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Jak przeżywaliśmy adwent?W naszej wspólnocie

„Biblijny” Adwent

Konsekrowany nie równa się zakonny

2.II. Kościół ob-
chodzi Dzień 
Życia Kon-

sekrowanego. Po czternastu 
latach od ustanowienia tego 
Dnia przez Jana Pawła II, ko-
jarzy się on w Polsce wciąż 
głównie z życiem zakonnym. 
Tymczasem tylko w minio-
nym roku można było za-

obserwować rozwój liczebny stanu 
dziewic i wdów konsekrowanych. 
Coraz aktywniejsi są mężczyźni 
konsekrowani należący do insty-
tutów świeckich. Do zamieszkania 
w Polsce szykują się Monastyczne 
Wspólnoty Jerozolimskie, prężnie 
rozwijają się też nowe wspólnoty, ta-
kie jak np. Chemin Neuf, która zrze-
sza celibatariuszy i małżonków. 

Adwent jest jak wiosna 
w przyrodzie, kiedy wszyst-
ko się odradza, jest świeże 

i piękne. Adwent ma być dla nas tym 
samym – ma nas odświeżać i utrzy-
mywać w zdrowiu, byśmy byli zdol-
ni przyjmować Chrystusa pod każdą 
postacią, w jakiej do nas przyjdzie.”

Matka Teresa z Kalkuty

My, na Mszy św., dziękowaliśmy 
szczególnie siostrom zakonnym pra-
cującym z niewidomymi w Domu 
Bożego Narodzenia na Jazach oraz 
siostrom przygotowującym nasze 
dzieci do I Komunii św. Po Eucha-
rystii kolędowaliśmy wspólnie pod 
przewodnictwem podopiecznych 
księdza Jacka Ponikowskiego. Za-
kończyliśmy tym samym okres śpie-
wania kolęd w tradycji polskiej. 

Redakcja

Miniony okres Adwentu był po 
raz kolejny dla każdego z nas poda-
rowanym czasem oczekiwania i od-
nowy. Dla wszystkich, którzy chcie-
li i mogli, były to codzienne spotka-
nia roratnie z Biblią. To dobrze, że 
mogliśmy w nich uczestniczyć (były 
codziennie o godz. 18.00) i odkry-
wać, że słowo Boga zawarte w na-
szej Świętej Księdze jest zadziwiają-
co „na czasie” i jest skierowane osobi-
ście do każdego z nas bez względu na 
wiek i sytuację, w której właśnie jest. 
Może niejednego skłoniło to do od-
kurzenia zapomnianej Księgi?

Około 30 dzieci z pięknymi lam-
pionami oraz 80–100 starszych z na-
szej parafii uczestniczyło codziennie 
we Mszy św. Roratniej. Gratulujemy 
wytrwałym uczestnikom i zapra-
szamy w przyszłym roku kolejnych 
chętnych, bo Chrystus zawsze przy-
chodzi do tych, którzy Go oczekują.

Redakcja
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Wystawa „Madonny”W naszej wspólnocie

Matka Boża

W ostatnim tygo-
dniu Adwentu 
mogliśmy w na-

szej świątyni podziwiać za-
skakującą wystawę kilkudzie-
sięciu ikon Matki Bożej pędzla 
pani Heleny Osikowicz-Za-
rzyckiej. Zainteresowani tak 
niezwykłym sposobem przed-
stawiania Maryi przez miesz-
kankę Niepołomic, postano-
wiliśmy dowiedzieć się o niej 
nieco więcej i umówiliśmy się 
na rozmowę z artystką.

Dom, do którego dotarłem, oka-
zał się być najradośniej przystrojo-
nym dużą ilością kolorowych, świą-
tecznych światełek domem na całej 
ulicy Ułanów. Gospodyni zaprosiła 
mnie do małego, jasno oświetlonego 
pokoju, który okazał się być pracow-
nią, wypełnioną obrazami w różnym 
stadium tworzenia. Nasza rozmowa 
potoczyła się przy cieście i herbacie.

– Czy na wstępie mogłaby Pani po-
wiedzieć nam coś o sobie?

P. Helena: Urodziłam się w Ka-
mionnej. Dorastałam pod czujnym 
okiem rodziców pośród czworga ro-
dzeństwa – dwóch sióstr i dwóch 
braci. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej kontynuowałam naukę 
w Liceum Plastycznym w Nowym 
Wiśniczu na kierunku ceramika, 
obejmującym również rzeźbę i ma-
larstwo. Gdy ukończyłam liceum, 
w 1973 roku przeprowadziłam się 
do Niepołomic, gdzie bardzo szyb-
ko podjęłam pracę jako dekorator 
w Gminnej Spółdzielni. Do moich 
obowiązków należało urządzanie 
wystaw sklepowych, wnętrz oraz 
przygotowywanie zewnętrznych 
szyldów. Równocześnie uczyłam 
w liceum plastyki i rysunku. Rozpo-
częłam również własną działalność, 
polegającą na wytwarzaniu szyldów 
reklamowych. 

Potem była budowa domu i zało-
żenie rodziny, jednak wiele lat pracy 
z farbami i lakierami spowodowało 
niestety rozwój astmy i przejście na 
rentę, a potem na wcześniejszą eme-
ryturę.

– Rozważała Pani możliwość kon-
tynuowania nauki np. na ASP?

P. Helena: Tak, niektóre z mo-
ich koleżanek podjęły naukę na róż-
nych uczelniach artystycznych, lecz  

w moich planach pierwsze miej-
sce odegrała chęć szybkiego usamo-
dzielnienia się w oparciu o otrzy-
maną propozycję dobrej pracy oraz 
perspektywa stworzenia własnego 
domu.

– Czy w Pani rodzinie istniały tra-
dycje artystyczne?

P. Helena: Można powiedzieć, 
że tak, ale raczej muzyczne, a nie pla-
styczne.

– Obecnie jest Pani najbardziej 
znana z malowania ikon, ale czy jest to 
jedyny temat pani malarstwa?

P. Helena: Zawsze bardzo lubi-
łam malować pejzaże oraz kwiaty. 
Kilkanaście lat temu, nieżyjący już 
pan Piotr Waryan zaprosił mnie do 
grupy artystów „ZAMEK” – głów-

nie krakowskich – która brała udział 
w plenerach malarskich i wystawach 
zbiorczych.

– Skąd więc ten zwrot głównie 
w kierunku tworzenia ikon?

P. Helena: Punktem zwrotnym 
była moja wizyta w Medziugorje we 
wrześniu 2000 roku, gdzie w pew-
nym momencie w kościele podszedł 
do mnie nieznany mi młodzieniec 
i podał kartkę przedstawiającą ikonę 
Matki Bożej oraz wizerunek Anioła 
Stróża, na której własnoręcznie na-
pisał w języku polskim modlitwę do 
Rafała Achanioła, podpisując kart-
kę: „Twój Anioł Stróż”. Nie odezwał 
się do mnie ani słowem, a ja stałam 
jak zamurowana, bo przecież skąd 
mógł mnie znać i skąd wiedział, że 
jestem Polką? Przed powrotem na-
malowałam swoją pierwszą ikonę. 
Ten znak uświadomił mi, że powin-
nam dalej malować ikony, że ktoś 
jakby się domagał, aby na tym etapie 
były jedynie ikony Matki Bożej. 

Pochłonęło mnie to tak bardzo, 
że swój dzień zawsze rozpoczynam 
od udania się do pracowni, gdzie 
kontynuuję pracę nad aktualnie po-
wstająca ikoną.

– Ikonę się maluje, czy pisze?
P. Helena: Na ten temat jest wie-

le opinii. Mam w związku z tym 
swoją teorię. Skoro pisze się piórem 

lub długopisem znak przy znaku, 
a artysta tworzy ikonę, pochylając się 
nad nią (nie używa się sztalug) i kre-
śląc kreseczka przy kreseczce, bez 
możliwości poprawienia, to tę tech-
nikę powstawania dzieła można na-
zwać pisaniem ikony. Z drugiej stro-
ny wiedząc, że pierwsze ikony po-
wstawały w kościele wschodnim, 
gdzie słowo pisać znaczy zamiennie 
pisać i malować (w j. rosyjskim, czy 
greckim), to być może to jest wytłu-
maczeniem określenia „pisać ikonę”. 
Spotkałam się również z tłumacze-
niem, że duchowni, którzy malowali 
jako pierwsi ikony na wewnętrznych 
ścianach świątyń, wobec niepiśmien-
nych wiernych w ten sposób tłuma-
czyli i przybliżali Pismo Święte. 

– Co jest tematyką współczesnej 
ikonografii? 

P. Helena: Dziś ikony przedsta-
wiają głównie wizerunki Matki Bo-
żej, ale również Pana Jezusa, aniołów 
i Ewangelistów.

– Skąd czerpie Pani inspirację do 
malowania konkretnych ikon, skąd 
wzór? 

P. Helena: Często wynika to 
z różnych spotkań z ludźmi świecki-
mi i duchownymi, którzy nie wie-
dząc czym się zajmuję, wręczają mi 
jakby przypadkiem, po ludzku rzecz 
ujmując, jakiś wizerunek Matki Bo-
żej. Poza tym lubię jeździć po koś-
ciołach, oglądać, zwiedzać, kupu-
jąc przy tym obrazki i przewodniki. 
Gdy spodoba mi się jakiś obrazek, to 
od razu czytam i szukam wszystkich 
możliwych informacji na ten temat. 
Dotyczy to historii obrazu,  niezbęd-
nych szczegółów i właściwej kolory-
styki zgodnej z oryginałem. 

W pierwszym rzędzie maluję te 
koronowane, czyli ważniejsze wize-
runki Matki Bożej. W dalszej ko-
lejności chciałabym namalować wi-
zerunki Matki Bożej z najważniej-
szych sanktuariów w skali świata, 
słynące łaskami.

– W jakim stopniu ważne jest za-
warcie wszystkich szczegółów wizerun-
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Jasełka parafialne

Triduum Sacrum

Nasze czuwanie
w Łagiewnikach

Adoracja w Sanktuarium Bożego MiłosierdziaW naszej wspólnocie

W dniu 13 grud-
nia nasza para-
fia uczestniczy-

ła w Adoracji w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach. Podejmując mod-
litwę na Adoracji u stóp Jezusa 
Miłosiernego w Kaplicy Wie-
czystej Adoracji w wyznaczo-
nym nam dniu, w godzinach 
nocnych (od 21.00), można 
było wyprosić Boże miłosier-
dzie dla swoich bliskich, dla 
Kościoła i całej parafii.

Nasza Adoracja była w okresie 
Adwentu – okresie oczekiwania na 
przyjście Pana. To dobry czas, by wy-

– Słuchajcie, spotkałem Boga! 
On jest i czeka na każdego z was! 
Chodźcie, zaprowadzę was do Nie-
go!

– Słyszycie, Boga spotkał, cieka-
we gdzie?! Przyznaj się, pewnie za-
ćpałeś?!

– Powiedziałbym ci, gdzie mam 
tego twojego Boga, ale mam dziś 

dzień litości dla zwierząt. Nie słu-
chajmy go!

– Ja tam nie wiem – moją pasją 
jest komputer. Wiesz jakie możliwo-
ści daje internet? Niczego więcej nie 
potrzebuję.

– A ja w Niego nie wierzę, bo 
wierzę tylko w to, co mogę dotknąć, 
zmierzyć i zbadać.

