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D

rodzy Czytelnicy.
Poprzedni numer naszego parafialnego czasopisma
„rozszedł się” w ok. 200 egzemplarzach. Dziękuję za każdą
ofiarę złożoną przy jego zakupie. Druk kosztuje nas łącznie ponad dwa tysiące złotych, dlatego tym bardziej Bóg
zapłać.
Tym razem zwracam się najpierw do młodych czytelników. Życzę dobrych wakacji po odbiorze świadectwa,
z którego będziecie dumni. Życzę też, abyście, jak podpowiada Święta Księga, poznawali wielkość i piękno Stwórcy z wielkości i piękna stworzonego przez Niego świata.
Zachęcam Was też, byście zaglądnęli do wkładki Młodzi
ciałem, młodzi duchem, a może znajdziecie tam coś dla siebie.
W połowie wakacji w naszej parafii będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – przyjmiemy obraz Miłosiernego Jezusa i relikwie św. Siostry Faustyny oraz bł. Jana
Pawła II. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszam. To
może być czas wyjątkowy, gdy zrozumiesz, że na najciemniejsze chwile życia są trzy jasne i pewne słowa: „Jezu,
ufam Tobie”; jeśli zrozumiesz, że nawet wtedy, gdy nie
masz nic w swoich rękach, by ofiarować Bogu, to możesz
mieć Koronkę i mówić: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata”, a potem prosić: „dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.
Będzie też czas nocnej adoracji, by popatrzeć na obraz
i zobaczyć promienie miłosierdzia przypominające nam
Sakrament Chrztu, gdy Bóg nas przyjął za swoje dzieci
oraz Sakrament Eucharystii, gdy my przyjmujemy Boga.
Popatrzcie wtedy na Jezusowe dłonie. Jedną wskazuje na
serce, kochające i przebaczające – pomyślcie, że i nasze
serce jest stworzone na wzór tego Serca. Drugą, wzniesioną do błogosławieństwa dłonią, wskazuje na Niebo
– pomyślcie więc o Bogu, o Niebie, o wieczności – wtedy będziecie wielcy, przerastający świat. Z wdzięcznością
za wielkie przesłania nadziei, ucałujemy relikwie św. Siostry Faustyny i wielkiego błogosławionego rodaka-papieża Jana Pawła II. Do zobaczenia na tych uroczystościach.
Bezpiecznych dróg na wakacyjnych wyjazdach, udanych urlopów i trochę tęsknoty za domem, bliskimi i parafialnym kościołem, a w wolnej chwili dla wakacyjnych
gości albo dla swoich najbliższych, kochanych zróbcie malinowy torcik Pani Marii – przepis w gazetce.
Ks. Edward Bąbol
„Zwiastun Różańcowy” (nr II) czerwiec–lipiec–sierpień 2012
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W naszej wspólnocie

Z posługi
Kościoła
Sakrament Chrztu św. przyjęli:

Kalendarium
1.06. – Pierwszy Piątek Miesiąca (Dzień Dziecka)
3.06. – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
7.06. – Uroczystość Bożego Ciała
10.06. – X Niedziela Zwykła
15.06. – Najświętszego Serca Jezusa
16.06. – Niepokalanego Serca NMP
17.06. – XI Niedziela Zwykła
23.06. – Dzień Ojca
24.06. –	XII Niedziela Zwykła (Narodzenie św. Jana
Chrzciciela)
27.06. – NMP Nieustającej Pomocy
29.06. – Świętych Apostołów Piotra i Pawła
1.07. – XIII Niedziela Zwykła
6.07. – Pierwszy Piątek Miesiąca
8.07. – XIV Niedziela Zwykła
15.07. – XV Niedziela Zwykła
16.07. – NMP Szkaplerznej z Góry Karmel
22.07. – XVI Niedziela Zwykła
29.07. – XVII Niedziela Zwykła
3.08. – Pierwszy Piątek Miesiąca
5.08. – XVIII Niedziela Zwykła
6.08. – Uroczystość Przemienienia Pańskiego
12.08. – XIX Niedziela Zwykła
22.08. – NMP Królowej
26.08. – Matki Bożej Częstochowskiej
29.08. – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
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– Sławomir Szymon Pitek, s. Szymona i Jadwigi
z d. Połomska
– Nina Agnieszka Żurawska, c. Grzegorza i Agnieszki
z d. Charnicka
– Bartosz Ludwik Kula, s. Andrzeja i Agaty
z d. Kluczewska
– Kamil Szymon Pikulski, s. Rafała i Agnieszki
z d. Krawczyk
– Sebastian Dawid Andrzejak, s. Piotra i Małgorzaty
z d. Kmieć
– Wiktoria Jadwiga Warchołek, c. Tomasza i Anity
z d. Fornalska
– Dariusz Mazur, s. Romualda i Beaty
z d. Drużkowska
– Albert Grzegorz Marecik, s. Grzegorza i Danuty
z d. Kuna
– Amelia Jadwiga Warchołek, c. Piotra i Elżbiety
z d. Czopik
– Alekszndra Maria Jędras, c. Sylwestra i Doroty
z d. Soczyńska
Niech dobry Bóg błogosławi tym dzieciom i strzeże ich na
drogach życia.

Połączeni w Sakramencie Małżeństwa:
–
–
–
–
–
–

Paweł Kwater i Ewelina Krystjan
Paweł Kuś i Joanna Kluza
Krzysztof Sendor i Anna Kolasa
Waldemar Sotnicki i Anna Kozińska
Marek Kotowski i Maria Nowak
Andrzej Wrzesiński i Anna Jagodzińska

Idźcie dalej razem zawsze wierni przysiędze złożonej sobie
przed Bogiem i ludźmi.

Zmarli z naszej parafii:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Marian Prażuch, lat 60, zam. w Toruniu
Elżbieta Sokołowska, lat 67, zam. przy ul. Grzybowej
Ryszard Ulanecki, lat 67, zam. przy ul. Kasztanowej
Władysław Wajdalat,lat 95, zam. przy ul. Suszówka
Edward Jędrzejek, lat 64, zam. przy ul. Zabierzowskiej
Krzysztof Piepiora, lat 25, zam. na Woli Batorskiej 563
Helena Kukuła, lat 71, zam. na Woli Batorskiej 371
Robert Stefański, lat 44, zam. na Woli Batorskiej 596
Maria Juszczyk, lat 71, zam. przy ul. Ples
Władysława Dąbroś, lat 90, zam. przy ul. Powiśle

Niech miłosierny Bóg obdarzy ich życiem wiecznym.

Nowi lektorzy

Duchowa

Adopcja

trwa

Mamy jednak nadzieję, że od września więcej niż dotychczas chłopców
rozpocznie przygotowanie do posługi ministranckiej. Szczególnie zachęcamy chłopców, którzy w tym roku
przystąpili do pierwszej Komunii
Świętej. Służenie Bogu przy Ołtarzu to wyróżnienie, ale i zobowiązanie do bycia świadkiem Jezusa. Ministranci to ekstraklasa, jak mawia
ksiądz proboszcz i serdecznie zaprasza wszystkich chętnych.

N

ie ustaje dzieło Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego
w naszej parafii. 26 marca w Święto
Zwiastowania Pańskiego po raz kolejny 42 osoby (a więc więcej niż rok
temu)podjęły się modlitwy w intencji obrony zagrożonego życia dzieci
poczętych. Jest to jedna z tych form
pomocy, którą dzieciom i ich rodzicom (czasem w skrajnie trudnych
sytuacjach) może nieść każdy z nas,
potrafiący odmówić dziesiątkę różańca. Trudno się wymówić brakiem
pieniędzy (których nikt nie żąda),
czy brakiem czasu, którego trzeba
poświęcić tak niewiele. Każdy z nas
zapewne nie raz doświadczył pomocy, czy pocieszenia w trudnej sytuacji
i wie ile to znaczy. Dlaczego więc tylko 42 osoby? Nasz ksiądz proboszcz
mówi, że to dużo, bo w niektórych
parafiach nikt nie podjął tej modlitwy wsparcia. Może i tak, ale biorąc
pod uwagę, że tu waży się życie ludzkie, to wciąż bardzo niewiele. Zachęcamy wszystkich, którym zależy na
walce o życie do włączenia się w tę
modlitwę serca.
Redakcja

Redakcja
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marca, po kilkumiesięcznych
przygotowaniach,
kolejnych
pięciu naszych ministrantów – Dawid Koza, Konrad Gliński, Michał
Adamczak, Radosław Dereń i Tomasz Henke – dołączyło do grona
lektorów. Wszyscy kandydaci na lektorów z naszego Dekanatu złożyli uroczyste przyrzeczenie podczas
Mszy św. odprawionej w kościele
pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Szarowie.
To dobrze, że młodzież chce dalej służyć Panu przy Ołtarzu, że chcą
przekazywać słowa Pisma Świętego.

Nabożeństwa wielkopostne

W

tym roku nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
gromadziły bardzo dużo dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczególnie rozważania Drogi Krzyżowej naszego
Pana wypełniały świątynię wiernymi i ich modlitwą. Wszyscy z radością obserwowaliśmy pojawianie
się kolejnych, powstających na zamówienie płaskorzeźb stacji Drogi Krzyżowej. Nie byłoby ich, gdyby
nie ofiarność parafian i innych fundatorów, za którą już teraz ksiądz
Edward i my wszyscy serdecznie
dziękujemy.
Radością napawał też widok
wypełniającego się kościoła w każ-

dą niedzielę o godz. 15.00. To prawda, że śpiewana na głosy modlitwa
Gorzkich Żali jest wyjątkowo piękna, ale i kazania pasyjne na temat
grzechów głównych, głoszone w tym
roku przez księdza Piotra, przyciągały wielu z nas do kościoła po raz drugi w niedzielę. Ciekawe ujęcie, wydawałoby się znanego, tematu oraz
niekonwencjonalne przykłady wielu
z nas pomogło dostrzec rzeczy, które na codzień nam umykają. Bogu
niech będą dzięki za mądrych kapłanów, których nam posyła.
Bożena Henke

„Zwiastun Różańcowy” (nr II) czerwiec–lipiec–sierpień 2012
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J

Catholic Voices Polska
już działa

rekolekcje? W

Warszawie wystartowała Catholic Voices Polska – grupa
świeckich katolików przygotowanych
do fachowego mówienia w telewizji
i radiu o swojej wierze.
Ich celem jest przekazywanie
istoty katolicyzmu w medialnych
polemikach i debatach tak, aby głos
zwykłych katolików był obecny na
forum publicznym. Projekt jest częścią międzynarodowej inicjatywy
pod tą samą nazwą.

Góralska opera

Ś

wiadectwo. Ksiądz Edward dotrzymał słowa zapraszając ojca
Bogdana do wygłoszenia u nas rekolekcji wielkopostnych. Ten doświadczony, ciekawy i mądry kapłan nie
przyjechał pouczać nas, a właśnie
świadczyć o miłości Boga do człowieka – do mnie, do Ciebie, do każdego osobiście. I to świadczyć z pokorą.
Mimo że rekolekcje nie były długie, każdy miał możliwość usłyszenia słowa skierowanego właśnie do
siebie. Może to za przyczyną Ducha
Świętego, którego każdorazowo prosiliśmy o łaskę otwarcia się na Słowo
i to jak prosiliśmy! Prostym, ale pięknym śpiewem, który rozbudzał serca! Każdy z nas zapewne zapamiętał coś, co dla niego było szczególnie
istotne. Mnie najbardziej w pamięć
zapadło pytanie: „Co mówisz Jezusowi, gdy przyjmiesz Go w Eucharystii?” Od tego czasu za radą i przykładem ojca Bogdana, gdy klękam
po przyjęciu Komunii Świętej, mówię po prostu to, co czuję „Kocham
Ciebie, Jezu”.
Parafianka

6

Nowy prowincjał
warszawskich franciszkanów

N

owym przełożonym Prowincji Matki Bożej Niepokalanej
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych został 42-letni o. Wiesław
Pyzio. Wyboru dokonano 26 kwietnia podczas XXII Kapituły Prowincjalnej, odbywającej się w Niepokalanowie.
Nowy prowincjał urodził się
17 kwietnia 1970 roku w Biłgoraju
w woj lubelskim. Do zakonu wstąpił w 1990 roku. Formację odbywał
na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury (Seraphicum)
w Rzymie. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1998 roku.
W latach 1998–2004 pracował
w Bazylice św. Antoniego w Padwie,
pełniąc funkcje ekonoma tamtejszej
wspólnoty. Następnie przez cztery lata był gwardianem i przełożonym domu w klasztorze Santa Severa, niedaleko Rzymu. Przez ostatnie
cztery lata mieszkał w Warszawie
i był zastępcą prowincjała.
O. Wiesław Pyzio na stanowisku przełożonego warszawskich
franciszkanów zastąpił o. Mirosława Bartosa, sprawującego ten urząd
przez cztery lata.
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T

eatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie przygotował przedstawienie Ojciec Święty
Jan Paweł II na Podhalu. Opera góralska w 4 odsłonach. Koncert odbył się
17 maja 2012 o godzinie 19.00 w Sali
Moniuszki Teatru Wielkiego.
Ponad 150 aktorów-amatorów
zaśpiewało libretto autorstwa Franciszka Łajasa Kośli do kompozycji

Kościół…
podhalańskich melodii ludowych.
Spektakl reżyserował Józef Pitoń.
Przedstawienie w zamyśle twórców ma być żywym pomnikiem ku
czci papieża Jana Pawła II. Spektakl organizowali wspólnie Fundacja
Międzynarodowy Instytut Edukacji, Teatr Wielki – Opera Narodowa
oraz Tatrzańska Agencja Rozwoju,
Promocji i Kultury. Dzieło wystawione było charytatywnie. Sfinansowane zostało ze środków uzyskanych od wszystkich podhalańskich
samorządów. Wpływy ze sprzedaży biletów przekazane będą Fundacji Międzynarodowy Instytut Edukacji, która finansuje edukację młodzieży polskiej z byłych republik
radzieckich.

Zmarł biskup pelpliński

25

kwietnia rano, w wieku 72 lat,
zmarł biskup pelpliński Jan
Bernard Szlaga, sprawujący swą

funkcję w latach 1987–2007. Burmistrz Pelplina Andrzej Stanuch
zarządził żałobę na terenie miasta i gminy. Bp Szlaga był Honorowym Obywatelem Gminy Pelplin,
w 2001 roku został także odznaczony medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin”. Bp Szlaga, był
pierwszym ordynariuszem diecezji
pelplińskiej, która powstała mocą
bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” (Cały Twój lud w Polsce) w 1992 roku.

Międzynarodowa
konferencja
o finansowaniu kościołów

Z

nani specjaliści od finansów
kościelnych z Niemiec, Austrii,
Szwajcarii i Polski obradowali na
konferencji Finansowanie związków
wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych – stan aktualny oraz

an Paweł II czy marszałek Józef Piłsudski? Fryderyk Chopin, a może Adam Mickiewicz lub
ks. Jerzy Popiełuszko? Rozpoczęła
się ogólnopolska kampania społeczna mająca wyłonić Polaka Wszechczasów. Oprócz wyboru Polaka
Wszechczasów, konkurs ma promować historię Polski oraz przypomnieć polskiemu społeczeństwu
ważne, ciekawe i zasłużone postaci
historyczne, z których możemy być
dumni. Wśród ambasadorów kampanii jest wiele znanych osobistości filmu, teatru, sportu czy estrady.
Poza takimi postaciami jak Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski czy Mikołaj Kopernik
do tytułu nominowanych jest m.in.
kilka wybitnych osobistości Kościoła, w tym Jan Paweł II, o. Maksymilian Maria Kolbe, kard. Stefan Wyszyński, kard. Aleksander Kakowski, ks. Jerzy Popiełuszko, abp Józef
Życiński, św. Faustyna Kowalska,
ks. prałat Zdzisław Peszkowski,
św. Urszula Ledóchowska, ks. Piotr
Skarga czy ks. Jan Twardowski. Na
razie do konkursu zgłoszono ponad
360 nazwisk. Więcej o konkursie na
Polaka Wszechczasów na stronie polakwszechczasow.pl

Pozytywnie o Kościele

S
…pod lupą
perspektywy zmian, która odbyła się
24 i 25 kwietnia w Kamieniu Śląskim i Opolu.
Sesja zorganizowana została
przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Celem konferencji była analiza przepisów prawnych regulujących finansowanie
związków wyznaniowych w Polsce
i w Niemczech, a także przedstawienie czynników mających wpływ na
ewentualną zmianę przyjętych rozwiązań prawnych w obu krajach.

Kto zostanie Polakiem
wszechczasów?

ześciu na dziesięciu Polaków
(60 proc.) dobrze ocenia działalność Kościoła katolickiego, 28 proc.
ma o niej złe zdanie – wynika z najnowszego sondażu CBOS, który tradycyjnie zbadał zaufanie do najważniejszych instytucji w naszym kraju.
Opinie o funkcjonowaniu Kościoła w zasadzie nie zmieniły się od
września ub. roku. Dobrze o nim
wypowiadało się wówczas 62 proc.,
z kolei w marcu tego roku 61 proc.

Powołania kapłańskie
i zakonne w Polsce –
statystyki 2011/2012

P

onad ośmiuset kandydatów do
kapłaństwa rozpoczęło studia
w diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych w roku akademickim 2011/2012 – poinformowała
Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań. Praktycznie w każdym semi-

narium zakonnym w Polsce kształcą
się również klerycy innych narodowości. Do zakonów męskich zgłosiło się w ubiegłym roku 194 mężczyzn
rozpoczynających pierwszy etap formacji zakonnej tzw. postulat a do zakonów żeńskich – 209 postulantek.
W seminariach diecezjalnych na
I roku studiów kształci się 640 alumnów a w seminariach zakonnych –
164, czyli w sumie 804 kandydatów
do kapłaństwa. Od 2007 r. ogółem
do seminariów zgłasza się co roku
mniej o ok. 50 kandydatów. Ostatnio, w 2011 r., najwięcej nowych kleryków przyjęto do seminariów duchownych: 48 – w Tarnowie, 35 –
w Katowicach, 32 – w Warszawie,
po 24 – w Przemyślu i Bielsku-Białej,
po 22 – w Lublinie, Wrocławiu i zielonogórsko-gorzowskiego w Gościkowie-Paradyżu, natomiast najbardziej kameralne roczniki mają seminaria: gliwickie – 4 alumnów I roku,
elbląskie – 6, ełckie – 7, łowickie – 8
i po 9 alumnów seminaria: warmińskie, płockie i zamojsko-lubaczowskie.

