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Drodzy Parafianie, Goście, Czytelnicy i Współpra-
cownicy „Zwiastuna Różańcowego”. Czas Boże-

go Narodzenia to wielki, piękny i święty czas, gdy my, 
ludzie narodzeni z Ziemi, potomkowie Adama i Ewy 
idziemy, by zobaczyć Narodzonego z Nieba.

To On jest Pierworodny, nasz Wzór, nasz Brat, nasz 
Wybawiciel. Teraz przed nami w postaci dziecka. Bóg 
nie tylko wzywa, byśmy stali się dziećmi lecz sam w Je-
zusie staje się Dzieckiem.

Zaufał, że przyjmie Go Matka – Maryja, przyjmie 
i obroni Józef, jej mąż. Zaufał, że pomogą prości paste-
rze i wielcy mędrcy. Zaufał też Tobie, że przyjmiesz Go 
w to Boże Narodzenie 2012 roku. On uwierzył ludziom, 
Ty uwierz Jemu i z tej wiary niech rodzi się nadzieja i mi-
łość. Miłość, która pomoże przygotować święta, ubrać 
choinkę, posprzątać, iść na zakupy, przyozdobić dom 
i wigilijny stół. Miłość, która wstanie na Pasterkę, za-
śpiewa kolędy, przytuli najbliższych, uśmiechnie się, by 
stało się jaśniej i cieplej.

W Roku Wiary życzę wszystkim troski o wiarę, po-
znania jej, pogłębiania, bronienia i życia zgodnego z wy-
znawaną wiarą. 

Niech Wam w tym choć trochę pomoże nasz „Zwia-
stun Różańcowy”.

Ks. Edward Bąbol

Ze względów obiektywnych zapowiadany wywiad z twór-
cą Drogi Krzyżowej w naszym kościele zamieścimy w kolej-
nym numerze. Bardzo przepraszamy czytelników i prosimy 
o cierpliwość.

Składamy serdeczne podziękowania Polskie-
mu Stowarzyszeniu Obrońców Życia Czło-
wieka, które na prośbę Akademii Obrońców 
Życia bezinteresownie przekazało dla czytel-
ników „Zwiastuna” interesujące filmy pro-li-
fe – świąteczny załącznik do tego numeru.
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Kalendarium

Z posługi  
Kościoła

Polak, Węgier 
i śpiew 

na chwałę Bożą

Ministrant – nie, dziękuję

Ślubowali sobie  
w Sakramencie Małżeństwa:

– Michał Różanek i Sylwia Dzięga
– Mariusz Batko i Joanna Biernat
– Grzegorz Sołtysik i Magdalena Buchała
– Krzysztof Zawadzki i Magdalena Prusak
– Mateusz Ważydrąg i Elżbieta Giesko
– Tomasz Kawalec i Agnieszka Fularska
– Michał Wyczesany i Anna Zacharska
– Łukasz Kleszczyński i Magdalena Kaleta
– Hubert Śmietana i Ewa Klimczak
– Maciej Pichór i Kamila Przystasz

Życzymy im miłości łaskawej, cierpliwej, nie szukającej swego, 
miłości, która nigdy nie ustaje.

Sakrament Chrztu Świętego przyjęli:
– Nina Maria Grzesiak, c. Marka i Anny Burdzy
–  Hubert Andrzej Dąbroś, s. Andrzeja i Jolanty Kapłon
–  Tomasz Andrzej Krzysztofiak, s. Grzegorza i Renaty 

Paździerkiewicz
–  Nela Zofia Chojnacka, c. Marcina i Katarzyny Żarnik
–  Dawid Sznigir, s. Roberta i Katarzyny Waksmundz-

kiej
– Wiktor Zdebski, s. Tadeusza i Agaty Żurek
– Karol Piotr Jachimowski, s. Piotra i Anety Czuma
–  Maria Karolina Matuszyk, c. Bogusława i Pauliny 

Matuszyk
– Tomasz Jan Gębala, s. Łukasza i Agnieszki Kolat
– Filip Andrzej Szostak, s. Marcina i Magdaleny Żak
–  Alicja Zuzanna Toroń, c. Radosława i Anny Urbań-

czyk

Życzymy tym dzieciom, by włączone teraz we wspólnotę 
Kościoła dzięki wierze rodziców, chciały budować kiedyś tę 
wspólnotę poprzez własną wiarę.

Zmarli z naszej wspólnoty:
– Tadeusz Grodowski, lat 91
– Stanisław Cylny, lat 90
– Stanisława Cylny, lat 88
– Edward Król, lat 87
– Aniela Chmura, lat 93

Módlmy się, by Bóg przez swoje miłosierdzie nagrodził ich ła-
ską Nieba. 

 02.12. – I Niedziela Adwentu
 06.12. – Św. Mikołaja – biskupa
 07.12. – Pierwszy Piątek Miesiąca
 08.12. – Niepokalane Poczęcie NMP
 09.12. – II Niedziela Adwentu
 16.12.  – III Niedziela Adwentu
 23.12. – IV Niedziela Adwentu
 24.12. – Wigilia Bożego Narodzenia
 25.12. – Boże Narodzenie
 26.12. – Świętego Szczepana – męczennika
 30.12. – Świętej Rodziny
 01.01. – Nowy Rok – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 03.01. – Najświętszego Imienia Jezus
 04.01. – Pierwszy Piątek Miesiąca
 06.01. –  Objawienie Pańskie (Uroczystość Trzech Króli)
 13.01. – Niedziela Chrztu Pańskiego
 20.01. – II Niedziela Zwykła
 25.01. – Nawrócenie św. Pawła
 27.01. – III Niedziela Zwykła
 01.02. – Pierwszy Piątek Miesiąca
 02.02. – Ofiarowanie Pańskie
 03.02. – IV Niedziela Zwykła
 08.02. – Najświętszego Oblicza Jezusa
 10.02. – V Niedziela Zwykła
 11.02. – NMP z Lourdes
 13.02. – Środa Popielcowa
 14.02.  – Świętego Walentego
 17.02. – I Niedziela Wielkiego Postu
 22.02. – Katedry św. Piotra Apostoła
 24.02. – II Niedziela Wielkiego Postu

W naszym kościele 29.09. wy-
stąpił z koncertem gościn-

nie Chór im. Ferenca Erkela z miasta 
Syczeń na Węgrzech pod dyrekcją 
Beaty Levardi. Wcześniej, o godz. 
18.00, została odprawiona Msza św., 
na której śpiewał z kolei nasz nie-
połomicki chór Cantata pod dyrek-
cją prof. Grzybka. Mieliśmy więc 
w naszej świątyni możliwość uczest-
niczenia w prawdziwej 2-godzin-
nej uczcie muzycznej. Chór węgier-
ski zaprezentował 14 pieśni różnych 
kompozytorów, a kończące Gaude 
Mater Polonia odśpiewane przez po-
łączone chóry polski i węgierski było 
niezwykle wzruszającym akcentem 
przypominającym wielowiekową 
wspólną historię naszych narodów. 
Zespołowi akompaniowała Pani Vi-
talina Barat, a wszystkich obecnych 
na koncercie zachwyciła niezwy-
kłym głosem solistka Pani Berna-
tetta Vincze, nagrodzona gromki-
mi oklaskami i oczywiście kwiatami. 
Warto zaznaczyć w tym miejscu 
(dla tych, którzy nie byli lub którzy 
w ogóle na „takie” imprezy nie cho-
dzą), że węgierski chór, podobnie jak 
nasz, to bynajmniej nie grupa star-
szych pań i panów, która tak, a nie 
inaczej wypełnia swój czas na eme-
ryturze. W składzie chóru są ucz-
niowie szkół średnich, ludzie aktyw-
nie pracujący zawodowo i też ci już 
na emeryturze, których wspólne za-
interesowania i miłość do muzyki 
zbliżyła do siebie i utworzyła z nich 
razem pięknie brzmiący zespół. 
Chór im. Ferenca Erkela uczestniczy 
w wielu festiwalach muzyki religijnej 
i świeckiej w kraju i za granicą, gdzie 
często zdobywa prestiżowe nagrody. 
Bardzo dziękujemy wykonawcom 
za dostarczenie nam tak wielu pięk-
nych chwil i zapraszamy ponownie, 
gdy znów odwiedzą nasz kraj.

Redakcja 

Jezus Chrystus – nasz Bóg – powiedział, że nie przyszedł, aby mu służono, 
lecz , aby służyć. Tylko że to było 2000 lat temu, a my tak bardzo boimy 

się słowa „służyć”, że prawie wyrzuciliśmy je ze swojego słownika, a wyglą-
da na to, że w ogóle nie uczymy go swoich dzieci. Można zaobserwować jak 
z roku na rok maleje liczba chłopców, którzy z własnej woli , czy też za namo-
wą rodziców decydują się służyć Panu przy ołtarzu jako ministranci. W tym 
roku po dwu- czy trzykrotnym zaproszeniu przez księdza proboszcza zgło-
sił się… jeden kandydat do służby. Fakt, że parafia nasza nie jest duża nicze-
go tu nie zmienia. Co roku do Pierwszej Komunii Świętej przystępuje blisko 
30 dzieci, a wśród nich połowa to chłopcy. Ministrant to nie jest pierwszy 
stopień na księdza, więc nie trzeba się martwić jak niektórzy, że jeszcze mi 
nie daj Boże dziecko księdzem zostanie. Ministrantura to dobra nauka służ-
by Bogu i człowiekowi, w którym ten nasz Bóg umyślił sobie zamieszkać. 
Jeżeli  nie nauczymy naszych dzieci służyć innym, to nie dziwmy się, że nie 
będzie im się układało kiedyś w dorosłym życiu. Może jednak warto nama-
wiać synów do naśladowania Jezusa? Może to jest recepta na ich udane ży-
cie i naszą szczęśliwą starość? Na koniec pocieszająca informacja – mamy za 
to dwóch maxistrantów (nazwa wymyślona przez jednego z nich) – Karola 
i Artura, którzy (z aprobatą żon) służą do Mszy św. we wtorki rano.

Redakcja

„Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach 
i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w wa-
szych sercach” Ef 5,18-19.

Chciałabym serdecznie zachęcić i zaprosić każdą dziewczynkę i każdego 
chłopca lubiących śpiewać bądź grać na jakimś instrumencie muzycz-

nym, w wieku od 8 do 16 lat, na spotkania scholki działającej w naszej para-
fii! Spotykamy się w każdą sobotę o 14.30. W czasie tych spotkań będziemy 
śpiewać znane nam już piosenki, a także będziemy poznawać nowe, będzie-
my także się bawić – na chwałę Pana. Chcemy także co niedzielę uczestni-
czyć wspólnie we Mszy Świętej o 11.30. Czekamy na każdego chętnego z ot-
wartymi sercami .

Prowadząca: Natalia Nawrot

Scholka
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Październik z różańcem w ręku

W październiku jak co roku szczególnie modliliśmy się na różańcu 
o wstawiennictwo naszej patronki Matki Bożej Różańcowej w naj-

rozmaitszych potrzebach Kościoła, naszej wspólnoty oraz naszych osobi-
stych. Modliliśmy się o dobre przygotowanie i przeżywanie uroczystości 
odpustowych, o bezpieczeństwo naszych dzieci, za misje i misjonarzy, za 
przygotowujących się do I Komunii św. i do Sakramentu Bierzmowania, o ła-
skę i siłę szczególnie dla młodych do świadczenia o Chrystusie, za  zmarłych 
i w wielu jeszcze naszych osobistych intencjach. Wspólna modlitwa Kościo-
ła w obecności Najświętszego Sakramentu ma wielką siłę ,dlatego cieszy fakt 
licznej obecności wielu z nas na nabożeństwach różańcowych. Dziwne jedy-
nie, że w soboty i niedziele było mniej ludzi, a wydawać by się mogło, że prze-
cież powinno być odwrotnie. Różaniec to jednak modlitwa nie tylko jedne-
go miesiąca, dlatego zachęcamy wszystkich do sięgania po nią jak najczęściej 
w każdej trudnej, ale też radosnej chwili życia, bo przecież trzeba umieć też 
dziękować.

Redakcja 

Można pójść na produkcje oskaro-
we, dzieła sztuki, gdzie wszystko 

powinno być na jak najwyższym pozio-
mie i wtedy za opinią krytyków może-
my opowiedzieć się za lub przeciw po-

wstawaniu takich filmów. Zastanówmy się jednak co każe nam pójść na film 
pt. Bitwa pod Wiedniem? W tym krótkim artykule nie zajmę się omówieniem 
filmu, gry aktorów, zgodnością z historią przedstawionych wydarzeń, bo nie 
jestem ani krytykiem filmowym, ani znawcą w tej dziedzinie. Natomiast 
miłośnikiem sztuki filmowej, teatralnej i malowanej na pewno tak. 

Wracając do filmu. Oprócz wspaniałej tradycji wspólnych wyjazdów, 
atmosfery, cukierków oraz postawy Księdza Proboszcza, który jak zwykle 
potrafi być z każdym i ze wszystkimi – można zobaczyć coś wielkiego. Jest 
w tym obrazie przekaz, który podnosi na duchu każdego Polaka. Co więcej 
– istnieje wspólny mianownik dla każdego z tych historycznych obrazów: 
zwycięstwa pod Grunwaldem, Wiktorii Wiedeńskiej, Bitwiy Warszawskiej, 
oraz przemian lat 80-tych. Wszędzie przeciwnik był nieporównywalnie po-
tężniejszy i liczebniejszy, ale wciąż przyświecały nam Polakom te same idea-
ły. Jeżeli ja na ekranie z ust wroga słyszę, że nadchodzą Polacy, a na ich sztan-
darach widnieje Czarna Madonna – symbol narodowy – to jednoznacznie 
akcent polskości został właściwie podkreślony. Król Sobieski – duma i chluba 
narodu polskiego – dzięki wierze i oddaniu się Matce Bożej zostaje natchnio-
ny przez Ducha Świętego taką strategią walki, że pyszałkowaci władcy oblę-
żonego Wiednia wręcz kompromitują się w zderzeniu z tym potężnym wo-
dzem. Wniosek nasuwa się jeden: opłaca się zawierzyć Czarnej Madonnie 
– wręcz niewyobrażalnie się opłaca. My Polacy mamy na to dowody. Wikto-
ria wiedeńska uratowała Europę , a nawet świat przed Islamem , jak później 
wiktoria warszawska i wiktoria lat 80-tych przed bolszewizmem. W każdej 
z nich królowie, generałowie , przywódcy przed bitwą służyli do Mszy Świę-
tej , a takich wodzów można zabić , ale nie da się ich pokonać. Niech po wsze 
czasy rozpoznają nas po sztandarach z Czarną Madonną.

Siwek

Dlaczego na film?

16 września na Mszy św. o godz. 
11.30 żegnaliśmy siostrę Ire-

nę Pinto, dziękując Bogu za jej pra-
cę i posługę w naszej parafii. Sisotra 
z wrodzoną sobie skromnością nie 
skorzystała z uroczyście przystrojo-
nego klęcznika, ale do końca wolała 
być wśród dziewcząt ze scholi, z któ-
rymi pracowała 6 lat. 

Ksiądz proboszcz podczas kaza-
nia podziękował siostrze Irenie za 
jej duży wkład, poświęcenie w pra-
cy z dziećmi i wzbogacanie nasze-
go przeżywania liturgii niedzielnych 
oraz świąt poprzez przygotowywa-
nie Jasełek i Misterium Paschalne-
go. Wzruszające były ostatnie chwi-
le Mszy św., kiedy to dziewczynki ze 
scholi dziękowały osobiście siostrze 
wręczając jej kwiaty i drobny upo-
minek. Zebrani wierni podziękowali 
jej gromkimi brawami, za co wzru-
szona siostra podziękowała wszyst-
kim. Pożegnanie zakończyło wspól-
ne pamiątkowe zdjęcie siostry Ireny, 
dziewcząt, rodziców, którzy zawsze 
chętnie ją wspierali oraz księdza 
Edwarda i księdza Jacka.

Ksiądz Jacek Ponikowski napi-
sał dla „Zwiastuna”: „Siostra Irena 
Pinto przebywała w naszym Domu 
ponad 6 lat. To spory okres czasu. 
Mieliśmy okazję dobrze Ją poznać. 
Poprzez swoją życzliwość i serdecz-
ność wpisała się bardzo pozytyw-
nie w naszą wspólnotę. Żegnamy Ją 
z żalem i ogarniamy modlitwą ży-
cząc »Szczęść Boże«. Jednocześ-
nie otwieramy drzwi naszego domu 
i naszych serc przed nową siostrą, 
która ma takie samo nazwisko jak 
s. Irena (choć nie jest to rodzina). Sio-
stra Lina Pinto przez 10 lat pracowa-
ła w Domu Opieki w Warszawie, po-
magając osobom starszym.”

Redakcja

Pożegnanie s. Ireny Religia i etyka do ramowego 
planu nauczania

O wpisanie religii i etyki do ra-
mowego planu nauczania za-

apelowała do Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej Komisja Wychowania 
Katolickiego Konferencji Episkopatu 
Polski. 

W dniu 22 października 2012  r. 
w Warszawie odbyło się posiedzenie 
Komisji, któremu przewodniczył bp 
Marek Mendyk.

Wobec braku reakcji Minister-
stwa Edukacji Narodowej na wielo-
krotne domaganie się przez Kościół 
przywrócenia zapisu sytuującego re-
ligię/etykę w ramowym planie na-
uczania, Komisja wyraziła niepo-
kój o dalsze losy nauczania religii 
w szkole. Komisja apeluje o wzno-
wienie rozmów z przedstawiciela-
mi Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej i wpisanie tego przedmiotu do 
ramowego planu nauczania. Wbrew 
zapewnieniom MEN, z samorzą-
dów napływają sygnały, że umiesz-
czenie religii jedynie w szkolnym, 
a nie w ramowym planie naucza-
nia, zmienia jednak jej status i może 
skutkować np. próbami wprowadza-
nia odpłatności za nauczanie religii. 
Liczne wyjaśnienia i komunikaty 
ze strony MEN w tej sprawie nie są 
dla samorządów wiążące, ponieważ 
w odróżnieniu od rozporządzeń nie 
są one aktami prawnymi. 