– Masz towar?

zwolić się z grzechów i trosk doczes-
nych, aby serca nasze zostały utwier-
dzone w wierze. Podczas Adora- 
cji modliliśmy się o potrzebne łaski 
i zdrowie oraz dziękowaliśmy za te 
już otrzymane. Ufamy, że Jezus Mi-
łosierny wynagrodzi nam podjęty 
trud i będzie nas nadal darzył Swoim 
błogosławieństwem.

Członkinie Straży Honorowej SPJ

– Nie, „psy” mają Irka i cały to-
war. Mam nadzieję, że mnie nie 
wsypie…

– Kasiu, niedawno płakałaś, 
chodź ze mną, Jezus jest lekarstwem 
na wszystkie twoje lęki.

– Nie dzisiaj – no, rozumiesz: 
imprezka będzie, muza, chłopaki 
– muszę się wyszykować. To nara! 
Chodźmy!

Takie teksty w tegorocznych Ja-
sełkach wystawionych przez dzie-
ci i młodzież ze scholi parafialnej 
z pewnością trafiły w ucho młodych, 
zgromadzonych w kościele w Nie-
dzielę Chrztu Pańskiego na porannej 
i południowej Eucharystii, a może 
dla niektórych brzmiały nawet zna-
jomo? Starszym dały pewnie pogląd 
na problemy i wybory, których mło-
dzi dokonują codziennie w swoich 
środowiskach. Miejmy nadzieję, że 
w nas wszystkich obudziły refleksję 
i pytanie: w jaki sposób i czy w ogó-
le ja sam głoszę innym Chrystusa? 
Czy przypadkiem nie jest właśnie 
tak, że boimy się głośno i wyraźnie 
przyznawać do Niego i zło nazywać 
złem, a dobro – dobrem pochodzą-
cym od Boga, by nie zostać wyśmia-
nym? I to nie tylko przez naszych 
znajomych, ale coraz częściej przez 
własne dzieci? Czy nie mówimy, jak 
ten głos nawołujący w Jasełkach: „To 
nie ma sensu i tak nie uda mi się ni-
kogo nawrócić”. Jakby to od nas za-
leżało! Dzieci próbowały nam właś-
nie powiedzieć: nie bójmy się świad-
czyć o Chrystusie – Bóg zrobi resztę. 
Oczywiście, że diabeł, który w tym 
przedstawieniu przeszedł samego 
siebie, będzie zawsze przeszkadzał 
i kusił. To jego postać prawdopodob-
nie najmłodsi zapamiętają najlepiej 
z całego przedstawienia, bo wszędzie 
było go pełno – jak w życiu. Najważ-
niesze jest jednak to, by, jak śpiewała 
młodzież, „do Pana trafił ten zagu-
biony i ten, co się oczu podnieść boi 
i ten, który bez nadziei czeka…”

Bardzo dziękujemy siostrze Ire-
nie, Karolinie, Monice, dzieciom 
i ich rodzicom za trud przygotowa-
nia tego zaskakująco odważnego, 
trafnego i niekonwencjonalnie ujmu-
jącego temat przedstawienia.

Redakcja

Wielki Czwartek

 18.00 –  Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia Eucha-
rystii i Sakramentu Kapłaństwa (Msza w intencji parafian, którzy 
przyjęli księdza z wizytą duszpasterską, a po Mszy św. przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i Adoracja do godz. 21.00).

Wielki Piątek

 15.00 –  Godzina Śmierci Jezusa (koronka do Miłosierdzia Bożego i począ-
tek adoracji).

 18.00 –  Liturgia Wielkiego Piątku (Adoracja Krzyża, Modlitwy, Komunia 
Św. i Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 24.00).

Wielka Sobota

 10.00 –  Początek Adoracji Pana Jezusa w  Grobie, poświęcenie pokarmów 
(o 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00 na Koźlicy).

 15.00 –  Koronka do Miłosierdzia Bożego.
20.00 –  Początek Liturgii Wielkiej Soboty (poświęcenie ognia, wody, Pascha-

łu, Msza św. i Procesja Rezurekcyjna – przynosimy świece).
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Być wolnym

Rozumienie wolnościWierzę, więc jestem

Nasze słuchanie Słowa Bo-
żego i Bożego prawa często 
jest niestety głęboko zatru-

te pokusą postawienia prawa i obo-
wiązku na pierwszym miejscu, jako 
czegoś najważniejszego. Mało jest 
w nim zachwytu nad tym, jak wspa-
niały jest Bóg, jak nieprawdopodob-
nie wiele nam daje i jak zapierające 
dech w piersiach są Jego obietnice dla 
nas. Słyszymy raczej i koncentruje-
my się na tym, co w pewnym sen-
sie jest drugorzędne, bo podporząd-
kowane darom i obietnicom, podpo-

rządkowane miłości – skupiamy się 
na prawie, i to nie na tej jego podsta-
wowej roli, że ma nam ono pokazać 
drogę do szczęścia, lecz na zawar-
tych w nim nakazach i zakazach, 
na obowiązkach ciążących na nas, 
na odległej nagrodzie (przyrzeczo-
nej dla doskonałych, a takim nikt nie 
jest) i możliwie bliskiej karze. 

Miejsce zachwytu, wdzięczno-
ści i uwielbienia, które dają niesły-
chaną wolność, zajmuje skupienie się 
na sobie (jaki jestem?, czy spełniam 
wszystkie wymagania?), lęk, poczu-
cie winy, podejrzliwość itd. W tej po-
stawie poczucie winy rzadko spełnia 
zbawczą rolę, prowadząc do skru-
chy serca i przemiany życia: bardzo 
często przyczynia się do uwięzie-
nia w samym sobie jeszcze bardziej. 

Człowiek nie widzi już tego, że ist-
nieje coś dużo ważniejszego, pier-
wotniejszego i silniejszego niż jaki-
kolwiek jego upadek – mianowicie 
to, że jest umiłowanym synem Ojca. 
A jeśli tak odbieramy Boże prawo, 
to trudno się dziwić, że często intui-
cyjnie czujemy (nawet jeśli nie umie-
my się do tego przed sobą przyznać), 
że Bóg i Kościół są wrogami naszego 
pragnienia wolności. 

Kto nas zatem wyzwoli z tej ty-
ranii prawa, która odbiera nam wol-
ność? Tylko sam Bóg, który przyjął 

naszą kondycję i wziął na siebie całą 
naszą, jakże skomplikowaną, sytua-
cję. Wyzwolenie przyniesione przez 
Chrystusa jest zupełnie oszałamiają-
ce. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? 

Bardzo trudno to wyjaśnić, bar-
dzo trudno to opisać, tym trudniej, 
jeśli ten, co pisze sam, osobiście ta-
kiego wyzwolenia jeszcze w pełni nie 
doświadczył. A jest to droga długa, 
nigdy nie zakończona. Spójrzmy jed-
nak na to. Przyznajmy, nie do koń-
ca zrozumiałe dla nas, a jednak jakże 
utęsknione doświadczenie św. Pawła, 
na te jego mocne i znajdujące w nas 
wielki oddźwięk słowa: „Ja dla prawa 
umarłem przez prawo, aby żyć dla 
Boga; razem z Chrystusem zostałem 
przybity do krzyża. Teraz już nie ja 
żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” 

(Ga 2,19-20); „Gdy jednak nadeszła 
pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, 
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego 
pod Prawem, aby wykupił tych, któ-
rzy podlegali Prawu, byśmy mogli 
otrzymać przybrane synostwo […] 
A zatem nie jesteś już niewolnikiem 
lecz synem” (Ga 4,4-7); „Ku wolności 
wyswobodził nas Chrystus”.

Nie bójmy się modlić tymi teks-
tami, jeśli jakoś nas poruszają. To 
znaczy bowiem, że Pan Bóg chce 
nam coś przez nie powiedzieć. Prze-
czuwamy, że chodzi tu o jakiś we-
wnętrzny przewrót kopernikański, 
który nie tyle jest dziełem zrozumie-
nia czegoś przez nas co dziełem… ła-
ski. No właśnie, tej łaski, która w ty-
ranii prawa jest prawie że nieobecna, 
w najlepszym zaś razie zepchnięta 
do jakiejś podrzędnej roli. 

To trzeba po prostu przeżyć, 
trzeba pokornie prosić Pana Boga, by 
pozwolił nam doświadczyć wolno-
ści dziecka Bożego. To jest, powtórz-
my, łaska. Jeśli spróbować by to jakoś 
opisać, to można by powiedzieć naj-
ogólniej, że ten kopernikański prze-
wrót w astronomii duszy polega na 
tym, że człowiek ostatecznie kapi-

tuluje, składa broń – uznaje swą nie-
moc w wypełnieniu nakazów prawa, 
uznaje swoją bezradność na drodze 
do zbawienia i zaczyna, powolutku 
zaczyna rozumieć, co to znaczy, że 
święci byli niejako zmuszani do tego, 
by położyć całą swą ufność w Bo-
żym Miłosierdziu. Nie ciągłe „ja, ja, 
ja”, lecz wielkie, odkrywcze, po-
zwalające nareszcie odetchnąć „Ty”. 
Przestać nieustannie wpatrywać się 
w siebie, w swoją doskonałość czy 
w swoje poczucie winy, nieważne! 
A spojrzeć na… Niego. „Spójrzcie na 
Niego, a rozpromienicie się radością, 
oblicza wasze nie zapłoną wstydem” 
(Ps 34,6). Umrzeć dla siebie, żeby żyć 
dla Boga. Tu jest dramatyczne albo – 
albo. Przestać żyć „przed sobą” albo 
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Jakiego kapłana chcą ludzie?Wierzę, więc jestem

Chrystusowy przekaz 
z Wieczernika wciąż 
jest aktualny i po-

trzebny, a więc i kapłaństwo 
realizujące tę misję wciąż jest 
potrzebne, choć wiele ostat-
nio mówi się (przeważnie źle) 
o kapłanach, podważając bądź 
to sposób realizacji tego powo-
łania, bądź wręcz sens istnie-
nia samego kapłaństwa. 

Na szczęście nie ludzie po-
wołują kapłanów, choć spo-
śród ludzi są powoływani do 

służby Bogu przez posługę sakra-
mentalną w Jego Kościele, ale i przez 
apostolstwo pośród ludzi.

Czego oczekujemy od kapłanów? 
Chcielibyśmy, aby byli ludzcy – 

znajdowali zawsze czas na rozmowę, 
potrafili słuchać nie patrząc na ze-
garek, odpisywali na kartki, e-maile, 
ale niekoniecznie „świeccy”. Wbrew 
temu bowiem, co nam wmawia-
ją media, poszukujemy w kapła-
nach nie „świeckości”, ale inności – 
inności, która wypływa z celibatu, 
z samotności, z bliskości obcowania 
z Bogiem. Tylko wyczuwając tego 
rodzaju sacrum jesteśmy w stanie 
bardzo ufnie zbliżyć się i powierzyć 
swoje nawet najbardziej powikłane 
związki z Bogiem, ze sobą i z drugim 
człowiekiem. 

Chcielibyśmy widzieć, że to, co 
ksiądz głosi, jest ważne w jego życiu, 
że on naprawdę żyje w rękach Boga, 
a więc jest prawdziwie wierzący. 
Często szukamy też w nim ojca (mó-
wimy nawet ojcze duchowny) dobre-
go, prawdziwego, dającego moralne 
i psychiczne oparcie, odpowiedzial-
nego za naszą codzienność i codzien-
ność wspólnoty, w której żyjemy, ale 
nie pochłoniętego codziennością.