Zmarł ks. prałat
Edward Skotnicki

W

wieku 80 lat, 20 kwietnia,
zmarł ks. prałat Edward
Skotnicki – twórca jednej z pierwszych w Polsce stołówki dla ubogich
w Kielcach, współtwórca Fundacji
św. Brata Alberta i przyjaciel bezdomnych, społecznik, kapelan Armii Krajowej i prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, wielokrotnie nagradzany, m.in. Złotym Krzyżem
Zasługi przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Diecezjalny moderator grup neokatechumenalnych, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach,
czciciel Matki Bożej Królowej Pokoju. Ks. prałat Skotnicki był także
zaangażowany w działalność Konferencji Stowarzyszenia św. Wincentego à Paulo, Katolickiego Domu
Dziecka oraz w organizację letnich
i zimowych kolonii dla dzieci z najuboższych rodzin dla tysięcy dzieci.
Źródło: KAI
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Wierzę, więc jestem

H

ebrajskie słowo ruah znaczy
duch. Oznacza też gwałtowny wicher, wiatr. Potężny wiatr, który potrafi poruszyć ocean. Pomyślcie, potrafi rozkołysać te miliardy
ton wody, czasem wynosi je bardzo
wysoko – to jest potęga zawarta
w słowie ruah. Ale słowo ruah oznacza także oddech, tchnienie. W tym
przypadku pokazuje pewną bliskość,
bo żeby czuć czyjś oddech trzeba być
blisko. Jest to wręcz sfera pewnej intymności. Boży Duch jest potężny,
ale w kontakcie z człowiekiem staje
się jak oddech, jak tchnienie, wchodzi w bliskość, bo inaczej by nas rozbił, nie pomieścilibyśmy Go. Święty
Łukasz miał niewątpliwie problem
jak opisać Ducha. Jest więc w tym
opisie coś dla uszu – szum i jest coś
dla oczu – ogień. W ten sposób jest
przedstawiona rzeczywistość duchowa. My to znamy z codziennego
życia. Wyobraźmy sobie, że dwóch
ludzi się pokłóciło, a potem chce się
pogodzić. To co dla uszu, to słowa
przeprosin, to co dla oczu, to wyciągnięta ręka. Ale przecież to, co najważniejsze jest niewidoczne, bo jest
wewnątrz. Jest to przebaczenie, koniec gniewu, odstąpienie od zemsty.
W życiu ciągle zdarzają się takie
sytuacje, w którym znaki zewnętrzne wskazują pewną niewidzialną
rzeczywistość. Ile razy Biblia mówi
o Duchu, tyle razy dzieją się bardzo
ważne wydarzenia. Choćby początek – akt stworzenia: czytamy, że
Duch Boga unosił się nad wodami.
Potem opis stworzenia człowieka:
„…i tchnął w niego swojego Ducha”
i ukształtował z prochu serce i mózg,
palce i oko, i ucho, i podał swojego
Ducha – podniósł ku Sobie. Kiedy
czytamy proroctwo Joela, to Duch
ożywia kości zmarłych, a potem
w centralnym miejscu w Biblii Duch
zstępuje na Marię a ona poczyna
Syna. Potem Jezus mówi, że naucza
w Duchu i wreszcie dzień Zesłania
Ducha Świętego. Możnaby powiedzieć, że zstąpił kiedyś Duch i stworzył Adama, a teraz zstępuje i stwarza Apostołów, już odmienionych po
wyjściu z Wieczernika.
Tego jak ważny jest Duch w nas,
ten, którego nazywamy Duszą, doświadczamy w momencie, w którym ktoś umrze. To trochę tak, jak
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Duch

z rybą. Ona pewnie nie myśli o tym,
że woda jest ważna – doświadcza
wody i jej ważności wtedy, gdy ktoś
ją wyjmie z wody. Gdy patrzymy na
kogoś kto umarł, to przecież łatwo
go rozpoznajemy – wygląda podobnie, waży tyle samo, tyle że duszy już
nie ma. I wtedy dopiero zauważamy,
jak ważna jest dusza, bo właściwie
teraz to już nic nie ma – tę pozostałą resztkę należy po prostu z szacunkiem i czcią zakopać.
Współcześni ludzie czasem bardzo szybko biegną, biegną, biegną
tak, że trudno za nimi nadążyć. Zupełnie nie czekają na swoją duszę, nie
zwracają na nią uwagi. Pewnie z czasów katechezy potrafimy wyliczyć
dary Ducha Świętego: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar umiejętności, dar pobożności, dar bojaźni Bożej. To wszystko mamy od Ducha Świętego. To
wszystko mamy w sobie rozwijać.
Wszystko to objęliśmy uroczystą
modlitwą w dniu Sakramentu Bierzmowania, razem z biskupem. Żebyśmy nie przypominali człowieka z pewnego religijnego opowiadania, który przychodzi do Boga po raz
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piętnasty i prosi Go o jabłko, a Bóg
mówi: „piętnaście lat temu dałem Ci
nasiono, gdybyś go wsadził, już dawno miałbyś jabłoń i jabłka dla siebie i innych”. Dary Ducha Świętego
mamy w sobie. Nie możemy po raz
kolejny stawać przed Bogiem i mówić: „Boże, jaki jestem głupi. Boże,
jaki jestem słaby., Boże, nie mam pobożności. Boże nie mam męstwa”, bo
Bóg mówi: „masz to w sobie, tylko
tego nie pielęgnujesz, nie rozwijasz,
nie oczyszczasz, nie wzmacniasz”,
a przecież do tego służą inne sakramenty i modlitwa.
Święty Paweł w swoich listach
wypisuje owoce darów Ducha Świętego. Jeżeli odkrywamy je w sobie,
to znaczy, że mamy w sobie Ducha Świętego, ale to weryfikuje dopiero wspólnota, w której jesteśmy.
A owoce, które powinniśmy mieć
w sobie, jeśli mamy Ducha Świętego,
to: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Zwróćcie uwagę,
jak to wszystko buduje wspólnotę.
Jeżeli odkryłeś, że masz w sobie te
owoce, to masz w sobie Ducha Świętego. Jeżeli ich nie masz, to też masz
w sobie ducha, ale tym duchem jest
Szatan.
(fragment kazania
ks. Edwarda Bąbola z 31.05.2009 r.)

kuteczność modlitwy to gorący
temat we wszelkich dyskusjach
związanych z wiarą. Wydaje się, że
sposoby na uzyskanie tego, o co prosimy, to labirynt bez żadnych prostych
dróg. Istnieje tysiące recept przekazywanych różnymi drogami, a żadna nie daje gwarancji. Modlitwy zostają wysłuchane lub nie i człowiek
czuje się czasem zagubiony i bezradny wobec tej niepewności. Znane są
różne sposoby zwiększania szans: cudowne obrazy, święte miejsca, patroni od konkretnych spraw, w tym także beznadziejnych. Mimo tego wciąż
przybywa sfrustrowanych osób, którym te sposoby nie zadziałały i to powoduje, że niektórzy z nich zniechęcają się do modlitwy w ogóle. Temat
jest skomplikowany i nie ma możliwości wyczerpania go w tak krótkim
artykule, ale główne zasady przedstawiają się następująco:
1. Biblia wcale nie ukrywa, jakie są metody skutecznej modlitwy.
Pierwsza i podstawowa zasada, która wielokrotnie od Starego Testamentu na różne sposoby się powtarza brzmi, że wcale nie jest ważne,
jak i gdzie się modlisz, jakimi słowami, czy długo czy krótko, czy prosisz
kogoś o wstawiennictwo, czy też kierujesz swe prośby bezpośrednio. Dlatego nie można znaleźć w tych zróżnicowanych praktykach jednej najlepszej, ponieważ sposób modlitwy
nie ma większego znaczenia. Wiemy
z Biblii, że został wysłuchany ktoś,
kto tylko dotknął się szaty Jezusa,
ale także ktoś kto głośno krzyczał,
jak również modlący się w ukryciu.
Sposób jest dowolny. Co ma zatem
decydujące znaczenie?
2. Wiara. Zaprawdę powiadam
wam: Kto powie tej górze: „Podnieś się i rzuć w morze’’, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się
to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko
o co prosicie w modlitwie, stanie się
wam, tylko wierzcie, że otrzymacie
(Mk 11, 23-25) Według waszej wiary
niech wam się stanie (Mt 9, 28-30).
I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie (Mt
21,22).
Ta zasada powtarza się w Biblii
wielokrotnie w różnych sytuacjach.
Od Starego Testamentu po Nowy,

Święta Księga wciąż mówi jedno na
ten temat.
Wstań, i idź, twoja wiara cię
uzdrowiła (Łk 17, 19) powiedział Jezus do chorego. Nie powiedział: Ja cię
uzdrowiłem, modlitwa cię uzdrowiła, cudowny obraz, czy specjalny rytuał, tylko wiara. Kiedy Piotr zaczyna wątpić, krocząc po jeziorze,
wpada do wody – Człowieku małej
wiary – mówi mu wtedy Jezus (Mt
14, 22-33) To zwątpienie stało się
przyczyną upadku.
Wiara jest tajemnicą, darem,
o który również można się modlić.
Są jednak przeszkody, które sprawiają, że modlitwa nie dociera, mimo
wszystko, do adresata. Najważniejsze z nich to:
1. Nieprzebaczenie. A kiedy
staniecie do modlitwy, przebaczcie,
jeśli macie coś przeciw komuś, aby
także ojciec wasz przebaczył wam.

Tajemny sposób
na skuteczną

modlit wę

(Mk 11, 25-27) Złość, w stosunku do
innych czy nienawiść niszczą przede wszystkim tego, który je hoduje.
Nie chodzi o to, by zapomnieć i nie
dążyć do sprawiedliwości, w pewnych przypadkach jest to niemożliwe. Chodzi jednak o to, żeby przebaczyć. Najpierw rozsądkiem, a potem
powoli także sercem, ponieważ jeśli
człowiek nosi w sobie jakąkolwiek
nienawiść, złość, zawiść czy złe myśli jego modlitwa nie będzie skuteczna. Szczególnie niebezpieczna jest
zawiść. Jeśli zazdrościsz komuś sukcesu, zdrowia, miłości, pracy to kierujesz w stronę tych wartości swoje
złe myśli i mała jest szansa, że sam
otrzymasz to, czego zazdrościsz innym, przynajmniej uczciwą drogą.
2. Złe myśli. To kolejny wielki
kamień stojący na drodze skutecznej modlitwy. Kiedyś często zastanawiałam się nad historią biednego
Hioba, dlaczego spotkało go tak wiele nieszczęść (argument, że dostał
nowe dzieci w miejsce tych, które
umarły, słabo do mnie przemawia).

W końcu znalazłam odpowiedź,
udziela jej sam Hiob, kiedy mówi:
bo spotkało mnie to, czegom się lękał, bałem się, a jednak przyszło. (Hi
3,25) O tym piszą wszelkie poradniki
świata. Moc pozytywnego myślenia
znana była już w czasach biblijnych.
Jeżeli ktoś nieustannie rozpatruje
swoje nieszczęścia, przewiduje przyszłe komplikacje i modli się pełen powątpiewania, czy to w ogóle ma sens,
na pewno nie dość, że nie dostanie
tego, o co prosi, to jeszcze ściągnie na
swą głowę kolejne nieszczęścia.
Mimo znajomości tych wszystkich zasad wciąż nie wiem, dlaczego niektóre prośby pozostają bez odzewu, zwłaszcza te dotyczące dzieci
– ich poczęcia, wyzdrowienia, życia. Kiedyś o to zapytamy Właściwą
Osobę i mam nadzieję, że odpowiedź
będzie mocna i wyjaśni wszelkie
wątpliwości, także te, których dzisiaj
wyjaśnić się nie da.
Nie ma prostego środka na spełnienie wszelkich ludzkich próśb,
a zwłaszcza zachcianek. Na drodze
staje brak wiary, brak przebaczenia,
złe myśli, zawiść, ale także mądrość
Boga, który wie, że nie wszystkie
prośby nadają się do spełnienia. Aby
nasza modlitwa była jednak jak najbardziej skuteczna, prośmy z wiarą,
z czystym umysłem, w którym panują dobre myśli, ale także z ufnością.
Powodzenia!
Krystyna Mirek
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Wierzę, więc jestem
Aby stać się w pełni altruistą
należy spełnić dwa warunki. Bezinteresowność działań w etyce
Jezusowej jest szczególnie podkreślana. Dar ma charakter wiążący,
sprawia, że odbiorca staje się dłużnikiem.

Wierzę, więc jestem

Sposoby na życie –
O postawach altruistycznych

„W świecie bez Boga brak podstaw
do jakiegokolwiek altruizmu”.
Paul Johnson

C

o to znaczy dobrze żyć? Nie ma
na to odpowiedzi, która by zawierała definicję. Można jedynie
określić jak człowiek pojmuje sens
dobrego życia. Nie ma jednej uniwersalnej recepty na dobre życie. Ludzie
od zarania dziejów różnie pojmowali
sens dobrego życia. Sens dobrego życia jest najczęściej związany z aspektem religijnym. Religie piętnują postawy egoistyczne, gloryfikując zachowania altruistyczne. W każdej
religii są obecne inne normy postępowania. Większość ludzi utożsamia religię z nakazami i zasadami
postępowania. W przypadku etyki
chrześcijańskiej, etyki Jezusowej najważniejszymi postulatami są: „miłość do bliźniego” i „miłość wroga”.
Z tymi postulatami jest związany
altruizm.
Altruizm według psychologów,
to troska o drugiego człowieka bez
oczekiwania wzajemności. Kim
jest altruista? Aby stać się w pełni altruistą należy spełnić dwa warunki.
Po pierwsze należy mieć rozbudzoną w sobie empatię, czyli zdolność
do wczuwania się w stany psychofizyczne innych ludzi. Osoby takie
posiadają rozwinięte empatycznie
zdolności opierające się na odczuwaniu cierpienia doznawanego przez
człowieka potrzebującego pomocy. Możliwość reagowania na cierpienie innej osoby można wzbudzić
poprzez przeżycie tej samej sytuacji,
w której w danym momencie znalazł
się cierpiący człowiek albo poprzez
wyobrażenie sobie siebie na miejscu
tej osoby. Istnieją takie osoby, które cechuje brak empatii. Po drugie,
trzeba otrzymać tzw. dobry przykład. Kształtowanie postaw altruistycznych odbywa się poprzez wpływanie na innych swoją własną postawą. Zwłaszcza dziecko jest skłonne
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do naśladowania sposobów postępowania najbliższych mu osób. Proces
ten nie jest ani świadomy ani celowy,
opiera się on na bezwiednym powtarzaniu zachowań osób uważanych
w okresie dzieciństwa za autorytety
(rodzice, nauczyciele).
Reasumując, altruizm to bezinteresowne, świadome i dobrowolne pomaganie innym (ludziom, zwierzętom) będącym w potrzebie. W przypadku ludzi, udzielanie pomocy
odnosiłoby się zarówno do tych, których losy znamy z bezpośrednich relacji, jak i tych, o których dowiadujemy się za pośrednictwem mediów.
Tym pierwszym, ze względu na bezpośrednie relacje, może być udzielona pomoc nie tylko materialna, ale
też psychiczna. Z kolei ci drudzy, ze
względu na pośrednie relacje mogą
liczyć na pomoc bardzo konkretną.
Wyróżnia się altruizm w sferze materialnej (np. pomoc w czasie choroby bądź w nagłym wypadku, ustępowanie miejsca osobom
starszym, dzieleniu się określonymi
dobrami) i altruizm w sferze psychicznej (np. okazywanie wyrozumiałości, gotowości do wysłuchania drugiego człowieka, serdeczności
i dodawaniu otuchy).
Z jakich motywów człowiek czyni dobro?
Zasadniczo wyróżnia się kilka
podstawowych motywacji:
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–  pomaga, bo dostał dobry przykład w okresie dzieciństwa.
Dziecko uczy się na poziomie
czynów. Jako osoba dorosła będzie powielać postawy swoich
rodziców. W życiu dorosłym
będzie pomagać, bo jest to dla
niej/niego oczywiste;
–  pomaga w trosce o własny wizerunek, kreując się na dobrą,
szczodrą, szlachetną osobę;
–  pomaga, ponieważ chce w ten
sposób wzmocnić własne poczucie wartości. Robi coś dobrego, żeby mieć świadomość,
że jest dobrym człowiekiem.
Człowiek taki może, osiągnąć
taki stan, w którym ma świadomość własnej świętości. Ten
szczególny stan psychiczny nazywa się „faryzeuszostwem
moralnym” – moralna obłuda, hipokryzja, człowiek czyni
dobro dla siebie, aby poprawić
swój wizerunek;
–  pomaga drugiemu człowiekowi, gdyż chce uniknąć wyrzutów sumienia, nie czuć
dyskomfortu psychicznego lub
zneutralizować wcześniej wyrządzone zło, krzywdę np. spotyka żebrzącego człowieka,
w takiej sytuacji da mu jałmużnę albo pójdzie dalej, czując
wyrzuty sumienia. Czy to jest
postawa bezinteresowna, jeżeli taka osoba pomoże, bo chce

w ten sposób zagłuszyć wyrzuty sumienia?;
–  pomaga oczekując odwzajemnienia w przyszłości, postępuje według zasady: „pomogę
tobie teraz, ale ty mi odpłacisz
tym samym w przyszłości”.
Doświadczenia naukowe udowodniły, że zdecydowanie chętniej
pomagamy osobom, które znamy,
ponieważ, mogą nam się kiedyś odwdzięczyć, bo nie jesteśmy dla nich
anonimowi. Przeprowadzono badanie, w którym pasażerowie autobusu
zdecydowanie chętniej pomogli osobie utrzymać równowagę, która poruszała się z trudem o lasce niż tej
samej osobie zataczającej się i trzymającej w ręku butelkę z alkoholem. Wniosek z powyższej zaaranżowanej sytuacji, jest taki że udzielenie pomocy osobie będącej pod
wpływem alkoholu wiąże się często
z nieprzyjemnymi konsekwencjami.
Z kolei ze strony osoby, która nie jest
w pełni sprawna, czeka nas wdzięczność. Kolejny eksperyment pokazał,
że w im większej zbiorowości żyją ludzie, tym mniej chętniej sobie pomagają. Odpowiedzialność się „rozmywa”, liczymy, że zawsze może to za
nas zrobić ktoś inny. Osoby głęboko
wierzące dużo częściej udzielają pomocy innym.
Podsumowując, w powyższych
przypadkach pomoc nie ma charakteru czynu czystego. Dobro moralnie
czyste – osoba pomaga drugiemu człowiekowi bezinteresownie. Nie chce
nic w zamian, nie oczekuje rewanżu. Aby móc udzielać takiej pomocy,
trzeba do bezinteresowności dojrzeć.
Bezinteresowność działań w etyce Jezusowej jest szczególnie podkreślana. Wyjście w stronę drugiego człowieka polega na dawaniu innym tego,
co jest najcenniejsze. Nie odbywa się
to na zasadzie przymusu. Nie nadzieja na nagrodę i uniknięcia kary staje
się głównym czynnikiem, który ma
motywować do podejmowania działań na rzecz dobra innych, tylko wewnętrzna przemiana duchowa, potrzeba takiego postępowania. Ten
proces nazywa się uczuciowym zespoleniem z drugim człowiekiem,
polegającym przynajmniej na chwilowej identyfikacji, wyobrażenia siebie na miejscu samotnego, pokrzyw-

dzonego, cierpiącego, głodnego. To
swoiste uczucie rodzi obowiązek czynienia tego, co sami oczekiwalibyśmy
od innych, będąc w podobnej sytuacji – „[…] postępujcie z ludźmi tak,
jak chcielibyście, żeby ludzie postępowali z wami”. (Ewangelia wg św. Łukasza 6,31). „Tak, więc to, co chcecie
by wam inni czynili, wy sami innym
czyńcie. To jest bowiem Prawo i Prorocy.” (Ewangelia według św. Mateusza 7,12). Wszyscy ludzie zostali stworzeni przez Boga i będąc „dziećmi Bożymi” jesteśmy związani duchowym
pokrewieństwem. Zatem „jeśli widzę
drugiego jako kogoś odmiennego ode
mnie, czyli »obcego«, to jest wysoce
prawdopodobne, że potraktuję go inaczej niż siebie. Jeśli natomiast postrzegam drugiego człowieka i siebie jako
należących do jednej całości, to najprawdopodobniej będę go traktował
jak siebie samego.” (L. LeShan, Świat
jasnowidzących).

Czysty dar
Szczególnym przypadkiem czynienia dobra jest dawanie daru.
Czysty dar dajemy adekwatnie do
potrzeb człowieka. Człowiek obdarowujący kieruje się różnymi motywami. Są to:
–  zasada wzajemności;
–  zminimalizowanie wcześniej
wyrządzonego zła, dar jako rekompensata;
–  pozbycie się zbędnego daru, dar
świadczy o naszej pozycji ekonomicznej.
Dar ma charakter wiążący, sprawia, że odbiorca staje się dłużnikiem.
Szczególnym przypadkiem jest ma-

nipulant, który poprzez obdarowywanie chce coś uzyskać w sferze materialnej lub duchowej. W takich wypadkach odbiorca musi uważać, aby
nie zostać zniewolonym przez dar.

Dobro zawsze powraca
Altruizm jest zjawiskiem jak najbardziej pożądanym i jednocześnie
godnym pochwały. Św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Maksymilian Maria Kolbe mogą posłużyć nam jako
przykład altruistycznych zachowań
i wzór do naśladowania. Jak być altruistą? Postawa altruistyczna nie
jest łatwa do przyjęcia, wymaga ona
wysiłku, niekiedy dużego wysiłku.
Wbrew pozorom bycie altruistą, nie
wymaga jakiś szczególnych czynów.
Wystarczy chęć niesienia pomocy
i dostrzegania wokół nas ludzi, którzy jej potrzebują. Czasem tak niewiele jest potrzebne, aby uszczęśliwić drugiego człowieka. Nasz mały
gest, nie wiele znaczący dla nas, dla
osoby potrzebującej może być bezcenny. Ktoś kiedyś powiedział: „człowiek jest tyle wart, ile daje z siebie innym ludziom”. O wiele lepszy byłby
świat i relacje międzyludzkie, gdyby
każdy starał się choć w niewielkim
stopniu dać cząstkę z siebie drugiemu człowiekowi. Dobro zawsze powraca, może powrócić po wielu latach i w zupełnie innej formie. Dobro powraca pomnożone w najmniej
oczekiwanym momencie.
c.d.n.
Anna Wilk

cz. I
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M

ój starszy syn, Tomasz, jako
małe dziecko cierpiał na poważne i bolesne problemy skórne
stóp – głównie palców – stany zapalne, gołe rany, łuszcząca się przy
nich skóra, często z egzemą i infekcjami wdającymi się w rany. Chodziliśmy od alergologa do dermatologa
i z powrotem. Jeden odsyłał do drugiego twierdząc, że nie wie, co to jest,
więc to zadanie dla „tego drugiego”.
Żaden z lekarzy ani nie umiał ostatecznie zdiagnozować tego ani nie
umiał wyleczyć. Metodą prób i błędów stosowali najróżniejsze maści
i kremy – gotowe i robione. Niestety,
bez skutku.
Trzy i pół roku temu pojechaliśmy całą rodziną na wakacyjne wyjazdowe rekolekcje dla rodzin prowadzone przez katolicką Wspólnotę
Przymierza Rodzin MAMRE.
Tuż przed wyjazdem, mojemu
wówczas jeszcze niespełna 3-letniemu synowi, poważnie zaostrzył się,
trwający już wówczas od półtora
roku, stan choroby skóry stóp. Wystąpiły na palcach strasznie wygląda-

Odnaleźć swoją
Pięćdziesiątnicę
Bóg tak, Kościół nie…

N

a wielu poziomach jesteśmy
dziś tak bardzo podobni do
uczniów, którzy po wniebowstąpieniu Jezusa przeżyli swoją pięćdziesiątnicę. Przede wszystkim musimy
sobie uświadomić, że oczekiwanie na
Ducha Świętego oraz przyjęcie owoców Jego zstąpienia miało miejsce
we wspólnocie. Nie jest więc możliwe odnalezienie na nowo Jezusa oraz
przyjęcie owoców Pięćdziesiątnicy
poza wspólnotą Kościoła.
To powtarzane dziś przez wielu zdanie – „Bóg tak, Kościół nie”
– samo w sobie jest zakłamaniem
i próbą zagłuszenia serca. Człowiek
ochrzczony we wspólnocie zawsze
będzie dążył do bycia w tym naturalnym środowisku swojej wiary.
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jące bąble. Od razu na początku rekolekcji poszłam z synem do lekarki
pracującej na tym turnusie i pokazałam stopy dziecka z prośbą o jakiś
lek. Stwierdziła tylko: „W ciemno nie
będę przepisywać nic. Nie wiadomo
co to jest, trzeba zrobić posiew zaraz
po powrocie. Do tego czasu proszę
nie stosować maści, by wynik wymazu nie był nimi zaburzony. Z wynikiem proszę iść do swojego lekarza”.