Ks. Zdzisław Tranda 
z nagrodą „Pontifici – 

Budowniczemu Mostów”

Ks. Zdzisław Tranda, duchow-
ny Kościoła Ewangelicko-Refor-

mowanego w RP a w latach 1978–
2002 jego biskup, odebrał wczoraj 
nagrodę „Pontifici – Budowniczemu 
Mostów”. Nagrodę przyznaje Klub 
Inteligencji Katolickiej (KIK) w War-
szawie za ukazywanie wartości do-

bra wspólnego, dialogu i poświęce-
nia na rzecz bliźnich. Nagroda składa 
się z dyplomu oraz statuetki, autor-
stwa Magdaleny Schmidt-Góry. Na 
jej odwrocie widnieje motto nagro-
dy, którym jest cytat z Genesis, napi-
sany po hebrajsku, w grece, w łacinie 
i po polsku: „Nie wiem. Czy ja jestem 
opiekunem mojego brata?” Wręcze-
nie nagrody odbyło się w kościele św. 
Marcina z okazji 56-lecia istnienia 
KIK w Warszawie. Uroczystość zo-
stała poprzedzona nabożeństwem 
ekumenicznym przygotowanym 
przez duchownych kościoła ewange-
licko-reformowanego: bp. Marka Iz-
debskiego i ks. Michała Jabłońskie-
go. Podczas krótkiego rozważania bp 
Bronisław Dembowski wspominał 
czasy, kiedy wspólna modlitwa z pro-
testantami formalnie była zakaza-
na. „Choć boli serce, że nie możemy 
wspólnie przystępować do Komunii, 
cieszę się, że spotykamy się w brater-
skiej miłości i razem przeżywamy sło-
wa Jezusa Chrystusa” – powiedział. 
Hierarcha podkreślił, że spotkanie 
w kościele św. Marcina jest wyrazem 
„troski o pojednanie i poszukiwa-
nia zjednoczenia w Chrystusie”. Ks. 
Zdzisław Tradna jest siódmym laure-
atem nagrody „Pontifici – Budowni-
czemu Mostów”. Dotychczas otrzy-
mali ją prof. Andrzej Zoll (2006), abp 
Henryk Muszyński (2007), Krzysz-
tof Czyżewski (2008), prof. Krzysztof 
Zanussi (2009), p. Danuta Baszkow-
ska (2010) i s. Rafaela – Urszula Na-
łęcz FSK (2011).

Ruszył Ekumeniczny 
Uniwersytet Trzeciego 

Wieku

Po czterech latach przygotowań 
i działań organizacyjnych rozpo-

czął działalność Ekumeniczny Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. Uroczysta 
inauguracja z udziałem przedstawicie-
li różnych Kościołów chrześcijańskich 
odbyła się 23 października w stołecz-

nej świątyni ewangelicko-augsburskiej 
Świętej Trójcy. Patronat honorowy 
nad tą niezwykłą inicjatywą obję-
ła Polska Rada Ekumeniczna, zaś na-
ukowy – Chrześcijańska Akademia 
Teologiczna w Warszawie. Wykła-
dy odbywać się będę w Lutheraneum 
w podziemiach kościoła Świętej Trój-
cy oraz w pobliskim Muzeum Etno-
graficznym.

Wyjaśniając cel przedsięwzięcia, 
prezes Ekumenicznego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, Roman Mi-
chalak, podkreślił, że da on możli-
wość osobom z różnych Kościołów 
chrześcijańskich zdobycia perma-
nentnego wykształcenia. Będzie sta-
rał się zmieniać stereotypy w my-
śleniu o Kościołach i religiach oraz 
niwelować bariery między ludźmi, 
a także będzie chciał kreować obraz 
nowoczesnego, aktywnego emery-
ta. Specyfiką Uniwersytetu będzie 
upowszechnianie idei ekumenizmu 
i dialogu międzyreligijnego, promo-
wanie kultury chrześcijańskiej oraz 
postaw na rzecz bliźniego.

Polska Federacja Ruchów 
Obrony Życia nagrodzona

Europejską Nagrodę Obywatel-
ską przyznaną Polskiej Federa-

cji Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) 
przez Parlament Europejski odebrał 
w Warszawie prezes Paweł Wosicki. 
Polskich obrońców życia doceniono 
za promowanie w swojej działalności 
zasad zawartych w traktatach euro-
pejskich: szacunku i ochrony godno-
ści ludzkiej, prawa do życia, prawa do 
zawarcia małżeństwa i założenia ro-
dziny, ochrony prawnej, ekonomicz-
nej i społecznej rodziny.

Podczas uroczystości medal ho-
norowy dla PFROŻ wręczył po-
seł Konrad Szymański z Parla-
mentu Europejskiego. W swoim 
wystąpieniu zwrócił on uwagę na 
„próby zaprzęgnięcia Unii Europej-

Kościół 
pod lupą
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wiedzała ich w domach i wspiera-
ła w potrzebach. Była przykładem 
pracowitości i uczciwości oraz po-
czucia odpowiedzialności za rodzi-
nę” – podkreślono w uchwale.

Za podjęciem uchwały głoso-
wało 80 senatorów, 2 było przeciw, 
4 wstrzymało się od głosu.

Bez udziału świeckich 
i duchownych katolików 

w debacie publicznej

Senat odrzucił uchwałę w sprawie 
udziału świeckich i duchownych 

katolików w debacie publicznej. Au-
torami projektu uchwały była gru-
pa dziewięciu senatorów z różnych 
ugrupowań. Senatorowie argumen-
towali w uchwale, że wobec „poja-
wiających się coraz częściej nega-
tywnych uwag i opinii, dotyczących 
uczestnictwa świeckich i duchow-
nych katolików w debacie publicz-
nej”, osoby te mają pełne i oczywiste 
prawo do prezentowania swego sta-
nowiska w debacie publicznej. Pra-
wo to świeccy i duchowni katolicy 
mają „chociażby z racji posiadania 
pełni praw, przysługujących obywa-
telom polskim”. W projekcie uchwa-
ły zaznaczono, że prawo to katolicy 
posiadają „także z tytułu zagwaran-
towanej konstytucyjnie wolności re-
ligijnej, co oznacza, że przysługuje 
im oczywiste prawo oceny zjawisk 
i postaw społecznych, z perspekty-
wy wyznawanej przez nich wiary”. 
Parlamentarzyści chcieli, by Senat 
RP uznał, że „prawo to przysługuje 
polskim katolikom także z tytułu tej 
wolności do wyrażania publicznych 
stanowisk, jaką cieszą się w Polsce 
organizacje pozarządowe”. Senacka 
Komisja Ustawodawcza rekomen-
dowała odrzucenie projektu. Zagło-
sowało za tym 85 senatorów, 1 był 
przeciw, 2 się wstrzymało.

80 proc. Polaków  
za ochroną życia 

Aż 80 proc. Polaków uważa, że za-
wsze i niezależnie od okoliczno-

Kościół…

…pod lupą

skiej do promowania antywartości”. 
Jego zdaniem, Europa powinna być 
miejscem wolności.  UE powinna 
dawać krajom członkowskim wol-
ność do rozwijania własnej kultury 
i dokonywania wyborów cywiliza-
cyjnych zgodnych ze swoim wyczu-
ciem historii, charakterem i tożsa-
mością. Dr Paweł Wosicki odbierając 
w imieniu PFROŻ nagrodę wyraził 
nadzieję, że jednoznaczny głos Fe-
deracji w obronie życia od poczęcia, 
bez względu na stan zdrowia czy 
wiek, będzie bardziej słyszany, a Fe-
deracja będzie poważnym partne-
rem dla Parlamentu Europejskiego. 
Powołana w 1992 r. Federacja zrze-
sza obecnie 136 ruchów działających 
na rzecz respektowania prawa do ży-
cia od poczęcia do naturalnej śmierci 
oraz wspierania rodziny w różnych 
aspektach jej funkcjonowania. Jak 
poinformował prezes Wosicki, orga-
nizacje te niosą bezpośrednią pomoc 
kobietom w ciąży oraz rodzinom 
a także działają w obszarze edukacji 
czy też lobbują.

Prawosławne  
radio internetowe  
w nowej odsłonie

Prawosławne Radio Interneto-
we diecezji lubelsko-chełmskiej 

ma nowy serwis. Portal ukazujący 
bogactwo wiary, tradycji i kultury 
Kościoła Prawosławnego zaprezen-
towali jego twórcy 24 października. 
Nowy serwis dostępny jest pod adre-
sem: orthodox.fm w dwóch wersjach 
językowych, polskiej i ukraińskiej. 
Portal to jedyne radio internetowe 
Kościoła prawosławnego w Polsce.

Wspomnienie liturgiczne  
bł. Jana Pawła II

Po raz drugi 22 października Koś-
ciół w Polsce obchodził liturgicz-

ne wspomnienie bł. Jana Pawła II. 
Właśnie tego dnia przypada rocznica 
inauguracji jego pontyfikatu. 

Msze święte odprawiane były we-
dług specjalnego formularza mszal-
nego, a księża ubierani byli w biały or-
nat. Natomiast w miastach, których 
patronem jest bł. Jan Paweł II: Wado-
wicach, Świdnicy i Obornikach Wiel-
kopolskich liturgiczne obchody mia-

ły rangę uroczystości. Wspomnienie 
obowiązkowe bł. Jana Pawła II obej-
muje tylko diecezję Rzymu oraz 
wszystkie diecezje polskie, ale oficjal-
ny kult bł. Jana Pawła II rozszerza się 
także na inne diecezje. Do Kongre-
gacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów napływa coraz więcej 
próśb, najwięcej z Hiszpanii i Euro-
py Środkowowschodniej o włącze-
nie do kalendarza liturgicznego róż-
nych diecezji obchodów ku czci bł. 
Jana Pawła II. Zgodę na celebrację li-
turgicznego wspomnienia dowolnego 
papieża Polaka w dniu 22 paździer-
nika otrzymała m.in. diecezja Carta-
gena w południowo-wschodniej Hi-
szpanii.

Senat RP uczcił  
bł. Karolinę Kózkównę

Senat RP pod-
jął uchwałę 

w sprawie uczcze-
nia bł. Karoli-
ny Kózkówny, 
z a m o r d o w a n e j 
w 1914  r. męczen-

nicy, patronki ruchów i stowarzy-
szeń młodzieżowych. Uchwałę roz-
patrywano z okazji obchodzonej 
w tym roku 25. rocznicy beatyfika-
cji męczennicy.

Projekt uchwały wniosła sena-
tor Helena Hatka. Czytamy w niej, 
że Senat RP z okazji obchodzonej 
w tym roku 25. rocznicy beatyfika-
cji Karoliny Kózkówny powinien 
złożyć „hołd pierwszej Polce mę-
czennicy” oraz uznać za swój obo-
wiązek przypominanie opinii pub-
licznej „o tej młodej dziewczynie 
z niedalekiej przeszłości, której po-
stać zasługuje na szczególną uwagę 
i może być wzorcem do naśladowa-
nia dla współczesnych”. W projek-
cie zaznaczono m.in., że mimo mło-
dego wieku bł. Karolina prowadziła 
bardzo aktywne działania na rzecz 
społeczności lokalnej. Była anima-
torką i liderką życia środowiskowe-
go, należała do stowarzyszeń mło-
dzieżowych, troszczyła się m.in. 
o rozwój intelektualny i ducho-
wych swoich rówieśników, organi-
zując dla nich zajęcia i pomagając 
w miejscowej bibliotece. „Wrażliwa 
na potrzeby chorych i biednych od-

ści ludzkie życie powinno być chronio-
ne od poczęcia do naturalnej śmierci. 

Jest to o 10 pkt proc. więcej niż 
w 2007 r. – wynika z badań, które 
w styczniu br. przeprowadziły wspól-
nie Centrum Myśli Jana Pawła II 
z „Rzeczpospolitą”. Z 52 do 46  proc. 
spadła akceptacja dla jednego z wa-
runków dopuszczalności aborcji prze-
widzianego w obowiązującej ustawie 
– gdy dziecko ma się urodzić upośle-
dzone. Przybyło natomiast przeciw-
ników tego zapisu – z 31 do 35 proc. 
Z badania wynika, że 77 proc. pyta-
nych akceptuje jednak przerywanie 
ciąży, gdy zagrożone jest życie mat-
ki, a 64 proc. – gdy zagrożone jest jej 
zdrowie. O 4 punkty procentowe (do 
69 pkt proc.) wzrosło przyzwolenie 
na aborcję, gdy ciąża jest wynikiem 
gwałtu. Polacy są natomiast przeciw-
ni aborcji z powodu trudnej sytuacji 
materialnej kobiety (76 pkt proc., spa-
dek o 3 pkt proc.), której nie dopusz-
czają obecne przepisy.

Badanie przeprowadzono na ogól-
nopolskiej próbie losowej 1000  Pola-
ków.

Prezydium Episkopatu  
do parlamentarzystów 

Prezydium Episkopatu przypomi-
na o poszanowaniu wolności su-

mienia parlamentarzystów podczas 
głosowań. Prezydium zajęło stanowi-
sko w związku z toczącą się dyskusją 
społeczną, a także w kontekście prób 
wywierania nacisku na posłów przy 
okazji prac Sejmu RP nad nowelizacją 
ustawy z 1993 r. Z uznaniem przy-
jęło prace nad wykreśleniem części 
zapisu wspomnianej ustawy tak, by 
pozwoliła uchronić życie osób z za-
burzeniami genetycznymi. Mowa tu 
o dzieciach z zespołem Downa, Tur-
nera, Retta i innymi z grupy ponad 
20  tys. znanych schorzeń genetycz-
nych. „Dzieci ze schorzeniami ge-
netycznymi mają prawo do tego, by 
urodzić się i żyć wśród nas, by kochać 
i być kochanymi – napisali bisku-
pi Prezydium w wydanym Oświad-
czeniu. – Ważne jest tworzenie jak 
najbardziej przyjaznego klimatu 

społecznego dla dzieci z wadami ge-
netycznymi oraz dla ich rodziców” – 
podkreślają w dokumencie.

Oświadczenie Prezydium Kon-
ferencji Episkopatu Polski

Prezydium Episkopatu wyra-
ża wdzięczność wszystkim, którzy 
bronili i będą bronić życia od poczę-
cia do naturalnej śmierci. Kościół nie 
stanowi prawa w Polsce, ale domaga 
się pełnego poszanowania wolności 
sumienia parlamentarzystów w gło-
sowaniach. W skład Prezydium Epi-
skopatu wchodzą abp Józef Micha-
lik – przewodniczący Episkopatu, 
abp  Stanisław Gadecki – jego za-
stępca i bp Wojciech Polak – sekre-
tarz generalny Konferencji.

Polscy misjonarze dziękują 
Kościołowi w Polsce

Przewodniczący Komisji Episko-
patu Polski ds. Misji, bp Jerzy 

Mazur SVD i o. Kazimierz Szym-
czycha SVD, Sekretarz tej Komisji, 
odwiedzili polskich misjonarzy i mi-
sjonarki w Ghanie, w Togo i na Wy-
brzeżu Kości Słoniowej. Misjona-
rze wyrażają szczerą wdzięczność za 
każdą pamięć modlitewną i za ofia-
rowane w ich intencjach cierpienia. 
Przeżywając w Afryce i-naugura-
cję Roku Wiary, bp Mazur wzywał 
do radosnego przeżywania wiary 
i do dzielenia się nią z entuzjazmem. 
Misjonarzom i misjonarkom gratu-
lował misyjnego powołania. Jak re-
lacjonuje o. Szymczycha, polscy mi-
sjonarze i misjonarki podkreślali, że 
ich praca możliwa jest dzięki pomo-
cy Polaków i Polek z ojczyzny i poza 
jej granicami. Wielu mówiło, że 
wszystko co tutaj mogli zrealizować, 
stało się dzięki darom serca ich roda-
ków. Obecnie w Centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie do posługi 
w różnych częściach świata przygo-
towuje się 31 nowych misjonarzy. 

Na całym świecie, w 93 krajach pra-
cuje ok. 2,2 tys. polskich misjonarzy: 
świeckich, księży, zakonników i za-
konnic.

Konsekracja trzech wdów

Św. Jadwiga Śląska 
jako „przyjaciół-

ka Chrystusa” została 
wskazana za wzór do 
naśladowania trzem 
wdowom, które zostały 
konsekrowane 16  paź-
dziernika w Krakowie. 
W czasie uroczystej 
Mszy św., podczas któ-
rej kobiety przyjęły spe-

cjalne błogosławieństwo, diecezjalny 
duszpasterz wdów konsekrowanych 
ks. Kazimierz Skwierawski przed-
stawił do obrzędu błogosławieństwa 
trzy kandydatki – Krystynę, Tere-
sę i Marię. Eucharystii przewodni-
czył bp Grzegorz Ryś, który wygłosił 
także homilię. Po okresie kilkuletniej 
formacji, trzy wdowy zostały konse-
krowane i włączone w jeden z naj-
starszych stanów Kościoła. Od lat 
są one mocno zaangażowane w życie 
swoich parafii, a jako emerytki naj-
częściej pomagają swoim rodzinom, 
np. opiekując się wnukami. Po homi-
lii nastąpił obrzęd konsekracji. 