Szukamy księży prawdziwych, 
dla których nie istnieje szarość, któ-
rzy postawą i słowem uczą nas, że 
można i należy być zimnym, albo 
gorącym – nie letnim, że czarne to 
czarne, a białe – białe i nie wolno 
tego mieszać w odcienie szarości.

Pamiętając tłumy młodzieży, 
wpatrzone z miłością w sprawujące-
go Eucharystię, schorowanego, sła-
bego papieża, czujemy naturalną bli-
skość z księdzem przyznającym się 
do słabości, a nie udającym herosa.

Poszukujemy księży ofiarnych, 
potrafiących rozdawać siebie tak, 
jak rozdają komunię świętą, potra-
fiących pokornie i do końca wysłu-
chać naszej spowiedzi i pomóc wal-
czyć ze słabością, a nie oceniających 
nas z góry i zadających „szufladko-
wą” pokutę.

Młodzież szuka kapłana, któ-
ry pokaże im Boga w kościele i na 
łące, w drugim człowieku i w pra-
cy, w szkole, w górach, w miłości 
i w śmierci najbliższych.

Tylko gdzie jest taki ksiądz?! Je-
żeli spotkamy takiego w swoim ży-
ciu, możemy być pewni – to święty! 

My – pokolenie 40-, 50- i 60-lat-
ków znaliśmy kilku takich księży – 
dwóch z nich właśnie ogłoszono bło-
gosławionymi: księdza Karola Woj-
tyłę i księdza Jerzego Popiełuszko! 
Jednak oni obydwaj (mimo, że różne 
funkcje pełnili w hierarchii kościel-
nej) często powtarzali jak wiele uczą 
się od nas – wiernych i jak bardzo 

pomaga im nasza szczera obecność 
i modlitwa.

Dziękując w Wielki Czwartek 
za dar kapłaństwa, nie wzdychaj-
my więc do świętych księży, ale za-
pytajmy samych siebie, jak możemy 
pomóc wzrastać do świętości kapła-
nom, których znamy? Pamiętajmy, 
że tylko kapłan – choćby najbardziej 
ułomny, kontrowersyjny czy gorszą-
cy (za swoje grzechy to on sam od-
powie przed Bogiem) – jako jedyny 
może sprawować Eucharystię. Do-
ceńmy ich bliskość i dyspozycyjność, 
bo w wielu rejonach świata ludzie ty-
godniami czekają na kapłana i moż-
liwość uczestniczenia w Eucharystii 
i innych sakramentach.

Bożena Henke
w oparciu o książkę  

ks. Krzysztofa Wonsa SDS 
pt. Jakiego księdza chcą ludzie?

„To czyńcie
na Moją pamiątkę”
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Święty i uśmiechnięty
Filip Neri

Święci znani i nieznaniWierzę, więc jestem

Żywoty świętych bywa-
ją nudne i pozbawione 
dramaturgii. Ich au-

torom tak bardzo zależy na 
tym, by zaświeciły przykła-
dem, że powstaje wrażenie, iż 
święty urodził się święty, a do 
nieba pędził autostradą. Dla-
tego tak cieszą mnie wszelkie 
zapiski i świadectwa mówiące 
o rozterkach i wątpliwościach, 
o walce, jaką toczyli ze swoi-
mi wadami ci, których Kościół 
później wyniósł na ołtarze. Bo 

droga do nieba jest raczej wąską, krę-
tą i stromą ścieżką niż autostradą. 

W związku z beatyfikacją papie-
ża Jana Pawła II kierujemy w tych 
dniach wzrok na Wieczne Miasto, 
które było świadkiem 26 lat jego ży-
cia. Z Rzymem splatają się życio-
rysy wielu świętych i błogosławio-
nych, lecz w sposób szczególny służył 
temu miastu św. Filip Neri (Nere-
usz). W trudnym, kryzysowym dla 
Kościoła XVI wieku, w samym jego 
sercu, szukał on sposobu, by dotrzeć 
z Dobrą Nowiną do ludzi wszyst-
kich stanów – zarówno duchowień-
stwa, jak i świeckich: kupców, rze-
mieślników, artystów, chorych i bez-
domnych, ludzi starszych i dzieci. 
Ze względu na swoje zasługi ewan-
gelizacyjne i duszpasterskie dla tego 
miasta określa się go mianem Apo-
stoła Rzymu. 

Filip miał 19 lat, gdy przybył do 
Wiecznego Miasta. Nie od razu ro-
zeznał swoje powołanie do stanu du-
chownego, gdyż święcenia kapłań-
skie przyjął dopiero w wieku 36 lat. 
Wcześniej studiował i poznawał 
Rzym z jego zabytkami i kulturą. Już 
wtedy dostrzegał wokół siebie wielu 
potrzebujących (chorych i pielgrzy-
mów) i poczuł się wezwany do tego, 
by w imię Ewangelii zaradzić ich bie-
dzie duchowej i materialnej. Praw-
dopodobnie widział też, że prakty-
kowany ówcześnie styl działań dusz-
pasterskich nie umożliwi mu pełnej 
realizacji tego celu. Można przy-
puszczać, że tych kilkanaście pierw-
szych lat w Rzymie były dla Filipa 
pełne wahań i wątpliwości. Wiado-
mo, że już w tym czasie był człowie-
kiem żarliwej modlitwy. Gdy zde-
cydował się zostać kapłanem musiał 
znaleźć sposób, by z jednej strony 

skutecznie przyciągać ludzi do Boga, 
a z drugiej pozostać posłusznym pa-
pieżowi. Pomysły Filipa na to, jak 
ewangelizować, były bowiem nowa-
torskie, niekonwencjonalne i odważ-
ne, przez co bywały oceniane jako 
niebezpieczne, zbyt liberalne lub co 
najmniej dziwaczne. Filip zrezyg-
nował z wygłaszania gromkich po-
uczeń z ambony, nie wdawał się 
w zjadliwe polemiki, nawet z niewie-
rzącymi i innowiercami. W zamian 
zachęcał do rozważania Słowa Boże-
go w taki sposób, by można je było 
odnieść do codziennego życia. Ze 
swoim apostolstwem wyszedł poza 
mury kościoła. Zbliżał się do ludzi, 
by ich potem pociągnąć ze sobą do 
Boga. Wchodził w sam środek życia 
miejskiego na ulicach i placach, ba-
wił się tam z dziećmi, przyjaźnił się 
z artystami i ludźmi nauki. Choć ha-
giografowie piszą o karze, którą po 
kilku pierwszych latach kapłaństwa 
Filipa nałożył na niego Paweł IV (na 
pewien czas zakazał Filipowi dzia-
łalności i odebrał mu prawo do spo-
wiadania), jako o ewidentnym błę-
dzie papieża, można domniemy-
wać, że za tym wydarzeniem krył się 
prawdziwy dramat przyszłego świę-
tego. Jak silna musiała być wiara Fi-
lipa i jego zaufanie Bogu! Tym bar-
dziej, że zapraszanie wiernych do 

sakramentu pokuty było dla niego 
ważnym elementem działań duszpa-
sterskich. Do ostatniego dnia życia 
każdą wolną chwilę spędzał w kon-
fesjonale. Podobno nawet nocą moż-
na było wejść do mieszkania Filipa, 
by się wyspowiadać. 

Filip Neri, z czego jest chyba naj-
bardziej znany, był człowiekiem ra-
dosnym i skorym do żartów. Był w tej 
radości z pewnością wymiar głęboko 
duchowy, wynikający z prawdziwe-
go zawierzenia Słowu. Św. Tomasz 
z Akwinu powiedział dosadnie: 
„Smutek jest nawykiem spowodowa-
nym przez nieuporządkowaną mi-
łość do samego siebie, która nie jest 
odrębną wadą, lecz korzeniem ich 
wszystkich”. Ale w postawie Filipa 
była najpewniej też i walka z pokusą, 
by odbierać podziw i uwielbienie od 
ludzi, z którymi się spotykał. Apo-
stoł Rzymu był bowiem człowie-
kiem wzbudzającym sympatię, ser-
decznym i otwartym, swoim poczu-
ciem humoru umiał zjednać sobie 
otoczenie, a ponadto miał dar uzdra-
wiania. Nietrudno przy tych warun-
kach o to, by zadowolić się wyraza-
mi uznania okazywanymi przez lu-
dzi. Święty bardzo chciał jedynie 
w Panu szukać swojego odbicia. Nie-
zwykłą wagę przykładał do tego, by 
nie zgrzeszyć brakiem pokory. Tak 

www.swzygmunt.knc.pl/
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Błogosławieni
miłosierni

Błogosławieni dostąpią miłosierdziaWierzę, więc jestem

Miłosierdzie łączy się 
w pojęciu więk-
szości współczes-

nych ludzi z akcją społeczną, 
którą zwano też czasem akcją 
miłosierdzia. Tymczasem bi-
blijne pojęcie miłosierdzia jest 
inne, nie tylko znacznie szer-
sze, ale i inaczej ukierunko-
wane. To, co dziś nazywamy 
pomocą społeczną, a w nie-
dawnej przeszłości nazywa-
no również akcją miłosierdzia, 
w Biblii jest czynieniem spra-

wiedliwości. Bowiem sprawiedli-
wość Boża domaga się tego, by dzie-
lić dobra tej ziemi w taki sposób, aby 
nie było biednych. Pomoc ubogiemu 
należy się ze sprawiedliwości. Na-
wet, jeśli prawo ludzkie pozwala ko-
muś na egoistyczne posiadanie dóbr, 
bez pamięci o innych, to prawo Boże 
domaga się kategorycznie dbałości 
o tych, którzy mają za mało. W Sta-
rym Testamencie jest to wielokrot-
nie formułowane. Miłosierdzie na-
tomiast nie jest czymś wynikającym 
ze sprawiedliwości, lecz jak gdyby 
nadmiarem miłości, która granice 
sprawiedliwości przekracza. 

