najtrudniejsze, najcięższe, zachowajmy
ufność i wiarę, że na świecie zwycięża tylko miłość.”
„Miłość to proces wewnętrzny, nie zawsze sprawdzalny na zewnątrz. Czy miłuję i jak miłuję? –
tego nikt poza mną nie może dokładnie sprawdzić. To jest moja
tajemnica, którą noszę w swym sercu.”
„Gdy powiemy o Bogu: „Bóg jest
Miłością” – powiemy o Nim wszystko!”
„Prawdziwy postęp jest owocem
zaślubin prawdy i miłości.”
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Coś dla ducha, coś dla ciała

Na Wigilię

Wiersz staroświecki
Wi
W
Pomódlmy
P
om
o
się w Noc Betlejemską,
Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
WN
Byy w
wszystko się nam rozplątało,
B
Węzły,
konflikty, powikłania.
W
ę
Oby
O
by się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych –
Na zawsze wzięła w swoje ręce.

Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.
Patrzył – zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare – zmienia się w odświętne, tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,
Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze.
o. Franciszek Czarnowski

W dzień Bożego Narodzenia
Wszystko jest jak przed rokiem:
na szybach srebrne kwiaty
i ten sam obraz w ramach okien;
świat biały jak opłatek…
Będzie wilia! – Uśmiechną się ludzie,
do świątecznej zasiądą wieczerzy –
błogosławiony grudzień!…
„W żłobie leży – któż pobieży…”

Ks. Jan Twardowski
To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.

Pomyśl: na cudzej ziemi wśród obcych,
tacy jak ty, młodzi chłopcy
i małe dziewczęta
zaśpiewają tę samą kolędę.

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.

Pamiętaj: będą
ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu –
i nikt z nimi słowa nie zamieni,
nie zaprosi do swego domu…

To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.

Weź do ręki biały opłatek,
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić –
i życz szczęścia całemu światu;
niech się wszystkie serca rozweselą!…

To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
Emilia Waśniowska
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Zdzisław Kunstman

Ja z dziećmi
z wioski Nzaikoni

Mount Kenia

Slumsy

Dom Karen