Kandydatki pozytywnie odpo-
wiedziały na pytania biskupa o chęć 
gorliwego naśladowania Chrystusa 
w czystości i posłuszeństwie woli Bo-
żej, trwania na modlitwie i czynieniu 
pokuty, pełnieniu uczynków miło-
sierdzia oraz ofiarowywania cierpie-
nia za zbawienie własne i innych. 
Po odśpiewaniu hymnu do Ducha 
Świętego nastąpiła uroczysta modli-
twa błogosławieństwa. Po niej biskup 
wręczył znaki przynależności do sta-
nu wdowiego: krzyż i księgę Liturgii 
godzin. Po zakończeniu Mszy św. 
zgromadzona rodzina i goście skła-
dali nowo konsekrowanym wdo-
wom życzenia i wręczyli białe róże.

W archidiecezji krakowskiej żyje 
12 wdów konsekrowanych. Dwie 
kolejne przygotowują się do tego ob-
rzędu.

Opracował Mirosław Henke  
na podstawie KAI
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w Jego objęciach nie sposób się okła-
mywać, ale te Jego objęcia właśnie 
mówią mi, informują mnie, są wiel-
kim sygnałem ze strony Pana Boga 
o Jego miłości. 

Wszystko co może nam zaofe-
rować świat z wszelkiego rodzaju 
pożądliwościami – chciwością, żą-
dzą, pychą – jest dla nas dostępne, 
ale też wiemy, że dzięki naszemu 
zawierzeniu, dzięki naszemu odda-
waniu się Panu Bogu przez Maryję, 
przez Jej Niepokalane Serce, przez te 
tajemnice różańca, że jeśli zacznie-
my to robić, zawierzać się, mod-
lić się za siebie, autentycznie, szcze-
rze to te pożądliwości nie będą nas 
mogły dosięgnąć, nie będą nas mo-
gły także uśmiercić dla nieba i to jest 
ważne. Bo trudno jest zrezygnować 
w tych czasach z możliwości odnie-
sienia sukcesu, kariery, zwłaszcza, 
kiedy widzimy to, na naszych oczach 
to się dzieje, te trąby medialne cią-
gle nas o tym informują, trudno jest 
zrezygnować właśnie z tego sukce-
su i kariery dzięki przebiegłości, roz-
pychaniu się łokciami, albo idąc po 
trupach do władzy. Trudno jest wy-
rzec się tych seksualnych okazji, któ-
re wabią przyjemnością. Trudno jest 
wyrzec się okazji do wzbogacenia 

się kosztem innych. Ale dzięki na-
szemu oddaniu osobistemu, polece-
niu się Panu Bogu również poprzez 
tę bardzo prostą modlitwę, jaką jest 
różaniec, dzięki temu, że wchodzimy 
w Słowo Boże, a modlitwa różańco-
wa jest rozważaniem Słowa Bożego, 
jeśli nam się to zacznie udawać, to te 
grzechy nie będą nas już mogły zabi-
jać dla nieba.

Dla wielu takie życie, o którym 
teraz mówię jest głupotą – sami 
to wiemy, sami tak czasem myśli-
my, mamy taką pokusę. Jest głupo-
tą, gdyż większość ludzi żyje w dą-
żeniu do władzy, do bogactwa, do 
przyjemności. Dla większości nor-
malną rzeczą jest gardzić innymi, 
wyśmiewać się, kpić z nich, poniżać 
– to jest przecież coś normalnego, ta-
kie są teraz wzorce. Pysznić się sobą 
to jest coś zupełnie oczywistego dla 
niektórych, że ja muszę to osiągnąć, 

Uroczystość Odpustu Parafial-
nego w tym roku jak zwykle 

przebiegła w świątecznej atmosfe-
rze. Nie zawiedli parafianie, którzy 
przybyli licznie na „imieniny swo-
jej Matki” – jak to ujął ksiądz pro-
boszcz i uczestniczyli w procesji po-
mimo dość mocnego deszczu. Nie 
zawiedli też goście – księża z sąsied-
nich parafii oraz zaproszony przez 
nas podczas rekolekcji ksiądz Bog-
dan Waliczek. Dopisała służba li-
turgiczna ołtarza oraz członkowie 
scholi starszej i młodszej, jak zwykle 
dobrze spisali się organizatorzy lote-
rii fantowej, nie wspominając o ko-
lorycie kramów odpustowych, które 

Odpust w deszczu

Tajemnica Maryi, tajemnica Jej 
pośrednictwa, tajemnice, które 

przeżywamy w różańcu prowadzą 
nas do tego, by spotkać się z Jezusem 
Chrystusem, bo największym prag-
nieniem naszej Matki jest to, żeby 
dać nam Jezusa i te wszystkie bła-
gania różańcowe są właśnie po to, 
żeby mieć zażyłość serca z Jezusem 
Chrystusem. Bo wtedy, kiedy mam 
tę zażyłość serca z Jezusem Chry-
stusem, to Bóg może mnie dotykać, 
może, jako najlepszy lekarz, leczyć 
moje życie, może mnie uzdrawiać. 
Bóg może wziąć to moje serce i na 
nowo je ukształtować, na nowo je 
stwarzać.

Prawda o nas jest może dla nas 
samych bardzo trudna. Coraz bar-

czyli z głowyZ niczego…

są zawsze. Trochę szkoda, że pomi-
mo niedzieli, w którą w tym roku 
dokładnie wypadał 7 października 
tak bardzo mało było dzieci w stro-
jach komunijnych i krakowskich. 
Cóż, może niektórym z nas znu-
dziło się już świętowanie? Dla tych, 
którzy z różnych powodów nie mo-
gli przybyć do świątyni przytacza-
my tym razem fragmenty bardzo 
dobrego kazania księdza Bogdana, 
który „z głowy, czyli z niczego” – jak 
często mawia ks. Edward, przybliżył 
nam wielkie wartości modlitwy ró-
żańcowej.

Redakcja

dziej obserwujemy też na świecie to, 
że ludzie żyją w takiej ucieczce przed 
byciem sobą i przed odkryciem tego 
kim tak naprawdę są i przed zgodą 
na siebie, na swój los, na swój krzyż. 
Człowiek nie chce przyjmować krzy-
ża, nie chce wchodzić w te tajemnice, 
które skądinąd zna choćby z modli-
twy różańcowej. Nie bardzo mamy 
ochotę wchodzić w te tajemnice ży-
cia Jezusa i Jego Matki. 

Potrzebujemy takiego dotknię-
cia, takiego uzdrowienia żeby od-
kryć znów na nowo kim jestem i po-
mimo tego, że stwierdzę że jestem 
człowiekiem słabym, grzesznym, 
kruchym bardzo, wątłym, uciekają-
cym przed Bogiem, że Bóg mnie ko-
cha, że Bóg mnie kocha cały czas, że 

ja muszę coś znaczyć. Większość lu-
dzi uważa, że trzeba być wolnym, że 
trzeba mieć dostęp do wszystkich 
możliwości, jakie ta „wolność” czło-
wiekowi daje. Cudzołożyć, może na-
wet iść jakąś ścieżką perwersji, de-
wiacji. Dla większości nie pożądać 
pieniędzy to głupota.

Z Maryją zbliżamy się do tej naj-
większej tajemnicy człowieka, jaka 
wpisana jest w tajemnicę życia Chry-
stusa, tajemnicy krzyża, a o krzy-
żu mówi nam święty Paweł bar-
dzo mocno: „Nauka bowiem krzyża 
głupstwem jest dla tych, co idą na 
zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, 
którzy dostępujemy zbawienia”. Je-
śli chcesz dostępować zbawienia, to 
wejdź w to „głupstwo” krzyża. Bóg 
cię do tego zaprasza, żebyś się nie bał 
przyjmować takiego życia, które jest 
trudne, ale ma sens. Bo co to jest twój 
krzyż? Krzyż to jest to miejsce w ży-
ciu, w którym twoje umieranie staje 
się twoim zbawieniem i ta, która jest 
przewodniczką w pielgrzymce wiary, 
jak nieraz słyszeliśmy o niej na Jas-
nej Górze choćby z ust Jana Pawła II, 
wzywa do zawierzenia. Być człowie-
kiem zawierzenia, to stanąć ze swo-
im własnym krzyżem przed Bogiem. 
Stanąć i powiedzieć -”Panie taki je-

stem i Ty mnie takiego kochasz. Ko-
chasz to moje tu i teraz”. My czasem 
mamy pokusę, żeby myśleć w kate-
goriach, jak powinno być, ale tak, jak 
powinno być może nigdy nie będzie. 
Bóg kocha cię w tym co jest i w tym 
jaki jesteś – takiego cię kocha i za-
prasza do tego zmagania się, odda-
wania się Jemu. Cudownym sposo-
bem i pewną drogą oddawania się 
jest zawierzenie się Matce Najświęt-
szej. Zawierzył jej swoje życie Błogo-
sławiony Jan Paweł II, zawierzył Pry-
mas Wyszyński, ty także możesz to 
uczynić. Dobrą drogą jest systema-
tyczne odmawianie różańca.

Dlaczego różaniec jest tak sku-
teczny? Ponieważ:

–  Stajesz wobec matki Bożej, któ-
rej przypominasz poprzez te słowa 
modlitwy Zdrowaś Mario Pozdro-
wienie Anielskie, a więc przypomi-
nasz Jej najpiękniejsza chwilę Jej ży-
cia. Ona właśnie wtedy otrzymała to 
Słowo Boga i to Słowo stało się Cia-
łem. Jak tobie ktoś przypomina naj-
piękniejszą chwilę twojego życia, jak 
ci jest przyjemnie, radośnie. 

–  Stajesz jak dziecko, które cią-
gle o coś pyta i chociaż czasem mat-
ka taka ziemska jest zmęczona, jak 
dziecko ciągle ją gdzieś tam posztur-
chuje, ciągle próbuje od niej uzyskać 
jakieś informacje, ale w sumie się cie-
szy, że to dziecko się rozwija, że zdo-
bywa coraz więcej wiedzy, że jest co-
raz mądrzejsze. Gdy więc tak z tym 
Zdrowaś…, Zdrowaś…, Zdrowaś…, 
ciągle przychodzimy do Maryi, to 
właśnie jesteśmy takim dzieckiem, 
które w tej ewangelicznej szkole mi-
łości się rozwija i Matka nasza się 
z tego cieszy.

–  Ciągłe powtarzanie tego Zdro-
waś Mario działa także egzorcyzmu-
jąco, bo to jest ta, która miażdży 
głowę węża. Jeśli jesteś w pokusach, 
w utrapieniach, trudno ci znieść ja-
kieś kuszenie – módl się tą modli-
twą. Szatan nie znosi jej obecności, 
musi pierzchnąć, musi odejść.

Spróbujmy po prostu to przyjąć, 
spróbujmy w taki sposób się zacho-
wywać, spróbujmy tak się modlić, 
bo najprościej będzie to sprawdzić 
w swoim własnym życiu. Zobaczy-
cie, że to jest prawda.

Ks. Waliczek

Wigilia Bożego Narodzenia w tra-
dycji polskiej posiada wyjątkowe 
znaczenie. Kościół z jednej strony 
zachęca do zachowania dawnych 
obyczajów ludowych związanych 
z tym wieczorem, z drugiej zaś 
strony usilnie zachęca o nieustan-
ne pogłębianie jego religijnego wy-
miaru. 

Przygotowanie 

24 grudnia, w Wigilię Bożego Na-
rodzenia, wspominamy Ada-

ma i Ewę. Tego dnia ubieramy cho-
inkę, która przypomina nam rajskie 
drzewo życia. Symbolizuje także 
krzyż, na którym Chrystus odkupił 
ludzkość. Pod choinką także składa 
się zwykle podarunki bożonarodze-
niowe. Płonąca świeca czy lampion 
swoim światłem zaprasza do wejścia 
Maryję i Józefa. Wyrazem otwarto-
ści wobec potrzebujących i podróż-
nych jest dodatkowe wolne miejsce 
przy stole. Jest ono także znakiem 
pamięci o bliskich zmarłych. Przy-
gotowując stół, pod białym obru-
sem można umieścić wiązkę siana. 
Ten powszechnie zachowywany na-
wet w miastach zwyczaj przypomina 
ubóstwo betlejemskiej groty oraz żłó-
bek, w którym na sianie Maryja zło-
żyła narodzonego Jezusa. 

Można wówczas odmówić na-
stępującą modlitwę: „Wszechmogą-
cy wieczny Boże, racz pobłogosławić 
to siano, które umieszczamy na sto-
le wigilijnym, przypominające nam 
ubóstwo groty betlejemskiej, w któ-
rej narodził się w ciele Twój Syn Jezus 
Chrystus i spraw, abyśmy nie trosz-
czyli się przesadnie o to, co mamy 
jeść lub pić, w co mamy się przy-
odziać, lecz abyśmy przede wszyst-
kim zabiegali o sprawy królestwa Bo-
żego i radowali się w naszej rodzinie 
ciągłą obecnością Twojego Syna Jezu-
sa Chrystusa, który z Tobą żyje i kró-
luje, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen”. 

Na stole umieszcza się talerzyk 
z opłatkami. 

Przebieg Wieczerzy
Z rozpoczęciem wieczerzy czeka 

się tradycyjnie aż do momentu poja-
wienia się pierwszej gwiazdy na nie-
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Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej

bie. Przypomina ona gwiazdę bet-
lejemską, która objawiła ludziom 
narodziny Syna Bożego. Wówczas 
rodzina gromadzi się wokół wigilij-
nego stołu i zapalane są światełka na 
choince. Można wspólnie zaśpiewać 
kolędę (Bóg się rodzi lub Wśród nocnej 
ciszy). 

Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, 
rozpoczyna: W imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Amen. 

Kochani, oto wspólnie obcho-
dzimy Wigilię Bożego Narodzenia. 
Dziękujemy Bogu Ojcu za to, że tak 
umiłował świat, że dał nam swojego 
Jednorodzonego Syna, który naro-
dził się z Maryi Dziewicy dla nasze-
go Zbawienia. Dziękujemy, że po-
zwolił nam po raz kolejny doczekać 
Świąt i przeżywać je w radości i wza-
jemnej miłości.

Ojciec lub Matka albo ktoś z do-
mowników zapala świecę i mówi: 
Światło Chrystusa na oświecenie 
mroków grzechu i zbawienie świata. 

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech 
będą dzięki. 

Następnie bierze do rąk Pismo 
Święte i mówi: Posłuchajmy słów 
Ewangelii według świętego Łukasza 
o narodzeniu Pana Jezusa (odczytuje 
się fragment Łk 2,1-20): 

„W owym czasie wyszło rozpo-
rządzenie Cezara Augusta, żeby 
przeprowadzić spis ludności w ca-
łym państwie. Pierwszy ten spis od-
był się wówczas, gdy wielkorządcą 

Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się 
więc wszyscy, aby się dać zapisać, 
każdy do swego miasta. Udał się tak-
że Józef z Galilei, z miasta Nazaret, 
do Judei, do miasta Dawidowego, 
zwanego Betlejem, ponieważ pocho-
dził z domu i rodu Dawida, żeby się 
dać zapisać z poślubioną sobie Ma-
ryją, która była brzemienna. 

Kiedy tam przebywali, nadszedł 
dla Maryi czas rozwiązania. Poro-
dziła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla nich miej-
sca w gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali 
w polu pasterze i trzymali straż noc-
ną nad swoją trzodą. Naraz stanął 
przy nich anioł Pański i chwała Pań-
ska zewsząd ich oświeciła, tak że bar-
dzo się przestraszyli. 

Lecz anioł rzekł do nich: »Nie 
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego 
narodu: dziś w mieście Dawida naro-
dził się wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem 
dla was: Znajdziecie Niemowlę, 
owinięte w pieluszki i leżące w żło-
bie«. I nagle przyłączyło się do anioła 
mnóstwo zastępów niebieskich, któ-
re wielbiły Boga słowami: »Chwa-
ła Bogu na wysokościach, a na ziemi 
pokój ludziom Jego upodobania«. 

Gdy aniołowie odeszli od nich do 
nieba, pasterze mówili nawzajem do 
siebie: »Pójdźmy do Betlejem i zo-

baczmy, co się tam zdarzyło i o czym 
nam Pan oznajmił«. Udali się też 
z pośpiechem i znaleźli Maryję, Jó-
zefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 
Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, 
co im zostało objawione o tym Dzie-
cięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, 
dziwili się temu, co im pasterze opo-
wiadali. 

Lecz Maryja zachowywa-
ła wszystkie te sprawy i rozważała 
je w swoim sercu. A pasterze wró-
cili, wielbiąc i wysławiając Boga za 
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im 
to było powiedziane”.

Po odczytaniu tekstu, na znak 
szacunku dla słowa Bożego, całuje się 
księgę Pisma Świętego i mówi: Bła-
gajmy teraz Dobrego Boga o błogo-
sławieństwo dla nas zgromadzonych 
na tej wieczerzy, dla naszych najbliż-
szych i przyjaciół rozsianych po świe-
cie, sąsiadów, wszystkich chorych, 
samotnych, głodujących, smutnych 
i nieszczęśliwych. Niech Bóg ześle 
wszystkim żyjącym potrzebne ła-
ski a naszym zmarłym udzieli prze-
baczenia grzechów i wprowadzi do 
swojego królestwa w niebie. Módlmy 
się o to słowami Jezusa. Ojcze nasz… 

Zawierzamy się też wstawienni-
ctwu Maryi, Świętej Bożej Rodzi-
cielki mówiąc: Zdrowaś Maryjo… 

Można wyjaśnić sens i znaczenie 
dzielenia się opłatkiem: Za chwilę 
przełamiemy się białym opłatkiem. 
Ten pochodzący z XVIII w. obyczaj 
polski nawiązuje do wczesnochrześ-
cijańskiej praktyki dzielenia się mię-
dzy sobą błogosławionym chlebem, 
który jest symbolem życia i pod-
trzymuje życie. Wyraża gotowość 
podzielenia się tym, co jest najcen-
niejsze i najbardziej potrzebne. Przy-
pomina nam także prawdę, że Jezus 
Chrystus narodzony dzisiaj w Bet-
lejem jest dla nas Chlebem z nieba 
i daje nam się w Najświętszej Eucha-
rystii, abyśmy mieli życie wieczne. 