Uzdrowienie

mojego dziecka
Cóż, pozostało nam się tylko zastosować do zaleceń i niczym nie
smarować stóp.
Któregoś dnia podczas rekolekcji postanowiliśmy poprosić kapłana, aby w kaplicy indywidualnie pomodlił się za naszych obu synów,
głównie o zdrowie (z myślą o ich
częstych infekcjach dróg oddechowych). Głęboko wierzyłam, że Bóg
dotyka moje dzieci i wysłuchuje na-

Przecież to właśnie tam miał możliwość przyjęcia Jezusa. Każdy, kto
dziś odchodzi ze wspólnoty, podając
przeróżne argumenty, by podbudować swoją decyzję i zagłuszyć serce,
skazuje się na tułaczkę bez miłości.
Smutne jest serce kapłana, gdy
widzi, jak człowiek obdarzony wolną wolą wybiera ciemność grzechu
i samotność poza Kościołem. Trzeba
nam uszanować jego wolę, co jednak
nie oznacza, by nie walczyć o niego
do końca. Musimy walczyć! Sam Jezus nas do tego wezwał, by iść i szukać owcy, która zaginęła. Chcę także
powiedzieć z całą mocą, że dla człowieka ochrzczonego nie jest możliwe
życie w zjednoczeniu z Bogiem poza
wspólnotą Kościoła. To jest niemożliwe! Jest to zwykłe kłamstwo wymyślone na potrzeby konformizmu
ludzi XXI wieku.
Co więc zrobić, by odszukać swoją pięćdziesiątnicę? Trzeba udać
się na nowo do wspólnoty Kościoła i błagać, by Bóg posłał do naszych
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szych modlitw. „Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie…”.
Po tej modlitwie, wróciłam prosto do naszego pokoju, by przebrać
Tomka przed pójściem na podwórko. Podczas zmiany skarpetek zauważyłam, że na stopach nie ma śladu po chorobie. Ani ran, ani bąbli,
ani nic. Zdrowa skóra! Po raz pierwszy od tak długiego czasu! Nie były
potrzebne żadne specyfiki, tylko głęboka wiara i gorąca modlitwa (choć
modliliśmy się wtedy nie o uzdrowienie stóp… ale Bóg wiedział, co
dziecku potrzebne…).
W przeddzień wyjazdu z rekolekcji do domu, podczas wieczoru
świadectw, każdy z uczestników rekolekcji mógł podejść do mikrofonu
i podziękować Bogu za owoce Jego
działania w tym czasie. Nasz niespełna trzyletni Tomek bez tremy
za to szczęśliwy podszedł ze mną do
mikrofonu i sam powiedział, że dziękuje Jezusowi „za zdjowe nogi”.
Monika Syguła

serc Ducha Świętego. Dotyczy to nas
wszystkich, którzy znajdujemy się na
różnych etapach naszej pielgrzymki wiary. Każdy z nas potrzebuje bowiem nieustannego odświeżania swojej relacji z Jezusem i ciągłej
weryfikacji swojej życiowej postawy. Nieważne więc, na jakim etapie
życia jesteśmy i jaki jest stan naszego ducha. Stańmy do odnowy naszej
przynależności do Kościoła poprzez
ukochanie sakramentów, częste ich
przyjmowanie, a przede wszystkim
zakochajmy się w Eucharystii. Wtedy każdy z nas będzie mógł doświadczyć tego, że bycie z Jezusem na serio
to bycie we wspólnocie Kościoła, na
którą zstępuje Duch Święty i mocą
swego tchnienia czyni wielkie rzeczy.
Ks. Michał Olszewski SCJ
(Ciemne Noce Nikodema.
Narodzeni z Ducha)

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie;
Dla darów Nieba…
        Tęskno mi, Panie…”

W

sobotnie przedpołudnie we
Frankfurcie pewien człowiek
szedł na zakupy. Przed nim kroczył
Hindus. Nagle pochylił się i podniósł
coś z chodnika, a z teczki wyciągnął śnieżnobiałą chusteczkę. W ręce
trzymał nadgryzioną i zabrudzoną
kromkę chleba. A kiedy chusteczką
owijał podniesioną kromkę, powiedział: „W mojej ojczyźnie chleb jest
święty”.
Pewien znany angielski dziennikarz przeprowadził eksperyment.
Kupił kilogramowy bochenek chleba
i stanął z nim na ruchliwych skrzyżowaniach wielkich miast świata, ofiarowując go przechodniom
za jedną godzinę pracy. I co osiągnął? W niemieckim Hamburgu został wyśmiany. W amerykańskim
Nowym Jorku zabrała go policja.
W afrykańskiej stolicy Nigerii wiele osób chciało pracować nawet trzy
godziny, aby go zdobyć, a w indyjskim Delhi bardzo szybko zgromadziły się wokół dziennikarza dziesiątki osób, gotowych pracować cały
dzień. Bo chleb się szanuje, gdyż jest
nade wszystko drogocennym darem,
zdobywanym w pocie czoła.
Co pięć sekund na świecie z głodu umiera jedno dziecko – 20 tysięcy dziennie, a według najnowszego raportu ONZ liczba głodujących
na świecie w ciągu ostatniego roku
wzrosła o 40 milionów.
Czy ktoś kiedyś policzy, ile osób
umiera bez Eucharystii? Pewnie nie,
bo w tym wypadku chodzi raczej
o śmierć ducha, a nie ciała. I mimo,
że pewnie nie raz słyszeliśmy lub
czytaliśmy świadectwa ludzi nawróconych o tym, jak straszne jest umieranie ducha, nadal bardziej porusza
nas umieranie ciała i o nie właśnie
dbamy coraz bardziej – codziennie.
Dobrze jest, gdy prosząc rano: „chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj…”, potrafimy przy posiłku,
czy wieczornej modlitwie za chleb,
który otrzymujemy i ludzką pracę
oraz troskę Bogu podziękować.
Eucharystia jest chlebem naszej
duszy – prawdziwym chlebem życia.

Dziękując Bogu za ten dar w corocznej uroczystej Procesji Bożego Ciała,
prośmy o łaskę możliwości dziękczynienia w jak najczęstszej (może codziennej?) Mszy św. Skoro bowiem
codziennie troszczymy się o ciało, dlaczego mielibyśmy, jako ludzie
wierzący, nie troszczyć się codziennie o duszę? Nade wszystko jednak,
kiedy tylko możemy, uwielbiajmy
Boga za bezcenny Dar Eucharystii.

Chleba

naszego…
Modlitwa uwielbienia
Miłość skłoniła Cię Panie do
ofiary na Krzyżu i sprawiła, że tę
Ofiarę utrwaliłeś na wieki, pozostając w Eucharystii, jako Bóg bliski,
jako mieszkaniec tej ziemi, każdego
miasta, dzielnicy, wioski, wszędzie
tam, gdzie jest kościół, kaplica, gdzie
kapłan sprawuje Najświętszą Ofiarę.
Tyle już wieków raczysz przedziwnie przebywać z ludźmi, dla których
jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem.
Ty Panie, trwasz w największym
uniesieniu, ukryty w odrobinie chleba, w ciszy, milczeniu, bez najmniejszych oznak Majestatu, jaki posiadasz w chwale Ojca w niebie. W głębokiej pokorze pragniesz, by bez lęku
przyszedł do Ciebie każdy człowiek,
by mógł Cię znaleźć i w blasku wiary rzeczywiście mógł spotkać się
z Tobą. Największy dar Twojej miłości zrodził się w noc zdrady, w noc
największej niewdzięczności człowieka. Pomimo tego, zaufałeś nam
Panie i wciąż udowadniasz swoją mi-

łość, która tak często rozbija się o naszą obojętność, oziębłość, powierzchowność i niezrozumienie. W Eucharystii dałeś Panie wszystko, co
tylko dać mogłeś. Oto wielka Tajemnica naszej wiary! Jedyny Pan, wczoraj, dziś i na wieki, zechciał związać
swoją zbawczą obecność w świecie
i w dziejach z Sakramentem Miłości.
Za tę miłość niepojętą, bezinteresowną i uprzedzającą wielbimy Cię
Panie.

– Za to, że w Eucharystii nie tylko dajesz dowody swojej miłości, ale
też pragniesz w nas tę miłość rozpalić – bądź uwielbiony, Boże nieskończony!
– Za to, że przez Eucharystię
prowadzisz ludzkość do jedności, pokoju i zbawienia – bądź uwielbiony,
Boże nieskończony!
– Za to, że w Eucharystii udzielasz łask, które mogą odrodzić nas,
nasze rodziny, naród i całą ludzkość
– bądź uwielbiony, Boże nieskończony!
– Za Eucharystię, źródło zmiłowania i miłosierdzia dla wszystkich wierzących – bądź uwielbiony,
Boże nieskończony!
– Za Eucharystię, w której leczysz choroby duszy i ciała – bądź
uwielbiony, Boże nieskończony!
– Za Eucharystię, w której chorzy znajdują umocnienie i uświęcenie swoich cierpień – bądź uwielbiony, Boże nieskończony!
– Za Eucharystię, w której
umacniasz do walki z grzechem
i przygotowujesz do chwały zmartwychwstania – bądź uwielbiony,
Boże nieskończony!
Redakcja

„Zwiastun Różańcowy” (nr I) czerwiec–lipiec–sierpień 2012

13

Wierzę, więc jestem
Czy można na czas wakacji zapomnieć o przyjacielu?

W

świecie, w którym żyjemy,
wzmocnienie ciała i ducha
jest niemal niezbędne, zwłaszcza
dla mieszkających w mieście, gdzie
warunki życia i jego nierzadko szaleńcze tempo pozostawiają mało
miejsca na wyciszenie, refleksję, odprężający kontakt z przyrodą. Wakacje to również dni, kiedy można
poświęcić więcej czasu modlitwie,
lekturze i rozważaniom nad głębokim sensem życia, w pogodnej
atmosferze, jaką stwarza życie rodzinne i przebywanie z najbliższymi.
Czas wakacji to także wyjątkowa okazja, by kontemplować sugestywne piękno przyrody, wspaniałą »księgę« dostępną dla wszystkich
– dużych i małych. W kontakcie
z przyrodą człowiek widzi siebie we
właściwych proporcjach, odkrywa,
że jest stworzeniem małym a zarazem wyjątkowym, »zdolnym odkryć Boga«, ponieważ jego duch
otwarty jest na Nieskończoność.
Przynaglany pytaniem o sens, które nurtuje ludzkie serce, dostrzega
w otaczającym go świecie ślad dobra,
piękna i Bożej Opatrzności, i niemal
spontanicznie otwiera się na uwielbienie i modlitwę.”
Benedykt XVI
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście”. To takie bardzo na czasie, wakacyjne zaproszenie. Jezus nas nie
zaprasza do ośrodka wypoczynkowego w górach, czy nad morzem.
On wie, że źródłem prawdziwego
wypoczynku w człowieku jest On
sam.
„Przyjdźcie i uczcie się ode Mnie”.
Tak wielu ucieka w chwilach utrudzenia i obciążenia w alkohol, narkotyki, popełnia samobójstwo. A to
Chrystus ma być naszym umocnieniem i pokrzepieniem.
„Bo jestem cichy i pokornego serca”. Ciche i pokorne serce. Gwarantuje prawdziwy wypoczynek, życie pełnią życia. Inaczej człowiek
się oszukuje wmawiając sobie, że
wszystko jest w porządku, mimo że
w swoim wnętrzu czuje inaczej.
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„Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu” (św.
Augustyn).
W wakacje łatwiej odciąć się od
codzienności. Jest gorąco, leniwie.
Życie toczy się wolniej, w innym
wymiarze. Zamykamy się w chłodnych ścianach mieszkań albo oblegamy ławki w parkach. Rzeczywistość
rozmywa się, zastyga razem z gęstniejącym, drgającym powietrzem.
Myśli mniej ostre, mniej wyraźne.
Odpoczywamy. Od zimna, szarości, beznadziei. Staramy się naładować pozytywną energią i nabrać dystansu do codzienności. Nie myśleć
o tym, co niepokoi i przeraża. Latem
wydaje się, że życie jest łatwiejsze.
Książka czytana pod rozłożystą lipą, zimna butelka wody mineralnej, zakochani trzymający się
za ręce, młode mamy spacerujące
z chwiejącymi się na grubych nóżkach pociechami, dziadek z babcią
wciąż od tylu lat zasłuchani w swoje głosy. Wcale nie trzeba się daleko
rozglądać, żeby ujrzeć szczęście. Jakoś bliżej nam teraz do ludzi. I nawet
jeśli samotny nieznajomy przysiądzie się na ławkę, więcej w nas cierpliwości, by wysłuchać jego historii.
Z ogródków unosi się zapach grillowanej kiełbasy, słychać syk otwieranych puszek i szmery rozmów. Kiedy
przychodzi czas wakacyjnego rozleniwienia więcej bywamy, rozmawiamy. Latem jest inaczej. Mniej problemów albo przynajmniej nie wydają
się takie straszne. A nawet jeśli czekają nas obowiązki w pracy a urlop
wciąż niesprecyzowanym planem na
odległą przyszłość, to nastrój i tak
udziela się powszechnie. Wtedy tak
łatwo odchodzimy…
Bóg jest na zmartwienia i kłopoty. Na złe oceny w szkole, niezdany
egzamin. Bóg jest na kłótnie w rodzinie, niewyrozumiałego szefa, nieszczęśliwą miłość; na własne lęki
i ograniczenia. Kiedy boli i brak nadziei, a życie staje się niezrozumiałe
i trudne. Gdy trudno związać koniec
z końcem i trzeba solidnie się nagłowić, żeby starczyło do pierwszego.
Wtedy jesteśmy blisko, jak najbliżej.
Bo On jest przecież źródłem Miłości największej, niewyczerpanej, bez
dna. I Jego słowa, powtarzane przez
nas wielokrotnie: „Proście, a będzie
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wam dane, szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam” (Mat
7,7). Więc prosimy, szepczemy słowa
modlitw i czekamy na małe i większe cuda w naszym życiu.
A jednak często zapominamy.
Zwłaszcza wtedy, kiedy nam dobrze i wydaje się, że nic tego nie
może zmienić; że teraz, to już damy
radę sami; że nie potrzebujemy nikogo i niczego. Chcemy samodzielnie stawić czoło rzeczywistości, albo
po prostu zapominamy, że jest Ten,
dzięki któremu oddychamy, chodzimy, kochamy.

Przyjdźcie
do Mnie…
Latem jeszcze łatwiej zostawiamy
Boga na dalszym planie. Czujemy się
wolni, szczęśliwi, radośni. I po co jakieś ograniczenia, przykazania, obowiązki. Życie jest po to, żeby z niego
korzystać i brać pełnymi garściami.
A kościół? Dla babć i dziadków, którzy są bliżej tej drugiej strony. Świeci słońce, jest pięknie. Można poznać
kogoś nowego albo po prostu odnowić stare znajomości, które gdzieś się
rozmyły pod stertą niezałatwionych
spraw i ciągłego braku czasu. Wszystko to, co zostało odłożone na „potem”,
teraz może spokojnie pozaprzątać
nam głowę. Jest tyle nieprzeczytanych książek, tyle filmów do obejrzenia; wreszcie można bezkarnie trwonić czas na bieganie po sklepach i na
plotki z sąsiadką. Wyjechać gdzieś,
uspokoić rozkołatane nerwy. Przez
chwilę zostawić swoje szare, zwyczajne życie obok. A Bóg? Poczeka…
I On rzeczywiście czeka. Na tych
spóźnionych i leniwych, niechętnych,
albo po prostu zagubionych. Na tych,
którym wydaje się, że Go nie potrzebują, a nawet na tych, którzy zaprzeczają Jego istnieniu. Czeka w kapliczce przydrożnej, małym wiejskim
kościółku na rozstaju dróg, w przyrodzie, która zachwyca swoim pięknem,
w napotkanym życzliwym człowieku.
Wszędzie tam czeka na Ciebie, na nas.
Zapominamy, bo Bóg nie jest
medialny. Nie umieszcza siebie na

wielkim billboardzie, nie obiecuje bogactwa i dostatniego życia. Nie
przyciąga kolorowym blichtrem
i krzykiem. Nie rozmywa prawdy
nawet, gdy łatwiej jest nam przyjąć
kłamstwo, i nie przyzwala na grzech
tylko dlatego, że „każdy tak robi”. Po
prostu JEST. Tak wielki, że nie potrzebuje obwieszczania tego światu. Tak wspaniałomyślny, że obdarzył nas wolną wolą. Tak wspaniały,
że chce nam dać coś więcej niż tylko
ziemskie bytowanie – życie wieczne.
Czy można na czas wakacji zapomnieć o przyjacielu? Bo niepotrzebny, wymagający, trochę staroświecki, niemodny? Bo nie pasuje do
krzykliwej współczesności, w której
prawdziwe autorytety zastępuje się
plastikowymi wytworami kultury?
Można? A potem wrócić, gdy pojawią się zmartwienia i trudniej będzie
poradzić sobie z rzeczywistością?
On przygarnie, zrozumie i będzie.
Jak zawsze. Tak często robimy. I czasem nawet nie żałujemy. Powroty są
przecież naturalne…
Zbyt często odchodzimy. W wakacje samotny Chrystus rozwieszony na drzewie krzyża oczekuje modlitwy, czy choćby tylko krótkiego
spotkania. On nie zabierze wolności, nie ograniczy beztroskiego czasu,
nie zabroni spotkania z przyjaciółmi.
Po prostu będzie. Jak zawsze cicho,
obok, blisko. Nie narzuci niczego, nie
nakaże. Uszanuje naszą wolną wolę.
Nawet jeśli będziemy chcieli zejść
z Jego drogi, nie postawi przed nami
archanioła z ognistym mieczem – da
nam wybór. Wakacje nie są czasem
oderwanym, hybrydą pozwalającą
zapomnieć o tym, co najważniejsze.
To nasza codzienność. Dni wymierzane godzinami i półgodzinami wybijanymi przez starodawne zegary.
Bądźmy zatem z Chrystusem
w ten rozleniwiony czas. Bądźmy
z Nim nie tylko jako z Panem, Ojcem, ale przede wszystkim prawdziwym Przyjacielem, który nigdy,
przenigdy nie zdradzi, nie zapomni,
nie zostawi. Nie trwajmy przy Jezusie jedynie od święta, nie róbmy
z Niego Boga tylko od zmartwień,
ale dajmy sobie szansę, kochając Go
przez wszystkie dni w roku.
Oprac. Bożena Henke

W odwiedziny do Matki

W

e wszystkim wzywaj Maryję!”
Matka Boża Fatimska, Matka Boża Opolska, Matka Boża Gostyńska, Matka Boża Nieustającej
Pomocy, Matka Boża Tuchowska,
Matka Boża Szkaplerzna, Matka
Boża Anielska, Matka Boża Śnieżna, Matka Boża Świętolipska, Matka Boża Kalwaryjska, Matka Boża
Częstochowska – to ta sama Matka
Zbawiciela, której wizerunek czczony w różnych sanktuariach naszej
ojczyzny w czasie wakacyjnym nawiedzany jest przez tysiące pielgrzymów. Ktoś mógłby spytać dlaczego?
A dlaczego jedziemy w odwiedziny
do matki? Jedziemy, bo chcemy ją
znów zobaczyć, porozmawiać, pożalić się, spytać o radę, prosić o pomoc. Jedziemy, bo ją kochamy, bo
zawdzięczamy jej życie. To Maryję
Chrystus dał nam za Matkę w testamencie z Krzyża, więc do kogóż, jak
nie do Niej mamy się zwracać w naszych sprawach.
Św. Bernard z Clairvaux pisał:
„O! ktokolwiek miotany burzą
wśród fal tego świata nie chodzisz
bezpiecznie po ziemi, nie odwracaj
swych oczu od blasku Tej Gwiazdy,
jeśli nie chcesz, aby burza w przepaść
cię pogrążyła.
Jeśli gwałtowny wiatr pokus uderzy na cię, jeśli cię trwożą podwodne
skały boleści, spojrzyj na Gwiazdę,
wzywaj Maryi. Jeśliś miotany falami
pychy, ambicji, zawiści, współubiegania się, spojrzyj na Gwiazdę, wzywaj Maryi. Jeśli gniew, łakomstwo,
rozkosze ciała rzucają łódką ducha
twego, spojrzyj na Maryję. Jeśli wielkość twych zbrodni zatrwoży cię, jeśli zgryzota sumienia obarczy ciebie,
jeśli bojaźń sądu przerazi cię, jeśli żal
pocznie cię w przepaść rozpaczy spychać, wspomnij na Maryję.
W niebezpieczeństwach, w uciskach, w niepewności wspomnij na
Maryję, wzywaj Maryi. Niech to
imię będzie ciągle w twych ustach,
w twym sercu, a jeśli chcesz, żeby się
Ona przyczyniła za tobą, idź za jej
przykładem.
Postępując za Nią, nie zbłądzisz;
myśląc o Niej, nie zboczysz z dro-

gi. Gdy Ona cię wspierać będzie, nie
upadniesz; gdy opiekować się tobą
będzie, nie zlękniesz się; gdy przewodniczyć tobie będzie, nie doznasz
znużenia; gdy łaskawa dla ciebie będzie, dojdziesz do celu.
W tajemnicy Boga Człowieka
znajduje się nasze wyzdrowienie;
w tajemnicy Matki Dziewicy – nasza pomoc, albowiem Bóg chciał,
żeby wszystko, co mamy, przechodziło przez ręce Maryi.”
W czasie zbliżających się wakacji i urlopów postarajmy się więc nawiedzić jedno z sanktuariów, by zaczerpnąć z obfitości darów, które
Bóg chce udzielać przez ręce Maryi,
by ogrzać się w żarze miłości Matczynego Niepokalanego Serca, by
w trudzie pielgrzymowania podziękować naszej Matce za każdą chwilę
życia, w której nam towarzyszy, i by
wreszcie po powrocie do codzienności z miłością dziesiątkami powtarzać „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan z Tobą…”.
Bożena Henke
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Wychowanie