Wzorem miłosierdzia jest sam 
Bóg. Od Boga bowiem nic się niko-
mu nie należy, począwszy od samego 
istnienia, a Bóg wszystko, co istnieje, 
daje z miłości. Ale nie dość na tym, 
że Bóg daje pierwszy i bez żadnych 
zasług ze strony stworzenia. Bóg daje 
nadal, gdy stworzenie zawiniło i od-
wróciło się od Niego. W Ewangelii 
obrazem Miłosierdzia Boga jest do-
bry pasterz, który szuka jednej zgu-
bionej owcy, pozostawiając na pa-
stwisku bezpieczne, posłuszne sta-
do. Bóg szuka grzesznika i raduje się, 
gdy go odnajdzie. Miłosierdzie Boga, 
czyli Jego całkowicie niezasłużona 
i darmowa miłość do stworzenia, 
najlepiej ukazuje się w poszukiwaniu 
grzesznika. Nie dość bowiem, że Bóg 
przebacza nawracającemu się grzesz-
nikowi, nie dość, że cierpliwie czeka 
na nawrócenie, ale idzie grzesznika 
szukać. I wiemy, że Słowo Boże szu-
kając człowieka zstąpiło na ziemię, 
stało się Człowiekiem – Jezusem 
Chrystusem. Wiemy, że Jezus Chry-
stus – Syn Boży Jednorodzony, który 
od Ojca przyszedł – szukał grzeszni-
ków przez całe swe życie, w szcze-

gólności przez czas nauczania, że od-
rzucony przez ludzi i skazany przez 
nich na śmierć krzyżową, na krzyżu 
im przebaczył i ze swej śmierci uczy-
nił źródło zbawienia. Działanie, całe 
życie i śmierć Jezusa jest najpełniej-
szym, jakie istnieje, objawieniem Bo-
żego Miłosierdzia – i jest wzorem dla 
chrześcijan. Tak więc biblijne pojęcie 
miłosierdzia łączy się przede wszyst-
kim z wybaczaniem grzechów. Bło-
gosławieni, którzy wybaczają swoim 
winowajcom, albowiem i im Bóg wy-
baczy ich winy. Podstawowym ak-
tem miłosierdzia, który upodabnia 
nas do Jezusa Chrystusa i czyni sy-
nami Ojca Niebieskiego, jest akt wy-
baczenia krzywdy. Ten, kto wybacza 
krzywdy, których doznał od swych 
bliźnich, jest synem Boga i może być 
pewien, że Bóg mu wybaczy wszyst-
kie jego winy. Więcej jeszcze – ten, 
kto wybacza swym bliźnim, bierze 
udział w zbawczej misji Jezusa Chry-
stusa, powtarza to, co uczynił Jezus 

na krzyżu i sprowadza Boże wyba-
czenie na tych, którym wybacza. 

Jest to podstawowe zadanie 
chrześcijan – iść przez świat ludz-
ki i poprzez wybaczenie krzywd od-
wracać tragiczny bieg historii. Histo-
ria grzechu świata biegnie bowiem 
od krzywdy do zemsty, zwanej czę-
sto sprawiedliwością odwetową, zaś 
historia zbawienia biegnie od wy-
baczenia do pojednania i wymazu-
je z rachunków między ludźmi oraz 
między ludźmi a Bogiem istnienie 
sprawiedliwości odwetowej. 

Jezusowe wezwanie do wyba-
czania krzywdzicielom ich win ma 
także wymiar społeczny i politycz-
ny. Kościół, jako społeczność wiary 
w Jezusa Chrystusa, jest wezwany 
do tego, by nigdy nie szukał odwetu 
za prześladowania, ale modlił się za 

tych, którzy go prześladują i dążył 
do ich nawrócenia ku Bogu i do po-
jednania. Była to metoda działania 
pierwotnego Kościoła, prześladowa-
nego w Rzymie za wiarę. Metodą 
świadectwa męczeństwa połączone-
go z wybaczeniem prześladowcom, 
pierwsi chrześcijanie nawracali świat 
starożytnego Rzymu. Niestety, 
w późniejszej historii Europy chrześ-
cijanie wrócili częściowo do metody 
odwetu – i w tej mierze, w jakiej do 
niej wrócili, przestali być świadkami 
miłosierdzia Bożego. Była to jedna 
z przyczyn słabości działania misyj-
nego Kościoła w świecie. 

Społeczna i polityczna wymowa 
błogosławieństwa dla miłosiernych, 
to wezwanie do włączenia miłości 
i wybaczenia tym, którzy krzywdzą. 
Wszelkie akcje społeczne podejmo-
wane ostatnio coraz częściej są więc 
(jak już wspomniano) w rzeczywi-
stości akcjami sprawiedliwego wy-
równywania niedostatku, który ni-

kogo nie powinien gnębić. Niemniej 
i w tych akcjach są ludzie, którzy 
temu dziełu sprawiedliwości poświę-
cają wszystkie swe siły, nie licząc ani 
na zapłatę ze strony społeczeństwa, 
ani na szczególną wdzięczność tych, 
którym służą. Ludzie ci są świado-
mi tego, że wypełniają brak zainte-
resowania społecznego. To, co dają 
pokrzywdzonym, należy się im ze 
sprawiedliwości społecznej. Ciężar 
tego wyrównywania i troski powin-
no nieść jednak całe społeczeństwo 
a niosą go jedynie jednostki szcze-
gólnie wrażliwe na potrzeby bliź-
nich. Działalność sióstr zakonnych 
opiekujących się niedorozwiniętymi 
dziećmi, starcami i chorymi, działal-
ność Matki Teresy z Kalkuty i jej za-
konnic, działalność wielu świeckich 
opiekunów społecznych, ludzi bez 



18 Kwartalnik Parafialny (nr I) marzec–kwiecień–maj 2011

Gerard –  
patron porodów

Portret matki (w różnych kulturach)Wierzę, więc jestem

Narodziny dziecka w wie-
lu kulturach są wydarze-
niem wymagającym szcze-

gólnych przygotowań i działań. 
Z przyjściem dziecka na świat wią-
żą się rytuały, podyktowane tradycją 
i lokalnymi wierzeniami. Kobieta na 
Saharze rodzi inaczej niż mieszkan-
ka Tanzanii lub Indianka.

Pierwszy krzyk Gilles’a de Mai-
stre to niezwykły dokument o magii 
narodzin. To narodziny w skali całej 
planety pokazane na wielkim ekra-
nie. Różnice pomiędzy wieloma kra-
jami, społeczeństwami i kulturami 
podczas tego najpiękniejszego i naj-
bardziej niezwykłego dnia. W ciągu 
24 godzin na całej ziemi losy kilku 
bohaterów przecinają się w tej wy-
jątkowej, a zarazem wspólnej dla 
nich chwili – kiedy dziecko przy-
chodzi na świat. 10 kobiet, z różnych 
krajów, kultur, języków. Co może łą-

czyć paryską baletnicę z mieszkającą 
na ulicy biedną Hinduską lub jedną 
z dziecięciu żon masajskiego wojow-
nika? Jest takie potężne doświad-
czenie, które jednoczy wszystkie ko-
biety na całym świecie bez względu 
na wykształcenie, wyznanie i status 
materialny: to narodziny dziecka. 
Cudowne, przerażające, niezwy-
kłe, piękne lub pełne cierpienia, lecz 

nade wszystko uniwersalne przeży-
cie, pozwalające poczuć pierwotną 
moc: pierwszego oddechu, pierwsze-
go krzyku.

Film z udziałem rzeczywistych 
bohaterów jest świadectwem tego 
właśnie magicznego momentu po-
czątków życia. Odkrywa uniwersa-
lizm narodzin, które są przecież tak 
niepowtarzalne i różne jak każdy 
z nas. 

Historia toczy się na pięciu kon-
tynentach, od najsłabiej rozwinię-
tych, zacofanych regionów po obsza-
ry najbardziej zurbanizowane.

Bohaterki filmu Gillesa de 
Maistre’a łączy jeszcze jedna, nie-
zwykła okoliczność: swoje dzieci ro-
dzą w dniu zaćmienia słońca. Cień 
księżyca przechodzi przez kolejne 
kontynenty i kraje, a my towarzy-
szymy kolejnym ciężarnym w wiel-
kim misterium narodzin. Reżyser 

zaprasza nas do obserwowania tych 
niezwykle intymnych i emocjonal-
nych chwil w różnych zakątkach 
świata: od Tanzanii, przez Puszczę 
Amazońską po Japonię i Syberię. Jak 
różne są kultury i kraje, z których 
wywodzą się bohaterki, tak różne są 
też nastroje i wybory towarzyszące 
narodzinom potomka. Zobaczymy 
więc rajski poród w wodzie w towa-
rzystwie delfinów i cesarkę przepro-
wadzoną przy minus 50 stopniach 
Celsjusza za oknem; całkowicie na-
turalny, odbywający się bez jakiej-
kolwiek asysty poród w domu i prze-
pełnioną porodówkę w Wietnamie, 
gdzie dziennie przychodzi na świat 
120 dzieci. 

Gilles de Maistre – 22 miesiące 
pracy, 236 000 przejechanych kilo-
metrów, 120 kobiet uczestniczących 
w projekcie, sfilmowanych 10 poro-
dów – poznajcie człowieka, w które-
go głowie narodził się Pierwszy krzyk.

czeństwie wraz z dzieckiem, 
które nosiła w swoim łonie. 
Oboje natychmiast ocaleli 
i odzyskali zdrowie. Na sku-
tek cudów dokonanych przez 
Boga za wstawiennictwem 
św. Gerarda dla dobra matek, 
włoskie mamy podjęły wielkie 
starania, żeby ogłosić go ich 
patronem. W czasie procesu 
beatyfikacyjnego stwierdzo-

no, że Gerard był znany jako „święty 
od szczęśliwych porodów”. Tysiące 
matek mogło doświadczyć mocy św. 
Gerarda poprzez Bractwo św. Ge-
rarda. Wiele szpitali swoje oddziały 
porodowe poświęca temu świętemu, 
a pacjentkom rozdawane są medaliki 
i obrazki św. Gerarda wraz z umiesz-
czoną tam odpowiednią modlitwą. 
Tysiącom dzieci rodzice nadawali 
imię Gerarda w przekonaniu, że po-
ród był szczęśliwy dzięki wstawien-
nictwu świętego. Nawet dziewczyn-
kom nadawano jego imię i stąd po-
wstały interesujące przekształcenia 
imienia „Gerard” na: Gerarda, Gera-
lina, (…)” 

Pamiętajmy, że błogosławić to 
znaczy życzyć duchowego dobra!!! 
Prof. Fijałkowski, kiedy na ulicy wi-
dział mamy przy nadziei, obdarzał 
je uśmiechem i w myśli dziękował 
Bogu, modlił się błogosławiąc.

Opr. Beata Mądra  
na podstawie artykułu R. Pierskały.

 reżyseria: Gilles de Maistre
 scenariusz:  Gilles de Maistre, 

Marie-Claire Javoy
 gatunek: dokumentalny
 kraj: Francja
 rok produkcji: 2007
 czas trwania:  99 min

Najbardziej
niezwykłe



20 Kwartalnik Parafialny (nr I) marzec–kwiecień–maj 2011

cił. Odpowiedź redakcji: „Popełniłaś 
błąd. To mogła być właśnie ta wielka 
miłość, na którą wszyscy czekamy”.

Pismo publikuje zwierzenia słyn-
nej aktorki, celebrytki, jak się ostat-
nio mówi. Piękna kobieta, odnio-
sła sukces, stała się idolem młodych. 
„Żałuję – mówi – że tak późno, bo 
dopiero w wieku 22 lat rozpoczęłam 
współżycie seksualne. Tyle przyjem-
ności mnie ominęło!”

Kobieta w średnim wieku pisze, 
że opiekuje się niedołężną matką. 
Nachodzą ja myśli, czy by nie odesłać 
matki do domu starców, bo jest z nią 
ciężko. No, ale… przecież to matka! 
Odpowiedź redakcji: „Nie wahaj się. 
Masz prawo do własnego życia”.

Nastolatka pisze: „Zaszłam w cią-
żę, on chce, żeby usunąć, matka chce, 
żeby usunąć, ale ja się waham – prze-
cież to moje dziecko”. Odpowiedź re-
dakcji: „Dobrze rozważ za i przeciw. 

Dziecko musi być chciane i trafić do 
środowiska, gdzie będzie miało wa-
runki do rozwoju, a z tego co piszesz 
wynika… Poza tym, tu chodzi o całą 
twoją przyszłość. Masz jeszcze życie 
przed sobą”.