Obrzędy błogosławieństw dosto-
sowane do zwyczajów diecezji pol-
skich przewidują specjalną modli-
twę nad opłatkiem. Ojciec rodziny 
ze złożonymi rękoma odmawia na-
stępującą modlitwę: „Błogosławiony 
jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo 
dzięki twojej hojności otrzymaliśmy 
chleb, który jest owocem ziemi i pra-
cy rąk ludzkich. Ty z miłości posła-

łeś na świat swojego Jednorodzone-
go Syna, który pod postacią chleba 
daje nam swoje Ciało jako pokarm 
i zadatek nieśmiertelności. Prosimy 
Cię, racz pobłogosławić nas wszyst-
kich i te opłatki, którymi będziemy 
się dzielić zwyczajem naszych ojców 
i składać sobie nawzajem świąteczne 
życzenia. Napełnij nasze serca życz-
liwością, miłością i pokojem, aby-
śmy codziennym postępowaniem 
potwierdzali to, co wypowiemy us-
tami. Panie, Boże, spraw, abyśmy 
byli dla siebie nawzajem dobrzy jak 
chleb, a w przyszłości mogli uczest-
niczyć w uczcie zbawionych w Two-
im królestwie. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen”. 

Następuje łamanie się opłat-
kiem. Ojciec rodziny składa życzenia 
wszystkim obecnym i przełamuje się 
opłatkiem najpierw z matką, a po-
tem z pozostałymi członkami rodzi-
ny. Wszyscy nawzajem składają so-
bie życzenia i wymieniają pocałunek 
serdeczności i pokoju. 

W czasie spożywania wiecze-
rzy wigilijnej należy zatroszczyć się 
o zachowanie rodzinnego i religijne-
go nastroju. Potrawy wigilijne po-
winny być postne, nie podaje się al-
koholu. Rezygnujemy z oglądania 
telewizji czy słuchania rozpraszają-
cej muzyki. Kiedy wieczerza wigi-
lijna dobiega końca, rozpoczynamy 
śpiew kolęd i wzajemne obdarowy-
wanie się upominkami. 

Po wieczerzy można odmówić 
następującą modlitwę: 

„Boże, nasz Ojcze dziękujemy Ci 
za dar Twojego Syna, narodzonego 
dla naszego zbawienia z Maryi Dzie-
wicy, dziękujemy Tobie za ten bło-
gosławiony wieczór, za dary, któ-
re spożyliśmy podczas Wieczerzy 
i wszelkie dobrodziejstwa, którymi 
nas z miłością obdarzasz dnia każ-
dego. Przez Chrystusa, Pana nasze-
go. Amen”. 

„Chwała Ojcu i Synowi, i Ducho-
wi Świętemu. Jak była na początku, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen”. 

Ukoronowaniem radosnego świę-
towania Wigilii Bożonarodzeniowej 
jest uczestnictwo w Pasterce, Mszy 
świętej sprawowanej o północy.

Bożena Henke

„Choruje ktoś wśród was? Niech 
sprowadzi kapłanów Kościoła, by się 
modlili nad nim i namaścili go ole-
jem w imię Pana. A modlitwa pełna 
wiary będzie dla chorego ratunkiem 
i Pan go podźwignie, a jeśliby popeł-
nił grzechy, będą mu odpuszczone.”

Jk 5,14-15

Dlaczego nie wezwaliście mnie 
wcześniej? Niejeden kapłan za-

daje takie właśnie pytanie rodzinie 
już zmarłego chorego. – No, bo to 
przecież ma być ostatnie namasz-
czenie. Takie na śmierć, więc cze-
kaliśmy do ostatniej chwili – od-
powiadają najczęściej. Nic bardziej 
mylnego. Sakrament namaszczenia 
chorych jest sakramentem żywych. 
Kościół naucza, że jest to sakra-
ment umocnienia i uzdrowienia. Jest 
on potrzebny nie tylko chorym, ale 
również ich bliskim we wspólnym 
przeżywaniu prawdy, że człowiek 
powołany jest do wspólnoty z Bo-
giem w wieczności.

Rytuał sakramentu namaszcze-
nia chorych jednoznacznie znosi 
dawne uściślenia dotyczące udzie-
lania tego sakramentu wyłącz-
nie w przypadku tzw. niebezpie-
czeństwa śmierci. Można go także 
udzielać chorym dzieciom. Można 
go  powtarzać. 

Nasz syn z racji bardzo ciężkie-
go stanu już dwa razy leżąc na in-
tensywnej terapii przyjął ten właś-
nie sakrament. Po raz pierwszy 
sama poprosiłam księdza kapelana 
o tę posługę, gdyż lekarze nie dawa-
li wielkich szans na przeżycie nasze-
mu synowi. Ksiądz przyszedł udzie-
lić sakramentu w niedzielę ok. godz. 
15.00, niestety nie mogliśmy przy 
tym być, ponieważ nie wiedzieliśmy, 
kiedy ksiądz przyjdzie. Gdy w na-
stępnym dniu przyjechaliśmy do-
wiedzieć się o stan zdrowia synka, 
dowiedzieliśmy się, że jest dużo le-
piej, a przełom nastąpił tuż po udzie-
leniu Sakramentu Namaszczenia 
Chorych. „My też wierzymy, że to 
działa” – powiedziała lekarka – „bo 
bardzo często się z tym spotyka-
my”. My też wierzymy, że to Pan 

podźwignął naszego Roberta, bo po 
tym wydarzeniu, mimo kolejnych 
operacji wracał zawsze do nas, a ob-
jęcie jego i całej naszej rodziny opieką 
Hospicjum Domowego im Ks. Józe-
fa Tischnera w Krakowie było praw-
dziwą łaską i dało nam możliwość 
poznania wielu wspaniałych ludzi, 
którzy starają się nam pomóc w or-
ganizowaniu normalnego życia po-
łączonego z opieką nad nieuleczalnie 
chorym dzieckiem. Robert jednak 
słabnie z roku na rok i właśnie w mi-
nione wakacje znów w ciężkim sta-
nie znalazł się na intensywnej tera-
pii. Pewnego dnia, gdy przyszłam go 
odwiedzić, przyszedł ksiądz z Naj-
świętszym Sakramentem, podszedł 
od razu do nas i zapytał wprost: „Czy 
mogę synowi udzielić Sakramen-
tu Namaszczenia Chorych?” Odpo-
wiedziałam, że oczywiście i po raz 
pierwszy w takiej bliskości uczestni-
czyłam w tym niezwykłym i pięk-
nym obrzędzie. W zupełnej ciszy, 
przerywanej jedynie pracą monito-

rów, wszyscy (pielęgniarki i mama 
dzieciątka przy sąsiednim małym 
łóżeczku) wysłuchali słów Pisma 
Świętego oraz modlitw towarzyszą-
cych temu sakramentowi. Po na-
maszczeniu syna przyjęłam Chry-
stusa w Eucharystii i ksiądz wyszedł. 
Podeszła wówczas do mnie mama 
maleństwa, które walczyło o życie 
w łóżeczku obok i spytała: „Proszę 
mi powiedzieć, czy ja mogę tu w szpi-
talu ochrzcić mojego synka i jak to 
mam zrobić?” Odpowiedziałam, że 
oczywiście i że powinna porozma-
wiać z księdzem, który przeszedł do 
następnej sali. Tak zrobiła. Naza-
jutrz malutki Eryk został ochrzczo-
ny w obecności rodziców, rodziców 
chrzestnych i całej rodziny, której 
z tej okazji pozwolono uczestniczyć 
w uroczystości. Nasz syn znów wró-
cił do domu. Eryczka czekały jeszcze 
operacje, ale jego rodzice częściej się 
uśmiechali i byli dobrej myśli. Tym 
razem Sakrament Namaszczenia 
Chorych okazał się łaską dla dwoj-
ga dzieci.

Bożena Henke

Namaszczenie chorych – niezwykła łaska
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Gdzie Twój dom, 
Mikołaju?

Czy istnieje św. Mikołaj? To py-
tanie zadawane, prędzej czy 

później, przez każde dziecko sta-
wiam sobie co roku, zaraz po tym jak 
z półek sklepowych znikają znicze, 
a pojawiają się dekoracje i świątecz-
ny szał. Bo z nastrojem często nie ma 
to już nic wspólnego.

Dzień, w którym biskup z Miry 
dostał w pracy awans i przeniósł się 
do działu reklamy potężnych kon-
sorcjów, co zaowocowało zmianą wi-
zerunku i zasad postępowania, stał 
się, jak to często bywa, początkiem 
jego końca. Najpierw zaczął rekla-
mować towary związane bezpośred-
nio ze świętami, a po kilku latach 
dosłownie wszystko. Sprzęt elektro-
niczny, szmatławe gazety, samocho-
dy i stacje benzynowe. O innych to-
warach nie wypada wspominać na 
szacownych łamach tego pisma.

Sukces oczywiście przewrócił mu 
w głowie. Zaczął często zmieniać 
ubranie (bywa nawet niebieski) oraz 
partnerki życiowe, które pojawiają 
się u jego boku w coraz krótszych su-
kienkach i głębszych dekoltach.

Zmiana towarzystwa zaowo-
cowała poważnymi konsekwencja-
mi w zakresie osobowości Miko-
łaja. Wiadomo, z kim przestajesz, 
takim się stajesz. Współczesny Mi-
kołaj, jakiego poznajemy z reklam 
i filmów ostatnich czasów, to prymi-
tyw, niezdara z trudem radzący so-
bie ze swoimi obowiązkami. Brzyd-
ko mówi, źle wygląda i na dodatek 
podobno wcale go nie ma.

Każde dziecko widzi, że Mikołaj 
przynoszący podarki biednym dzie-
ciom, ten piękny pan o szlachetnych 
ideałach, gdzieś się zapodział. Bied-
ne dzieci dostają pod choinkę mało, 
a bogate dużo. Te co mają góry za-
bawek, otrzymują kolejne stosy, 
a te bezskutecznie marzące o butach, 
książkach i lalkach jakoś dziwnie 

mniej. Ba! Są nawet podobno takie 
dzieci, które nic nie dostają.

Myślicie, że może były niegrzecz-
ne? Otóż właśnie nie. Mnóstwo ło-
buzów lekceważących rodziców, 
dręczących młodszych, pozbawio-
nych jakichkolwiek skrupułów, pre-
zenty dostaje, a niejedno grzecz-
ne dziecko nie. Czyżby decydowała 
o sprawie nie grzeczność, a zasob-
ność portfela rodziców?

Na tak obraźliwy dla św. Miko-
łaja wniosek nigdy się nie poważę, ale 
postanowiłam napisać do niego list 
wzorem każdego grzecznego dziec- 
ka. Coś w tej sprawie trzeba koniecz-
nie zrobić.

Gdzie Twój dom św. Mikołaju?
Czy w czasie długiej wędrówki przez 

stulecia zapomniałeś już, kim jesteś?
Kiedyś dawałeś biednym i robiłeś to 

w ukryciu. Nie oczekiwałeś wdzięczno-
ści, cieszyło cię czyste dobro, którego by-

łeś sprawcą. Czy tak nie mogłoby być 
także dzisiaj? Ludzi w trudnej sytuacji 
przecież nie brakuje, a w święta widać 
to w sposób szczególny.

Czy nie mógłbyś sprawić, żeby lu-
dzie w grudniową noc obdarowali nie 
tylko tych, co mają i tak nadto, ale tak-
że naprawdę potrzebujących? By zrobi-
li to w ukryciu, pokazując, że są jeszcze 
dobrzy ludzie na świecie. I by dali to, co 
potrzebne, a nie zawalające strych plu-
szaki czy produkty, którym się kończy 
data ważności.

Marzą mi się święta z ludzką do-
brocią w charakterze prezentu, za-
miast reklamowanych, zawsze zbyt 
drogich i bardzo często zbędnych rzeczy.

Kupno trafionego prezentu dlatego 
jest trudne, że wymaga czasu, pozna-
nia rzeczywistych potrzeb i marzeń bli-
skich nam osób. Wielu woli wydać dużo 
więcej, byle ominąć ten etap. Marzą mi 
się prezenty kupowane z namysłem, po-
woli, z miłością.

Miłość to czas. Jedyny sposób oka-
zania bliskim uczucia to poświęcenie 
im swojego czasu. Marzą mi się świę-
ta pełne wolno płynących chwil, dobre-
go humoru, spokojnego snu i niespiesz-
nych rozmów.

Postaraj się, Mikołaju! Bardzo Cię 
o to proszę.

Krystyna Mirek

Im większą życzliwość człowiek oka-
zuje Bogu, tym bardziej „rozbraja” 
Boga i przyspiesza Łaskę.

Niezaspokojone pragnienie po-
siadania potomstwa przez 

wiele lat odciskało się cierpieniem  
w życiu Abrahama i Sary. Zostali 
oni rodzicami dopiero w bardzo po-
deszłym wieku. Bóg sprawił, że dzie-
więćdziesięcioletnia Sara urodziła 
syna Abrahamowi, który miał lat 
sto. Historia tego biblijnego małżeń-
stwa i okoliczności przyjścia na świat 
Izaaka pozostałyby jedynie cieka-
wostką, gdyby nie to, że na ich tle 
możemy zobaczyć Abrahama, który 
wchodzi w relację z Panem Bogiem. 
Była to relacja żywa i dynamiczna, 
relacja wzajemna, która narastała 
w życzliwości. Po zawarciu przymie-
rza z Abrahamem – znakiem tego 
przymierza było obrzezanie – Bóg 
przychodzi do niego w gościnę. Pro-
ponuję przyjrzeć się bliżej temu, co 
się wydarzyło pod dębami Mamre.

W 17 rozdziale Księgi Rodzaju 
czytamy, że Abraham – dziewięć-
dziesięciodziewięcioletni starzec – 
poddaje obrzezaniu siebie i wszyst-
kich swych domowników płci 
męskiej po to, by być bliżej Boga. Bóg 
widział to, że Abraham jest goto-
wy dla Niego zranić siebie; jest goto-
wy przyjąć ból, by przypieczętować 
przyjaźń z Bogiem. Gdy Abraham 
usiadł przed namiotem w najgoręt-

szej porze dnia (cierpiący, gdyż ska-
leczony podczas obrzezania dorosły 
mężczyzna miał gorączkę przez kil-
ka dni), Pan postanowił go uchronić 
przed przyjmowaniem wizyt, aby 
ten nie musiał się trudzić. Bóg chciał 
ochronić cierpiącego Abrahama 
przed ludźmi mogącymi nadużyć 
jego gościnności. Wysłał więc anio-
łów, którzy przybrali ludzką postać, 
a ci zaczęli krążyć wokół namiotu 

Biblia dla 
dorosłych

Rdz 18, 1-12

Abrahama. Abraham jednak spoj-
rzał w ich stronę i dostrzegł – ten, 
kto dostrzega nie tylko widzi, ale po-
znaje to, co widzi – Abraham poznał 
Boga. Gdy ich zobaczył, podążył na 
spotkanie, by nie minęli jego namio-
tu. Oddał im pokłon do ziemi i za-
prosił do siebie. Następnie poszedł 
spiesznie do namiotu swej żony Sary 
i polecił jej prędko zrobić podpłomy-
ki z 3 miar mąki (każda miara to ok. 
7 kg mąki). 

Widzimy tu ogromne zaanga-
żowanie, poświęcenie, życzliwą goś-
cinność Abrahama. Potem starzec 
„podążył do trzody i wybrał tłuste 
i piękne cielę, dał je słudze, aby ten 
szybko je przyrządził”. W kolejnym 
wersie czytamy, że Abraham stawia 
przed swymi gośćmi twaróg, mle-
ko i przyrządzone cielę. Nie przy-
nosi podpłomyków przygotowanych 
przez Sarę. Dlaczego?

W dawnych komentarzach do 
tego fragmentu jest napisane, że Bóg 
tak szybko podziałał na fizjologię 
Sary, na jej kobiecość, iż zmiany hor-
monalne, które wiążą się z menstru-
acją, spowodowały, że ciasto się nie 
udało. W podpłomykach zrobił się 
zakalec, ponieważ zmienił się skład 
chemiczny potu Sary w związku ze 
zmianami w jej ciele. Dlatego też 
Abraham nie podał swoim gościom 
podpłomyków. Wprawdzie chleb się 
nie udał, ale udało się dziecko! 

Bóg, widząc życzliwość Abra-
hama, reaguje, nie pozostaje obojęt-
ny. Goście Abrahama pytają o Sarę, 
a następnie jeden z nich mówi: „O tej 
porze za rok znów wrócę do ciebie, 
twoja zaś żona Sara będzie miała 
wtedy syna”.

Z tego fragmentu możemy uczyć 
się o Bogu i o tym, jak z nim rozma-
wiać. Widzimy jak dobry jest Bóg 
i jak dobry staje się człowiek, gdy 
wchodzi w relację z dobrym Bogiem. 
Stajemy się lepsi, gdy obdarowuje-
my Boga dobrocią. Im większą życz-
liwość człowiek okazuje Bogu, tym 
bardziej „rozbraja” Boga i przyspiesza 
Łaskę.