Konkurencja rodzicielskiej miłości
– APEL do
W

e współczesnym świecie rodzice mają ogromną konkurencję. W badaniach statystycznych
na pytanie, kto wychowuje młodzież
na pierwszym miejscu zaznaczono
rówieśników, później telewizję, internet, a dopiero na trzecim miejscu
rodziców.
Rodzice nastolatków, błagamy
zbyt łatwo nie rezygnujcie z Waszego prawa do pouczania, uświadamiania własnych dzieci. Wymaga to
od Was większych kompetencji, bo
młodzi wiążą autorytet z wiedzą.
Im więcej będziecie na temat sfery
seksualnej wiedzieć, tym chętniej
będą Was słuchać.
Jako prelegenci spotykamy się
z młodzieżą w całej Polsce, gdzie
piętnastoletni chłopcy sypią z rękawa o sposobach antykoncepcji a nie
potrafią odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Ile razy w miesiącu kobieta jest płodna? Nie mają pojęcia,
że przy jednym nastoletnim współżyciu na dyskotece mogą zarazić się
nawet 5 chorobami. Młodzi uwierzyli w dawno nieaktualne a raczej
nigdy nieprawdziwe hasło, że istnieje bezpieczny seks! Jeśli umierają kobiety, bo są zarażane przez nieczystości z przeszłości swoich chłopaków, narzeczonych i mężów to
nie chroni ani prezerwatywa ani pigułka. Nie ma bezpiecznego seksu!
I o tym drodzy rodzice musimy wiedzieć i rozmawiać z naszymi dziećmi. A podrzucanie do pokoju nastolatki ulotki z antykoncepcją, by mieć
spokój z tymi sprawami, jest Waszym współudziałem w niszczeniu
jej młodości.
Prawa natury, psychologia, wiedza na temat dojrzałości w dziedzinie seksu nie podlega światopoglądowi! Nie poddawajcie się w Waszym
pragnieniu, by dzieci wygrały swoją młodość!
– wskazujcie drogę czystości, by
Wasze córki i synowie chodzili ze
sobą i skończyli szkołę bez wcześniejszego rodzicielstwa,
– doradzajcie, jak planować randki,
by rozwijały przyjaźń,
– próbujcie zrozumieć młodość
w czasach medialnych pułapek,
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dlatego wskazujcie pomocne strony internetowe, wartościowe filmy,
– uczcie młodych rozpoznawania,
co jest zakochaniem a co miłością,
– miejcie wiedzę na temat seksu
i mówcie o konsekwencjach, które
zabierają młodość i gaszą marzenia.
Kilkuletnie dziecko może poznać
prawdę o tym, że płeć służy przekazywaniu życia i tworzeniu więzi. Warto podjąć próbę, by zostać
pierwszym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji!
1. „Ja wiem, jak to jest, bo mi tata
powiedział” – dziecko ma mocny punkt odniesienia wobec ataków wulgarnych, przekłamanych
i agresywnych obrazów.
2. Zbyt wiele macie Państwo do
stracenia milcząc na temat piękna ludzkiej płciowości.
3. Szkołę czy zawód Wasze dzie cko
zawsze może zmienić, natomiast
konsekwencje działania seksualnego są na całe życie!
4. A nam i zapewne Państwu zależy,
by dzieci były szczęśliwe i w wolności podjęły decyzję o swoich
małżeństwach.
5. Jeśli państwo nie dopatrzycie, by
czuwać w tych sprawach to zajmą
wasze miejsce nieproszeni informatorzy.
„Odwaga wiary wiele kosztuje,
ale wy nie możecie przegrać miłości!
Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie
się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wielką cenę, cenę nieuleczalnych często
zranień lub nawet złamanego życia
własnego i cudzego!
Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego
dzieła miłości, jakim jest małżeństwo!”
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Z homilii Jana Pawła II (12 czerwca
1999) podczas Mszy św. w Sandomierzu
Proponujemy przygotować się do
intymnych rozmów z lekturą: Skąd
się biorą dzieci? – książki o przekazywaniu najmłodszym Bożej prawdy
o ludzkiej seksualności:
1. Karol Meissner, Skąd się biorą
dzieci? Jak rozmawiać z dziećmi o przekazywaniu życia, Wyd. Fundacja
Głos Dla Życia, Poznań 1999.
2. Włodzimierz Fijałkowski, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Oto jestem.
Ilustrowana opowieść o pierwszych miesiącach życia, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2001.
3. Christa Wanzeck-Sielert, Dzieci poznają swoje ciało, Wyd. Jedność,
2009.
4. Pierluigi Diano, Skąd się biorą
dzieci?, Wyd. eSPe, 2010.
5. Willy Breinholst, Jak cało
i zdrowo przyszedłem na świat?, Wyd.
Lekarskie PZWL, 2001.
6. Mariola Wołochowicz, Porozmawiaj ze mną. Rozmowy z dziećmi
o seksualności, Wyd. Esprit.
7. Larry Christenson, Cudowny
sposób w jaki BOBASY przychodzą na
świat, Oficyna wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2008, Imprimatur.
8. Lucio Barocchi, Życie człowieka największą tajemnicą – kolorowana książeczka, która może być
niezwykle pomocna w odkrywaniu
razem z maluchem historii bohatera,
którym jest człowiek.
9. Elżbieta Wójcik, Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności – opatrzona przedmową Włodzimierza
Fijałkowskiego w 1998 r., który tak
pisał: „[…] cenną wartością książki
jest naturalne traktowanie zjawisk
zachodzących w procesie dojrzewania płciowego o otwartość rozmów
na ten temat. Rozmowy te niepotrzebnie kojarzą się z odwagą, wystarczy elementarna wiedza i prostota serca”.
prelegenci pro-life
Beata i Marcin Mądrzy
(na podstawie Szkoła życia i miłości
prof. Henri Joyeux)

Młodzi ciałem, młodzi duchem

M

ódl się, pracuj i odpoczywaj”
– taki podział czasu zalecał św. Benedykt z Nursji temu, kto
chciał zostać mnichem. To także dobry i sprawdzony sposób na organizację dnia, jak również życia dla każdego, kto pragnie się doskonalić i dążyć do
świętości. A wszyscy będziemy musieli
zdać Bogu sprawę z czasu, który został
nam dany.
Zbliżają się miesiące letnie – tradycyjny już czas wakacji i urlopów. Biura podróży kuszą nas widokami egzotycznych plaż, starożytnych zabytków
i malowniczych zakątków naszej planety. Świat jest na wyciągnięcie ręki
i każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Droga i atrakcyjna wycieczka nie
jest jednak gwarancją udanych wakacji.
Niewątpliwie miał rację św. Benedykt – pobożny mnich i patron Europy: „odpoczynek jest człowiekowi potrzebny dla nabrania sił oraz zachowania równowagi psychicznej”. Dlatego
tak ważne jest, aby znaleźć czas na ten
odpoczynek – czas dla siebie i najbliższych.
Liczy się jednak nie tylko opalenizna, kondycja fizyczna i miłe wakacyjne wspomnienia. Czy pamiętamy również o tym, że mamy umysł i duszę?
Czy po kolejnym zapracowanym dniu,
myśląc o zasłużonym odpoczynku, nie
zapominamy o trzecim ważnym elemencie dnia – modlitwie? Jest ona nie
tylko czasem poświęconym Bogu, ale
także okazją do wzmocnienia swojego
wnętrza, swojej duchowości.
Taki jest również cel rekolekcji. Kojarzą się nam one najczęściej z czasem
Adwentu lub Wielkiego Postu, kiedy to przez kilka kolejnych dni przychodzimy na Msze Święte połączone
z nauką rekolekcyjną. Czy właściwe
jest w takim razie pisanie o nich teraz,
kiedy zbliża się lato? Tak, bowiem jeśli
na wakacje zaprosimy Boga i zechcemy
wypoczywać, aktywizując naszego ducha, to są to właśnie rekolekcje.
Wakacyjne rekolekcje mają nieco
inny charakter niż te wielkopostne. Ich
uczestnicy wyjeżdżają wspólnie z kapłanem, żeby na czas kilku czy kilkunastu dni zupełnie odciąć się od własnych codziennych spraw. Spełnienie
tych warunków ułatwia kontakt człowieka z Bogiem i wniknięcie we własne
wnętrze. Oprócz tradycyjnego plecaka
i śpiwora przyda się również różaniec

Duchowy fitness –
warto spróbować
i Pismo Święte. Z takim ekwipunkiem
można już ruszać w drogę.
Jednak proszę się nie obawiać! Rekolekcje nie polegają na spędzeniu całego urlopu w kościele na modlitwie
i poście. Nie trzeba też zaraz po ich odbyciu zostać księdzem czy siostrą zakonną. Rekolekcje są dla ludzi (różnych
ludzi), dla których liczy się coś więcej
niż ciało i materia. Każdy znajdzie tu
coś dla siebie.
Wakacyjna oferta rekolekcyjna dotyczy wszystkich. W każdej diecezji
działają zakony, stowarzyszenia chrześcijańskie (Ruch Światło-Życie, Odnowa w Duchu Świętym, Pomocnicy
Matki Kościoła) czy duszpasterstwa
akademickie, proponujące ciekawe formy wypoczynku z Bogiem. Choć tego
typu wakacje są tańsze niż innego rodzaju wczasy i wycieczki, to i tak pozostaje jeszcze kwestia ceny. Można jednak wybierać. Mniejszy jest bowiem
koszt rekolekcji odbywających się blisko miejsca zamieszkania, w specjalnie
przystosowanych do tego ośrodkach
zakonnych lub diecezjalnych, niż tych
organizowanych w górach czy nad morzem.
Propozycje dla młodzieży obejmują zwykle konkretną formację duchową połączoną z elementami pracy nie
tylko nad swoim wnętrzem, ale również na rzecz wspólnoty. Sprzątanie,
pomoc w przygotowywaniu posiłków
i wykonywanie innych codziennych
obowiązków kształtują także osobowość i charakter człowieka. Program
rekolekcji jest dostosowany do wieku
ich uczestników oraz duchowości danej grupy (a bogactwo rodzajów duchowości w Kościele jest ogromne!).
Proponuje się zarówno rekolekcje zamknięte (np. ignacjańskie, powołaniowe), jak i rowerowe, obozy wędrowne
czy rekolekcje pod żaglami. Oferta jest
naprawdę bogata i warto znaleźć czas
dla siebie, aby napełnić żagle duszy na
cały rok i znaleźć czas dla Boga, aby
naszej miłości do Niego nie okrył kurz
zapomnienia.
Za dany nam przez Boga czas jesteśmy odpowiedzialni, a z tego, jak go
wykorzystaliśmy, zdamy kiedyś przed
Nim relację.

Oto niektóre z propozycji:
– Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie) organizuje rekolekcje pod żaglami, rowerowe, w siodle, wędrowne kajakowe,
warsztaty artystyczne oraz rekolekcje powołaniowe.
 Kontakt: ul. Łowicka 46, 02-531
Warszawa; (022) 849-43-51; prowincjal@scj.pl; http://rekolekcje.sercanie.org.pl/
– Zakon Pijarów proponuje wakacje z Bogiem nad morzem dla dzieci i w górach dla młodzieży szkolnej i studentów, a także górski obóz
wędrowny, chrześcijańskie warsztaty młodych oraz rajd rowerowy po
Warmii i Mazurach.
 Kontakt: ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków; (012) 422-22-55, 430-03-17,
0503-867-909; powolania@pijarzy.pl;
http://www.pijarzy.pl/rekolekcje/
– Ojcowie jezuici zapraszają na rekolekcje ignacjańskie do swoich ośrodków rekolekcyjnych na terenie całego kraju.
Kontakt: ul. Tatrzańska 35, 81-313
Gdynia; (058) 621-05-15; icfd@jezuici.pl; http://www.jezuici.pl/dr/
– Ruch Światło-Życie zaprasza młodzież oraz rodziny na oazy organizowane w całej Polsce.
 Kontakt: ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 03-450 Krościenko nad Dunajcem; (018) 262-32-35; CDOR@
oaza.org.pl; http://www.oaza.pl/sekcja.php?id=196
– Biuro KSM: „Na Wakacje z Bogiem”
w Soli k. Żywca, w Orlim Gnieździe
k. Czorsztyna czy obozy językowe
 Kontakt: ul. Wiślna 12/7, 31-007
Kraków; (12) 62-88-229; biuro@krakow.ksm.org.pl
– Prowincja Niepokalanego Poczęcia
NMP/Kraków: rekolekcje o rozeznaniu drogi życiowej: 06.08–09.08
Leżajsk i 20.08–25.08 Zakopane
Kontakt: o. Zefiryn Mazur OFM
 ul. Bernardyńska 25, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; (33) 876-64-80
(prosić o połączenie z o. Zefirynem);
zefirynm@gmail.pl
– III Europejskie Spotkanie Młodzieży Franciszkańskiej 27.08–31.08,
obóz studencki w Białym Dunajcu
29.08–12.09
 Kontakt: 726-515-440, 663-650-664
Redakcja

„Zwiastun Różańcowy” (nr II) czerwiec–lipiec–sierpień 2012

17

Młodzi ciałem, młodzi duchem
Co to jest Wesele Wesel? Kto
jest inicjatorem tego szczególnego
wydarzenia? Jakie były początki?

P

oczątki idei „Wesela Wesel” sięgają roku 1994, kiedy to państwo
Elżbieta i Lech Polakiewiczowie, redaktorzy odpowiedzialni za programy rodzinne, którzy sami mieli wesele bezalkoholowe, pragnęli
dopomóc innym młodym ludziom
w organizowaniu zabaw bezalkoholowych i planowali na ten temat
audycję w Radiu Maryja. Jako eksperta zaprosili do mikrofonu Księdza Władysława Zązla, który w swej
parafii w Kamesznicy zachęcił ponad sto par do wesel bezalkoholowych. Podczas audycji okazało się,
że małżeństw, które organizowały
wesela bezalkoholowe, jest w Polsce
wiele. Ksiądz Zązel zorganizował
ich spotkanie u siebie w Kamesznicy
dwukrotnie, w 1995 i w 1996 r. Jedna z uczestniczek, pani Katarzyna
Kowalewska, zachwycona atmosferą spotkania, nazwała je „Weselem
Wesel”. Bo było to „wesele” podsumowujące wiele prawdziwych wesel.
I ta nazwa natychmiast się przyjęła. Z roku na rok rosła liczba uczestników: małżonków i ich dzieci, ale
także narzeczonych, którzy chcieli
się przekonać, że wielkie weselisko
bez alkoholu jest możliwe. Na jubileuszowym, dziesiątym Weselu Wesel
w Warszawie było ich ponad 700. Co
roku spotykamy się w innym miejscu w Polsce. W tym roku w Krakowie odbędzie się kolejne, 18. spotkanie. Spodziewamy się kilkuset osób.
Przez kolejne lata utrwaliła się
już pewna tradycja, która każe nam
ująć w programie „żelazne punkty”
– w tym centralny – bezalkoholowy bal weselny. Jest on wspólnym
świętowaniem kolejnej rocznicy ślubu, poprzedzony oczywiście odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
podczas uroczystej mszy świętej
i koniecznie z wręczeniem małżonce
czerwonej róży.
„Wesele Wesel” zaczyna się
w czwartek i trwa do niedzieli. Codziennie uczestniczymy w Eucharystii, słuchamy konferencji dla rodziców, nie zapominamy również
o ciekawym i wartościowym programie dla dzieci i młodzieży.
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W miarę możliwości nawiedzamy lokalne sanktuaria, słuchamy
koncertów profilaktycznych oraz
świadectw małżeństw.
Co na to koledzy i rodzina? Czy
nie uznają pary młodej za dziwaków? Czy ktokolwiek na taki ślub
przyjdzie? – jak nie poddać się presji rodziny, która zadaje podobne
pytania narzeczonym?
Wiele osób, nie tylko w Polsce,
jest zaskoczonych słysząc, że ktoś
wyprawił wesele bez krzty alkoholu.
I pytają: dlaczego? To pytanie jest źle
postawione.

Wesele
wesel
Wesele bezalkoholowe to raczej
nie jest decyzja chwili. Do tego dojrzewa się powoli. U podstaw najczęściej leży zaangażowanie się w jakieś
ruchy lub wspólnoty kościelne. Potem, kiedy odkrywa się pełnię wolności w Chrystusie, rodzi się chęć
głębszego zaangażowania w życie
Kościoła i wzięcia odpowiedzialności za życie innych. Jedną z form takiego zaangażowania może być podpisanie deklaracji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zobowiązuje ona
do abstynencji i modlitwy w intencji tych, którzy potrzebują obok człowieka niepijącego, by sami mieli odwagę odmówić. Wtedy już wesele
bezalkoholowe jest czymś oczywistym. Jest to żywe świadectwo stylu
życia i równocześnie przekonanie, że
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abstynencja jest możliwa w każdym
momencie, a zwłaszcza na początku
wspólnej drogi życiowej.
Wesele to jakby pierwsze po ślubie publiczne wystąpienie młodego
małżeństwa, ich deklaracja programowa. To także pokazanie, z jakich
domów wychodzi młoda para, jakich
mają krewnych, znajomych. Uczestnicy wesela bezalkoholowego sami
mogą zaświadczyć i często to robią,
że takie przyjęcie było dla nich odkryciem, że potrafią się cieszyć i bawić bez alkoholu.
Przecież to wstyd, żeby ludziom
żałować napić się w tak ważny
dzień. Jeszcze sobie pomyślą, że to
ze skąpstwa… W jaki sposób organizatorzy Wesela Wesel odpierają
takie argumenty?
Polska rzeczywistość pokazuje, że najbardziej Młoda Para wstydzi się za tych gości, którzy pod
wpływem alkoholu psują całą zabawę. Nie raz wesele kończy się łzami
zawodu, że ten wujek czy brat nie
umieli się zachować, bo za dużo wypili. I wówczas chce się wiele zapomnieć z takiego wesela. Natomiast
zabawa bezalkoholowa daje poczucie bezpieczeństwa, że tu można być
sobą i wytrwać do białego rana pamiętając najdrobniejsze szczegóły.
Warto podkreślać, że nie ma potrzeby tłumaczenia się, dlaczego ktoś
robi wesele bezalkoholowe. Naturalnym stanem człowieka jest stan
trzeźwości. To przymus zakrapiania
świątecznych uroczystości wpoił pokoleniom, że inaczej się nie da. My
pokazujemy, że przyszliśmy tu dla
młodych a nie dla wódki i że zabawa
powodowana samym pragnieniem
świętowania a nie procentami może
być udana. Niech sobie inni mówią,
że wódka jest dla ludzi. Owszem, ale
nadal nie w Polsce, gdzie nie ma rodzin bez problemu alkoholizmu, rozbicia i smutku. Nie trzeba udawać
honorowego, że mnie stać na więcej
wódki weselnej niż innych. Bo honor,
to rzecz, której nie kupuje się za pieniądze, ani za wódkę nie sprzedaje.
Organizacja wesela bez alkoholu jest trudniejsza niż tego tradycyjnego. Trzeba rozbawić nawet tych gości, którzy bez alkoholu nie wyruszą na parkiet. Jak sobie
z tym poradzić?