Rady dotyczące relacji damsko-
-męskich przypominają w tych pis-
mach instrukcje tresury zwierząt. 
Są to po prostu informacje o bodź-
cach. Które z nich należy stosować, 
aby sterować zachowaniem partne-
ra. Porady dotyczące spraw intym-
nych są tak szczegółowe, że moż-
na mówić o diagnozach lekarskich. 
Nie ma w tym śladu erosa, tego nie-
uchwytnego, co stanowi urok współ-
życia – półsłówek, niedopowiedzeń, 
tajemniczości.

My, chrześcijanie, widzimy speł-
nienie swojego życia w ofierze, 
w poświęceniu się czemuś lub ko-
muś. Matka wypełnia swoje macie-
rzyńskie powołanie poświęcając się 
dzieciom i rodzinie, kobieta oddaje 

się mężczyźnie, mężczyzna poświęca 
się rodzinie, pracuje na jej utrzyma-
nie, opiekuje się nią. Nawet w poli-
tyce, która ze swojej natury jest wal-
ką o władzę, chrześcijaństwo próbuje 
zaszczepić ideę służby. W przypadku 
pism kobiecych mamy do czynienia 
z ideologią odwróconą o 180  stop-
ni. Można ją streścić krótko: zadbaj 
o siebie. Nie wiem, czy istnieje bar-
dziej egoistyczny model życia niż 
lansowany przez pisma kobiece. Ko-
lorowe magazyny kobiece są forpo-
cztą antychrześcijańskiej cywilizacji, 
która opanowała Europę Zachodnią 
i w błyskawicznym tempie podbija 
nasza ojczyznę.

Najbardziej daje do myślenia 
fakt, że pisma te mogłyby równie 
dobrze lansować pozytywny mo-
del życia – publikować świadectwa 
udanych związków damsko-mę-
skich, historie dziewczyn wiernych 
do śmierci swojej pierwszej miłości 
(kiedyś tak bywało), kobiet odnajdu-
jących sens życia w poświęceniu się 
dla rodziny, oddających życie dla oj-
czyzny, przykłady pełnych, szczęśli-
wych rodzin. Nie potrafię sobie od-
powiedzieć, dlaczego prasa kobieca 
propaguje dziś tak bardzo negatyw-
ny, antychrześcijański model życia. 
Czy to wynika z zapotrzebowania 
rynkowego? Tego właśnie oczeku-
ją czytelniczki? Może, tak po prostu 
się składa, że stanowiska redaktorek 
naczelnych, które narzucają pismom 
profil tematyczny, zdobywają kobie-
ty o zwichrowanej osobowości, bo są 
bardziej przebojowe?

Nie można jednak wykluczyć, 
że mamy tu do czynienia ze świado-
mą polityką, obliczoną na destrukcję 
moralną naszego społeczeństwa.

Artykuł 
z portalu Rodzina Katolicka, 

autorstwa Piotra Z.W., 
źródło fronda.pl, 

przygotowała Beata Mądra.

Pisma kobiece

groźniejsze
niż pornografia

Czasopisma gorsze niż pornografiaWierzę, więc jestem

Po pisma kobiece typu 
„Tina”, „Claudia”, „Twój 
Styl” itp. nie sięgam już 

od kilkunastu lat. Nie zdarzy-
ło mi się znaleźć w nich cze-
goś ciekawego, co by poszerzy-
ło moje horyzonty. Cały czas 
jednak intrygował mnie feno-
men ich popularności.

Dlaczego tak marny towar 
w ciągu zaledwie kilku lat, po 
przełomie 1989 r., opanował 
rynek prasy kobiecej w Polsce 
i zdobył serca, a także umysły, 

Polek. Bardzo powoli docierało do 
mnie, że chodzi tu o coś groźniejsze-
go niż miałkość treści. Pisma kobie-
ce stanowią jedno z podstawowych 
narzędzi destrukcji naszej chrześci-
jańskiej cywilizacji. Są nawet groź-
niejsze niż pornografia. Tak, wiem, 
pornografia powoduje potworne 
spustoszenia w psychice, zwłaszcza 
u młodych chłopców. Pornografia 
jest wielkim złem. Jednak – musi-
my to przyznać – wciąż jeszcze lek-
tura „świerszczyków” uważana jest 
za coś, co dyskredytuje mężczyznę 
– gdyż to oni stanowią gros czytel-
ników – za coś wstydliwego. Z re-
guły też mężczyźni nie obnoszą się 
z upodobaniem do tego typu „litera-
tury”. Jeśli kupują „świerszczyki”, to 
ukradkiem, gdzieś na stacji benzy-
nowej, a w domu chowają pod stertą 
papierów. Wiedzą, że robią coś złe-
go. I choć zdjęcia roznegliżowanych 
kobiet znajdziemy w każdym prawie 
warsztacie, w każdym prawie za-
kładzie pracy, w samochodach i mę-
skich łaźniach, to robotnicy nie za-
bierają ich i nie wieszają w domu.

Z pismami kobiecymi jest ina-
czej. Matka kupuje je dla córki, córka 
dla matki, potem kładą je w domu na 
stole, aby były dostępne dla wszyst-
kich. Czytają je w drodze do pra-
cy, rozmawiają o nich. Stały się one 
naturalnym elementem współczes-
nego świata. Czytelniczki nie mają 
świadomości, jak paskudna filozofia 
przemycana jest na ich łamach. Nie 
są w stanie dostrzec związku mię-
dzy plotkami z życia wyższych sfer 
a ogarniającą je wewnętrzną pustką 
i rozpaczą.

Dziewczyna pisze do redakcji, 
że miała chłopaka, chciał ją zaciąg-
nąć do łóżka, odmówiła i on ją rzu-
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Godność człowiekaWierzę, więc jestem

Powstanie Wielkopolskie 1918–
–1919 było czynem zbrojnym 
o doniosłym znaczeniu histo-

rycznym. Rozstrzygnęło problem 
praw Polski do prastarych ziem nad 
Wartą i Notecią, położyło kres półto-
rawiekowemu panowaniu pruskich 
zaborców na tych ziemiach i w spo-
sób nieodwracalny zadecydowało 
o połączeniu Wielkopolski z Macie-
rzą. W konsekwencji stanowiło waż-
ki etap tego dziejowego procesu, któ-
rego finałem był ostateczny powrót 
Polski na wszystkie ziemie piastow-
skie po granicę na Odrze i Nysie Łu-
życkiej.

Idea tego pamiętnego zrywu nie-
podległościowego Wielkopolski sięga 
w odległą przeszłość ustawicznych 
walk i zmagań z pruskim ciemięz-
cą, od chwili włączenia Poznańskie-
go do Prus w 1793 r. Po raz pierw-
szy Wielkopolanie zerwali się do 
czynu zbrojnego w 1794 r. Ożywie-
ni duchem insurekcji kościuszkow-
skiej przez trzy miesiące prowadzi-
li aktywne działania partyzanckie 
na tyłach armii pruskiej, oblegają-
cej powstańczą Warszawę. Niespeł-
na dwanaście lat potem w 1806 r. na 
wieść o rozgromieniu Prus przez ar-
mię napoleońską pod Jeną i Auer-
stedt Wielkopolanie wystąpili zbroj-
nie po raz drugi, przepędzili wojska 
pruskie z Wielkopolski i doprowa-
dzili do kilkuletniej niepodległości 
tych ziem w obrębie Księstwa War-
szawskiego. Czynem zbrojnym ma-
nifestowali również swój patriotycz-
ny entuzjazm do powstania listo-
padowego w 1830 r. Wśród trzech 
tysięcy ochotników, którzy udali się 
do walczącego Królestwa znaleźli się 
Karol Libelt i Karol Marcinkowski. 
Potężnym echem odbiła się w Wiel-
kopolsce europejska Wiosna Ludów, 
jednak i tym razem zbrojny wysi-
łek stał się daremny a patriotyczne 
nadzieje zostały pogrzebane. Po raz 
ostatni Wielkopolska uczestniczyła 
w ruchu zbrojnym podczas powsta-
nia styczniowego w 1863 r. Do Króle-
stwa skierowano z Poznańskiego kil-
kanaście wypraw wojskowych. 

Po upadku powstań narodowych 
nastąpił długi okres bezpowstanio-
wy, w którym losy Wielkopolski za-
leżały niemal w zupełności od woli 
zaborcy. Szczególnej siły nabrała 

Poczucie godności moż-
na utracić. Pośród elemen-
tów zniewalających człowie-
ka można wyodrębnić: brak 
akceptacji siebie, sprzeniewie-
rzenie się samemu sobie oraz 
uznawanym przez siebie war-
tościom i normom moralnym, 
brak szacunku do siebie czy 
też bezmyślne naśladowni-
ctwo innych. 

Godność jest niewątpliwie 
darem Bożym. Poznawanie 
swojej godności to jednocześ-

nie poznawanie swojej tożsamości, 
jak i tego, do czego jest się zaproszo-
nym. Godność jest niezniszczalna 
podobnie jak diament. Ten bowiem 
nawet zabrudzony błotem nie tra-
ci na swej wartości. Jeżeli oczyścimy 
go z brudu, ukaże się ten sam dia-
ment, który nie uległ uszkodzeniu. 
Przeciwności i trudy, które człowiek 
napotyka w swojej codzienności są 
jak owo błoto zalegające na diamen-
cie. Godności nie wolno poniżać. 
Zniszczona powoduje, że człowieku 
jest bardzo trudno nawiązać praw-
dziwą relację z Bogiem. Poszano-
wanie godności oznacza nieustan-
ną troskę o to, by człowiek był tym, 
kim ma być w oczach Pana Boga. 
Obraz człowieka został zniekształ-
cony przez grzech. Bóg jednak nie 
zostawił człowieka i w swojej nie-
skończonej miłości posłał Syna, aby 
przywrócił człowiekowi na nowo 
niezniszczalną godność, jego pier-
wotnego pochodzenia. Jan Paweł II 
pisał: „w Chrystusie i przez Chry-
stusa człowiek zdobył pełną świado-
mość swojej godności, swojego wy-
niesienia, transcendentnej warto-
ści samego człowieczeństwa, sensu 
swojego bytowania”. Chrystus przez 
swoją mękę, zbawczą śmierć oraz 
zmartwychwstanie podniósł god-
ność człowieka do godności dziecka 
Bożego. 

Tym, co łączy wszystkich ludzi, 
jest właśnie godność. Szanując god-
ność swoją i innych ludzi jest moż-
liwie budowanie wspólnoty ludzkiej 
tu, na ziemi, i przygotowywanie się 
do życia we wspólnocie zbawionych 
w niebie.

Anna Wilk

Ocalić godność

To już nie jest ten świat, 
teraz jest inaczej…
Szlachetnie postąpisz –
gotowi cię wyśmiać.
Nie skrzywdzisz człowieka –
powiedzą, żeś głupi.
Straciłeś okazję, żeby się odegrać –
naiwny – osądzą.
Zachęcać cię będą –
wydrwij to co święte,
zabłyśnij skandalem –
wnet będziesz na szczycie
i zdobędziesz sławę.
A jednak,
a jednak to wszystko nieprawda!
Pozostań szlachetnym
i nie krzywdź, nie wyśmiewaj –
Świat wciąż tego pragnie i dobra 
wciąż szuka.
Życie jest przewrotne – 
sprawdzać chce twą wartość,
w absurd cię wprowadzić, 
upodlić i zniszczyć,
niewinność podeptać, 
na śmietnik wyrzucić,
byś pozostał niczym.
Dlatego cię błagam – 
złu się nie poddawaj,
Nie bój się być sobą, 
o swą godność walczyć
i dobro ocalać…
Tylko, czy wytrzymasz, 
taką próbę losu?

ks. Roman Indrzejczyk

Człowiek
i jego godność



24 Kwartalnik Parafialny (nr I) marzec–kwiecień–maj 2011

Podróże z K…Poznaj Dzieła Boże

Kolejny odcinek mo-
ich podróży chciała-
bym poświęcić jednej 

z największych i najokazal-
szych budowli jakie powstały 
na świecie – Bazylice św. Pio-
tra w Watykanie.