Oprac. Anna Pasisz  
na podstawie rekolekcji wygłoszonych 

przez o. A. Pelanowskiego OSPPE
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Przyjechała z wahadełkami, lecz-
niczymi kamieniami oraz innymi 
gadżetami okultysty. Odprawiła 
swoje gusła, wzięła pieniądze i od-
jechała. Wróciła po jakimś czasie, 
aby powtórzyć seans. Wkrótce po-
tem zaczęły się dziać dziwne rze-
czy. 

Otaczająca nas rzeczywistość 
sprawiła, że zainteresowałem 

się metodami walki z okultyzmem. 
Nie myślałem o jakiejś samotnej 
krucjacie, lecz o reagowaniu na choć-
by najmniejszą obecność spirytyzmu 
w przestrzeni publicznej. Wiedzia-
łem, że to bardzo niebezpieczne, bo 
po przeciwnej stronie stoją nie tyl-
ko potężne koncerny, ale i siły du-
cha, które w bestialski sposób potra-
fią niszczyć życie człowieka. 

W roku 2009 objąłem stanowi-
sko dyrektora oddziału TVP w Kiel-
cach. Jedną z moich pierwszych de-
cyzji było wyrzucenie horoskopów 
z telegazety TVP. Nigdy nie zapo-
mnę mojego telefonu do centrali fir-
my z żądaniem usunięcia tych treści 
z telegazety ośrodka, którym kieru-
ję. Usłyszałem: „Żartujesz? Usunąć 
horoskopy? Przecież to najbardziej 
poczytna informacja zaraz po wia-
domościach”. Odparłem: „Właśnie 
dlatego macie natychmiast to usu-
nąć”. To był mój mały sukces, choć 
wiem, że to jedynie kropla w morzu. 

Gdy mieszkałem jeszcze w Lon-
dynie, zaangażowałem się jako po-
moc angielskim egzorcystom. O. Je-

remi Davies zaproponował, abym 
asystował mu w trakcie rytuału. To, 
co zobaczyłem, zmieniło moje ży-
cie. Pierwszy egzorcyzm (a właściwie 
modlitwa o uwolnienie), w którym 
uczestniczyłem, okazał się tak prze-
rażający, że uciekłem z zakrystii. 
Uciekłem nawet z kościoła. Wciąż 
słyszałem ten głos – zwierzęcy głos 
wydawany przez drobną dziewczyn-
kę. Nie byłem gotowy na takie do-
świadczenie. Wszystko co wiedzia-
łem o egzorcyzmach, znałem jedynie 
z filmów. Okazało się, że kino i duże 
hollywoodzkie produkcje nie są jedy-
nie wymysłem reżysera, lecz rzeczy-
wistością. To właśnie było najbar-
dziej przerażające. 

Pierwszą opętaną, którą pozna-
łem, była Monika. Jej rodzice, utrzy-
mujący się głównie z rolnictwa, to 
dobrzy, pokorni ludzie. Ojciec przy-
szedł do mnie i ze łzami w oczach 
błagał o pomoc w odnalezieniu eg-
zorcysty. Opowiedział mi, co odby-
wa się w ich domu od prawie dziesię-
ciu lat. 

Wszystko zaczęło się od choroby 
dziewczynki. Lekarze nie umieli po-
wiedzieć, co jej dolega, a ona z każ-
dym tygodniem była coraz słabsza. 
Rodzice za wszelką cenę chcieli rato-
wać życie dziecka. Poprosili o pomoc 
uzdrowicielkę z Hołowic, miejsco-
wości niedaleko Sandomierza. Przy-
jechała z wahadełkami, leczniczymi 
kamieniami oraz innymi gadżetami 
okultysty. Odprawiła swoje gusła, 
wzięła pieniądze i odjechała. Wró-
ciła po jakimś czasie, aby powtórzyć 
seans. 

Wkrótce potem zaczęły się dziać 
dziwne rzeczy. Monika zaczęła mó-
wić do siebie. Mówiła w różnych ję-
zykach, których nie znała. Dziw-
nym zachowaniom towarzyszyły 
bóle głowy i coraz mniejsza kontro-
la nad ciałem. W niedługim czasie 

dziewczynka zaczęła zachowywać 
się bardzo agresywnie w kościele. 
A wkrótce potem nie tylko nie mo-
gła wejść do kościoła, ale w ogóle nie 
była w stanie normalnie funkcjono-
wać. Piła własny mocz, bywały dni, 
a czasem tygodnie, że praktycznie 
nic nie jadła, aby w następnym mie-
siącu obżerać się i przytyć kilkadzie-
siąt kilogramów. W trakcie jednego 
z egzorcyzmów, które odprawiał ks. 
Jan Pędzioł z Wąwolnicy, ciało Mo-
niki zaczęło lewitować. Rodzice opo-
wiadając o tym, nie mieli żadnych 
wątpliwości. Matka dziewczynki 
opowiadała, że w nocy wielokrotnie 
dochodziło do aktów seksualnych, 
jakich demony dopuszczały się na 
Monice. Rodzice bezradnie przyglą-
dali się tym gwałtom, a Monika do-
słownie wyła z bólu. Był to po pro-
stu stosunek seksualny dwóch osób, 
z których jedna była niewidoczna. 
Gdy zapytałem, czy to możliwe, aby 
tak jednoznacznie to stwierdzić, do-
kładnie opisali, jak to wyglądało. In-
tymne części ciała Moniki odkształ-
cały się tak, jak ma to miejsce podczas 
zbliżenia, a całe ciało nie tyle się po-
ruszało, ile zmieniało kształt, tak jak 
podczas ściskania przez drugą osobę. 

Dramat rodziny trwa do dzisiaj. 
Przed napisaniem tego artykułu za-
dzwoniłem do rodziców Moniki, 
aby zapytać o zgodę na opisanie ich 
przypadku i wszystkiego, czego by-
łem świadkiem. Spytałem, co teraz 
dzieje się w ich domu. Matka wręcz 
zaniemówiła, gdy usłyszała mój głos. 
Okazało się, że dziś po raz pierwszy 
demon, ustami Moniki, wypowiadał 
wielokrotnie złorzeczenia pod moim 
adresem. Mimo że znamy się pra-
wie sześć lat, zdarzyło się to po raz 
pierwszy. Właśnie w dniu, kiedy pi-
sałem ten tekst… To jeszcze bardziej 
utwierdziło mnie w przekonaniu, że 
głównym frontem, na którym wal-
czymy, jest świat ducha. Każdy z nas 
jest żołnierzem. Od tego, ilu będzie 
ochotników na tej wojnie, zależy 
wygrana. Tu i teraz.

Fragment świadectwa Dominika 
Tarczyńskiego opublikowany  

na stronie http://www.gazetapolska.
pl/20761-politycy-i-okultysci

Bożena Henke

Bio? 
Energia
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Miss Polski 
2009 Anna 

Jamróz – przyzna-
je się do życia w czy-
stości przedmałżeń-
skiej, opowiada się za 
wartością czekania 

z seksem do ślubu. „Świat mody nie 
jest dobrym miejscem, by poczuć się 
piękniejszym, lepszym. Trzeba tam 
stawić czoła krytyce, czasem po-
niżeniu. Bez Boga nie uporałabym 
się z presją, na jaką byłam narażo-
na i nieustannym ocenianiem mojej 
osoby” (z przedmowy do polskiego 
wydania książki Idealna dziewczy-
na).

Modelka Jennifer Strickland – 
pracująca dla Giorgia Armaniego, 
której zdjęcia pojawiły się w Cosmo-
politan, Glamour, Vogue. Po nawró-
ceniu i założeniu rodziny jeździ na 
spotkania z kobietami, aby zachęcić 
je do osobistej relacji z Jezusem. Jest 
autorką książki Idealna dziewczyna. 
Historia życia słynnej modelki. „Odwa-
ga, z jaką stajemy przed Jezusem, jest 
olśniewająco piękna. Takiej urody 
nie można stworzyć za pomocą ma-
kijażu, fryzury, biżuterii czy wyszu-
kanego ubrania. Takiego piękna nie 
można wyprodukować. W świecie 
ogarniętym obsesją zewnętrznego 
wyglądu Bóg szuka ludzi, którzy nie 
boją się pokazać, co dzieje się w ich 
wnętrzu.”

Modelka Ania 
G ol ę d zi nowsk a 
– była narzeczo-
na siostrzeńca pre-
miera Włoch, Sil-
via Berlusconiego. 
Z Paolem Enri-
kiem Berettą zbu-

dowała związek oparty na czystości 
przedmałżeńskiej. Ania jest założy-
cielką ruchu Czyste Serca, po włosku 

Cuori Puri. Jest autorką książki Oca-
lona z piekła. Wyznania byłej modelki. 
„Moje flirty jak motyle żyły tylko je-
den dzień. Nie byłam w stanie zbudo-
wać trwałego związku. Byłam bardzo 
nieufna i przyzwyczajona do mojej 
wewnętrznej samotności. Nosiłam 
na sobie piętno sztuczności ludzkich 
relacji i dlatego wszystko działało we 
mnie na zasadzie automatu. Efekt był 
taki, że w końcu podjęłam decyzję: 
koniec z seksem. Pięknie jest rozma-
wiać, spierać się, słuchać nawzajem… 
i tego mi brakowało. Brakowało mi 
ludzi uczciwych, z otwartym sercem, 
pozbawionych złych i perwersyjnych 
myśli. Jeśli ktoś parę miesięcy wcześ-
niej powiedziałby mi, że przeżyję coś 
podobnego, to roześmiałabym się mu 
w twarz. Ja? Która byłam wrogiem 

księży i Kościoła?”

Miss Ameryki 
2003 Erika Harold 
– Podczas konkur-
su na najpiękniej-
szą kobietę Ame-
ryki kandydatki 
musiały zadeklaro-
wać, jaką ideę dla 
dobra innych lu-

dzi chcą propagować przez najbliż-
szy rok. Po wygraniu konkursu na 
szczeblu stanowym Miss Illinois, 
jurorzy zabronili Erice Harold star-
tu w finale ogólnokrajowym z jej do-
tychczasowym hasłem: „Seksualna 
abstynencja nastolatków: chroń sie-
bie, szanując siebie”. Mając do wy-
boru: albo wykluczenie z konkursu, 
albo zmianę hasła, dziewczyna zde-
cydowała się na to drugie i wybrała 
nową dewizę – przeciwstawiającą 
się agresji wśród nieletnich. Po zwy-
cięstwie w finale Miss America, Eri-
ca zorganizowała jednak konferen-
cję prasową, podczas której ujawniła, 
że została poddana presji przez ju-
rorów i nadal chce propagować czy-
stość przedmałżeńską. Oświadcze-
nie to wywołało konsternację jury. 
Sędziowie początkowo zamierzali 
zabronić Erice publicznego głoszenia 

pochwały wstrzemięźliwości seksu-
alnej. Pojawiła się nawet propozycja, 
by odebrać jej tytuł i koronę Miss. 
Wówczas jednak dało znać o sobie 
szerokie poparcie, jakiego udzieliło 
młodej piękności wielu Ameryka-
nów, wysyłając do komisji konkurso-
wej tysiące listów solidaryzujących 
się z Eriką. W końcu jurorzy zmu-
szeni zostali do zmiany stanowiska 
(„Przewodnik Katolicki” 27/2004).

Miss Missisippi Maggie John-
son – w swoim stanie wystąpi-
ła z hasłem: „Jesteś warta czekania: 
promowanie szacunku do siebie – 
abstynencja seksualna”. Przekonu-
je ona nastolatki, że to zachowanie 
wstrzemięźliwości, a nie wczesne po-
dejmowanie kontaktów seksualnych 
daje poczucie własnej wartości i po-
zwala uniknąć „złamania serca”.

Miss Tara Dawn Chri-
stensen z 1997  r. – Jej 
wystąpienie można 
obejrzeć w internecie, 
gdzie przyznaje się do 
wiary w Jezusa Chry-
stusa.

Lydia Playfoot – Decyzją sądu 
16-letnia Lydia Playfoot, uczenni-
ca liceum w Horsham, nie będzie 
mogła nosić do szkoły tzw. obrącz-
ki czystości, na której wygrawero-
wany jest cytat z Biblii zachęcający 
do przedmałżeńskiej wstrzemięź-
liwości seksualnej. Nastolatka zo-
stała wyrzucona z lekcji, ponieważ 
nie chciała wykonać polecenia na-
uczyciela nakazującego jej zdjąć 
obrączkę. Dziewczyna w obronie 
swoich należnych praw podała szko-
łę do sądu, oskarżając ją o prześlado-
wania religijne. Podczas rozprawy 
w sądzie adwokaci Lydii przekony-
wali, że zakaz wydany przez jej lice-
um stanowi rażące pogwałcenie pra-
wa do wyrażania „wolności myśli, 
sumienia i religii”, przynależnych do 
praw człowieka chronionych Euro-
pejską Konwencją o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolno-
ści.  Wielu młodych ludzi w Ame-
ryce nosi na palcu lewej ręki srebr-
ną obrączkę z napisem „Thess. 4:3-4”, 
który jest angielskim oznaczeniem 
wersetu z 1 Listu św. Pawła do Tesa-
loniczan: „Albowiem wolą Bożą jest 

W poszukiwa-
niu piękna…
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Większość z nich deklaruje że są 
katolikami, jednak smutna prawda 
wypływa na wierzch w kościołach, 
podczas Niedzielnej Liturgii.

Jestem obecnie w trakcie wy-
miany międzykulturowej w Bel-

gii. Belgia, jako „centrum Europy” 
wzbudza wiele sprzecznych emocji, 
częściej negatywnych niż pozytyw-
nych. Kojarzy się nam z różnego ro-
dzaju obostrzeniami unijnymi oraz 
sztucznymi traktatami międzyna-
rodowymi, próbującymi na siłę po-
łączyć w jedną całość tak różne od 
siebie kultury krajów członkowskich 
Unii Europejskiej. Spoglądając na ten 
kraj i wyrabiając sobie o nim opi-
nię, niejednokrotnie patrzymy przez 
pryzmat Brukselii. 

Jednakże Belgia, choć istotnie 
mała (odległość między dwoma naj-
bardziej oddalonymi od siebie krańc 
Belgii nie przekracza 300 km), jest 
bardzo bogata i zróżnicowana kul-
turowo. Składa się z trzech, prak-
tycznie niezależnych od siebie czę-
ści: Flandrii, Wspólnoty Niemieckiej 
oraz Walonii. Belgowie, jako ludzie 
otwarci i niezwykle gościnni, wiel-
ce mnie zaskoczyli. Ich wyżej wspo-
mniana gościnność, na każdym kro-
ku przypomina mi tę naszą polską, 
sławną gościnność sarmacką. Napo-
tyka się ją już na pierwszym kroku. 
W Belgii istnieje zwyczaj, że każdą 
osobę, z którą się wita, należy poca-

łować w policzek. Obyczaj ten funk-
cjonuje wszędzie: w pracy w szkole, 
między osobami płci przeciwnej oraz 
jednakiej (także między mężczyzna-
mi), nie zna także granic wieku. Jest 
na tyle ważny, że brak tego gestu au-
tomatycznie skutkuje konsternacją 
drugiej osoby. 

Większość Belgów deklaruje, że  
są katolikami, jednak smutna praw-
da wypływa na wierzch w kościo-
łach, podczas Niedzielnej Litur-
gii. Najczęściej jestem najmłodszą, 
spośród ok. 50 wiernych, osobą na 
Mszy św, w kościele św. Viktora, do 
którego uczęszczam, a mam 18 lat. 
Komunia, tak jak w większości kra-
jów zachodnich, przyjmowana jest 
na dłoń, a w rozdawaniu jej towa-
rzyszy zawsze przynajmniej jeden, 
czasem dwóch albo trzech, szafarzy 
świeckich. Jednak najbardziej zaska-
kująca jest kwestia księży. W Bel-
gii dostrzec można ogromny kryzys 
powołań do życia kapłańskiego i za-
konnego oraz działanie misjonarzy, 
szczególnie z krajów Afryki, w ra-
mach Dzieła Nowej Ewangelizacji. 
Któż z żyjących w XVI i XVII wie-
ku uwierzyłby, że w XXI, to nie Eu-
ropa będzie ewangelizowała Afrykę, 
ale Afryka Europę poprzez mło-
dych, pełnych energii i radosnej wia-
ry księży?

Belgowie pracują dużo. Prze-
ciętny Belg spędza w pracy około 
10 godzin dziennie, za to większość 

z nich nie pracuje w soboty i niedzie-
le. Ważny jest także dla nich „czas 
dla rodziny”. Wspólne posiłki są tu-
taj cenione i celebrowane. Codzien-
nie w okolicach godziny 18:00/19:00, 
cała rodzina spotyka się na obiedzie. 
Jest to także czas na rozmowę, pod-
sumowanie dnia. Każda osoba opo-
wiada o swoim dniu, jak go spędzi-
ła, ewentualnie o problemach. Są one 
rozwiązywane praktycznie zawsze 
na forum całej rodziny. Tak więc 
każdy członek rodziny może wyra-
zić swoją opinię. Razem szukają roz-
wiązań. 

Smutną prawdą jest to, że rozwo-
dy tutaj, to chleb powszedni. Bardzo 
łatwo jest dostać rozwód i „pełnych 
rodzin” jest niewiele. Jednak związ-
ki między krewnymi są bardzo sil-
ne. Rodzice często odwiedzają swoje 
dorosłe dzieci, nawet jeżeli mieszka-
ją daleko. Także dorosłe rodzeństwo 
odwiedza się często i spędza ze sobą 
czas podczas weekendów oraz dni 
wolnych od pracy.

Oczywiście na co dzień spo-
tykam się ze stereotypami na te-
mat Polaków. Najbardziej powsze-
dnie to: „Polacy piją dużo wódki” 
oraz „W Polsce jest ciągle zimno”. 
Mistrzem fałszywych stereotypów 
okazał się mój nauczyciel od geogra-
fii, który połączył oba i stwierdził że: 
„Polacy piją dużo wódki, bo jest tam 
ciągle zimno”. Czasami naprawdę 
trzeba wzbić się na szczyty opano-
wania i spokojnie, poprzez starannie, 
wcześniej wybrane argumenty, oba-
lić stereotypy, co stało się moją mi-
sją tutaj.