Niedziela
Palmowa
2012
Niedziela
Palmowa

fot. Włodzimierz Cieśla

Wielki Czwartek 2012

Wielki Piątek 2012

fot. Włodzimierz Cieśla
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Wielki Sobota 2012
Młodym, pragnącym mieć bezalkoholowe wesele, warto zwrócić
uwagę na to, że Księża Biskupi od lat
udzielają w takich wypadkach specjalnego błogosławieństwa dla młodej pary i weselników (należy się
zwrócić do księdza proboszcza o wysłanie stosownego pisma do miejscowego ordynariusza).
Zabawie przewodniczy – wodzirej – osoba dowcipna, z fantazją, rozbawiająca gości przy stole i na parkiecie. Ma przygotowany program śpiewów, konkursów, zabaw, skeczy oraz
nagrody dla zwycięzców zabaw. Ponadto czuwa, by orkiestra nie grała
zbyt cicho, ani zbyt głośno. Muzyka
bowiem powinna być dostosowana
do nastroju i wielkości sali. Z całym
programem harmonizuje repertuar
orkiestry. Doskonały jest taki układ,
gdy to szef zespołu potrafi występować w roli wodzireja. Nieoceniona
jest orkiestra o wysokich umiejętnościach fachowych – gry nie tylko
wyuczonych kawałków, lecz sztuka
podchwytywania przyśpiewek weselników.
Sam wodzirej zachęca do tańców
integracyjnych, uczy nowych kroków tanecznych, budzi entuzjazm
przybyłych i wycofuje się, kiedy goście zapanują na parkiecie. Jest dobrym duchem imprezy, dba o atmosferę, łączy punkty programu, czyta
dedykacje muzyczne i nadaje smaku
zabawie.
Jak zareagować, jeśli weselnicy
przynoszą własny alkohol, który
piją ukradkiem?
To nie sam alkohol jest problemem, ale to co ludzie robią po jego
nadużyciu. Jeżeli przyjęcie jest poprowadzone w atrakcyjny sposób
i w żywym tempie, wówczas nawet
ci, którzy myśleli o wspomaganiu się
używkami nie zdążą z nich skorzystać. Zostaną wciągnięci w wir zabawy. A o to przecież nam chodzi
– aby ludzie sami przekonali się, że
to nie alkohol jest gwarantem dobrej
zabawy, ale starannie przemyślane
i przygotowane przyjęcie weselne.
I to takie, które pamięta się do „grobowej deski”.
opracowała Beata Mądra
(www.weselewesel.pl)

fot. Włodzimierz Cieśla

Choć atakowany lub pomijany
w przestrzeni publicznej to przecież
Jezus jest obecny w wielu sercach, rodzinach, wspólnotach. Nie wymusza, tylko czeka na nasz ruch, czezecznicy głównego nurtu współ- ka, by Go zaprosić. Jeśli zrobimy Mu
czesnej kultury stale przekonu- miejsce – przyjdzie. Przyjdzie do nas
ją nas, że Bóg się zdezaktualizował, i między nas.
Pomocą w walce z własną słabośże może dla naszych babć coś jeszcze znaczył, ale w stylu życia nowo- cią i z przekonaniem, że chrześcijańczesnego człowieka nie ma dla Niego stwo jest w odwrocie mogą okazać
miejsca. Do zwalczania Jezusa uży- się breloki z hasłem: „Nie wstydzę się
wa się kłamstw, które wielokrotnie Jezusa”. Mogą przypominać o Bogu,
powtarzane, poparte „autorytetem dodawać odwagi do przyznania się
ekspertów” zaczynają funkcjonować do Niego, mogą pomóc odnaleźć się
jak prawda. Oto niektóre z nich: Je- w grupie nowopoznanych osób (na
śli nie jesz mięsa, bo jesteś wegetaria- przykład podczas wakacji na wczaninem – to świetnie, kochasz zwie- sach, na obozie, na szlaku w górach),
rzęta! Jeśli pościsz ze względu na gdzie jedna wiara zbliży i doda otuJezusa, bo Go kochasz – dajesz się chy. Nosząc ten breloczek możemy
ograniczać, zniewalać Kościołowi. się nawzajem umacniać.
Otrzymać brelok jest bardzo proJeśli jesteś zafascynowany Dalajlamą lub marzysz o wyjeździe do In- sto – wystarczy zamówić (bezpłatdii, by się rozwijać duchowo – wyglą- nie) egzemplarz na stronie www.
dasz na ciekawego człowieka. (Pew- mt1033.pl. Młodzież obecna na mszy
świętej w Wielki Czwarnie niejednej dziewczynie
tek już je posiada. Na powpadła w ręce książka,
bestseller Jedz, módl się, Nie wstydzę danej wyżej stronie insię Jezusa ternetowej umieszczone
kochaj, w której, owszem,
są także świadectwa kilautorka zachęca do modlitwy, ale praktykowanej w aśramie kunastu znanych osób i ich refleksje
w Indiach w modnym New Age’owym dotyczące wiary. O tym, co myślą
stylu, a wezwanie do miłości z tytu- o brelokach z hasłem „Nie wstydzę
łu książki jest trochę na wyrost – się Jezusa” mówią m. in. Przemysław
powinno być raczej „zakochaj się”). Babiarz, Mateusz Ligocki, Jerzy SkoWybierasz się na rekolekcje – dajesz czylas, Robert „Litza” Friedrich, Rasobie robić pranie mózgu przez księ- dosław Pazura, Agnieszka Radwańży. Medytujesz – jesteś poszukujący. ska, Krzysztof Ziemiec, czy Jadwiga
Modlisz się z różańcem w ręku – je- i Dariusz Basińscy (członkowie grusteś reliktem minionej epoki. Inwa- py Mumio, znani z reklam sieci Plus).
Być może zdarzy się tak, że nozja tego typu twierdzeń spowodowała, że coraz trudniej przyznać się do sząc breloczek „Nie wstydzę się Jezuwiary w Jezusa, uczynić znak krzyża sa” i przyznając się do wiary w Niew miejscu publicznym, czy to przed go zostaniesz zaatakowany, nazwaposiłkiem, czy przed podróżą. Jeśli ny „oszołomem” lub dewotką. Być
nie będziemy reagować, to przeko- może nie zawsze zdobędziesz się na
nanie, że jesteśmy godni pożałowa- to, by otwarcie powiedzieć, że jesteś
nia i właściwie „na wymarciu” będzie katolikiem i że jest to dla ciebie ważsię utwierdzać. Coraz łatwiej przyj- ne. Jednak warto uczynić choć jeden
dzie światu wyśmiewanie się z naszej krok, by podzielić się wiarą z innymi.
Dzieląc się nią – dajemy jej szansę na
wiary.
Warto sobie uświadomić, że to, to, by się umacniała. Poza tym, o ileż
czy będziemy się wstydzić Jezusa zale- łatwiej jest nosić breloczek z krzyży od nas. Świat będzie robił wszystko, żem niż nieść swój krzyż i przyznażeby nas zawstydzić, ale my nie mu- wać się do niego przed ludźmi. A czy
simy się temu poddawać. Przeciwsta- nie do tego wzywał nas Chrystus?
wimy się temu, gdy świadomie odrzuAnna Pasisz
cimy niesprawiedliwe oceny i oskarżenia i nie uznamy ich za prawdę.

O ileż łatwiej jest nosić breloczek z krzyżem niż nieść swój
krzyż i przyznawać się do niego
przed ludźmi.

R
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K

tóregoś dnia zjawił się u filozofa pewien człowiek i chciał się
z nim podzielić wiadomością.
–  Posłuchaj, koniecznie muszę
ci powiedzieć, jak się zachował twój
przyjaciel.
–  Od razu ci przerwę – powiedział
mu filozof – i zapytam, czy pomyślałeś o tym, żeby przesiać to, co masz mi
do powiedzenia, przez trzy… sita?
A ponieważ rozmówca spojrzał
na niego nic nierozumiejącym wzrokiem, filozof tak to objaśnił:
–  Otóż, zanim zaczniemy mówić, zawsze powinniśmy przesiać to,
co chcemy powiedzieć, przez trzy
sita. Pierwsze sito to sito prawdy. Czy
sprawdziłeś, że to, co masz mi do powiedzenia, jest doskonale zgodne
z prawdą?
–  Nie, słyszałem, jak o tym mówiono, i…
–  No cóż… Sądzę jednak, że przynajmniej przesiałeś to przez drugie

Rozmowa z filozofem

Praca na wakacje?

niądze się przydadzą, szczególnie teraz,
gdy wybieram się na studia. (Olga, 19
lat, LO)

J

edno i dwa pokolenia młodzieży
wstecz wakacje spędzało najczęściej na pomaganiu w polu, w żniwach,
w ogrodzie własnym lub w rodzinie,
w opiece nad młodszym rodzeństwem,
pomagając w pracy zawodowej rodzica. Młodzież szukała też pracy zarobkowej, najczęściej w zbiorach, w kraju
lub czasami też za granicą. Starczało
trochę czasu na pływanie w pobliskiej
rzece i piesze wycieczki w góry, biwaki.
A jak współczesna młodzież zapatruje się na wakacyjne plany? Poniżej
wypowiedzi kilku osób, którym zadałam pytanie: „Co myślisz o pracy w wakacje?”
Myślę, że to ciekawe doświadczenie, chętnie bym spróbowała! (Asia,
LO, 14 lat)
Praca w wakacje to dla mnie dobry
pomysł. Jak mamy siedzieć w domu
i się nudzić to lepiej znaleźć jakąś lekką pracę i zarobić. (Iga 13 lat, 6 klasa SP)
Jest to fajna sprawa, wolne od szkoły, można sobie zarobić trochę kasy i nabyć doświadczenia.(Kasia, 18 lat, LO)
Jeśli o mnie chodzi, to sama zamierzam podjąć pracę w te wakacje. Pozwoli mi to zarobić, choć trochę, a pie-
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sito, którym jest sito dobra. Czy to, co
tak bardzo chcesz mi powiedzieć, jest
przynajmniej jakąś dobrą rzeczą?
Rozmówca filozofa zawahał się,
a potem odpowiedział:
–  Nie, niestety, to nie jest nic dobrego, wręcz przeciwnie…
–  Hm! – westchnął filozof – Pomimo to przypatrzmy się trzeciemu
situ. Czy to, co pragniesz mi powiedzieć, jest przynajmniej pożyteczne?
–  R aczej nie…
–  W takim razie nie mówmy
o tym wcale! – powiedział filozof. –
Jeżeli to, co pragniesz wyjawić, nie jest
ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne, wolę nic o tym nie wiedzieć.
A i tobie radzę, żebyś o tym zapomniał.
Oprac. Bożena Henke

Sądzę, że praca w wakacje jest dobrym doświadczeniem. Poza faktem
iż można zdobyć dodatkowe środki
– taką „swoją kasę” – zdobywa się też
nowe doświadczenia w kontaktach
pracownik–pracodawca, jeśli jest to
praca w sklepie/knajpie to dodatkowo
pracownik–klient. Praca uczy pokory,
punktualności, gospodarowania czasem i własnymi środkami. Jest to dobre doświadczenie nawet jeśli mocno
rozbieżne z zainteresowaniem. Jak zaczyna się pracować to człowiek inaczej
zaczyna patrzeć na samą wartość pieniądza, bo jest to efekt pracy jego rąk.
Ja pracowałam w grill-barze i mimo iż
robienie hot dogów, zapiekanek, hamburgerów, wydawanie kiełbasek z grilla nie jest moją życiową pasją, to wiele
się nauczyłam i polecam, jeśli jest taka
możliwość. (Marta, studentka, 21 lat)
Poza tym w ankiecie zamieszczonej
przeze mnie w internecie pięć osób odpowiedziało na to pytanie: „Jestem za,
ja osobiście mam zamiar szukać pracy
na wakacje”. Dwie osoby odpowiedziały: „Praca w wakacje to dobry czas na
podreperowanie studenckiego budżetu”.
Nikt nie udzielił odpowiedzi, że
interesuje go praca bez zarobku, czyli
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Ogłaszamy wakacyjny Mini Konkurs czterech pytań!
1. Kim był student, który podjął dyskusję z niewierzącym profesorem,
zamieszczoną w poprzednim numerze „Zwiastuna Różańcowego”?
2. Z którym filozofem rozmawia
człowiek w zamieszczonym obok
tekście?
3. „Nie oczekujcie na sąd ostateczny.
On odbywa się co dzień” – Który
z pisarzy napisał te słowa?
4. Który król twierdził, że: „Gdzie
będzie pycha, tam będzie i hańba,
gdzie pokora, tam mądrość”.
Na prawidłowe odpowiedzi (e-mailem lub na kartce) czekamy do 15.07.
Wśród nich rozlosujemy nagrody.
Redakcja

wolontariat lub pomoc rodzicom w remontach w domu albo babci czy cioci
w polu i ogrodzie… Na pewno praca
zarobkowa w wakacje wiele uczy i jest
dobrym doświadczeniem, jak mówiła o tym Marta. Jednak martwi brak
odpowiedzi dotyczącej bezinteresownej pracy, bez zarobku. Czy współczesna młodzież rzadziej niż dawniejsza
dostrzega potrzeby innych w rodzinie
i sąsiedztwie i na nie odpowiada?
Może warto by było część wakacji poświęcić na odpoczynek, część na
pracę zarobkową, część na praktyki
studenckie, a część na zainteresowanie się, kto w okolicy potrzebuje pomocy? Może babci brakuje już sił, by wyplewić ogródek a wujkowi, by zebrać
ziemniaki z pola? Sąsiadowi urodziło
się chore dziecko, ma mało czasu, a całe
pole gotowe do żniwa… A może starszy brat się przeprowadza i warto by
było zapytać, czy potrzebuje kogoś do
pomalowania ścian w nowym mieszkaniu?
Zróbmy w te wakacje coś bezinteresownie, z własnej woli, nie tylko jak
ktoś nas poprosi, a zobaczymy, ile własnej satysfakcji i dobra dla innych przyniesie ten wakacyjny czas…
Albowiem więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu…
Monika Syguła

Wychowanie

J

akże trudno jest napisać o tak
wielkim Polaku, Prymasie Tysiąclecia, patriocie i zwykłym człowieku. Spróbuję pokrótce przedstawić w miarę możliwości przystępnie Jego życie i czasy w których żył
i pracował na chwałę Bożą i dla Polaków. Był mężem opatrznościowym
Polski, który nieugięcie stał na straży
dobra ojczyzny i Kościoła. Jego mądrość, siła spokoju, bezbrzeżna wiara w opiekę Bożą były tarczą, której
nie potrafiły złamać komunistyczne władze. Przeprowadził kraj przez
mroki niewoli, ucząc naród dialogu,
miłości i poszanowania wiary.
Urodził się 3 sierpnia w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Był drugim z pięciorga dzieci pp. Wyszyńskich. W wieku 9 lat stracił matkę.
Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Zmagał się wtedy ze słabym
zdrowiem, co opóźniło trochę jego
święcenia kapłańskie, które przyjął
3 sierpnia 1924 roku. Po roku pracy
diecezjalnej biskup włocławski skierował go na dalsze studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W latach
1924–1929 studiował na Wydziale
Prawa Kanonicznego. W czerwcu
1929 r. doktoryzował się z prawa kanonicznego.
Po studiach udał się w podróż
naukową po krajach Europy Zachodniej. Był w Austrii, Włoszech,
Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Owocem tej podróży była
wydana w 1931 r. w Lublinie publikacja Główne typy Akcji Katolickiej
za granicą. W 1930 r. został profesorem prawa kanonicznego i socjologii
w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Był również redaktorem miesięcznika „Ateneum
Kapłańskie”, działał wśród robotników.
Na początku wojny ze względu
na swoje zaangażowanie społeczne oraz przedwojenne publikacje
poświęcone totalitaryzmowi hitlerowskiemu był poszukiwany przez
Niemców i musiał się ukrywać Od
czerwca 1942 roku do wiosny 1945 r.
przebywał w Laskach pod Warszawą, pełnił obowiązki kapelana wśród
ociemniałych podopiecznych i sióstr
franciszkanek. Nosił wtedy konspi-

Stefan Wyszyński
(1901–1981)

racyjny pseudonim „Siostra Cecylia”. Brał również udział w konspiracyjnym nauczaniu młodzieży i niesieniu pomocy ludności. W czasie
Powstania Warszawskiego był kapelanem grupy „Kampinos” Armii
Krajowej oraz szpitala powstańczego
w Laskach.
Po zakończeniu działań wojennych wrócił do Włocławka i zaczął organizować Seminarium Duchowne zniszczone w czasie wojny.
W 1945 roku został rektorem seminarium, pojął również obowiązki redaktora tygodnika diecezjalnego „Ład Boży”. W 1946 r. został mianowany przez Ojca Świętego Piusa
XII biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął
12 maja na Jasnej Górze z rąk Prymasa Augusta Hlonda, po którym
dwa lata później przejął obowiązki
Prymasa Polski. Po śmierci kardynała Hlonda, wobec narastających
nacisków władz komunistycznych,
w sytuacji jawnego prześladowania Kościoła Prymas Wyszyński
zmuszony był prowadzić politykę
ustępstw wobec władzy. Aby uchronić Kościół i naród od rozlewu krwi
podjął decyzję o zawarciu „porozu-

mienia”, podpisanego przez Episkopat i władze Państwowe 14 lutego
1950 r. W listopadzie 1952 r. papież
Pius XII nadał mu kardynalski kapelusz, którego nie mógł odebrać, ponieważ władze nie wydały mu paszportu.
We wrześniu 1953 r. Prymas
został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno
w Rywałdzie Królewskim k. Grudziądza, w Stoczku Warmińskim,
w Prudniku i Komańczy w Bieszczadach. W Prudniku wpadł na pomysł
odnowienia ślubów króla Jana Kazimierza sprzed trzystu lat: „czytając
Potop, uświadomiłem sobie właśnie
w Prudniku, że trzeba pomyśleć o tej
wielkiej dacie. Byłem przecież więziony tak blisko miejsca, gdzie król
Jan Kazimierz i prymas Leszczyński radzili jak ratować Polskę z odmętów. Pojechali obydwaj do Lwowa. Gdy z kolei i mnie powieziono
tym samym szlakiem z Prudnika na
południowy wschód do czwartego
miejsca mego odosobnienia, w góry,
jechałem z myślą: musi powstać
nowy akt Ślubowań odnowionych”.
Na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. biskup Michał Klepacz
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w imieniu i w łączności z przebywającym w więzieniu prymasem,
z biskupami, duchowieństwem i pielgrzymami z całej Polski złożył Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Na
pustym tronie prymasa Polski leżała wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Przytaczam fragment ślubowania napisanego przez prymasa Wyszyńskiego w maju 1956 r.: „Wielka
Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Wzywamy pokornie Twojej
pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu
i jego pasterzom, Ojczyźnie naszej
świętej, chrześcijańskiej przedniej
straży, poświęconej Twojemu Sercu
Niepokalanemu i Sercu Syna Twego.
Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga na oddany Tobie Naród,
który pragnie nadal pozostać królestwem Twoim pod opiekę najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.
Przyrzekamy uczynić wszystko, co
leży w naszej mocy, by Polska była
rzeczywistym królestwem Twoim
i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym,
narodowym i społecznym, Królowo
Polski, przyrzekamy!”
Dwa miesiące później 28 października 1956 r. kardynał Stefan Wyszyński został uwolniony.
W maju 1957 r. prymas Polski zainaugurował Wielką Nowennę –
dziesięcioletni okres przygotowania narodu do obchodów Milenium
Chrześcijaństwa. W uroczystej procesji wszystkie parafie w kraju miała
odwiedzić kopia obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej. Przez pewien czas, gdy
Służba Bezpieczeństwa skonfiskowała obraz, wierni pielgrzymowali
z pustą ramą. Nowennę zakończył
Prymas 3 maja 1966 r. uroczystym
Aktem Oddania Narodu Matce
Bożej za wolność Kościoła w Polsce i świecie. W połowie lat sześćdziesiątych wraz z Episkopatem Polski zwrócił się do biskupów niemieckich z gestem pojednania narodów
polskiego i niemieckiego, co spowodowało negatywną i gwałtowną reakcję władz partyjnych i państwowych. Stefan Wyszyński brał udział
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we wszystkich wydarzeniach powojennej Polski, wspierając naród szczególnie w chwilach ważnych, przełomowych i dramatycznych, których
tak wiele było w PRL-owskiej historii Polski. Na ręce Pawła VI złożył
memoriał Episkopatu Polski o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. Ojciec Święty spełnił tę prośbę 21 listopada 1964 r.
6 października 1978 r. na Stolicę Piotrową został wybrany Polak
– kardynał Karol Wojtyła. Była to
wielka radość dla Prymasa i Kościoła
w Polsce. W czerwcu 1979 roku Prymas Tysiąclecia przyjął, pora pierwszy w Polsce Głowę Kościoła –Ojca
Świętego – Jana Pawła II.
28 maja 1981 r. w Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego odszedł do Boga Prymas Tysiąclecia
Stefan Kardynał Wyszyński. Miał
80 lat. 57 przeżył w kapłaństwie,
35 lat był biskupem, 32 lata arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski. W 1986
roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.
Wspomnieć należy o filmie nakręconym w 2000 roku Prymas. Trzy
lata z tysiąca, który opisuje okres,
więzienia kardynała Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym. W rolę
kardynała wcielił się Andrzej Seweryn. Film czekał na realizację 12 lat.
Nie było pieniędzy na dzieło o Prymasie Tysiąclecia. Żaden z reżyserów
nie chciał się podjąć pracy nad ryzykownym, jak się wydawało przedsięwzięciem. Dopiero Teresa Kolarczyk podjęła decyzję, że chce zrobić
ten film.
Polecam czytelnikom książkę p.t.
Kardynał Wyszyński Ewy. K. Czaczkowskiej, która jest jedną prób pokazania życia wielkiego człowieka.
„Człowiek nie rozwinie w pełni
swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie
czynił dobrze.”
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„[…] czy ta dziewczyna, która na
zdjęciu wymiotuje w toalecie, lub
wygłupia się pijana to przypadkiem nie jest nasza córka?