Wzgórza Watykańskie to 
teren pagórkowaty, ze wznie-
sieniami dochodzącymi do 
kilkudziesięciu metrów, poło-
żony na prawym brzegu Ty-
bru. Dopiero w 396  r. p. n. e. 
Rzymianie zdobyli obszar 

Wzgórz Watykańskich, wcześniej 
należących do Etrurii. Reforma ad-
ministracyjna Rzymu przeprowa-
dzona przez Oktawiana Augusta 
obejmowała również Wzgórza Wa-
tykańskie, które znalazły się w ob-
rębie XIV dzielnicy, jednakże nie-
mal przez całą historię starożytne-
go Rzymu tereny te znajdowały się 
poza murami miasta, a mieszkańcy 
stolicy przez cztery stulecia nie kwa-
pili się z zagospodarowaniem tego 
obszaru, uważając go za niebezpiecz-
ny dla zdrowia, dziki i tajemniczy.

Osobą, która zaczęła porząd-
kować ten obszar i przeobrażać 
w ogrody i park, była Agrypina Star-
sza (14 r. p. n. e. – 33 r. n. e.), jej córka 
Agrypina Młodsza kontynuowała 
dzieło matki, przeobrażając zapo-
mniany zakątek w przepiękne ogro-
dy, których, jak donosi historia, czę-
stym gościem był sam Neron (syn 
Agrypiny Młodszej i cesarza Klau-
diusza). W 37 r. n. e. u stóp najwyż-
szego wzgórza rozpoczęto budowę 
cyrku – obecnie miejsce to może-
my zlokalizować w lewej części (pa-
trząc na Bazylikę) dzisiejszego pla-
cu św. Piotra, gdzie pośrodku został 
ustawiony egipski obelisk – ten sam, 
który dziś możemy oglądać w cen-
tralnej części Placu. Po pożarze Rzy-
mu w 64 r. n. e. Neron przeobraził 
cyrk w miejsce kaźni chrześcijan, 
których palił żywcem bądź mordo-
wał w ogromnych męczarniach. To 
właśnie w tamtych czasach pad-
ło niemal najważniejsze w dziejach 
ludzkości pytanie św. Piotra przyta-
czane przez św. Ambrożego (Serm. 
c. Auxentium, 13) i H. Sienkiewicza 
w powieści Quo vadis: „Domine, quo 
vadis?” – „Panie, dokąd idziesz?” i od-
powiedź Jezusa: „Venio iterum cruci-

figi” – „Idę, by Mnie na nowo ukrzy-
żowano”.

Ok. 67 r. n. e. w tym właśnie miej-
scu zginął śmiercią męczeńską św. 
Piotr, ukrzyżowany głową w dół, jak 
głosi tradycja. Jego ciało pochowane 
zostało w znajdującej się obok cyr-
ku nekropolii. Po zabójstwie Nerona, 
cyrk zaczął popadać w ruinę i zapo-
mnienie, nekropolia natomiast rosła, 
by stać się z czasem jednym z miejsc 
kultu chrześcijańskiego na terenie 
stolicy imperium. W latach 80-tych 
I wieku papież Anaklet  I wzniósł 
małe oratorium upamiętniające św. 
Piotra. O znaczeniu tego miejsca 
mógł świadczyć fakt, że przebiegała 
tamtędy jedna z głównych ulic wy-
chodzących z miasta via Cornelia, 
oddzielając cyrk od nekropolii.

Przeszło 250 lat później w latach 
314–348 cesarz Konstantyn Wiel-
ki wzniósł częściowo w miejscu ne-
kropolii, częściowo w miejscu cyrku 
ogromną jak na owe czasy pierwszą 
wczesnochrześcijańską Bazylikę św. 
Piotra. Ponieważ nekropolia miej-
ska i grób św. Piotra położone były 
na zboczu a nie na szczycie wzgó-
rza watykańskiego, trzeba było do-
konać poważnych prac ziemnych, 
by przygotować miejsce dla powsta-
jącego kościoła: zniszczyć grobowce, 
które znajdowały się powyżej grobu 
Apostoła i zasypać inne, które były 
poniżej tego miejsca. Na tej właśnie 
sztucznie utworzonej półce powstała 
stara bazylika. Budowla była wyko-
nana z drewna i kamienia a budulec 

pochodził z dawnego cyrku Nerona 
i z Nekropolii wzniesionej nad gro-
bem św. Piotra. Imponujących roz-
miarów kościół pięcionawowy, któ-
rego rozmiary w osi głównej nawy 
wynosiły 119 m, 64 m szerokości, 
32  m wysokości – zachwycał swo-
ją konstrukcją i przepychem. Został 
skierowany na zachód w ten sposób, 
aby w absydzie znajdował się trady-
cyjny grób św. Piotra. Wnętrze zdo-
biły liczne freski przedstawiające 
sceny z Nowego i Starego Testamen-
tu, a do wnętrza prowadziło pięć 
bram: Brama Sędziów (zastrzeżo-
na dla konduktów żałobnych), Bra-
ma Srebrna, Brama Rzymska, Bra-
ma Raweńska i Brama Przewodni-
ków. Przed bazyliką znajdowało się 
atrium z centralnie umieszczoną 
fontanną, z której do dnia dzisiejsze-
go zachowała się rzeźba szyszki pinii 
umieszczona na Dziedzińcu Szyszki 
w Muzeach Watykańskich. 

Kolejne stulecia to okres ciągłej 
przebudowy Bazyliki, która w cza-
sach Papieża Leona IV doczekała 
się murów obronnych zabezpiecza-
jących Bazylikę i towarzyszące jej 
budowle przed najazdem piratów 
arabskich. Bazylika była świadkiem 
23  koronacji monarchów europej-
skich. W roku 1452, kiedy stabilność 
konstrukcji Świątyni pozostawiała 
wiele do życzenia, jej mury pękały 
a cegły niebezpiecznie się kruszyły, 
postanowiono podjąć środki zarad-
cze pozwalające początkowo zre-
konstruować pierwowzór, a w efek-

Bazylika
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Plac swym ogromem i prze-
pychem niemal zatrzymuje 
przybysza, który z tego miejsca 
widzi kościół jeszcze z kopu-
łą niemal w całej okazałości – 
co właśnie było zamiarem ge-
nialnego Twórcy, a specyficz-
ny kształt placu ma wymiar 
symboliczny, jak powiedział 
sam Bernini uzasadniając wy-
bór figury, której zadaniem 
jest „przyjąć z otwartymi po 
matczynemu ramionami ka-
tolików, żeby utwierdzić ich 

w w wierze, heretyków, żeby przyjąć 
ich do Kościoła, a niewiernych, żeby 
ich oświecić”. 

Bazylika została konsekrowa-
na 18 listopada 1626 roku przez pa-
pieża Urbana VIII. Aby uzmysło-
wić jak wielka jest to budowla przy-
toczę kilka wartości określających 
jej bryłę: fasada ma 113 m. szeroko-
ści i 44 m. wysokości, długość nawy 
środkowej 187 m., wys. 46 m., dłu-
gość transeptu 137 m., wysokość ko-
puły 119 m., średnica 42 m. W sumie 
powierzchnia bazyliki to 23000 m2, 
mieści ona około 65 000 osób. W ba-
zylice znajduje się 45 ołtarzy, 390 po-
sągów i 748  kolumn. Opisywanie 
przepychu wnętrza i niezliczonej ilo-
ści dzieł sztuki, które znalazły w ba-
zylice swój dom nie miałoby końca, 
dlatego też podam tylko kilka z nich 
jak: Pieta Michała Anioła, Tron św. 
Piotra i Baldachim nad grobem św. 
Piotra Berniniego, pomnik nagrob-
ny Klemensa XIII Canovy, średnio-
wieczny krucyfiks – dzieło Pietro 
Cavalliniego i wiele wiele innych.

Dla zwiedzających udostępnio-
no również podziemia Bazyliki, tzw. 

Bazylika Grobu Pańskiego 
w Jerozolimie to jedno z naj-
świętszych miejsc, w którym 

dokonało się dzieło naszego odku-
pienia.

By przybliżyć obraz Golgoty 
należy się cofnąć do VII w. przed 
Chrystusem. Tu wydobywa się bia-
ły i twardy kamień malaky. Miejsce 
pośrodku terenu zawierające kru-
che kamienie ówcześni kamienia-
rze omijają jako bezużyteczne i po-
zostawiają nienaruszone. Stopniowo 
więc narasta wysoki na kilkana-
ście metrów stożek przypominają-
cy czaszkę. W I w. przed Chrystu-
sem zaprzestaje się wydobywać ka-
mień i zaczyna się wykorzystywać 
kamieniołom jako wysypisko gruzu. 
Okupujący Izrael Rzymianie wyko-
rzystują tę skałę jako miejsce straceń 
zbrodniarzy. Jej położenie i charak-
ter gwarantuje pożądaną widownię. 
Spłaszczony wierzchołek z górujący-
mi krzyżami z ciałami skazańców 
staje się, przy uczęszczanym szlaku 
do Jaffy i Cezarei, sceną odstraszają-
cą i nie dopuszczającą myśli o buncie.

W tej ponurej scenerii, 14 dnia 
nisan 30 roku (wg kalendarza jerozo-
limskiego) na tym miejscu Nasz Pan 
ponosi śmierć krzyżową dla naszego 
zbawienia. Zostaje pochowany nie-
opodal, w wykutym w skale grobie.

Usytuowanie Golgoty zmienia 
się po kilkunastu latach od śmierci 
Chrystusa. Teren ze wzgórzem zo-
staje otoczony murem obronnym 
i włączony w obręb miasta, co zgod-
nie z prawem żydowskim daje kres 
wykonywaniu w tym miejscu wyro-
ków śmierci.

Proroctwa Pana Jezusa dotyczą-
ce tragicznych dziejów Jerozolimy 
spełniają się już w 70 r. n. e. Tytus, na 
czele wojsk rzymskich, krwawo tłu-
mi pierwsze powstanie Żydów. Bu-
rzy Świątynię i łupi miasto. Dzie-
ła zniszczenia Jerozolimy dopełnia 
w 135 r. n. e. rzymski cesarz Hadrian, 
niszcząc całkowicie miasto, by na 
jego ruinach zbudować nowe – Ae-
lia Capitolina. 

Co dzieje się z Golgotą i Gro-
bem Pana? Przez środek miasta bu-
duje się, na wzór miast rzymskich, 
szeroką drogę noszącą nazwę Cardo 
Maximus. Teren Golgoty ulega zni-
welowaniu, zasypaniu gruzem i po-

Groty Watykańskie znajdujące się 
pod Konfesją. Wokół grobu św. Pio-
tra wybudowano liczne kaplice, jest 
wśród nich również Kaplica Pol-
ska z kopią obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej i Kaplica Litewska 
z kopią obrazu Matki Boskiej Os-
trobramskiej. Groty Watykańskie to 
również miejsce pochówku Papieży 
– pierwszego św. Piotra i ostatniego 
Jana Pawła II.