O samej Polsce wiedzą niewiele. 
Zresztą sami to przyznają. Z Polską 
kojarzy im się najczęściej Auschwitz 
oraz, co jest o wiele bardziej opty-
mistyczne, Kraków. Wielu z nich 
było w Krakowie. Wspominają tak-
że miło polskie potrawy, takie jak 
pierogi oraz pączki. Są to produkty 
najczęściej i najchętniej kupowane 
w polskich sklepach w Belgii. 

Moja szkoła to College Saint – 
Andre w Auvelais. Jest to połącze-
nie gimnazjum i liceum. Uczęsz-
czam do 6GB – klasy szóstej, 
ogólnokształcącej – odpowiednik 
3 klasy liceum ogólnokształcące-
go. Generalnie szkoła zaczęła się 
w środę, 5 września i pierwsza lek-

Cudze chwalicie…?
Belgia

wasze uświęcenie: powstrzymywa-
nie się od rozpusty, aby każdy umiał 
utrzymywać ciało własne w święto-
ści i we czci, a nie pożądliwej namięt-
ności jak to czynią nie znający Boga 
poganie” („Przewodnik Katolicki” 
2007).

Ruch Czystych Serc – RCS – 
szkoła – szkoła miłości i klinika czy-
stych serc, wydaje dwumiesięcznik 
„Miłujcie się”, organizuje rekolekcje 
w Gródku nad Dunajcem, prowa-
dzi prelekcje, spotkania formacyjne, 
promuje „pierścienie czystości”.

„Tylko Jezus mówi całą prawdę 
o seksie i miłości. On powołał nas do 
istnienia, abyśmy tu na ziemi dojrze-
wali do miłości, bo pełnia szczęścia 
to kochać i być kochanym miłością 
niezniszczalną. Zachowanie czysto-
ści przedmałżeńskiej i wolność od 
wszelkich nałogów, a przede wszyst-
kim pielęgnowanie relacji z Jezusem, 
poprzez m.in. codzienną modlitwę 
i życie sakramentalne (częstą Eucha-
rystię i regularną spowiedź św.), oraz 
podjęcie konkretnej pracy nad sobą 
– to sprawdzona droga do prawdzi-
wej – bo czystej – miłości.

Takie oddanie się Jezusowi sta-
ło się dla wielu z nas początkiem 
drogi wyjścia z nieuporządkowania 
w sferze seksualnej, a także z uzależ-
nień od nikotyny, alkoholu czy nar-
kotyków. Jezus czeka 24 h na dobę 
w sakramencie pojednania, by prze-
baczyć wszystkie grzechy i przywró-
cić czystość serca tym, którzy ufają 
w Jego nieskończone miłosierdzie.”

„Nie ma przypadków bezna-
dziejnych, ponieważ On uzdra-
wia z największych ran, podnosi 
z największych upadków i rozwiązu-
je najtrudniejsze sytuacje.

Dla Jezusa nie ma sytuacji bez 
wyjścia!

On może uleczyć nawet najbar-
dziej poranione serce!”

Beata Mądra

Około 13 tys. osób uczestniczyło 
w ewangelizacji Krakowa, któ-

ra od 19 do 21 października odbywa-
ła się na stadionie piłkarskim Cra-
covii oraz w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach, pod 
hasłem „Bliżej, Mocniej, Więcej” (za-
praszaliśmy do uczestnictwa w tym 
wydarzeniu w poprzednim nume-
rze). Również nasi parafianie uczest-
niczyli w tym wydarzeniu.

Zdaniem uczestników spotka-
nie było to wyjątkowe wydarzenie, 
jakiego w Krakowie jeszcze nie było. 
Podkreślali, że nie był to show, ale 
wielka, wspólna modlitwa i rozwa-
żanie słów Jezusa. Przytaczamy kil-
ka opinii uczestników spotkania:

„Udział w wydarzeniach ewan-
gelizacji miasta był niesamowitym 
doświadczeniem. Byłam pod wraże-
niem formy, w jakiej Kościół dotarł 
do tysięcy młodych osób. Pojawiło się 
tam mnóstwo osób w moim wieku, 
studentów, pracujących już… także 
takich, którzy być może na co dzień 
sceptycznie podchodzą do kwestii 
wiary, jestem jednak przekonana że 
to spotkanie było dla nich okazją do 
przemyśleń na ten temat i zatrzyma-
nia się na chwilę w biegu codziennego 
życia. Sama miałam ważne osobiste 
przemyślenia dotyczące mojego życia 
i miejsca, które zajmuje w nim wia-
ra i Bóg. Myślę, że podobne odczucia 
miało wiele zebranych tam osób”.

Gosia

„Poruszyło mną, kiedy ks. bp. Ryś 
wyjaśniał Ewangelię o łodzi na je-
ziorze, burzy i pojawieniu się Jezu-
sa kroczącego po wodzie. Ucznio-
wie przestraszyli się, że widzą zjawę. 
Kiedy Jezus powiedział, żeby się nie 
bali, św. Piotr powiedział: »Panie, je-
śli to Ty Jesteś, każ mi przyjść do sie-
bie po wodzie«. Nie ucisz burzę, po-
naprawiaj to co się psuje, ale Panie, 
rozkaż mi, abym przyszedł. 

Dokładnie tak się stało, że to ja 
stanąłem na wprost Jezusa i powtó-
rzyłem słowa św. Piotra »Panie, jeśli 
to TY, każ mi przyjść do Siebie po 
wodzie«. Nic nie było ważne. Tylko 
Jezus. Wczoraj dotarło do mnie, że 
tak naprawdę, sam fakt bycia w Kra-
kowie był już odpowiedzią na ten 
rozkaz. Później w asyście, z kadzid-

łami przez środek boiska szedł Jezus. 
Sam osobiście. Całym ciałem czuć 
było Jego majestat i obecność. Kie-
dy otwieram oczy, widzę kapłana 
z Najświętszym Sakramentem, kie-
dy zamykam Oczami duszy widzę 
Jezusa. To było niesamowite spotka-
nie. Jechaliśmy tam niby do posługi, 
a na miejscu okazało się, że Pan Jezus 
zaprosił nas jak honorowych gości.” 

Marek

„Niesamowite doświadczenie być 
na takim spotkaniu. Myślałam, że 
ciężko będzie dotrzeć do takiego tłu-
mu zgromadzonego na tak wielkim 
obiekcie, żeby nie zrobić z tego ja-
kieś klasycznej imprezy masowej. Na 
szczęście Pan Jezus uświadomił mi, 
jak bardzo się myliłam. Te najpięk-
niejsze momenty spotkania dla mnie 
to chyba przejście Pana Jezusa w po-
kaźnej asyście i widok pewnie ponad 
setki lub lepiej kapłanów ustawio-
nych wokół murawy i spowiadają-
cych tyle osób. Chwała Panu, że mia-
łam łaskę tam być”.

Asia

„Było pięknie, wspaniale, szko-
da, że nie było nas więcej. Niestety 
na takie spotkania przychodzą tylko 
ci, którzy są już choć trochę zewan-
gelizowani. W Łagiewnikach jedynie 
małe niedopatrzenie – słabe nagłoś-
nienie. Wiele osób na zewnątrz pra-
wie nic nie słyszało”.

Gosia

„Piękne przeżycie duchowe, ra-
dość ze spotkania z Jezusem, nie tyl-
ko moja, ale wielu moich znajomych 
spoza wspólnoty, którzy zachęce-
ni do wzięcia udziału opowiada-
ją – <<przeżyłam coś fantastyczne-
go, »To pokarm dla duszy«, piękne 
i pełne głębokiej treści pieśni, brako-
wało mi czegoś takiego, zachwyceni 
organizacją i prowadzeniem spot-
kania z radością oczekujemy na na-
stępne.”

Gienia K.
Opr. Monika Syguła

Bliżej, Mocniej, 
Więcej – relacje 
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cja była lekcją organizacyjną, pro-
wadzoną przez nauczyciela „tytu-
larnego”. Nie jest to wychowawca, 
taki jak w Polsce. Zajmuje się on tyl-
ko sprawami administracyjnymi 
i dokumentacją osób z podległej mu 
klasy. Nie ma także „lekcji wycho-
wawczych”. Na pierwszej lekcji każ-
dy z uczniów otrzymał „Dziennik 
klasy”. Jest to stuczterostronicowa, 
w formacie A4 książka, w której na-
leży wpisywać tematy i oceny oraz 
plan lekcji na dany tydzień – nie ma 
bowiem stałego planu lekcji. Pod-
czas weekendu trzeba sprawdzać 
plan lekcji na bieżący tydzień, na 
stronie internetowej szkoły. Pierw-
sza lekcja zaczyna się, nie jak w Pol-
sce o 8:00, lecz o 8:30. Wszyscy ucz-
niowie gromadzą się na placu przed 
budynkiem szkoły (nawet jak pada 
deszcz) wraz z pierwszym dzwon-
kiem i czekają na drugi dzwonek, 
po którym pojawiają się nauczyciele. 
Trzeba być czujnym, aby w kilku-
setosobowym tłumie znaleźć swo-
ją klasę (lub grupę – bowiem na 
przedmiotach „do wyboru” są ucz-
niowie z różnych klas) i swojego na-
uczyciela. Następnie nauczyciel pro-
wadzi uczniów do sali i zaczyna się 
lekcja. Przerwy także są specyficz-
ne. Nie ma przerw po każdej lekcji. 

Lekcje są prowadzone w blokach po 
dwie w każdym, a każda lekcja trwa 
pięćdziesiąt minut. Tak więc po 
pierwszych dwóch lekcjach (sto mi-
nut) jest pierwsza przerwa, tzw. „re-
kreacja”, która trwa piętnaście mi-
nut. Po następnych dwóch lekcjach 
jest druga „przerwa”, tzw. „Przerwa 
na lunch”, która trwa czterdzieści 
minut. Podczas tej przerwy ucznio-
wie gromadzą się na stołówkach. Są 
dwie: jedna, ogromna jest dla klas 
1–4, a druga, mniejsza, dla klas 5 i 6. 
W tej ostatniej jest bardzo kame-
ralnie. Znajduje się tam wieża, któ-
rą włączamy podczas przerw lub 
„okienek” (pustych lekcji, bez zajęć), 
a ściany pokryte są graffiti z napi-
sem: CSA (College Saint – Andre). 
Jest tam także darmowe połączenie 
wi-fi. Następne dwa bloki lekcyjne 
przedzielone są piętnastominutową 
„Rekreacją”. Maksymalnie można 
mieć osiem lekcji. Wtedy kończy się 
o 16:25.

Moim ulubionym dniem tygo-
dnia jest środa, bowiem w ten dzień,  
w całej Belgii, lekcje kończą się w po-
łudnie – przed godz. 13:00. Po lek-

cjach czas spędza się najczęściej 
z przyjaciółmi, np. idąc do restaura-
cji na sławne belgijskie frytki z ma-
jonezem lub uprawiając sport, który 
w Belgii jest bardzo rozpowszech-
niony.  W ciągu roku szkolnego jest 
kilka punktów stałych, jak np. Kon-
cert Kolęd przed przerwą świątecz-
ną oraz „Bal wyjścia” dla klas 6 – od-
powiednik naszej studniówki. Wraz 
z nim pojawia się kolejna kwestia, 
w Belgii nie ma matury. Dwa razy 
w ciągu roku, to jest przed Świętami 
Bożego Narodzenia oraz w czerwcu, 
na każdym roku, są egzaminy zali-
czeniowe ze wszystkich przedmio-
tów. Nie zmienia to faktu, że w ciągu 
semestru jest mnóstwo sprawdzia-
nów i kartkówek. Po zdaniu egza-
minów na koniec 6 klasy i obronie 
pracy dyplomowej, odbywa się cere-
monia odebrania dyplomów ukoń-
czenia College’u, wzorowana na 
amerykańskiej. 

Barbara Henke

Cudze chwalicie…?
Belgia

Gdy na niebie wśród zimowej, mroźnej ci-
szy błyśnie gwiazda, niech narodzi się zbawie-
nie w każdej duszy.

Boży pokój niech zagości w każdym sercu, 
niech zagości w życiu wiara co góry przenosi, 
nadzieja która nie gaśnie i  miłość w każdej ilo-
ści, niech światło Nowonarodzonego Chrystu-
sa prowadzi nas przez życie do wieczności.

Radosnych Świąt 
w gronie rodzinnym 

życzy Redakcja.
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Wyobraźmy sobie, że jest pięk-
na, gwiaździsta, ciepła noc 

– nawet bardzo ciepła – bo na ter-
mometrze mamy jakieś 30–35 st. 
Idąc drogą widzimy kwitnące drze-
wa, palmy z kokosami, ludzi ubra-
nych w letnie stroje. Tak – jesteśmy 
w tropiku – a dokładniej na połu-
dniu Meksyku w stanie Oaxaca nad 
wybrzeżem Pacyfiku. A teraz posta-
rajmy się wyobrazić sobie jeszcze jed-
no – jest końcówka grudnia i w takiej 
atmosferze i temperaturze (!) udaje-
my się do Kościoła na Pasterkę Bożo-
narodzeniową. Prawda, że trudno to 
sobie wyobrazić? A jednak są takie 
miejsca na świecie, gdzie w takiej lub 
podobnej aurze przeżywa się święta 
Bożego Narodzenia.

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!

Może teraz trochę o mnie. Mam 
na imię Tomek, jestem Misjonarzem 
Oblatem Maryi Niepokalanej i już 
ponad trzy lata pracuję w Meksy-
ku. W tym roku to już moje czwar-
te święta Bożego Narodzenia, które 
będę przeżywał z dala od Ojczyzny 
i od polskich tradycji.

Zatem jak tu jest. 
Parafia San Pedro Huamelula, 

która rozciąga się wzdłuż wybrzeża, 
liczy sobie 42 wspólnoty, są to gene-
ralnie ludzie biedni. Jest to też tery-
torialnie największa parafia w die-
cezji Tehuantepec. Pracuje nas tu 
trzech kapłanów – zatem trzeba so-
bie wyobrazić i kolejną rzecz – a mia-
nowicie, że w te święta nie wszyscy 
będą mogli wraz z kapłanem spra-
wować w swojej wspólnocie Paster-
kę czy choćby Mszę w Boże Naro-
dzenie. Kolejna rzecz, która może 
zaskoczyć – nie spożywa się tu wie-
czerzy Wigilijnej, nie łamie się opłat-
kiem, nie ma choinek przystrojonych 
w domach czy kaplicach – po prostu 
nie ma takich tradycji. Ze zwycza-
jów, które znamy, są tu Jasełka czy 
pieśni o tematyce bożonarodzenio-
wej. 

A co nowego? 

Tutejsi mieszkańcy w Adwen-
cie aż do nocy wigilijnej, każde-
go dnia chodzą po wiosce i szuka-
ją Posady. Wygląda to następująco: 
gromadzą się wieczorem pod kapli-
cą z figurkami Maryi i Józefa i wy-
ruszają śpiewając do umówionego 
wcześniej domu, by prosić o gościnę 
dla brzemiennej Matki Bożej. I tak 
każdego dnia, oczywiście wśród szu-
kających jest dużo dzieci, które go-
spodarze później obdarowują słody-
czami. Zawsze pod drzwiami gdzie 
ma zostać przyjęta Maryja z Józe-
fem śpiewa się pieśń na dwa chórki, 
jeden przed drzwiami prosi, a dru-
gi w środku domu odpowiada ocią-
gając się z otwarciem drzwi. Ostat-
nie szukanie Posady odbywa się przy 

drzwiach kaplicy, gdzie po śpiewach 
do przygotowanej stajenki wnosi się 
figurkę Maryi i Józefa. A w nocy, je-
śli jest obecny kapłan, podczas pro-
cesji na wejście wnosi się Dzieciątko 
Jezus. Jedną z rzeczy, które mnie za-
skoczyły był fakt, że podczas procesji 
do kaplicy wsnosi się kilkanaście fi-
gurek Dzieciątka Jezus. Jednak póź-
niej okazało się, że niepotrzebnie się 
martwiłem, gdzie umieścić tyle figu-
rek. Wiele rodzin  przyniosło swoje 
Dzieciątko, by je poświęcić i po Mszy 
świętej zanieść do swojego domu.

Pozdrawiam wszystkich serdecz-
nie w tym świątecznym czasie i ży-
czę pięknych, rodzinnych i z wiarą 
przeżywanych Świąt Bożego Naro-
dzenia. Szczęść Boże!

o. Tomasz Szafrański OMI

Wyobraźmy sobie…
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Pewnych rzeczy można się 
nauczyć tylko od słabszych…

„Jeśli Pan Bóg zechce zabrać nasze 
dziecko do siebie – myśleli – to tak 
się stanie. Ale niech to będzie Jego 
wola.”

Ania i Zbyszek Kasprzykowie 
z Krakowa już w piątym mie-

siącu ciąży wiedzieli, że nie jest do-
brze. Co prawda ich syn przybywał 
na wadze i pluskał się w wodach pło-
dowych beztrosko jak rybka, ale le-
karze wiedzieli swoje.

Agenezja ciała modzelowatego 
(ACC – wada wrodzona przodo-
mózgowia) i przepuklina przepono-
wa – to wystarczające powody, aby 
przerwać ciążę ze wskazań medycz-
nych. Ania i Zbyszek nie zdecydo-
wali się. „Jeśli Pan Bóg zechce zabrać 
nasze dziecko do siebie – myśleli – 
to tak się stanie. Ale niech to będzie 
Jego wola.”