Wpływ przyjaciół

M

y rodzice, nie możemy nie doceniać wpływu, jaki na przyspieszanie dorastania naszych córek
wywiera przyjaźń. Wielu rodziców,
przez których przemawiają dobre
intencje, daje swoim córkom więcej swobody, kiedy te zaczynają spędzać dużo czasu z rówieśnikami. Jeśli
ktoś z was ma córkę w gimnazjum lub
starszą, to zapewne wie jak bardzo
zmienia się rola przyjaźni i przyjaciółek w tym okresie. Nasze córki bardziej przejmują się akceptacją ze strony rówieśników niż aprobatą ze
strony rodziców. Ta zmiana może zaskakiwać, ale powinniśmy wiedzieć,
że nawet jeśli nasze córki oddalają się
od nas, to i tak naprawdę nie szukają
całkowitej autonomii. One wcale nie
pragną wziąć „rozwodu” z matkami,
raczej próbują przedefiniować swoje
relacje z nimi pod wpływem tego, że
ich świat się zmienia. Tak więc wiek
dojrzewania nie kończy bliskości, tylko ją przekształca.
We wcześniejszych latach nasze
córki nie zastanawiały się zbytnio
nad doborem przyjaciół. Innymi słowy, ich dziecięce przyjaźnie zawiązywały się ot tak, czy to z inicjatywy
mamy, czy też z powodu uczęszczania do tej samej grupy, czy klasy. Gdy
dziewczynki dorastają coraz śmielej
myślą samodzielnie i zaczynają same
dobierać sobie towarzystwo. Naturalnym odruchem jest poszukiwanie
takich osób, z którymi najbardziej się
identyfikują lub z którymi chciałyby
się najbardziej identyfikować. Mogą
nawet zmieniać koleżanki jak rękawiczki, aż w końcu trafią na te właściwe.
Rodzice muszą bacznie obserwować towarzystwo, którym w tym
okresie otacza się „młoda dama”. Jeśli pojawią się znaki ostrzegawcze,
że nasza córka zadaje się z grupą rówieśniczą wysokiego ryzyka, trzeba natychmiast interweniować! Rodzice zazwyczaj niechętnie wtrącają się do tego typu sytuacji. Niestety,
konsekwencją braku reakcji może
być to, że córka zejdzie na złą drogę, bo „kto z kim przestaje, takim się

staje”. Przyjaciele naszej córki, grupa rówieśnicza ku której się skłania, wiele mówią o jej kształtującej
się tożsamości. Bez względu na to,
czy uważamy, że tożsamość determinuje towarzystwo, czy też że towarzystwo determinuje tożsamość,
nasza córka świadomie decyduje się
dostosować do danej grupy rówieśniczej. W zależności od natury tej
grupy, może mieć pozytywny lub
negatywny wpływ na zachowanie
dziewczyny.
Do czasów gimnazjalnych, jeśli chodzi o przyjaciółki naszych córek, martwimy się klikami, wrednymi dziewczynami, odrzuceniem,
zranionymi uczuciami itd. W gimnazjum łatwo jest wyłapać sygnały
pozwalające stwierdzić, które dziewczęta wsiadły do pociągu pospiesznego w kierunku dorosłości. Zwróćcie
uwagę na te oznaki, ponieważ mogą
one stanowić ostrzeżenie przed tym,
co może się zdarzyć. Trzeba przestrzegać dzieci, aby za wszelką cenę
trzymały się z daleka od złego towarzystwa wszędzie, gdzie się znajdą.
Na każdej imprezie znajdzie się ktoś,
kto pstryka fotki, a potem wgrywa je
na swoje konto na Facebooku lub My
Space, zazwyczaj w ciągu 24 godzin.
Nie reagując w porę możemy się potem zastanawiać, czy ta dziewczyna,
która na zdjęciu wymiotuje w toalecie, lub wygłupia się pijana to przypadkiem nie jest nasza córka?
Zachęcajmy jednocześnie nasze
córki do przyjaźni z rówieśnikami,
którzy zachowują się adekwatnie do

swojego wieku i nie widzą w tym nic
złego. Pomóżmy też dzieciom wybierać ciekawych przyjaciół. Nie możemy wybierać ich sami, ale możemy, a nawet powinniśmy rozmawiać
o znajomych z dziećmi i zapraszać
ich do domu, by lepiej ich poznać.
Chodzi tu przede wszystkim o wąskie grono przyjaciół, z którymi nasze dziecko lubi spędzać wolny czas.
Warto wiedzieć, jakie mają poglądy,
jakimi wartościami się kierują, jak
wyglądają, z jakich rodzin się wywodzą, a nawet warto pokusić się o osobiste poznanie ich rodziców, bowiem
rówieśnicy, którzy mają dobry kontakt z własnymi rodzicami, stanowią mniejsze „zagrożenie” dla naszego dziecka.
W niektórych przypadkach, gdy
dzieci nadużyją waszego zaufania lub
przekroczą ustalone granice, należy na jakiś czas (a w skrajnych przypadkach nawet na zawsze) zakazać
im kontaktów z osobami, które mają
ewidentnie zły wpływ na innych,
bowiem moc wpływu rówieśniczego jest wielka, a my rodzice musimy przede wszystkim chronić nasze
dzieci, czasami nawet przed nimi samymi. Warto prosić Boga o prowadzenie w tych niełatwych sprawach.
Warto prosić Ducha Świętego o dary
i umiejętność ich dobrego wykorzystania, aby pomóc, a nie skrzywdzić
przy tym dziecka własnego czy cudzego, bo tylko Bóg wie, co jest w sercu każdego człowieka i może go uleczyć. My jesteśmy jedynie Jego narzędziami.

Na koniec króciutki test: „Jak dobrze
znasz środowisko twojego dziecka?”
– Jak nazywa się najlepszy przyjaciel twojego dziecka?
– Jak nazywają się inni bliscy znajomi twojego dziecka?
– Ile mają lat, gdzie się uczą i czym
się interesują?
– Czy znasz ich rodziców?
– Czy wiesz, jakie są ich relacje z rodzicami?
– Wymień tylu znajomych twojego
dziecka, ile jesteś w stanie.
– Opisz najbardziej popularnych
uczniów w klasie lub szkole, do
której uczęszcza twoje dziecko.
– Opisz cechy charakterystyczne szkoły, do której chodzi twoje
dziecko.
Bez względu na to, jak wypadł ten
test na rozmowę nigdy nie jest za
późno. Dzieci słuchają tego, co mówimy, nawet gdy z reguły się z tym nie
zgadzają. Warto też więcej i uważniej słuchać, by się przekonać, że nasze dzieci mówią więcej niż dotychczas słyszeliśmy.
oprac. Bożena Henke
(w oparciu o książkę pt. Rozmowy
z córką” Vicky Courtney)

Vocatio Oficyna Wydawnicza
www.vocatio.com.pl

cz. V
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D

zień Dobry! Czy zastałem Pana
Piotra?
– Niestety, nie ma go. Jest tylko Piotruś…

Gdzie ten mężczyzna?
Odpowiedzialna miłość mężczyzny nie tylko skutecznie broni rodzinę przed zagubieniem i ostatecznie
rozbiciem, ale ukierunkowuje rozwój całej rodziny, a w szczególności
właściwe wychowanie dzieci. Właściwe, czyli ku czystości, ku miłości,
ku świętości z rozróżnieniem: wychowanie dziewczynek ku powołaniu macierzyńskiemu, chłopców ku
ojcowskiemu. Im bardziej świat próbuje te cele rozmywać, a nawet negować, tym bardziej niezbędny jest
mężczyzna – mąż – ojciec. Mężczyzna, prawdziwa głowa rodziny, ma
pilnować (jest do tego specjalnie wyposażony, predysponowany), by rodzina zmierzała do obranego celu
i by on sam, żona i dzieci nie pogubili się w życiu. Najważniejszym celem dla rodziny chrześcijańskiej jest
oczywiście zbawienie wszystkich jej
członków, ich konsekwentne zmierzanie do świętości. Jasne wytyczenie tego celu i pilnowanie jego realizacji to pierwszoplanowa rola mężczyzny – męża – ojca.
Ofiarna miłość mężczyzny gotowego nie tylko poświęcać się bezgranicznie w codzienności, ale nawet,
w razie konieczności, oddać życie za
swoją rodzinę, przestała być funkcjonującym powszechnie ideałem. Nie
o tym marzą wychowywani w naszych rodzinach chłopcy. Głównymi
winowajcami takiego stanu rzeczy
są nieodpowiedzialni, dysfunkcyjni
mężczyźni, nie wypełniający swych
zadań wychowawczych. „Dysfunkcyjni”, ponieważ nie wypełniają swoich funkcji ojcowskich.

Wychowanie
sercem matki, troskliwe pełnienie
obowiązku wychowania dzielonego
ze współmałżonką, pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza
ją w spójni i stałości, dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego…”
Uważne przeanalizowanie powyższych funkcji prowadzi do oczywistego wniosku, że gdyby mężczyźni je wypełniali, losy świata (bez
żadnej przesady) odmieniłyby się radykalnie.

Co zatem stoi
na przeszkodzie?
„Pragnienie, by nie dorastać, rozlało się jak plama oleju na wodzie,
zwłaszcza w społeczeństwach najbardziej rozwiniętych i stało się prawdziwą chorobą duszy.” (F. M. Cataluccio)
Odpowiedzią na to pytanie jest
więc niedojrzałość psychiczna i emocjonalna, z której wynika niepogodzenie się z rzeczywistością, brak
odpowiedzialności za własne decyzje czy nieumiejętność podporządkowania się decyzjom innych, a także chęć bycia wyręczanym w obowiązkach i wycofywanie się z nich
gdzie się tylko da… Tylko dojrzały
mężczyzna potrafi zacisnąć zęby
i przezwyciężyć kryzys, stawić
czoło trudnym wyzwaniom, wykonać zadanie, które mu nie odpowiada. Odpowiedzią chłopca, pozbawionego w procesie dorastania
cech męskich, jest w takiej sytuacji
ucieczka.

Ideał i rzeczywistość
Warto w tym miejscu zacytować Jana Pawła II (Familiaris consortio), piszącego o funkcji mężczyzny
– męża – ojca: „Mężczyzna […] powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom
rodziny przez: wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod

28

„Zwiastun Różańcowy” (nr II) czerwiec–lipiec–sierpień 2012

Piotruś czy Pan Piotr?
Kultowa książka dla dzieci Przygody Piotrusia Pana jest alegoryczną przypowieścią o dojrzewaniu postrzeganym przez narratora w aspekcie męskości i kobiecości oraz roli
dzieciństwa, a może lepiej powiedzieć – dziecięctwa, w procesie osobowej przemiany.
Model męskości jest reprezentowany w książce przede wszystkim
przez tytułowego bohatera. Piotruś
Pan, staje się w książce synonimem
postaw infantylnych oraz cech uosabianych przez budowany w opowieści zdecydowanie negatywny stereotyp męskości, jest „wiecznym
dzieckiem”.

Piotruś
Kiedy się czyta Przygody Piotrusia Pana (czy teraz Piotruś Pan i Wendy), to ów Piotruś jest zlepkiem marzeń większości chłopców: o nieograniczonej wolności i brawurowej
odwadze, o podniecających przygodach i zwycięskich walkach, o nadludzkich możliwościach i spektakularnych popisach, o zdobywaniu,
odkrywaniu, porywaniu, uwodzeniu i niekończącej się niedojrzałości
w Nibylandii.
Cóż, marzenia były zawsze i są
ważne jako inspiracje, ambicje, zaczątki dążeń i osiągnięć. Gorzej, gdy
marzyciel zamyka się w owej Nibylandii, by uciec od prawdziwego życia, nigdy nie stając się ani mężczy-

zną, ani bohaterem, ani ojcem, ani
czyimkolwiek przyjacielem. I ów
marzyciel nigdy nie ma większych ku
temu możliwości niż teraz.
Można bowiem uciekać od męskości w jej pozory czy protezy, nawet przez długie lata, nigdy do niej
nie dorastając. Od wieków bowiem
we wszystkich kulturach chłopiec musiał według różnych rytuałów być poddany przejściu ze świata dzieci i kobiet do świata dorosłych
mężczyzn. Niestety, w naszej kulturze tego teraz zabrakło, stąd mamy
mnóstwo maminsynków, a coraz
mniej mężczyzn i ojców.
Syndrom Piotrusia Pana polega przede wszystkim na decyzji
pozostania wiecznym chłopcem

…Pan

i czerpaniu określonych profitów
z sytuacji uporczywego trwania
w tej zamierzonej przez siebie i jakoś zaprojektowanej niedorosłości.
Według deklaracji samego bohatera
wola pozostania na zawsze chłopcem wynikała z chęci spędzenia
życia na zabawie: „Nigdy nie chcę
być dorosłym mężczyzną! – powiedział gwałtownie. Chcę na zawsze
pozostać małym chłopcem i bawić
się”. Powyższa wypowiedź jawi się
jako dokładne przeciwieństwo słów
św. Pawła: „Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko, czułem jak
dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem
się tego, co dziecięce” (1Kor 13,11-12).
Potrzeba nieustannych zmian i coś,
co można by określić jako pasję przygód i pożądanie niebezpieczeństw, to
kolejne oznaki niedojrzałości Piotrusia, żyjącego w swoistej ekstazie
emocjonalnej od jednego ekscytującego wydarzenia do drugiego, od jednej mrożącej krew w żyłach przygody do kolejnej, jeszcze bardziej niezwykłej.
Piotruś, i to jest jego kolejna właściwość, żyje w pewnym sensie kosztem
innych. Bawi się, używając do tego
celu swoich towarzyszy, nie troszcząc
się o ich dobro ani też nie licząc się
z niczyimi uczuciami. Niedojrzałość
Piotrusia wyraża się więc w skłonno-

ści do postawy hedonistycznej, przedkładającej przyjemność i zabawę nad
wszelkie inne wartości i płynące z nich
zobowiązania. Piotrusia nic nie wiąże i nic nie zobowiązuje. Jest wolny, wolnością całkowicie egoistyczną, wyrażającą się w poczuciu, iż nie
istnieją żadne granice w zaspokajaniu jego własnych zachcianek i realizowaniu własnych koncepcji. Naszego bohatera cechuje też nieznośna
potrzeba ciągłej afirmacji i skupiania
na sobie uwagi innych. Większość jego
słynnych wyczynów na wyspie Nibylandii ma na celu głównie wzbudzenie
podziwu dla swojej osoby, przemyślności, inteligencji i sprytu. Posiada też
Piotruś Pan jeszcze inny, nieprzyjemny zwyczaj, polegający na przypisywaniu sobie zasług i pomysłów innych.
Problem Piotrusia Pana polegał
chyba właśnie na tym, iż nie potrafił on i nie chciał w odpowiednim
czasie „wyzbyć się tego, co dziecięce”, przedkładając przyjemność nad
odpowiedzialność oraz uczuciową
przygodę nad emocjonalną równowagę. Można widzieć na przykładzie jego postaci nieumiejętność
zbudowania w swoim życiu takiego modelu męskości, w którym
dziecinność ustąpiłaby miejsca
męstwu, trosce o innych oraz odpowiedzialności za siebie i otaczających go ludzi przy równoczesnym zachowaniu wewnętrznego
dziecięctwa serca.

Nikt nie rodzi się Piotrem…
Chłopiec staje się mężczyzną
przez podejmowanie zadań pozornie
ponad jego siły i możliwości, bo tylko
tak staje się silnym i przerastającym
wciąż swoje ograniczenia. Przekraczanie siebie – lub też, jak mówi Jezus, zapieranie się siebie (Mt 16, 24)
– jest zasadniczym warunkiem rozwoju każdego człowieka. Przekraczanie siebie to także podejmowanie
wyzwań, stawianie czoła życiowym
zadaniom, wydającym się być ponad
siły… Do tego konieczna jest pokora,
by poprosić wówczas o te siły Tego,
który jest Bogiem Silnym. Wymaga
to również determinacji, by chcieć
zwyciężyć chwytając byka za rogi,
a nie uciekać przed nim, bo wówczas
czeka tylko klęska…

Owo przejście chłopca i wtajemniczenie go w męskość polegało dawniej na:
1) oderwaniu od matki i jej pieleszy;
2) pójściu za (duchowym) przewodnikiem;
3) przejściu przez kilka trudnych
prób: odosobnienia, upokorzenia,
głodu i pragnienia, zagrożenia
i walki (upolowanie drapieżnika),
przezwyciężenia strachu i bólu,
doznania zranienia;
4) uroczystym pasowaniu-mianowaniu go na wojownika, łowcę,
rycerza. Działo się to pod dyskretną opieką mężczyzn z rodziny
czy szczepu, ale chłopiec musiał
przewalczyć w sobie to, co słabe,
tchórzliwe, samolubne, zarozumiałe, niesamodzielne, dziecięce
jeszcze…
Po tym wtajemniczeniu już nie
wracał do mamy i do dzieci, inaczej się ubierał, co innego już robił
i był traktowany jak dorosły. Co teraz w naszej kulturze jest choćby namiastką takiego przejścia? Pójście do
gimnazjum? Matura? Stopnie harcerskie? Fala w wojsku, którego już
nie ma? Owszem, w kościele są jeszcze jakieś formy tegoż dla ministrantów, bierzmowanych, ale na pewno
nie spełnia to swojej roli i nie jest jakimś progiem dojrzałości.
A jednak te odwieczne potrzeby
wciąż w chłopcach są, dlatego, gdy
pojawiła się nowa przestrzeń eksploracji i coraz to bardziej perfekcyjnej symulacji poprzez komputer,
gry i Internet, mnóstwo chłopców
w najrozmaitszym wieku weszło
w nią jako poszukiwacze skarbów,
odkrywcy, łowcy, wojownicy i zabijaki, gladiatorzy i rycerze, magowie
i kapłani, królowie i władcy, zdobywcy szyfrów i twierdz, brawurowi ryzykanci, zwycięzcy, donżuani
i casanowy, komandosi i policjanci,
demony i zbawiciele. Ale także jako
podglądacze, złodziejaszki, psotnicy,
kawalarze, złośliwe gnomy, przebierańcy, tchórzliwi pozoranci, nałogowi kłótnicy etc. Wystarczy popatrzeć, jakie przybierają nicki, awatary, jakie przypisują sobie cechy, na ilu
forach bywają, ile dziewczyn uwodzą, jaką bronią operują, ile walk
i gier wygrywają. Jacy są tam wspaniali, czarujący, nieskrępowani, nie-
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zwyciężeni, doskonali… tylko że
wciąż w Nibylandii – z podobnymi
sobie Piotrusiami Pan(i)ami i Kapitanami Hakami.
Tylko że mimo tak wielu niby-walk, niby-zwycięstw, niby-podbojów, niby-wygranych nikt im nie
przyznaje wszem i wobec w realnym świecie tytułu prawdziwego
mężczyzny, bohatera, króla, kapłana, ojca, mędrca. I im dłużej i sprawniej poruszają się w komputerowej Nibylandii, tym gorzej im idzie
w szkole, w domu, w religii, w obowiązkach, w przyjaźniach, w pracy,
w miłości, w ojcostwie, w wychowaniu. Tu są nadal tacy jak owi chłopcy – jeszcze nieoderwani od mam
i niepoddani próbom, niewprowadzeni do świata prawdziwych osiągnięć i zwycięstw.
Cóż z tego, że tam przez setki godzin walczą i zwyciężają, jeśli
tu tchórzliwie uciekają, przegrywają bez walki. Co z tego, że tam ryczą
prawie jak lwy na forach, komunikatorach, portalach, jeśli tu nie potrafią rozmawiać, dyskutować, opowiadać dziecku, nauczać, przekonywać.
I są wciąż jak Piotruś Pan – coraz
bardziej nijacy i smutni, bo jest to kolor niedorastania i niespełnienia. Nie
jest się bowiem panem, gdy się „panuje” nad wirtualnymi krainami,
ale gdy się panuje nad sobą samym
i prawdziwie męskimi wyzwaniami. Ale do tego trzeba przestać być
Piotrusiem, a stać się Piotrem jak
ten rybak z Ewangelii…

Wychowanie
cji, spontaniczności i świeżości spojrzenia na wszystko, co dostrzega
wokół siebie, może stać się dla rodziców wielkim wychowawcą. Ojcostwo i macierzyństwo podjęte
przez nich w sposób wrażliwy i odpowiedzialny okazuje się szkołą życia. Nie tylko ojciec jest przewodnikiem dla własnego dziecka, ale także
ono – choć w zupełnie innym sensie
– może być przewodnikiem dla niego. Już samo narodzenie syna może
być dla młodego mężczyzny prawdziwym przebudzeniem emocjonalnym i duchowym, które da mu możliwość osiągnięcia głębszej i szerszej
wizji własnego życia i świata.