Przez ponad 16 wieków nikt nie 
prowadził poważnych wykopalisk 
pod świątynią. Wystarczyło prze-
konanie wiernych i potwierdzona od 
II wieku tradycja pisana wskazująca 
na miejsce pochówku Apostoła. Do-
piero w 1939 r. na polecenie papieża 
Piusa XII rozpoczęto systematycz-
ne prace archeologiczne, rozpoczy-
nając od miejsca pod konfesją. Od-
kryto nie tylko grób św. Piotra znaj-
dujący się na głębokości ok. 7 m., 
dokładnie pod ołtarzem głównym 
(tzw. papieskim), gdzie na jednej ze 
ścian pokrytych czerwienią wyry-

ta jest inskrypcja zawierająca pierw-
sze cztery litery imienia Piotr napi-
sane greką, ale także inne groby roz-
mieszczone wzdłuż antycznej drogi 
rzymskiej Via Cornelia, przy której 
powstał cmentarz. Do dziś odsłonię-
to łącznie 22 grobowce, w większo-
ści pogańskie, ze śladami elementów 
wschodnich kultów. W latach 1743–
–1748 przeprowadzono prace kon-
serwacyjne bazyliki pod kierowni-
ctwem Luigiego Vanvitellego pole-
gające na opasaniu głównej kopuły 
bazyliki pierścieniami żelaznymi, by 
wzmocnić jej konstrukcję ze wzglę-
du na coraz bardziej widoczne i po-
stępujące pęknięcia.

Na koniec chciałam przytoczyć 
cytat z z Wulgaty Ew. wg Mateu-
sza 16, 18: „Iżeś ty jest jak opoka, na 
tej opoce zbuduję Kościół mój” z łac. 
„quita tu es Petrus, super Hanc pie-
tram aedificabo ecclesiam meam” – 
słowa Jezusa, które chociaż odnoszą 
się do wymiaru duchowego Kościo-
ła, w obliczu tej przepięknej budowli 
stają się trójwymiarowe i namacalne.

Katarzyna Siwek-Szostek

Podróże z K…Poznaj Dzieła Boże

Urbi et Orbi



28 Kwartalnik Parafialny (nr I) marzec–kwiecień–maj 2011

Łamigłówki małej główkiPół godziny dla rodziny

Dowcipy

Idąc pod górę wykreślaj co trzecią literę po 
drodze. Z wykreślonych liter ułożysz modli-

twę Twojego serca.

Pokoloruj bukiet dla mamy.

Baca jest sądzony za zabójstwo tury-
sty, ale się nie przyznaje. Sędzia pyta:
– No to jak to było, Baco?
– Ano nijak. Siedziołek se na przyz-
bie i strugołek osikowy kołecek. 
A ten turysta siod se kole mnie i za-
coł jeść cereśnie. I co zjod, to mi pe-
steckom trach!!! – w oko. A jo nic, ino 
se strugom ten kołecek. A on zno-
wu zjod i trach!!! – mie pesteckom 
w oko. A jo nic i dalej strugom... A on 
łostatniom cereśnie zjod, zucił mi to-
rebke pode nogi, wstoł i tak niesce-
śliwie potknoł, ze upod na ten kołe-
cek, com go strugoł. I tak, panie, coś 
ze 27 razy…

Dlaczego mężczyzna po ślubie prze-
nosi kobietę przez próg?
– Ponieważ sprzęt AGD nie potra-
fi chodzić.

Facet kupuje wielbłąda. Sprzedawca 
udziela mu wskazówek:
– Jeśli chce pan, żeby wielbłąd szedł 
trzeba powiedzieć „uff”, aby się za-
trzymał należy powiedzieć „amen”.
Zadowolony facet wsiadł na wielbłą-
da i krzyczy „uff, uff, uff, uff”. Jedzie 
zadowolony i nagle widzi przed sobą 
przepaść. Zapomniał jednak jak się 
zatrzymuje wielbłąda i zaczyna się 
modlić:
– W imię Ojca i Syna i Ducha Świę-
tego. Amen.
Wielbłąd się zatrzymał nad samą 
przepaścią. Facet szczęśliwy wes-
tchnął „uff”…

Adam i Ewa tworzyli idealną parę:
– On nie musiał wysłuchiwać, za 
kogo ona mogła wyjść za mąż.
– Ona nie musiała wysłuchiwać, jak 
gotowała jego matka.

Przychodzi facet do sklepu i pyta:
– Czy jest cukier w kostkach?
– Nie.
– To poproszę jakąś inną tanią 
bombonierkę dla teściowej.

Stoją dwa duchy przy bramie cmen-
tarnej. Przed bramą stoi samochód. 
Pierwszy duch mówi:
– Chodź stary! Przejedziemy się.
– O.K., tylko po coś pójdę.
Nagle duch wraca, dźwigając swoją 
tablicę nagrobną.
– Po co to dźwigasz? – mówi pierw-
szy duch.
– Przecież nie można jeździć bez 
dokumentów.
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Familijne opowieści

30 Kwartalnik Parafialny (nr II) czerwiec–lipiec–sierpień 2010

Pół godziny dla rodziny

Pan Bóg
i zwierzęta

Pan Bóg pomyślał, że kiedy 
zwierzęta będą mogły mówić, 
to świat będzie jeszcze wspa-

nialszy. Sprawił zatem, że zwierzęta 
mogły mówić. Otrzymały od Boga 
dar mowy, mogły mówić tak, jak 
człowiek.

Najbardziej cieszyły się z tego 
ptaki. Słowiki i skowronki mogły 
wreszcie wyśpiewać piękne teksty 
do swoich melodii. Inne zwierzęta 
również bardzo się cieszyły z tego, że 
potrafiły mówić.

Wyobraźcie sobie, że bóbr za-
czął pisać znakomite wiersze. Wie-
le zwierząt uczyło się ich na pamięć, 
deklamowano je z różnych okazji. 
Mądra sowa mogła teraz spokojnie 
filozofować i zapisywać swoje zło-
te myśli na temat życia. Papuga zna-
na była z tego, że potrafiła wspa-
niale opowiadać dowcipy i różne 
wesołe historyjki. Bocian, słynący 
z politycznej mądrości, stojąc na jed-
nej nodze wygłaszał mowy przery-
wane burzliwymi oklaskami słucha-
jących. Nie wiem jednak, czy on sam 
wiedział o czym mówił, a cóż dopie-
ro jego słuchacze.

Mowa – to wspaniały dar. Kiedy 
jakieś zwierzątko było smutne, mo-
gło wtedy powiedzieć innemu o swo-
im smutku; kiedy przeżywało radość  
z jakiegoś powodu, mogło się tą ra-
dością podzielić z innymi.

Wszystko bardzo pięknie! Mu-
sicie jednak wiedzieć, że żyrafa była 
najciekawsza ze wszystkich zwie-
rząt. Wszystko chciała wiedzieć, 
a to, co się dowiedziała, chciała od 
razu wszystkim opowiedzieć. Dla-
tego też uszy już jej nie wystarczały. 
Zaczęła wyciągać szyję, aby tutaj coś 
usłyszeć i tam coś powiedzieć. Cza-
sami dodawała coś od siebie, czasami 
coś zmieniała, aby opowiadane przez 
nią wydarzenia były bardziej intere-
sujące.

Żyrafa podsłuchała, jak mała 
myszka spowiadała się ze swoich 
trosk, jak żółw skarżył się na swoje 
dolegliwości związane z wiekiem, jak 
sroka opowiadała o swoich złodziej-
stwach. To, co podsłuchała, przeka-
zywała dalej. A wyglądało to tak:

– Czy już wiecie, jakie szara 
myszka ma kłopoty, chyba z nich nie 
wyjdzie…

– Czy już wiecie, że stary żółw 
jest umierający, jego chwile są poli-
czone…

– Czy już wiecie, że wszystko, co 
zginęło, to z pewnością sprawa sroki…

Żyrafa nic nie robiła, tylko pod-
słuchiwała i rozpowiadała. Nie za-
uważyła nawet, była swoją „pracą” 
bardzo zajęta, że jej szyja stawała 
się coraz dłuższa od tego wsadzania 
nosa w nie swoje sprawy. Zwierzę-
ta też się zorientowały, czego moż-
na spodziewać się po żyrafie i od tej 
chwili nikt przy niej nie chciał nic 
mówić. Żyrafa straciła wszystkich 
przyjaciół, została zupełnie sama. 
I wtedy, gdy jej było bardzo źle, przy-
szła do Pana Boga.

– Źle używałaś mojego daru. 
Nie potrafiłaś dochować tajemnicy. 
Dopiero, gdy nauczysz się milczeć, 
będziesz miała przyjaciół – powie-
dział Pan Bóg do żyrafy.

Opowiadanie z książki 
ks. Jerzego Machnacza 

pt. Spróbuj to opowiedzieć

http://ryms.pl
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Coś dla ducha, coś dla ciałaOgłoszenia

Rekolekcje Wielko-
postne

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich na chwilę za-
trzymania, refleksji, na-

uki i modlitwy w czasie kilku-
dniowych Rekolekcji Wielko-
postnych, które w naszej parafii 
rozpoczną się w IV  Niedzielę 
Wielkiego Postu. W tym roku 
poprowadzi je ks. dr Andrzej 
Gałka – krajowy duszpasterz 
niewidomych, członek komi-
sji historycznej w procesie be-

atyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełusz-
ko, wykładowca historii Kościoła na 
Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Warszawie, duszpasterz Klubu In-
teligencji Katolickiej. 

Do małżonków mówił: „…jeże-
li ktoś mi mówi: »ty to biedny, boś 
ksiądz, boś sam…«, to ja sobie na-
prawdę wtedy myślę, że moje powo-
łanie kapłańskie jest o wiele łatwiej-
sze od waszego powołania.”

O rok starszym koledze z semi-
narium Jurku Popiełuszko opowia-
dał: „Wszystko, co go spotykało, brał 
na serio, dojrzewał, otwarty był na 
Bożą łaskę i tak naprawdę mu na 
tym bohaterstwie nie zależało. To się 
wydarzyło jakby przy okazji.”

Przyjdź posłuchać, co ma do 
powiedzenia Tobie.

Podaruj 1% szczęścia  
lub odrobinę siebie

Do naszej parafii należy ro-
dzina z dwójką dzieci cho-
rych na autyzm. Jest to cho-

roba wiążąca się m.in. z cofaniem 
w rozwoju, mowie, problemami 
w komunikacji i zachowaniach spo-
łecznych, utratą lub ograniczeniem 
kontaktu z bliskimi. Autyzmu nie 
da się wyleczyć, można jednak starać 
się hamować te zmiany oraz łagodzić 
objawy, jeśli wcześnie rozpocznie się 
intensywną i wielokierunkową te-
rapię w kraju oraz za granicą. Mie-
sięczne koszty terapii obu chłopców 
to ok. 5 tys. zł. Rodzice nie są w sta-
nie sami pokryć kosztów leczenia, 
dlatego za pośrednictwem Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, zwra-
cają się do wszystkich z prośbą o 1% 

podatku na leczenie Krzysia i brata. 
Poszukują też pomocy w formie wo-
lontariatu (pomoc w zawiezieniu na 
terapię, opieka nad jednym z dzieci, 
gdy drugie ćwiczy).