Karolek urodził się 3 sierpnia 
2005 roku i, tak jak przewidzieli spe-
cjaliści, od razu zaczęły się kłopoty.

„Jeśli chce go pan ochrzcić, to nie 
ma na co czekać” – poradził Zbysz-
kowi lekarz. Dwa mocne, męskie 
imiona: Karol i Michał – to pierw-
szy prezent ojca dla syna. Jeszcze 
tylko pełne czułości przytulenie 
i w drogę.

Na oddział intensywnej tera-
pii Uniwersyteckiego Szpitala Dzie-
cięcego w Krakowie Karolek trafił 
w stanie krytycznym. Po kolejnych 
badaniach okazało się, że oprócz 
przepukliny przeponowej i agenezji 
ciała modzelowatego ma wadę ser-
ca, niedomykalność nagłośni i głębo-
ki niedosłuch graniczący z zupełną 
głuchotą. Sporo jak na jednego, ma-
łego człowieka.

Rokowania lekarskie nie napa-
wały nadzieją: kilkanaście, może 
kilkadziesiąt dni życia. Dobrze, że 
Mały tego nie słyszał, bo w błogiej 
nieświadomości żył i żył… Po pię-
ciu miesiącach został przeniesio-
ny z intensywnej terapii na oddział, 
który stał się jego domem na dwana-
ście miesięcy. A tam, jak w piosen-
ce: szczypta zachwytu, łyk cierpie-
nia. „Karol je z butelki, hura! Ojej, 
krztusi się i zwraca” – to przez ten 
refluks i niedomykalność nagłośni… 
Potrzebna będzie gastrostomia. „No 
trudno. Ale za to… schodzimy z re-
spiratora! (urządzenie wspomagające 

oddychanie). Jejku! Dusi się! Wraca-
my. Pędem!”

Taka huśtawka, wykańczają-
ca dorosłych, na ulubieńcu oddzia-
łu zdawała się nie robić wrażenia. 
W szpitalu też można nauczyć się 
pożytecznych rzeczy, na przykład 
wentylowania się za pomocą rurki 
od respiratora, podawania sobie za-
bawek nogami, przewracania kartek 
w książeczkach.

Właściwie, gdyby nie nadciśnie-
nie płucne, można by zabrać Małe-
go do domu. „Ryzyko polega na tym 
– tłumaczyli lekarze – że ostra nie-
wydolność oddechowo-krążeniowa 
może pojawić się w każdej chwili.” 
Mimo to długo oczekiwana decyzja 
w końcu zapadła – Karolek wycho-
dzi do domu! Oczywiście z respira-
torem.

Przez pierwsze dni Karol z zain-
teresowaniem poznawał nowe miej-
sce, czyli własny dom, a po dziewię-
ciu miesiącach od wyjścia ze szpitala 
wyruszył z rodzicami w swoją pierw-
szą wielką podróż. Do Włoch, na 
ślub jedynej siostry mamy. Taka wy-
prawa była wyzwaniem. Ale okazało 
się, że z respiratorem można podró-
żować, a świat wcale nie zamyka się 
przed małym, dzielnym Karolem. 
Było tak, jakby Pan Bóg uśmiechnął 
się i szepnął: „Odwagi”.

1 listopada 2007 roku Karolek 
ostatecznie pożegnał się z respirato-
rem, a parę miesięcy później z rur-
ką tracheostomijną. Powoli zaczął 
też dostrzegać, do czego mogą służyć 
nóżki.

Mama Ania nigdy nie zapomni 
jego miny, gdy po wszczepieniu im-
planta ślimakowego usłyszał pierw-
sze dźwięki. To było jak nowe naro-
dziny. Nareszcie mógł usłyszeć głosy 
mamy i taty, stukanie końskich ko-
pyt czy fascynujący odgłos pracują-
cej śmieciarki. Dużo czasu upłynie, 
zanim zacznie mówić, ale tato za-
pisał się na studia logopedyczne, aby 
mu w tym skutecznie pomóc.

Dziś Karolek jest dzielnym ucz-
niem i poważnym starszym bratem 
maleńkiej, zdrowej jak rydz Zosi. 
Sam oddycha, a po nadciśnieniu nie 
zostało śladu, choć miało się nigdy 
nie cofnąć… Oczywiście, nadal po-
trzebuje ciągłej specjalistycznej opie-
ki, ale na szczęście Pan Bóg czuwa 
i Karolek nie narzeka na brak zainte-
resowania swoją osobą. Lekarze, pie-
lęgniarki, rehabilitant, psycholog sta-
rają się, aby żyło mu się coraz lepiej.

„Ktoś powiedział, że pewnych 
rzeczy można się nauczyć tylko od 
słabszych. To prawda – zamyśla się 
Ania. – Nasz mały, dzielny synek 
nauczył nas, że zdrowie nie jest waż-
niejsze niż wewnętrzny pokój i pogo-
da ducha.” Oby dzielnemu Karolko-
wi nigdy tego nie brakło!

Monika Syguła
na podstawie: Dzielny Kaszalot Bu, 

Ewa Stadtmüller,  
„Magazyn Familia”, nr 3/10.

Więcej o Karolu i jego rodzinie – 
na blogu pisanym przez jego mamę: 
www.lobzovkajestdzis.blogspot.com

Danuta Siedzikówna urodzi-
ła się 13 września 1928 r. we 

wsi Głuszczewina na Podlasiu. Wy-
chowała się w rodzinie o tradycjach 
patriotycznych. W czasie II wojny 
światowej cała rodzina Siedzików 
zaangażowana była w działalność 
konspiracyjną. Ojciec Wacław Sie-
dzik pochodził ze szlachty podlaskiej 
o tradycjach powstańczych. Jako 
student Politechniki w Petersburgu 
w 1913 r. został zesłany na Sybir za 
uczestnictwo w polskiej organizacji 
niepodległościowej. Wrócił dopiero 
w 1926 r. Był leśniczym w Olchów-
ce. Deportowany przez NKWD 
w 1940  r. Od 1941 r. żołnierz gen. 
Wł. Andersa, zmarł w Teheranie 
w 1942  r. Matka Eugenia z Tymiń-
skich, spokrewniona z rodziną Piotra 
Orzeszki, męża pisarki Elizy Orzesz-
kowej, po deportacji męża została 
usunięta z leśniczówki. Należała do 
siatki terenowej AK. Aresztowana 
przez gestapo w listopadzie 1942 r., 
po ciężkim śledztwie została zamor-
dowana we wrześniu 1943 r.

Po aresztowaniu matki, 15-let-
nia Danuta wraz ze swoją siostrą 
Wiesią wstąpiła do AK, gdzie odby-

ła szkolenie medyczne. Pseudonim 
„Inka” przybrała na pamiątkę szkol-
nej przyjaźni. Po przejściu frontu 
podjęła pracę kancelistki w nadleś-
nictwie Hajnówka. Została areszto-
wana w kwietniu 1945 r. wraz z in-
nymi pracownikami nadleśnictwa 
przez grupę NKWD -UB za współ-
pracę z antykomunistycznym pod-
ziemiem. Uwolniona z konwoju 
przez operujący na tym terenie pa-
trol wileńskiej AK, została sanita-
riuszką w oddziale Stanisława Wo-
łoncieja „Konusa”, potem w szwadro-
nach por. Jana Mazura „Piasta” i por. 
Mariana Plucińskiego „Mścisława”. 
Przez krótki czas jej przełożonym 
był także por. Leon Bednar „Nowi-
na”, zastępca „Łupaszki”, znany póź-
niej jako Paweł Jasienica.

Na przełomie 1945–1946, zaopa-
trzona w dokumenty na nazwisko 
Danuta Obuchowicz, podjęła pra-
cę w nadleśnictwie Miłomłyn pow. 
Ostróda. Wiosną 1946 r. nawiąza-
ła kontakt z ppor. Zdzisławem Ba-
dochą „Żelaznym”, dowódcą jed-
nego ze szwadronów słynnej 5 Wi-
leńskiej Brygady AK mjr Zygmunta 
Szyndzielarza „Łupaszki”, który jak 
wielu innych wybitnych dowódców 
AK czy Narodowych Sił Zbrojnych 
uznał okupację Polski przez Sowie-
tów jako stan przejściowy i podjął 
dramatyczną walkę z NKWD, UB, 
KBW i sowieckimi konfidentami 
na Podlasiu, później na Pomorzu. Po 

śmierci „Żelaznego”, zabitego pod-
czas obławy UB, została wysłana po 
zaopatrzenie medyczne dla szwadro-
nu do Gdańska i tam została aresz-
towana rankiem 20 VII 1946 r., a na-
stępnie umieszczona w pawilonie V 
więzienia w Gdańsku jako więzień 
specjalny. 

Podczas przesłuchań dziewczy-
nę torturowano i dręczono psychicz-
nie, mimo tego nie podała żadne-
go ze znanych jej adresów konspi-
racyjnych. Po sfingowanym procesie 
3.VIII.1946 r. Inka została skaza-
na na karę śmierci przez Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Gdańsku. Zarzu-
cono jej nakłanianie do rozstrzela-
nia dwóch funkcjonariuszy UB pod-
czas akcji szwadronu w Tulicach pod 
Sztumem. Oskarżenie było całkowi-
cie absurdalne. Nie brano pod uwagę 
jej wieku (była nieletnia). Rozbież-
ności w zakresie jej udziału w starciu 
pomiędzy partyzantami a UB i MO 
pojawiły się zresztą w zeznaniach sa-
mych policjantów.

Ostatecznie nawet stalinowski 
sąd stwierdził, że „Inka” nie brała bez-
pośredniego udziału w zabójstwach. 
Mimo to wymierzył jej karę śmierci. 
Rankiem 28 sierpnia 1946 r., na 6 dni 
przed 18. urodzinami, Danka Siedzi-
kówna „Inka” została rozstrzelana 
wraz z Feliksem Salmanowiczem ps. 
„Zagończyk”. Miejsce pochówku ciał 
jest nieznane.

11 listopada 2006 r. Danuta Sie-
dzikówna „Inka” została pośmiert-
nie odznaczona Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski 
Polonia Restituta.

Postaci „Inki” poświęcony zo-
stał w styczniu 2007 spektakl Tea-
tru Telewizji Inka 1946, w reżyserii 
Natalii Koryckiej-Gruz z Karoliną 
Kominek w roli głównej. 16 wrześ-
nia 2012 r. został odsłonięty pomnik 
„Inki” w Parku im. dr. H. Jordana 
w Krakowie.

Oprac. Elżbieta Siwek

Danuta Siedzikówna 
– „Inka”, sanitariuszka

www.lobzovkajestdzis.blogspot.com
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–  są one lepszymi rodzicami;
–  jest wiele sposobów spędzania 

wspólnego czasu i okazywania sobie 
uczuć przed ślubem, które rozwijają 
młodych i pomagają odkryć wspólne 
zainteresowania i pasje;

–  szczęście kryje się w miło-
ści, seks jest pięknym jej wyrazem 
w małżeństwie – ofiarowujemy się 
sobie w miłości, ofiarowując jedno-
cześnie nasz związek Bogu, który 
jest Miłością.

cz. VIISeks jest super!

Seks jest super! Warto na niego 
czekać.

W sferze seksu zasady współ-
czesnego świata są proste: 

seks jest OK, pod warunkiem, że jest 
bezpieczny i że chcą go obie strony. 
Więc dalej, uprawiaj go! Pamiętaj tyl-
ko, żeby się zabezpieczyć. Nasze cór-
ki na okrągło słyszą takie hasła, które 
są skutkiem rewolucji seksualnej, za-
początkowanej przez ruch wyzwole-
nia kobiet w latach 60-tych i 70-tych 
ubiegłego wieku. Feministki były roz-
wścieczone faktem, że kobiety są tak 
mocno represjonowane seksualnie 
(czytaj: seks był akceptowany jedy-
nie w ramach małżeństwa) i zaczę-
ły upominać się o te same „bonusy”, 
którymi cieszyli się mężczyźni: seks 
na zawołanie i bez zobowiązań. Nie 
brano pod uwagę, że kobiety, choćby 
tylko pod względem psychiki, nie są 
takie same jak mężczyźni. Życzenie 
feministek w końcu spełniło się jakieś 
40 czy 50  lat później. Mężczyźni, 
rzecz jasna, przyjęli z entuzjazmem 
seksualne wyzwolenie kobiet (choć 
niekoniecznie własnych żon), a my 
dzisiaj zbieramy tego owoce. Problem 
w tym, że te owoce są zgniłe. Mimo 
to, filozofia „wolnego seksu” cieszy się 
coraz większą popularnością. Biorąc 
pod uwagę do tego mieszanie orien-
tacji seksualnych – sytuacja staje się 
coraz gorsza.

Jest rzeczą prawie niemożliwą 
włączyć telewizor na pół godziny 
i nie narazić się na to, że z ekranu 
ktoś będzie nam próbował łopatą 
do głowy włożyć przesłanie, że seks 
się sprzedaje. Może to być reklama 
chipsów, dezodorantu, czy czego-
kolwiek innego, a na ekranie w róż-
nym momencie zobaczymy uprzed-
miotowioną kobietę lub różnorod-
ne zachowania seksualne jednej, 
dwóch lub grupy osób. W progra-
mach i serialach popularnych wśród 
nastolatek i młodych kobiet nor-
mą są przygodne kontakty intymne 
i bezwstydna seksualność, a dziewi-
ca jest dziwadłem. Wiele dziewcząt 
kupuje to sprzedawane kłamstwo, 
a następnie naśladuje zachowania 
podpatrzone na ekranie telewizo-
ra. Kieruje nimi obawa, że w prze-
ciwnym razie zostaną uznane za 
okropnie staroświeckie. Przygodny 

seks oraz „przyjaciele od seksu” są 
zjawiskiem tak nagminnym, że każ-
da nastolatka zna kogoś, kto zgodził 
się na taki układ, tak dla draki – 
bo to fajne. Żadnego wymieniania 
się numerami telefonów, żadnych 
melodramatów, a co najlepsze – to 
ty (kobieta) kontrolujesz sytuację. 
Sama przyjemność – zero zobowią-
zań. Ale czy rzeczywiście? Wydaje 
mi się to kiepski i uwłaczający ko-
biecie interes – oddać się facetowi za 
nic. I to jest niezwykle ważny temat 
do rozmów z dorastającymi (czy 
dorosłymi już) córkami. Bo choć-
byśmy się dwoiły, troiły i wychodzi-
ły z siebie i tak nie uda nam się ich 
uchronić przed medialną nawałni-
cą, propagującą rozwiązłość seksu-
alną. Trzeba więc w każdym moż-
liwym momencie uruchamiać u na-
szych dzieci funkcje „samodzielne 
myślenie” i „godność osobista”.

Uświadamianie często nie jest 
przyjemne, ale konieczne, bo nie-
świadomość w tym względzie wca-
le nie jest błoga. Świadczą o tym sta-
tystyki, które przytoczę nie po to, by 
kogoś zaszokować, tylko żeby wy-
rwać z letargu i stanu nieświadomo-
ści, która skłonna jest podpowiadać: 
„Moja córka jest aniołkiem, wciele-

niem cnoty!”. Niestety, biorąc pod 
uwagę poniższe statystyki dotyczące 
odsetka dziewcząt, które uprawiają 
seks przedmałżeński, można wnio-
skować, że większość naszych có-
rek nie doczeka nocy poślubnej jako 
dziewice:

Liczba kobiet przyznająca się do 
tego, że ma za sobą stosunek seksu-
alny (opublikowane przez Centrum 
Kontroli Zachorowań 2005 r.):

–  26% piętnastolatek
–  40% szesnastolatek
–  49% siedemnastolatek
–  70% osiemnastolatek
–  77% dziewiętnastolatek
–    2% dziewcząt w wieku 

22– 24 lata
Trzeba zaznaczyć, że ujęto tutaj 

również kobiety zamężne, jeśli mieś-
ciły się w przedziale wiekowym.

Powinniśmy rozmawiać z na-
szymi dziećmi o różnych aspektach 
związanych z seksem przedmałżeń-
skim i małżeńskim, bo jak widać 
współczesny świat trąbi o seksie, lecz 
nic o nim nie mówi! I nie wystar-
czy powiedzieć: „Musisz poczekać, 
bo tak każe Bóg”. Trzeba rozmawiać 
o zniszczonej przez rozwiązłość re-
putacji (nadal niestety obowiązu-
ją podwójne standardy – rozwiązły 

chłopak to ogier, rozwiązła dziew-
czyna to szmata), rozchwianiu emo-
cjonalnym (bo kobieta zawsze anga-
żuje się emocjonalnie), niechcianej 
ciąży, cierpieniach i żalu wywoły-
wanym aborcją lub trudnym życiu 
samotnych matek (nie mającym nic 
wspólnego z serialowym wizerun-
kiem), chorobach przenoszonych 
drogą płciową, strachu przed przy-
znaniem się do przeszłości przyszłe-
mu kandydatowi na męża. Ale rów-
nocześnie trzeba mówić o plusach, 
które płyną z czekania na seks do 
ślubu, bo o tym rzetelnie (publiko-
wane są badania na ten temat) mogą 
dowiedzieć się tylko od nas – ro-
dziców. Nasze dzieci powinny wie-
dzieć, że warto czekać na seks, bo 
jest czymś niezwykłym, nie powsze-
dnim. Powinny wiedzieć że:

–  osoby wstrzemięźliwe, później 
czerpią z seksu małżeńskiego o wiele 
większą przyjemność;

–  małżeństwa takich osób są  
trwałe (w ok. 80%!);

Czy to wszystko nie jest war-
te czekania? Jest, ale nie zapominaj-
my też, że rozmowa musi być wspar-
ta naszą modlitwą, bo człowiek jest 
słaby, a czas „oczekiwania” niestety 
wydłuża się. Sto lat temu przeciętna 
dziewczyna, aby zachować czystość 
do ślubu musiała panować nad sobą 
przez 4–5 lat. W dzisiejszych czasach 
ten okres wydłuża się do 10–14  lat! 
Bez naszej (rodziców) pomocy i mod-
litwy w tej sprawie nasze dzieci się 
zagubią i nie będą wiedziały, kto im 
może pomóc.