Piotruś
Pan

Rola Piotra
Młodzi mężczyźni odkrywają
dzisiaj ojcostwo nie tylko jako dawanie i poświęcanie się dla dziecka,
ale także jako przyjmowanie i ubogacanie siebie. Dojrzałe ojcostwo rodzi się bowiem przez wzajemne oddziaływanie na siebie dziecka i ojca.
Ojciec poprzez towarzyszenie swojemu dziecku w jego rozwoju sam
także staje przed możliwością własnego osobowego wzrostu. Dziecko
pomaga ojcu nie tylko stawać się lepszym tatą, ale też bardziej odpowiedzialnym człowiekiem. Ojciec, wychowując swoje dzieci, sam bywa
przez nie wychowywany. Dziecko
dzięki naturalności swoich reak-
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Jeżeli ojcowie wycofują się nieraz z relacji ze swoimi dziećmi, to
wiąże się to z rezygnacją z głębszego wzrostu ludzkiego i duchowego. Kiedy mężczyzna przyjmuje postawę obronną wobec ludzi i świata, staje się twardym i zamkniętym
emocjonalnie człowiekiem, wówczas
patrzy na swoje dziecko jako na bezradną istotę, która domaga się od
niego bardzo wiele, ale sama nic nie
może mu w zamian ofiarować. Takie
ograniczone męskim egoizmem i lękiem spojrzenie na własne dziecko
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rodzi w nim odczucia niechęci, czy
nawet wrogości wobec niego. Postawa ta ujawnia się często w chwilach,
w których mężczyzna traci panowanie nad sobą, na przykład w upojeniu
alkoholowym czy też w chwilach
wielkiego zmęczenia lub gniewu.
Mężczyzna otwarty i wrażliwy, który wczuwa się we własne dziecko i jego rozwój, odkrywa
w jego dorastaniu także własną drogę wewnętrznego dojrzewania. Ojcostwo jest fundamentalnym doświadczeniem mężczyzny. Dzięki
niemu może bowiem osiągnąć pełną dojrzałość swojego ludzkiego życia w wymiarze uczuciowym i duchowym. Poprzez ojcostwo dorosły
mężczyzna odchodzi tak od swoich
rodziców, jak też od swojego własnego dzieciństwa. Ojcostwo wzywa mężczyznę szczególnie wówczas, kiedy jest jeszcze niedojrzały,
do podjęcia wysiłku i ofiary na rzecz
własnego rozwoju ludzkiego i duchowego. Jak dziecko rozwija się tylko dzięki temu, iż zmaga się z przeszkodami, jakie stawiają przed nim
rodzice i wychowawcy, podobnie
jego ojciec dorasta dzięki wypełnianiu zadań, które stawia przed nim
samo życie. Wymaga to jednak od
mężczyzny pokonywania wszelkich
przejawów własnej niedojrzałości.
Wpływ ojca na dzieci jest większy niż to się powszechnie wydaje. Wiadomo, że dzieci postawy życiowe przejmują głównie od ojców.
Nie przyjmują jednak tego, co ojciec mówi, nakazuje, ale to, czym
naprawdę żyje. Choćby codziennie
ojciec dziecku powtarzał, że ważniejsze jest „być” niż „mieć”, a potem
znikał z domu, by zarabiać, już nie
na prawdziwe potrzeby, ale na zbytki, to dziecko będzie dobrze wiedziało, że w życiu chodzi o kasę (owszem
swoim dzieciom też będzie powtarzać, że ważniejsze jest „być”. Widocznie tak trzeba). Jakże często nie
są to „zbytki” rodzinne czy małżeńskie, tylko jego egoistyczne, indywidualne, „prywatne”. Z tego płynie
kolejny przekaz: wspólnota małżeńska jest fikcją i trzeba się samemu
dobrze urządzić, choćby kosztem innych członków rodziny.
Najwyraźniej wpływ ojca objawia się w kształtowaniu obrazu

Boga w wyobraźni i sercu dziecka.
Jest ewidentny i wykazany w licznych badaniach. Jeżeli ojciec jest nieprzyzwoity, to dziecko kształtuje
w sobie nieprawidłowy obraz Boga.
Takiego Boga, w okresie krytycyzmu młodzieńczego, z dużym prawdopodobieństwem odrzuci: „jeżeli
Bóg jest taki, to ja w niego nie wierzę”. Problem w tym, że Bóg „nie jest
taki”. W efekcie dziecko w zamyśle swoim odrzuca coś, co jest karykaturą Boga (i słusznie), ale zrywa
więź z Bogiem prawdziwym, z Kościołem (jedynym pośrednikiem łask
sakramentalnych), z modlitwą, która mogłaby go do Boga prawdziwego przybliżyć. Głównym winowajcą
zaistniałej, tragicznej sytuacji jest rodzony ojciec.
Tymczasem dobra więź ojca
z dzieckiem jest najważniejszym elementem chroniącym dorastające
dziecko przed zagubieniem w świecie. Zerwanie więzi z ojcem sprzyja
odrzuceniu wartości domu rodzinnego. Otwiera to drogę do przyjęcia
pseudowartości oferowanych przez
świat. I mamy młodych zagubionych
w sektach, seksie, narkotykach, alkoholu, w ideologiach opartych na
przemocy.
Terenem specjalnym, gdzie ani
kobiety, ani mężczyzny zastąpić się
nie da jest wychowanie w rodzinie.
Dziecko potrzebuje miłości. Miłości
prawdziwej kobiety – matki, prawdziwego mężczyzny – ojca, a najbardziej miłości wzajemnej między
rodzicami. Z tych trzech miłości
pojedynczy człowiek może zaofiarować tylko jedną – swoją. Ostatecznie, najważniejsze, co ojciec może
dać dzieciom to uczciwie, wiernie
i dozgonnie kochać ich matkę. Jest
jeszcze czwarta miłość potrzebna
jak powietrze. A ściślej potrzebna
jest człowiekowi świadomość, pewność, że ona istnieje. Chodzi o miłość
Boga. Miłość tak wielka i bezwarunkowa, że człowiek żadnym czynem
nie jest w stanie jej od siebie odwrócić. Świadomość tej miłości nie pozwala na utratę poczucia sensu życia człowieka nawet, gdy zawiodą
wszystkie ludzkie miłości…
Monika Syguła

Być ojcem… oto
jest… wyzwanie
„Najważniejsze, co może ojciec
dać swoim dzieciom, to po prostu prawdziwie, mądrze, dojrzale,
wiernie, wyłącznie i dozgonnie kochać ich matkę.”

N

a czym polega wyjątkowość bycia TATĄ? Pewnie nie wszyscy tatusiowie, zadają sobie to pytanie, ale dzieci traktują ojców jak ideał
mężczyzny i dlatego warto starać się
być dobrym wzorem. Należy o tym
zawsze pamiętać. Dlatego warto być
prawdziwym tatą, a nie tylko ojcem ze względu na biologię czy akty
prawne. Należy chcieć być dla niego
(dziecka) przykładem i przewodnikiem wprowadzającym w meandry
codziennego świata, trzymając odpowiednią postawę i próbować zainteresować dziecko swoim postrzeganiem rzeczywistości. I jeszcze jedno
– dzieci potrafią obdarzać człowieka
najpiękniejszą i najczystszą miłością
na świecie, a tak niewiele trzeba zrobić, żeby tą miłość uzyskać – czasem
po prostu wystarczy być.
„Każde dziecko kocha się inaczej,
co nie znaczy, że mniej, czy gorzej.
Miłość jest jak ciastka: ale raz jest to
tort, raz sernik, a kiedy indziej makowiec. Zawsze to jest jednak słodycz dla podniebienia serc. Co cie-

kawe, mimo przyrostu naturalnego
obiektów miłości – w tym przypadku dzieci – nie ubywa jej, tylko przybywa. Choć może czas, który mamy
dla każdego z dzieci staje się w takim
wypadku towarem deficytowym.
Kiedy na dodatek nie wszystkie
dzieci są pod jednym dachem, walka o czas staje się tematem nadrzędnym. Doświadcza się jednocześnie
szczęścia i tęsknoty, jaką trudno nie
tylko sobie wyobrazić, ale w ogóle
wyrazić…
Rodzicielstwo to sztuka takiej
odpowiedzialności, by nie tracić radości z bycia rodzicem; troszczyć
się, ale nie martwić, kochać, ale nie
uzależniać, wychowywać, ale nie
rozpieszczać… Być rodzicem, ale
nie tyranem, być sobą, a nie udawać
ideał…
Tomasz”

O konieczności
posiadania taty
63%	młodzieży popełniającej samobójstwa wychowało się bez kontaktu z ojcem
90%	bezdomnych i uciekających
zdomudziecipochodzizrodzinbez
ojca
80%	młodych mężczyzn popełniających gwałty nie miało kontaktu
z ojcem
85%	dzieci, które sprawiają problemy
wychowawcze,wychowałosiębez
ojca
71%	młodzieży, która porzuca szkołę, pochodzi z rodzin bez ojca
75%	młodzieży ulegającej zatruciu
środkamichemicznymiwychowało
się bez ojca
85%	młodzieży trafiającej do więzień
wychowało się bez ojca
Każdy może być ojcem, ale trzeba być kimś wyjątkowym, by być…
TATĄ.

„Zwiastun Różańcowy” (nr II) czerwiec–lipiec–sierpień 2012

31

Wychowanie

Poznaj Dzieła Boże
Dzieci

Dzień Dziecka
D

zień Dziecka obchodzony jest
na całym świecie! Święto to zostało zainicjowane w 1949 r. przez
Światową Federację Kobiet Demokratycznych jako dzień obrony dziecka przed krzywdą, wojną i głodem.
Z czasem nabrało rodzinnego charakteru i stało się dniem gier, zabaw,
konkursów i festynów organizowanych dla dzieci i ich rodziców. Nie
wszędzie jednak jest to ta sama data:
– 1 czerwca świętują dzieci w Polsce, Czechach, Rosji, krajach bałtyckich i na Słowacji;
– 6 stycznia – we Francji;
– 23 kwietnia – w Turcji;
– 10 września – w Hondurasie;
– 16 sierpnia – w Paragwaju;
– w Japonii chłopcy świętują 5 maja,
a dziewczynki 3 marca.

Bez względu na to, gdzie żyją,
dzieci są niezwykle otwarte, ufne
i twórcze, jeśli tylko są kochane!

– Cio to? – pyta półtoraroczna Basia wskazując na pokrętła w kuchence gazowej.
– Kurki – odpowiada potocznym
językiem zajęta gotowaniem mama.
– Kooo, ko, ko, ko,– rozgdakało się
uśmiechnięte dziecko.

Kilka próbek
dziecięcej
dedukcji:

Być niewinnym jak dziecko…
Nosić wielkie marzenia
zamknięte na kluczyk
w kolorowym kuferku
Pytać zawsze:
– Po co?
– Dlaczego?
I zawsze zadowalać się odpowiedzią
Przytulać dużego misia
patrzeć mu prosto w oczy
być pewnym że nie zawiedzie…
Jak łatwo być dzieckiem…

wieloryb
Klara, 2,5 r.

Monika Syguła

nie zajmują
zbyt wiele miejsca
ich ubranka i posiłki
są proporcjonalnie
mniejsze
ale żeby pół ceny
za całego człowieka?
przecież zadają
dwa razy więcej pytań
oczekują 100% uwagi
przewyższając dorosłych
poziomem hałasu
i naturalnością
tak nisko się je ceni
a kosztowały bogactwo
rozkoszy setki skurczów
porodowych
i bezsennych nocy
za dzieci nie płacisz
1/2 ceny
ale całe życie
(z książki
Słowa pod wysokim napięciem)

Ty [babciu] jesteś za duża [żeby
wejść do balonu], a ja jestem przekonana.

Babcia: Masz jeszcze katar.
Ania: Nie, coś mi tam tylko bulgocze.

– Chce mi się siusiu! – woła czteroletnia Marysia, drepcząc chodnikiem
za mamą obładowaną zakupami.
– Córeczko, nie marudź, widzisz
już dochodzimy do domu, a ja już padam ze zmęczenia.
– A ja padam deszczykiem na chodnik – odpowiada zmartwiona Marysia.

Babcia: Wujek Tomek zaraz wylezie
z auta.
Ania: Czy ciocia Asia też wylezie?

Mama mówi: Babcia Wacia jest
moją mamą.
Ania: Nie gadaj!

Babcia: Zgubiłaś lalkę, poszukaj jej.
Ania: Lalko, szukaj się.

Ktoś pyta małą Gabrysię: Jesteś królewną na ziarnku grochu?
Gabrysia: Nie, na piętrowym łóżku.

Ksiądz z rozmachem, nie szczędząc
wody, święci pokarmy.
– Mamo, on mnie olał! – woła oburzony Karol.

Ania w zimie:
– Idziemy klepić bałwana.

23-miesięczna Ania woła: Ta-ta.
Mama: Zawołaj głośniej.
Ania: Gło-śniej.
Mama: Zawołaj tatę.
Ania: Wo-łam.
Ania, która ma 2 lata 3 miesiące siedzi na ramionach taty i woła:
– Mamo, siedzę na baranie.
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***

za dzieci płacisz
1/2 ceny
w pociągu samolocie
czy na wczasach

Ania do taty, który ubrał koszulkę
na mecz:
– Jesteś pasy gol?

Ania udając, że robi mamie zdjęcie:
– Śmiechnij się zębami.
Mama do Ani (2 lata 10 miesiecy):
O! Patrz! Bażant!
Ania: Obważan!
Babcia: Dzieci się wygłupiają, Ty też
się wygłupiasz czasem, prawda?
Ania: Z dziadkiem się wygłupiamy.
Babcia: Z babcią też się wygłupiasz.
Ania: Nie, z Tobą się bawię.

„Zwiastun Różańcowy” (nr II) czerwiec–lipiec–sierpień 2012

Pies sąsiadów szczeka na 5-letnią
Gabrysię.
Gabrysia: Nie szczekaj, synu Luny.
Natalka ok. 6 lat wychodzi z mamą
do sklepu i babcia mówi: Z Bogiem.
Natalka: Nie z Bogiem, z mamą.
Zapytałam córeczkę:
– Klarusiu jakiego koloru jest słoń?
– Popielatowy mamusiu oczywiście.
Córka układa klocki w pokoju, ja słysząc jakieś hałas pytam jej:
– Klarusiu, zobacz, kto idzie?
Dziecko bardzo szybko odpowiada:
– Nie, Mamusiu, to idzie nikt.

T

oskania – włoska kraina doskonałości, które znaleźć można
pomiędzy urokliwym wybrzeżem
Morza Tyreńskiego a zachodnimi
zboczami Apeninów, poprzecinana
siecią rzek, pachnąca ziołami wyżyn
usianych niezliczoną ilością winnic i pastwisk (o łącznej powierzchni 23 000 km2). Cud natury, którego mądrzy mieszkańcy bronią przed
konsumpcyjnym światem ze wszystkich sił, opierając się tłumom turystów ciągnących tam niemal przez
cały rok. Łagodny i słoneczny klimat, to nie tylko gwarancja dobrych
plonów, spokojnej zimy i urodzajnego lata, to również miliony turystów

lu problemów i sobie, i późniejszym
wykonawcom.
Powierzchnia prezbiterium została tak bardzo poszerzona, że
przykrycie jej sklepieniem wykraczało poza możliwości ówczesnych
konstruktorów. Mówiono wtedy,
że do budowy rusztowań koniecznych do wzniesienia kopuły potrzebne by było tyle drzewa, że wszystkie
lasy Toskanii zostałyby ogołocone,
a braki i tak byłyby ogromne. Rozwiązania nie wymyślono, ale nie zaprzestano poszukiwań. Jak bowiem
miałaby wyglądać duma Florencji
oszpecona przez dziurę w postaci ośmiobocznego bębna – tamburu, któ-

Katedra Santa Maria del Fiore we Florencji
pragnących zaznać niezapomnianych wrażeń pod toskańskim niebem. Sercem i symbolem tej niezwykłej krainy jest Florencja – miasto
twórców i mistrzów, historii sztuki miasto kochane i podziwiane od
wieków. Swoją nazwę zawdzięcza
Rzymianom, którzy nazwali tę miodem i mlekiem płynącą krainą „Florentiną”, co można przetłumaczyć
jako „kwitnienie, rozkwit”.
W tym odcinku Podróży z K.
chciałabym zaprosić czytelnika do
zwiedzenia jednej z największych
świątyń chrześcijańskich na świecie,
położonej w sercu florenckiej starówki Katedry Santa Maria del Fiore (tł.
„Katedra Matki Boskiej Kwietnej”).
Katedra ta na tle panoramy Florencji zaznacza się wyraźnie wielkością
i charakterystyczną kopułą olbrzymich rozmiarów. Budowę jej rozpoczęto w 1334 r.
Pierwszym architektem był Arnolfo di Cambio znany nie tylko
jako architekt, ale również rzeźbiarz
– wybitny obywatel Toskanii. Zamierzeniem jego było wprowadzenie
układu katedry opartego na planie
krzyża łacińskiego. W późniejszym
okresie jego następca – Francesco
Talenti – znacznie powiększył pierwotny zamysł architekta, zachowując jednocześnie ośmioboczny
kształt prezbiterium z pięciokątnymi wcięciami w kształcie płatka. Pozostając wiernym zamysłowi Arnolfo di Cambio przysporzył wie-

ra błaga o sklepienie? Dopiero wybitny człowiek i jak się później okazało
śmiały konstruktor Filippo Brunelleschi, ojciec architektury renesansu, wpadł na genialny pomysł, dzięki któremu wygrał, ogłoszony przez
władze miasta, konkurs na wykonanie sklepienia katedry. Aspiracją
rządzących było wzniesienie jak najwyższej kopuły i tym samym pokonanie innych miast – Pizzy i Sieny,
mogących się poszczycić wielkimi
katedrami kopułowymi.
Brunelleschi zastosował techniki konstrukcyjne używane już przez
starożytnych Rzymian do przykrywania obszernych budynków, np.
Panteonu. Dostosowanie ich do ośmiokątnego budynku, który zgodnie
z zasadami konstrukcji przysparza
o wiele więcej problemów obliczeniowych i wykonawczych z powodu nieregularnego rozłożenia obciążenia (budynek o takiej samej
powierzchni, ale o podstawie koła
przysporzył wielu problemów, został jednak zakończony sukcesem).
Brunelleschi wykorzystał rotacyjną kopułę z łożyskami cegieł ułożonych nie w sposób poziomy a stożkowy. W ten sposób budował kolejne
pierścienie kopuły uzyskując stateczność budowli dzięki ułożeniu materiału w tzw. „rybi kręgosłup”. Kolejne warstwy cegieł były poprzecinane
pionowymi, naprzemienne ułożenie powodowało stabilność budowli i brak konieczności zastosowania

rusztowań. Następnie, aby zmniejszyć nacisk na boki podstawy, konstruktor umieścił żebra o profilu ostrołukowym (kształt taki wywiera konstrukcyjnie mniejszy nacisk
boczny niż łuk). Cały zabieg miał
na celu stworzenie sklepienia, które
nie tylko będzie wykonalne i piękne,
ale również funkcjonalne. Architekt
zastosował w swoim rozwiązaniu
dwoistość warstwy czaszy nadając
strukturze jednocześnie: lekkości,
warstwy izolacji przeciwwilgociowej
i umożliwiając jej łatwą konserwację. Bardzo ciekawe jest to, że kopuła
wewnętrzna i zewnętrzna mają inny
kształt: wewnętrzna czasza przykryta jest piątą częścią ostrołuku,
zaś zewnętrzna, nadająca kopule pękaty gotycki kształt – jedną czwartą
ostrołuku. Kopuła, która ze względu na swoje rozmiary (45,5 m rozpiętości i 107 m wysokości) i okazałość stała się punktem charakterystycznym w panoramie Florencji
udowodniła także swoim istnieniem
najwyższy kunszt architekta, pomysłodawcy i konstruktora. Góruje ona
nad miastem i zachwyca po dzień
dzisiejszy.
Opisując dzieje powstania samej kopuły nie można zapomnieć
także o jej bogatym wnętrzu. Rozmiary katedry są imponujące, zwiedzający nie ma jednak wrażenia
przytłoczenia przez nadmierną wysokość, bowiem wszystkie rozmiary budowli harmonizują ze sobą i są
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Poznaj Dzieła Boże

Róża architektury
bardzo wyważone. Wnętrze oddaje
całkowicie charakter i powagę miejsca. Zwiedzający, stąpając po marmurowej posadzce tworzącej symetryczną mozaikę, może podziwiać
jej prawdziwy obraz dopiero z wysokości 90 m galerii wewnątrz kopuły, skąd rozpościera się również
wspaniały widok na witraże w okrągłych oknach tamburu zaprojektowane przez najznamienitszych artystów Florenckich. Wnętrze kopuły zostało pokryte freskami o łącznej
powierzchni 4000 m2 autorstwa Vasariego i Zuccariego przedstawiające
Sąd Ostateczny. Symetryczne usytuowanie wysokich szeroko rozstawionych filarów optycznie powiększa
wnętrze katedry, której fasadę zdobi
przepiękny witraż ilustrujący Wniebowzięcie Maryi. Wnętrze katedry
kryje także dwie zakrystie umieszczone za przeciwległymi portalami.
Pisząc o katedrze nie można nie
wspomnieć o dwóch towarzyszących
jej budowach dzwonnicy i baptysterium. Dzwonnica o wysokości 85 m
to dzieło Giotto di Bondone – wybit-

Pół godziny dla rodziny
nego malarza, dokończone w 1334 r.
przez Andrea Pisano i Francesco Talentiniego. Nie cieszy się ona, ze zrozumiałych względów, takim powodzeniem jak sama katedra, ale widok
z jej tarasu jest równie imponujący.
Baptysterium to doskonale proporcjonalna ośmioboczna budowla
wznoszona przez chrześcijan, przeznaczona do ceremonii chrztu, zastąpiona później przez chrzcielnice
wewnątrz kościoła. Wewnątrz baptysterium zwiedzający może podziwiać wspaniałe mozaiki z XIII w.
przedstawiające wydarzenia ze Starego Testamentu, sceny z życia
św. Jana Chrzciciela i Jezusa oraz
wyrazistą mozaikę ilustrującą Sąd
Ostateczny, na której dominuje postać Lucyfera, co daje ogromne wrażenie.
Katedra Santa Maria del Fiore
we Florencji to budowla olbrzymich
rozmiarów, jest dowodem harmonii
wizji zdolnego architekta i inżyniera,
innowacyjna i piękna w swojej prostocie na pewno podkreśla charakter
i chęć dążenia do doskonałości człowieka epoki Odrodzenia, który narodził się nie gdzie indziej, ale właś-

nie w przepięknej krainie zwanej Toskanią.
Leon Battista Alberti – włoski
malarz, poeta, filozof, kartograf, muzyk i architekt – w swoim dziele De
Pictura 1436 (O malarstwie) tak pisał
o tej przepięknej budowli – symbolu dominacji i władzy, epoki i ludzi,
którzy w niej tworzyli: „[…] strukturo bądź duża, sięgaj ponad niebo, tak
żeby zakryć swym cieniem wszystkie ludy toskańskie”.
Katarzyna Siwek-Szostek
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„Człowiek czyta Pismo Święte i nie
wie, że czyta wiersze. Pismo Święte
to wielka literatura. Pan Bóg przekazał Objawienie przez literaturę, nie przez język teologii. Mowa
tam o ptakach, kolorach, burzach.
W tym języku wszystko zostało
uchwycone. Stworzenie świata, historia rozpaczy Koheleta, miłości –
Pieśni nad pieśniami, wielki szacunek dla słowa pisanego.”

34

„Inflację słów trzeba tak dławić jak
inflację pustego pieniądza.”