Więcej informacji o stanie zdro-
wia Krzysia oraz postępach w te-
rapii na stronie: www.naszkrzysiu.
blogspot.com.

Pomocy można udzielać w for-
mie przekazania 1% podatku wpisu-
jąc w PIT-cie: 

KRS Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”: 0000037904, 11832 Sygu-
ła Krzysztof: w rubryce „Informacje 
uzupełniające” – cel 1%.

O dobrowolne wpłaty prosimy 
na subkonto w Fundacji:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 
Warszawa

Bank PKO S.A. I/Warszawa 75 
1240 1037 1111 0010 0957 3199 z do-
piskiem: 11832 Syguła Krzysztof – 
darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia.

W sprawie wolontariatu kon-
takt z mamą chłopców nr kom.: 
665413077 lub 508373175.

Akademia Obrońców Życia 
w Krakowie zaprasza 

W każdy czwartek w Koś-
ciele oo. Kapucynów 
o godz. 17.30 sprawowa-

na jest Msza św. w intencji dzieci po-
czętych, połączona z błogosławień-
stwem kobiet spodziewających się 
narodzin dziecka i namaszczeniem 
olejami świętego Feliksa.

18.00 – otwarte spotkanie tema-
tyczne pro-life. Zapraszamy!!! 

Jeżeli jesteś w stanie błogo-
sławionym i nie masz wsparcia, 
zadzwoń na bezpłatny numer: 
0800/112-800. 

Czynny pn–pt w godz. 15.00– 
–7.00, a w weekendy przez całą dobę.

Warto przeczytać

Szymon Hołownia, Bóg. Życie 
i twórczość, Znak, Kraków, 2010.

Nie będę przytaczać biografii 
pisarza, gdyż pisałam o nim 
poprzednim razem. Nie 

Rekolekcje wielkopostne

ukrywam, że Hołownia należy do 
moich ulubionych pisarzy. Ma swój 
specyficzny styl, który nie wszyst-
kim może odpowiadać, a także po-
glądy, z którymi możemy się zgadzać 
lub nie, co nie przeszkadza czytać 
jego książek pełnych humoru, traf-
nych przemyśleń, a także opartych 
na solidnych podstawach wiedzy in-
formacji. 

Na okładce z tyłu książki jest 
przytoczony jej fragment: „Co wie-
my o Bogu? A o Duchu Świętym? 
Coraz trudniej przychodzi mi cierp-
liwe słuchanie, że Trójca Święta to 
Ojciec samotnie wychowujący Syna 
i wraz z Nim hodujący Gołębia. 
Mamy skarb. Zakopany w ogród-
ku. Byłbym intelektualnym i du-
chowym samobójcą, twierdząc, że 
uda mi się opisać Boga. Spróbuję je-
dynie przyjrzeć się kilku wybranym 
punktom z dziejów Jego relacji z tym 
światem.”

W swojej kolejnej książce Ho-
łownia przedstawia problemy, z któ-
rymi trzeba się zmierzyć, zadaje py-
tania i udziela na nie odpowiedzi. 
Używa też języka, który trafia do 
młodego odbiorcy. Na kartach swej 
książki odkrywa na nowo Boga, Jego 
relacje z człowiekiem. Krok po kro-
ku relacjonuje „trwanie” Boga z ludź-
mi od samego początku, od stworze-
nia świata, poprzez Stary i Nowy 
Testament aż do dziś. Według au-
tora wystarczy tylko żyć według za-
sad wiary. Tematy pozornie trudne 
i niezrozumiałe przekazuje w prosty 
sposób, charakterystycznym stylem 
pełnym osobistych refleksji. Dzię-
ki temu możemy zdobyć wiedzę, po 
którą pewnie wielu z nas nawet by 
nie sięgnęło. Myślę, że po tej lektu-
rze w jakiś sposób odświeżymy sobie  
spojrzenie i poglądy na wiele kwestii 
dotyczących naszego życia w świetle 
prawd wiary, a także dyskretnej in-
gerencji Stwórcy w doczesną ludzką 
wędrówkę. Od nas zależy, czy chce-
my usłyszeć głos Najwyższego i czy 
chcemy posłuchać tego głosu postę-
pując wedle Jego wskazówek. On 
nie narzuca się człowiekowi. On tyl-
ko pokazuje jak można lepiej żyć… 
i czeka.

E. Korabik
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zabaw dla dzieci. Za Państwa 
Skoczów zamówię u ks. Jacka 
Msze św. gregoriańskie, jako 
wyraz naszego wspólnego po-
dziękowania tym Ofiarodaw-
com. Msze św. będą w Kapli-
cy ks. Jacka po Wielkiej Nocy. 

W ciągu roku były też 
dodatkowe składki m.in. na 
poszkodowanych na Hai-
ti, dla dzieci na Madagaska-
rze, na Misje, na powodzian, 
na budowę Kościołów w Ja-
roszowicach, w Moszczanach 

i na Świątynię Opatrzności Bożej 
w Warszawie. Inne składki były też 
na: SOS – Domy Samotnej Matki, na 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, na 
Uniwersytet Jana Pawła, dla uzdol-
nionej młodzieży na Dzieło Nowego 
Tysiąclecia i świąteczne paczki. Ra-
zem na te cele złożyliście 31 304 zł. 

Osobne gorące podziękowania od 
wszystkich dla sprzątających nasz 
kościół 35 grup za ich pracę i ofiarę 
oraz odpowiedzialność za czystość 
w miejscu naszego kultu. Wdzięcz-
ność należy się także Zespołowi Pa-
rafialnej Gazetki „Zwiastun Różań-

cowy” za 4 kolejne, nowe numery. 
Rozeszły się w ponad 1 000 egzem-
plarzy. Dziękuję lektorom starszym 
i młodszym, ministrantom, scholi 
starszej i młodszej, kościelnemu or-
ganiście, którzy nie opuścili żadnej 
służby z wyjątkiem dni, kiedy byli 
na swoich rekolekcjach. Za pisanie 
modlitwy powszechnej Pani Boże-
nie Henke, a za pomoc w ogłosze-
niach jej córce. Za dokumentację 
zdjęciową i gazetki Panu Cieśli, Pa-
trycji Kukułce i Mirosławowi Hen-
ke. Państwu Buczkom za prowa-
dzenie strony internetowej parafii: 
www.parafiajazy.pl. 

Za pomoc przy ostatnich dekora-
cjach świątecznych szczególnie panu 
Augustynowi i Karolowi. Od siebie 
dziękuję Pani Gospodyni. Podzię-
kowania także Państwu Kukułom 
z Kępy za pomoc przy uroczystoś-
ciach parafialnych, Państwu Kuku-

łom z Akacjowej za pomoc w wy-
stroju kościoła i otoczenia, za wielo-
krotną pomoc Państwu Palińskim, 
Kukułkom, Pani Urszuli Wójcik, El-
żbiecie Malarz, Małgorzacie Gan-
carczyk, Marii Nowak, Państwu Ja-
raczom za pomoc w przygotowaniu 
Triduum. Jeszcze raz wszystkim Pa-
niom i Panom, którzy swoją pracą, 
pomocą i częstą obecnością nadają 
charakter naszej Wspólnocie, mó-
wię Bóg Zapłać! 2 stycznia o godzi-
nie 11.30 została za nich odprawiona 
Msza św. 

Musimy mieć też świadomość 
pewnych braków. Trzeba zachęcać 
do większego czytelnictwa prasy re-
ligijnej, liczniejszego uczestnictwa 
w codziennej Eucharystii, zaanga-
żowania nowych osób do wspólnot 
parafialnych, modlitwy adoracyjnej. 
Najbardziej brakuje jednak pomiesz-
czenia na kancelarię, archiwum, de-
koratornię, salki na spotkania, ma-
gazynu. Trudno będzie przechowy-
wać dokumenty, sprzęt, który mamy 
i materiały potrzebne przy deko-
racjach w liturgii. Myślę więc, że 
wcześniej czy później trzeba będzie 
podjąć temat budynku parafialnego.

Ciekawostki:
Średnia długość życia w naszej 

parafii wynosi 71,3 roku (w ubiegłym 
roku 61,5).

Średnio każdy z Was przyjmo-
wał Komunię św. 41 razy w ciągu 
roku (rok temu też 41).

Kościelny 51 razy chodził po 
składce, zbierając na potrzeby para-
fii.

Było 16 dodatkowych zbiórek 
i składek.

Średnio na każdego uczęszczają-
cego do kościoła wypada, że złożył 
w ciągu roku 243,75 zł.

Średnia składka 2 100 zł (rok 
temu 1 985 zł).

Najwyższa składka w Boże Ciało 
– 2 700 zł, a najniższa w uroczystość 
Wszystkich Świętych – 1 400 zł.

Najwyższa zbiórka to pomoc dla 
powodzian – 4 731 zł + 100 $ kana-
dyjskich. Najniższa zbiórka na Świą-
tynię Opatrzności Bożej – 710 zł.

Wszystko oddajemy Bogu. Je-
śli kogoś obraziłem, to przepraszam 
i proszę o przebaczenie, tak jak ja 
z serca wybaczam. Kończę wezwa-

niem Nasza Patronko, Matko Boża 
Różańcowa, prowadź Naszą Parafię 
przez radości i smutki, aż do chwa-
ły nieba. Niech nam w Nowym 
Roku towarzyszą słowa z pierwszej 
drewnianej kapliczki na placu bu-
dowy, umieszczone teraz w Kaplicy 
Jana Pawła: Fiat. Magnificat, Stabat. 
Oznaczają one, że wolę Boga trze-
ba przyjąć, Boga za to uwielbić i wy-
trwać. Życzę dobrego Roku!

Ks. Edward Bąbol
Proboszcz

Coś dla ducha, coś dla ciałaOgłoszenia Z życia Parafii

Podsumowanie
Roku Pańskiego

2010

Ciasto „Pokusa”
Ciasto:

4 duże jajka
1 szklanka cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 szklanka mąki
2 łyżki mąki ziemniaczanej

Nadzienie:
1 puszka brzoskwiń
5 owoców kiwi
2 budynie śmietankowe
6 dużych jabłek
5 łyżek cukru
4 szklanki wody

Krokant kokosowy:
1 masło
1 szklanka cukru
2 paczki kokosu
2 duże jajka

Wykonanie:
Ubijamy biszkopt i pieczemy ok. 30 
min. (170–180o).Jabłka obrane kro-
imy w grube plastry, blanszujemy 
w wodzie z cukrem (ok. 3 min.), na-
stępnie wykładamy nimi upieczo-
ny biszkopt. Na jabłka kładziemy 
brzoskwinie i kiwi pokrojone w pla-
stry. Gotujemy 2 budynie na kom-
pocie z jabłek i gorącym zalewamy 
owoce. Roztapiamy masło z cukrem, 
dodajemy 2 paczki wiórek, miesza-
my na małym ogniu. Po przestudze-
niu dodajemy 2 całe jajka, miksuje-
my. Wylewamy na budyń z owoca-
mi. Pieczemy jeszcze 30–40 minut, 
ciasto podajemy mocno schłodzone.

Smacznego!
Maria Augustyn
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ZwiastunRóżańcowy

Koszt druku: 7,80 zł

Oto Matka Twoja