30

„Pisanie to coś nieświadomego. Myślę, że to jedna z łask.”
„Powołaniem poezji jest ocalać wartości najważniejsze i podeptane.”
„Myślę, że wiersze są odtrutką, bronią właśnie przed nieczystością tego
świata, złością, demoralizacją, polityką. Poezja to po prostu inny świat.”
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„Pisanie wierszy to również nawracanie samego siebie.”
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„[…] poezja rodzi się z dojrzałości.”

14

20

27

„Wiersz, podobnie jak wiara, oczyszcza człowieka. Obcując z poezją,
człowiek chcąc czy nie chcąc staje się
coraz bardziej czysty w swych ludzkich działaniach.”

11

14

16

„Najwyższa mądrość – to czuć się
dzieckiem Boga.”

9

19

22

„Wrażliwość to zdolność rozumienia poezji, a poezja to zdolność przekazywania czegoś z serca do serca,
z duszy do duszy.”

„W Ewangelii jest mowa o umarłych,
o ślepcach, trędowatych – a ostatecznie wszystko jest dobrą nowiną.”

10
10

1

„Niektórzy głoszą, że poza materią
nie ma ducha, ale przecież nie można
wiedzieć na pewno, że czegoś nie ma,
można wiedzieć tylko to, że coś jest.”

6
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18

Słowo ponad słowem

„Ewangelia, nawet kiedy opowiada
o bankach, pieniądzach, beczkach
oliwy, mówi o miłości.”

5
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„Czy nam się nie wydaje, że nowina sprzed dwóch tysięcy lat już nie
jest nowiną? Nie nowalijką, ale wiadomością z siwą brodą. Tymczasem
w świecie starzejących się książek,
światopoglądów […] – Ewangelia
staje się nowością.”

4
21

15

4

5

6

15 16

17

7

8

9 10 11

18 19 20 21 22

Hasło: litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym
rogu wpisane w kratki powyżej utworzą rozwiązanie. Wśród
prawidłowych rozwiązań nadesłanych do 15.07. rozlosujemy
nagrodę.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru otrzymuje Magdalena Wójcik. Gratulujemy!

Poziomo:
1. Lekkie uderzenie np. muchy
7. Odkupiciel,wybawiciel
8. … serca lub ofiarny
11. Symbol chemiczny złota
12. Obecnie rządząca partia
13. Konsekwencja winy
16. … milczą, dusza śpiewa
18. W dłoni damy chłodził lub przysłaniał
22. … zanieczyszczeń lub głosu
23. Aktualna pora roku
27. Stanowisko Piłata
28. Rzęsisty deszcz
30. Wykrzyknik wyrażający ból lub zaskoczenie
31. Znana marka samochodu
Pionowo:
1. Inaczej zapowiedź
2. Niewidoczny zabójca
3. Wyprawiona, delikatna skóra do polerowania
4. Centralne ogrzewanie
5. Rajska kobieta
6. Bardzo krótkie pożegnanie
9. Jeden z Archaniołów
10. Dawniej niewierny Arab
14. Podobno je dziedziczymy
15. Formalny rozdział między wyznawcami jednej religii
17. Duży szalik
19. Inaczej cugle
20. Egipski bóg wiatru, urodzaju i płodności
21. Wybrany na miejsce Judasza
24. Jednoroczna roślina dyniowata z Afryki i Azji
o dużych zdrewniałych owocach.
25. Inaczej pokrowiec
26. Rodzaj Forda
29. Wypowiadamy ucząc dziecko jedzenia

Łamigłówki małej główki
Dlaczego powinniśmy jak najlepiej zachowywać się
w kościele, szczególnie podczas Mszy św.? Rozszyfruj odpowiedź.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przygotować na wakacyjny
podwieczorek, rozszyfruj alfabet.

„Miłość nie jest tylko uczuciem, nie
jest tylko wzruszeniem, romansem
ani zakochaniem się. Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną odpowiedzialnością za siebie. O takiej miłości piszę.”
Ks. Jan Twardowski
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Pół godziny dla rodziny

L

isty do sanatorium przychodzą
w godzinach optymizmu, jak to
nazwała pani Maria Jarecka. Po śniadaniu i po wizycie lekarza. Dziś pani
Maria trzyma w ręce plik gazet i dwie
koperty. Tę białą z adresem wypisanym drobnym, ostrym pismem odkłada na stertę gazet. Otwiera drugą,
niebieską, zaadresowaną drukowanymi kulfonami, ale o dziwo, prawidłowo.

Listy Wicka
Kochana Mamusiu!
Donoszę Ci, że Jacek ma siostrzyczkę. Mama mu urodziła w szpitalu. Ta siostra Jacka jest bardzo, ale
to bardzo brzydka i stale wrzeszczy,
a mama Jacka mówi do niej „moja
maleńka ptaszynka” i „moje śliczne
słoneczko”. Donoszę Ci, Mamusiu, że
ona nic nie jest podobna do słoneczka
ani do ptaszynki. Jacek musi wiecznie latać do suszarni rozwieszać pieluchy i jest okropnie wściekły. Musi
też robić wszystkie zakupy, bo tego
paskudnego „wrzaska” ani na chwilę
nie można zostawić. My mu pomagamy, ale niedużo, bo nie lubimy tych
pieluch. Ona, ta siostrzyczka, do nich
siusia. Naprawdę. Ja nie chcę żadnej
siostrzyczki. I mi czasem nie urodź!
Chyba, żeby był chłopak i chodził do
zerówki. W szkole wszystko dobrze,
mam dwie piątki z rysunków i śpiewu, zdaje się, że jeszcze będę miał
z matmy i gimnastyki, ale nie wiem
na pewno. Z szycia mam dwóję, ale to
już wiesz. Jak się nauczę krzyżyków,
to Pani mi poprawi. Mówiła. Ale ja
się nie nauczę, bo mi się wszystko zaciąga.
Mamusiu, a Magda to jest okropna jędza, ona mi napluła na teczkę.
Ja jej tak „wsolę”, że mnie popamięta do końca szkoły. Aha, Mama, myśmy zostali w całej szkole odczytani.
Naprawdę. Na apelu. Bo my mamy
„wzorową postawę obywatelską”. Tak
powiedział pan dyrektor i pan kapitan z Policji. Mama, napisz mi, ja to
muszę wiedzieć, gdzie ja mam tę postawę. Jacek też nie wie. Wcale nie
wiemy, za co nas odczytali, i o co
tyle szumu. Bo wszystko przez pana
Wrzoska, bo on się nigdy nie zamyka. I było tak. Siedzieliśmy w piwni-
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Coś dla ducha, coś dla ciała
cy zmachani po ćwiczeniach na kosmonautów i Jacek powiedział, że jego
brat będzie chemikiem, bo oni robią doświadczenia w „labolatorium”.
Zwyczajna rzecz. Podpalają spirytus na maszynce, w takich różnych
szklanych rurkach gotują siarkę albo
coś innego… i potem z tego jest wynalazek. Prawdziwy wynalazek chemiczny! Romek powiedział, że to łatwe i postanowiliśmy zmienić naszą
organizację na chemiczną, bo już nie
trzeba będzie trenować, a też dlatego, że kosmonautą to się zostaje, jak
się już jest starym, a wynalazek moglibyśmy zrobić zaraz. Romek powiedział, że dwie rurki od wina, maszynkę gazową i butlę z gazem przyniesie
ze swojej piwnicy. Ja postanowiłem
napisać albo zatelefonować do wujka Michała, żeby nam załatwił siarkę
albo coś innego. Powynosiliśmy też
trochę gratów, żeby było więcej miejsca. I wiesz, Mamusiu, że do pralki
weszło zadziwiająco dożo części samochodowych i we czterech wynieśliśmy ją na podwórze i ustawili koło
śmietnika. Rurę wydechową i jeszcze
kilka drobiazgów trzeba było osobno wrzucić do kubła. Zaraz też zrobiło się przestronnie. Potem zachciało
nam się pić i wypiliśmy pięć słoików
tego pysznego soku truskawkowego.
I nagle Pikusia zaczęła warczeć. Zamarliśmy bez ruchu, a ja Pikusi przytrzymałem pysk. Skrzypnęły drzwi
u usłyszeliśmy rozmowę. To Wojtek z trzynastego bloku i jego koleżka z miasta, co czasem palą w piwnicy papierosy naradzali się jak ukraść
wieczorem znaczki za milion dolarów panu Wrzoskowi. Wiesz, Mama,
temu z parteru co jest głuchy jak pień
i ma osiemdziesiąt lat i nie zamyka
drzwi, bo mu sąsiadki zakupy przynoszą i przychodzą sprzątać. Tata też
czasem do niego chodzi oglądać te
znaczki. Jak wyszli to chciałem lecieć
po tatę, ale Jacek powiedział, że sami
ich złapiemy i ułożył plan. Romek,
Jurek i Ignac wleźli na świerczki pod
oknami pana Wrzoska i mieli wyć jak
Indianie, gdyby złodziejaszki chcieli uciekać, Jacek wyjął klucz z zamka
mieszkania pana Wrzoska i przyczaił się na półpiętrze, a ja siedziałem
schowany i czekałem na znak. Jak się
ściemniło i pan Wrzosek zgasił światło i poszedł spać, to zjawił się Woj-
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tek z tym swoim zbójem, zdjęli buty
i weszli do mieszkania pana Wrzoska.
Wtedy Jacek szybko zamknął kluczem drzwi i machnął, żebym leciał
po Pana Dzielnicowego. Wpadłem
migiem na komendę i zaraz wszystko
powiedziałem dyżurnemu kapralowi,
ale potem wyszedł Pan Dzielnicowy
i musiałem mu wszystko powtórzyć
i czas uciekał, a ja wcale nie musiałem udawać łez, bo na prawdę chciało mi się już płakać. Dobrze, że Pan
Dzielnicowy mnie poznał i szybko
razem z dyżurnym pobiegł za mną.
Jacek dał mu klucz i jak otwarły się
drzwi, to tym złodziejaszkom klasery wypadły z rąk z wrażenia i nawet
nie chcieli uciekać. Potem Pan Dzielnicowy poszedł z nami oglądnąć piwnicę i powiedział, że on by nie chciał
mieć „labolatorium”, bo to często
samo wybucha. Ignac też powiedział,
że wybucha, bo Łukasiewiczowi też
wybuchło – tak czytał. Musieliśmy
pownosić potem graty do piwnicy, bo
podobno są potrzebne. No i na drugi dzień był ten apel. I Mamusiu, jak
Tata się dowiedział, to powiedział, że
to normalna sprawa dla prawdziwego mężczyzny bronić słabszego w potrzebie i że nie ma się czym chwalić,
i żebym obrał ziemniaki.
Mama, a Magda to mi się teraz
podlizuje. Naprawdę. Chciała mi dać
pachnącą gumkę do mazania, ale ja
nie chcę jej gumki, z babami się nie
bawię i już. Po co pluje i robi miny?
Kończę już, bo muszę wkuwać przepisy drogowe, a czytanie jeszcze mi
idzie trochę pomału. Tata mówił, że
mi pomoże. Nie zapomnij napisać,
gdzie ja mam postawę obywatelską,
ale to fajnie ją mieć. I Mamusiu, mnie
się za tobą bardzo „zatęsknią”, najwięcej, jak idę spać. Tata też mi mówi
czasem dobranoc, ale on ma kłującą
buzię i nie pachnie.
Całuję Cię milion dwieście razy –
Twój syn Wincenty Jarecki klasa II A.
Pani Maria ociera wilgotne oczy…
Och ten Antoś, żeby chociaż pisał
wyraźniej…
(fragmenty książki Barbary Wizy
pt. Listy Wicka)

cz. III

W

serii Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek dwie książki. Jedna ku pokrzepieniu duszy, a druga
ciała.
Pierwsza to książka Ireny Matuszkiewicz pt. Szepty. Przedstawia
historię dorosłej już córki oraz jej
matki. Odwieczny konflikt. Każda ma własną wersję wydarzeń, obie
są przekonane o swojej racji i bardzo
uparte. Problem wydaje się niemożliwy do rozwiązania. Od początku
tej historii stajemy sercem po stronie miłej, serdecznej starszej pani,
która mieszka u córki i nie jest tam
zbyt mile traktowana. Odsunięta od
wszelkich spraw, może tylko siedzieć
w pokoju i nie przeszkadzać. Potem jednak powoli odsłania się drugie dno, które sprawia, że lepiej poznajemy istotę wszelkich rodzinnych
konfliktów, nie tylko tego konkret-

Najlepszy film dokumentalny Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2011.

J

eżeli Bóg z nami, któż przeciwko
nam?”
Na całym świecie „kartele narkotykowe” kojarzą się wszystkim z Kolumbią, która jest jednym z głównych światowych producentów kokainy. Porwania dla okupu też są
tam codziennością. O jakie świadectwo więc chodzi? Filmów o narkotykach i porwaniach jest mnóstwo!
Film Dominika Tarczyńskiego
nie jest jednak jednym z wielu typowych filmów dokumentalnych. To
raczej zarejestrowane w szczególnych warunkach świadectwo, manifest wiary obecnej w życiu narodu –
dla którego wiara w Boga i przyna-

Warto przeczytać
nego. Polecam matkom i córkom, synowym i teściowym. Okaże się, że
czasem nierozwiązywalne konflikty
dają się jednak pokonać przy odrobinie wzajemnego zrozumienia.
Druga pozycja to dwuczęściowy poradnik Magdaleny Makarowskiej Jedz pysznie, chudnij cudnie. Skusił mnie oczywiście tytuł, bo kto by
nie chciał jeść i jeść, na dodatek pysznie i jeszcze od tego chudnąć. W morzu głupich poradników autorstwa
nieodpowiedzialnych ludzi, którzy
nie przejmują się tym, że ktoś z ich
powodu może stracić zdrowie, ta
książka zdecydowanie się wyróżnia. Mówi, jak się odżywić rozsądnie, zdrowo, nie rezygnując z żadnego potrzebnego dla organizmu skład-

Warto oglądnąć
leżność do Kościoła katolickiego jest
największym narodowym skarbem
– oraz w życiu jego przywódców!
Tak, tak, przywódców!
Jeżeli słyszałeś już kiedyś jak prezydent-głowa państwa publicznie
mówi: „Jako prezydent mam za zadanie przekazywać ludziom światło prawdy, które pochodzi od Boga
i wierzę, że każdy trwały i prawdziwy sukces w naszym życiu można osiągnąć tylko dzięki pomocy
Chrystusa i Jego Matki Maryi”; jeżeli znasz żołnierzy, którzy wierzą,
że modlitwa jest duchową bronią
o mocy nieskończenie przewyższającej największą militarną potęgę;
i wreszcie jeżeli widziałeś jak wygląda wiara zbliżona do ziarnka gorczycy, nie musisz oglądać tego filmu.
Jeżeli choć raz w życiu w trudnej
sytuacji zadałeś sobie pytanie: „Czy
Bóg istnieje?”; lub jeśli zastanawiasz
się czy możesz cokolwiek zrobić, by
zmienić świat, który cię otacza – ten
film jest dla Ciebie!

nika. Ja wprawdzie nic nie schudłam,
ale za to wyzdrowiałam. Ku mojemu niekończącemu się zdumieniu,
jedzenie naprawdę leczy. Polecam
szczególnie nastolatkom (zasady te
z pewnością im nie zaszkodzą, tak
jak inne wycieńczające rozwijający
się organizm diety) i osobom chorującym z powodu nadmiernej ilości
chemii spożywanej w konserwowanej, sztucznie barwionej, aromatyzowanej żywności. Powrót do korzeni,
proste zasady i zdrowe, choć czasem
wymagające czasu przepisy. Ale bez
wysiłku nie ma nic. Poza tym nawet
jeśli nie codziennie, to chociaż od
czasu do czasu wprowadzenie polecanych przez autorkę zasad przyniesie wiele dobrego.
Krystyna Mirek

Na szlaku nadziei
Zagubieni w wielkim mieście życia,
Zabiegani, wciąż drogi mylimy
I wciąż plecy i ślady sandałów
Przewodnika naszego gubimy.
– Tłumy ludzi jak rzeki płyną,
To krzyżują się, to znów mijająJakże łatwo jest się tu pogubić,
Tym, co drogi właściwej nie znają.
…Jezus stale idzie przed nami,
W szacie ręka Matczyną utkanej,
Żeby tych, co wybrali Miłość
Zaprowadzić do Ziemi Obiecanej…
On najlepiej zna tę trudną drogę,
Wie najlepiej o każdym skrzyżowaniu,
Wie jak często upadamy, błądzimy,
Jak nam trudno odnaleźć się w Panu…
…Znów ta sama szata, te sandały
I ta wielka miłość do człowieka –
Nie ukrywa, że droga to cierpienie,
Lecz na końcu drogi – radość czeka.
…Przewodniku nasz do Domu Ojca –
Ty wyznaczasz szlak ludzkiej nadziei,
Ty prowadzisz nas drogą miłości
Byśmy z Tobą tam mieszkanie mieli…
Teresa Deskur Biernat

Bożena Henke
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Coś dla ducha, coś dla ciała

Torcik malinowy
Biszkopt:

Krem śmietankowy:

5 jaj
5 łyżek cukru
5 łyżek kopiatych mąki (w tym 2
łyżki mąki kartoflanej)
1 łyżeczka proszku do pieczenia

0,5 l śmietany słodkiej kremówki 30%
1 mały jogurt naturalny
2 łyżeczki żelatyny
1 opakowanie „śmietany fix”
4 łyżki cukru pudru

Wykonanie:
Ubić białka na sztywno, dodać cukier i ubijać, następnie dodać żółtka
i ubijać dalej. Dodać mąkę i proszek
do pieczenia i delikatnie wymieszać. Pieczemy w temp. 180oC.

Wykonanie:
Żelatynę zalać małą ilością zimnej
wody, a następnie dodać wrzącej
i rozmieszać (około 1/3 szklanki). Jogurt zmiksować z dwiema łyżkami
cukru pudru. Śmietanę (schłodzoną w zamrażalniku ok. 1/2 godziny).
Śmietanę ubić na sztywno z dwoma
łyżkami cukru pudru i 1 opakowaniem „śmietan fix”. Do jogurtu dodać przestudzoną żelatynę ciągle
mieszając. Jogurt wlać do śmietany
i delikatnie wymieszać łyżką, wylać
na galaretkę z owocami i poprószyć
czekoladą.

Owoce z galaretką:
2 galaretki malinowe
około 1 l malin
Wykonanie:
2 galaretki malinowe rozpuścić
w 3 szklankach wrzącej wody. Do
lekko przestudzonej galaretki wsypać zamrożone maliny. Mieszać delikatnie aż zacznie się ścinać. Tężejącą galaretkę z owocami wyłożyć
na wystudzony biszkopt.

Smacznego życzy
Maria Augustyn

W

ystarczy poznać kilka sztuczek, aby ułatwić pracę
w kuchni, by gotowanie stało się
proste, a kuchnia lśniła czystością:

Sałata nie ściemnieje
Sałata krojona nożem szybko ciemnieje i robi się gorzka, dlatego lepiej
porwać ją w kawałki.

Gdy rozleje się olej
Zbieranie rozlanego oleju zajmuje
wiele czasu. Ale jest na to rada. Kałuże z oleju posypujemy mąką ziemniaczaną, a po kilku minutach, gdy
olej w nią wsiąknie ścieramy papierowym ręcznikiem kuchennym.

Dwie strony folii aluminiowej
Folii używamy często, ale nie zawsze
w odpowiedni sposób. Gdy więc
upieczone mięso chcemy uchronić
przed utratą ciepła, owińmy je błyszczącą stroną folii na zewnątrz. Będzie ciepłe około godziny, z kolei matowa strona przepuszcza ciepło, więc
gdy używamy folii do pieczenia, powinna znaleźć się na zewnątrz.

Dobre rady
Wracając do domu, podjechałem do
złego domu i zderzyłem się z drzewem, którego nie mam.
Budka telefoniczna zbliżała się, kiedy próbowałem zjechać jej z drogi,
uderzyła w mój przód.
Mój samochód był legalnie zaparkowany, kiedy wjechał w inny pojazd.

Humor
kierowców

Autentyczne cytaty z opisów wypadków samochodowych sporządzonych przez kierowców w protokołach zgłoszeniowych PZU S.A.

Nagle znikąd pojawił się niewidoczny samochód, uderzył w mój samochód, po czym zniknął.
Świadek potrącenia pieszego: „UsłyMój samochód był prawidłowo za- szałem jak Przemek krzyknął do
parkowany w tyle innego samochodu. głuchoniemego Tokarczuka: STÓJ”.

Jechałem do lekarza z chorym krę- Kiedy dojeżdżałem do skrzyżowania,
gosłupem, kiedy wypadł mi dysk, po- nagle pojawił się znak drogowy w miejscu, gdzie nigdy przedtem się nie pojawodując wypadek.
wiał i nie zdążyłem zahamować.
Szczury rozmyślnie pożarły tapicerkę mojego wozu.
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Samochód przede mną potrącił
przechodnia, który jednak wstał,
więc też na niego wjechałem.
Kierowca, który przejechał człowieka: „Podszedłem do leżącego pieszego i stwierdziłem, że jest bardziej pijany ode mnie.”
Mój samochód przeleciał przez barierkę i wylądował w kamieniołomie. Mam nadzieję, że spotka się to
z państwa aprobatą.
Ubezpieczony nie zauważył końca
mola i wjechał do morza.
W moim samochodzie zaczęły się bić
dwie osy i zostałem ukąszony, przez
co wjechałem w auto przede mną.
Doberman zjadł wnętrze samochodu, kiedy byłem w sklepie.

Misterium Paschalne 2012

Różańcowy

Zwiastun

Koszt druku: 7,50 zł

Niepołomice – Jazy Kwartalnik parafialny nr 2/12