Bożena Henke

„Nie sposób kosztować rozkoszy 
miłości nie przyswoiwszy sobie jej 
cnót”

(H. Balzak)

„Wszyscy Ci, których dotknie 
Miłość stają się nieśmiertelni, żyją 
w sercach tych, którzy tą miłością 
ich obdarzyli”.

„Każda miłość przychodzi w porę.”

„Kup sobie psa. To jedyny spo-
sób, abyś mógł nabyć miłość za pie-
niądze.”

„Lepiej jest kochać i stracić osobę 
kochaną niż nie kochać w ogóle.” 

„Miłość czyni mężczyznę ślepym 
a zaostrza wzrok kobiety.”

„Kochać to chcieć przemierzyć 
cały świat we dwoje, po to, by nie 
było miejsca na ziemi wolnego od 
wspólnych wspomnień.”

„Rozrzutna miłość nie zna ceny 
czasu, beztrosko rzuca na wiatr całe 
lata.” 

„Niektóre szczyty można zdobyć 
tylko razem.” 

„Logika serca jest niedorzeczna.”

„Zaufanie tak jak i miłość wiąże 
się z ryzykiem.”

„W miłości mężczyzny i kobie-
ty jest coś bezcennego i można tyl-
ko współczuć temu, kto nigdy nie ko-
chał.”

„Największe szczęście w życiu 
to pewność, że jesteśmy kochani ze 
względu na nas samych, albo raczej 
pomimo nas samych.”

„Miłość jest niepojęta dla tych co 
jej nie dzielą.”

„Kochaj i czyń, co chcesz”.
 (św. Augustyn)

Aforyzmy dla 
kochających

kobieta.dziennik.pl
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ziarno pszenicy nie obumrze, zosta-
nie tylko samo, ale jeżeli obumrze 
przynosi owoc obfity”) – post na pu-
styni poprzedził publiczną działal-
ność Pana Jezusa.

To nas bardzo zobowiązuje, nas, 
to znaczy dziadków ale też… przy-
szłych dziadków. Potrzebujemy so-
bie zadawać pytanie – „jak żyć?” 
żeby „ślady” wyznaczone przez na-
sze życie pomogły naszym wnukom 
podejmować dobre wybory, które 
poprowadzą ich do dojrzałości, do 
odpowiedzialności, a w konsekwen-
cji do szczęścia. W tym kontekście 
przypomina mi się sytuacja, w któ-
rej sześcioletnie dziecko, opowiada-
jąc mi o swojej rodzinie wspomnia-
ło, że babcia mieszka z jakimś panem, 
a dziadek mieszka osobno. Nie mnie 
oceniać i osądzać te osoby. Pan Je-
zus bardzo jednoznacznie powiedział 
„nie sądźcie”. Ale trudno uciec od 
wrażenia, że dzieje się coś niedobre-
go, gdy dziadkowie, którzy kojarzą się 

z ostoją wartości, coraz częściej w na-
szym społeczeństwie nie są już ostoją 
takiej wartości jaką jest trwałość ro-
dziny czy wierność małżeńska.

Bywa, że przekazywanie mądro-
ści życiowej przez dziadków przy-
biera formę bardziej dosadną czy do-
niosłą, np. zostaje spisane w formie 
zestawu zasad czy wskazówek celo-
wo zebranych, by przekazać to, co 
w opinii dziadków jest najbardziej 
pomocne w budowaniu szczęśliwego 
życia następnych pokoleń.

Dwa przykłady takiego przesła-
nia do wnuków przytoczę. Pierwszy, 
za profesor Krystyną Ostrowską. 
W wykładzie pt. Czy w postmoder-
nistycznym świecie jest miejsce na wy-
chowanie? cytuje pierwszego po od-
zyskaniu niepodległości prezydenta 
Warszawy – Piotra Drzewieckiego, 
który w liście-testamencie pisanym 
w 1943 w obozie jenieckim, na cztery 
miesiące przed śmiercią, tak zwraca 
się do wnuków:

„Kochani. Abyście korzystali 
z mego doświadczenia zalecam Wam 

10 wskazówek, jako drogę do życia 
zadowolonego, do dokonania wielu 
czynów i do ogólnego poszanowania:

–  Zdrowie pielęgnować.
–  Dzielność rozwijać sportem 

i codziennym ćwiczeniem Mullera 
„Mój system”.

–  Czas cenić, chwili źle nie stra-
cić.

–  Wiedzę ogólną, szczególnie 
fachową, zainteresowanie światem 
rozszerzać. Wcześnie języków się 
uczyć, roboty ręczne dla zręczności 
poznawać. Z prac naukowych czy-
nić skróty.

–  Wolę wzmacniać, żyjąc wedle 
programu na każdą godzinę, dzień, 
tydzień, miesiąc, rok. Nad zachcian-
kami panować. Trudnościami się nie 
zrażać, cierpliwie wytrwale praco-
wać, nie żałując wysiłku dla dojścia 
do celu. Błędów nie opłakiwać a nie 
robić dalszych.

–  Pracować planowo, dokładnie, 
wydajnie.

–  Gospodarować oszczędnie. Za-
wsze dokonywać więcej dóbr niż za-
żywać, aby nadwyżka była podsta-
wą niezależności materialnej. Być 
umiarkowanym w użyciu. Posiada-
nie utrzymywać w porządku. Niko-
mu nie być ciężarem, raczej pomo-
cą. Własną pracą wznosić się wzwyż. 
Nie zazdrościć.

–  Być chętnie uczynnym, uprzej-
mym równo dla wszystkich, towa-
rzyskim, niesamolubnym. Za nie-
powodzenia winić siebie, a nie in-
nych. Przyjaźń z towarzyszami 
o szlachetnym charakterze pielęg-
nować. W pracy społecznej i facho-
wej uczestniczyć. Obowiązki ściśle 
spełniać. Słowa dotrzymywać, wy-
powiadane cenić, raczej milczeć. Po-
stępować etycznie, godnie i lojalnie. 
Słuszności bronić.

–  Umiłowaną, pożyteczną roz-
rywkę uprawiać (zbiory, muzyka, 
sztuka, warsztat ręczny, wycieczki, 
dział nauki etc.).

–  Zjawiska, ludzi oceniać bez 
uprzedzeń, życzliwie. Mieć zawsze 

Zadano mi do kolejnego nume-
ru „Zwiastuna” temat „babcio-

stwa” i „dziadziostwa”, czyli coś o roli 
babć i dziadków. Powód jest prosty – 
spośród osób związanych z redago-
waniem „Zwiastuna Różańcowego” 
jedynie ja jestem już babcią.

Więc naprzód o moim doświad-
czeniu: wynika z niego, że relacja 
z wnukami jest czymś bardzo szcze-
gólnym. Myślę, że dość dobrze odda-
ją ten klimat jedne z początkowych 
sekwencji filmu Wszystko jest ilumi-
nacją. Obraz równie krótki co wy-
mowny. Oddający smak tej wyjątko-
wej radości z siebie nawzajem.

Ale bycie babcią czy dziadkiem, 
poza radością z siebie nawzajem, 
ma też inne aspekty. Sporo lat temu 
przeczytałam gdzieś albo usłysza-
łam (babcie tak mają, że nie wszyst-
ko pamiętają ) informację o rodzi-
nie, która postanowiła „zaadopto-
wać” babcię lub dziadka. Działo się 
to we Włoszech. Młode małżeń-
stwo tak dotkliwie odczuwało brak 
starszego pokolenia, że postanowi-
ło dać ogłoszenie w gazecie o „adop-
cji” dziadka lub babci. Podobno zgło-
siło się masę osób gotowych wejść 
w rolę dziadków. Przytoczona histo-
ria wskazywałaby na to, że potrzeby 
są duże i to po obu stronach. Z jednej 
strony – młode małżeństwa z dzieć-
mi cierpiące na brak wsparcia ze 
strony starszego pokolenia (powody 
są różne i nie nam osądzać). Z dru-
giej – osamotnieni starsi ludzie, chęt-
ni dzielić swoje życie z młodą rodzi-
ną, gotowi włączyć się w opiekę nad 
dziećmi i służyć swoim doświadcze-
niem.

Jednym z ogólnie uznawanych 
zadań dziadków (do niedawna – bo 
dziś wszystko szybko się zmienia) 
było przekazywanie wskazówek, rad, 
czy „przykazań” dotyczących życia. 
Dziadkowie, czerpiący ze swojego 
bogatszego, od dzieci, a tym bardziej 
od wnuków, doświadczenia życio-
wego, potrzebni są młodemu pokole-
niu w odnalezieniu się w rozmaitych 
życiowych sytuacjach. Ich doświad-
czenie i przemyślenia z nim związa-
ne, stanowią istotny punkt odniesie-
nia, drogowskaz, są jakimś probie-
rzem. Warunek konieczny – niczego 
nie narzucać. Warto by dziadkowie 
pamiętali, że dzieci i wnuki to osob-

na rodzina i że to rodzice decydu-
ją w sprawach dotyczących swoich 
dzieci, a dziadkowie mają głos dorad-
czy. Narzucanie rozwiązań może ro-
dzić trudności w relacji między po-
koleniami. W konsekwencji powsta-
ją różne anegdotki o teściach czy 
o rodzicach jak na przykład ta przy-
toczona w książce Jak szczęśliwie żyć 
we dwoje. Podręcznik dla kobiet: „Teś-
ciowa przyjeżdża w odwiedziny do 
dzieci. Zięć pyta: »Mamusia długo 
u nas zabawi?« W odpowiedzi sły-
szy: »Dopóki nie zacznę wam grać 
na nerwach«. Zięć odpowiada: »To 
mamusia nawet kawy nie wypije?«„

Przekazywanie wartości spraw-
dzonych w życiu dziadków przebie-
ga na różne sposoby. Najczęściej „na 
bieżąco”, poprzez komentarze czy 
reakcje na konkretne zdarzenia, po-

przez własny przykład, przez opo-
wieści o swoim życiu czy życiu jesz-
cze wcześniejszych pokoleń – dzie-
ci często takie opowieści uwielbiają. 
Duże wrażenie zrobiła na mnie in-
formacja wyczytana w jakiejś książ-
ce z żywotami świętych dotycząca 
św. Joachima, czyli dziadka Pana Je-
zusa. Uważa się, że święty Joachim 
pościł 40 dni na pustyni (prosząc 
Boga o dziecko, którego nie mógł 
się doczekać). Jest bardzo prawdo-
podobne, że opowieść o tym wyda-
rzeniu z życia św. Joachima, Pan Je-
zus usłyszał od niego samego kiedy 
był jeszcze dzieckiem. Narzuca się 
myśl, że w jakimś sensie, wszedł na 
drogę, którą mu wskazał jego dzia-
dek. Można by nawet zaryzyko-
wać stwierdzenie, że również pro-
sił o płodność swojego życia („jeżeli 

Dziadkowie 
i babcie… …reaktywacja

dobrą minę, humor i być gotowym 
do czynu i współdziałania”.

Inny przykład to 13 przykazań 
Babci Krysi dla wnuczek spisanych 
w październiku 1993 r. Przytacza je 
prof. Zbigniew Pietrasiński w arty-
kule Mądrość, zdolność, intuicja, twór-
czość:

–  Wstawaj rano z ochotą do mi-
łego spędzenia dnia.

–  Idź do szkoły z wiarą, że otrzy-
masz dobre stopnie.

–  Zgłaszaj się pierwsza do odpo-
wiedzi.

–  Zanim komuś napyskujesz, po-
licz do 10.

–  Nie rzucaj złych spojrzeń.
–  Po powrocie ze szkoły zrób dla 

ojca lub matki coś miłego.
–  Staraj się zrobić po południu 

coś przyjemnego dla siebie.
–  Do starych ludzi mów głośno.
–  Nie wahaj się przed dokonywa-

niem przemyślanych zmian decyzji.
–  Raz na tydzień zadzwoń do 

babci, by sprawdzić, czy żyje.
–  Wieczorem zrób rachunek su-

mienia i oceń, czy spełniłaś przyka-
zania babci.

–  Od 16 roku życia słuchaj rodzi-
ców w drobiazgach, ale ważne decy-
zje podejmuj sama.

–  Wybierz na męża człowie-
ka, który nie jest w sobie zakochany 
i lubi życie rodzinne.

Wydaje się, że dwa przytoczo-
ne przykłady różnią się bardzo. To 
oczywiste, bo pisane były w zupełnie 
odmiennych okolicznościach. Powa-
ga pierwszego była dyktowana dra-
matyzmem sytuacji. Piszą je też bar-
dzo różne osoby. W obydwu obec-
ny jest jednak ten sam kierunek, ta 
sama potrzeba. Przekazać to, co wy-
daje się ważne, może najważniejsze, 
dla wytyczenia dobrej „ścieżki ży-
cia”. Takiej drogi, która w rozumie-
niu dziadków prowadzi do szczęś-
cia (lub chociaż „zadowolenia” jak to 
ostrożnie formułuje prezydent Drze-
wiecki), do dobrych czynów czy sza-
cunku u ludzi, czyli do tego co dziad-
kom wydaje się w życiu najistotniej-
sze.

Jaga Prokop
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– obraz Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie

Wśród płatków śniegu i róż

nemu z pierwszej wyprawy Krzysz-
tofa Kolumba do Nowego Świata, 
ofiarowanemu papieżom przez Iza-
belę Katolicką. Główną nawę oraz 
łuk tęczowy zdobią mozaiki pocho-
dzące z V w., które są niemalże jedy-
ną pozostałością po wystroju pier-
wotnej świątyni. Przedstawiają one 
sceny ze starego Testamentu. Obok 
nich znajdują się młodsze o 800 lat 
mozaiki ze scenami poświęconymi 
Matce Bożej. Na arkadzie nad ołta-
rzem widnieją epizody z życia Jezusa 

Chrystusa, a na szczycie umieszczo-
no pusty tron symbolizujący ocze-
kiwanie na Zbawiciela. Ołtarz oto-
czony jest baldachimem, pod któ-
rym znajdują się relikwie żłóbka. 
Ogromna figura Piusa IX, który klę-
czy przed relikwiami żłóbka Chry-
stusa, jest nienaturalnych rozmia-
rów. Jego postać niemal przytłacza 
malutkie wnętrze wygospodarowa-
ne w podziemiach dla licznych piel-
grzymów szukających ukojenia i ci-
szy, ale to tylko pozorne wrażenie. 
Kiedy przyjrzymy się z bliska ry-
som monumentalnej postaci, zoba-
czymy uśmiech i radość, którą na 
twarzy papieża wywołuje obcowa-
nie z relikwiami żłóbka, a pielgrzy-
mom dodaje wiary i otuchy . Wśród 
licznych kaplic w nawach bocznych 
warto zobaczyć kaplicę Sykstusa V 
oraz marmurową kaplicę Pawła V – 
zwaną też kaplicą Borghese z obra-
zami Guido Reniego i wizerunkiem 
Maryi na głównym ołtarzu. Ikona 
przedstawia wizerunek Matki Bo-

skiej Śnieżnej zwanej również Sa-
lus Populi Romani (Ocalenie Ludu 
Rzymskiego). Jest to najbardziej 
czczony w Rzymie wizerunek Ma-
donny, obnoszony podczas wszela-
kich klęsk. Mieszkańcy Wiecznego 
Miasta przypisują cudownemu wi-
zerunkowi zażegnywanie niebez-
pieczeństw i zaraz. Na całym świe-
cie istnieją setki kopii obrazów ku 
czci Matki Boskiej Śnieżnej, również 
w Polsce kilkadziesiąt sanktuariów 
nosi to wezwanie, a sama Patronka 

daje pocieszenie kobietom oczekują-
cym poczęcia, ludziom dotkniętym 
chorobami oczu, sportowcom i tu-
rystom. Sąsiaduje z nią kaplica Sfo-
rzów zaprojektowaną przez Micha-
ła Anioła w ostatnich latach jego ży-
cia i wykonana przez Giacomo della 
Porta. W bazylice, na prawo od oł-
tarza znajduje się grobowiec wielkie-
go artysty Gian Lorenzo Berniniego. 
Kościół pochwalić się może pocho-
dzącą z XIV w. najwyższą dzwonni-
cą w Rzymie. Ma ona aż 75 m wy-
sokości. Oprócz zegara znajduje się 
w niej dzwon nazwany La Sperdu-
ta (Zagubiona). Historia nazwy jest 
piękna i przywodzi na myśl samotną 
pielgrzymującą kobietę, która zgu-
biła się w Rzymie i prosząc w mod-
litwie o pomoc Matki Boskiej usły-
szała dźwięczny głos dzwonu, który 
doprowadził ją przed wrota Bazy-
liki. Na placu przed kościołem stoi 
marmurowa kolumna pochodząca 
z bazyliki Konstantyna, na jej szczy-

W tym odcinku Podróży z K. 
chciałabym zaprosić czytel-

nika do zwiedzenia jednej z naj-
większych świątyń chrześcijańskich 
poświęconych kultowi Matki Bo-
skiej Bazyliki Santa Maria Maggio-
re wzniesionej ku chwale Najświęt-
szej Marii Panny w V w., ukochanej 
przez Rzymian i pielgrzymów z ca-
łego świata szukających spokoju i na-
dziei, modlitwy i łaski, pocieszenia 
i wstawiennictwa .

Rzym – wieczne miasto, wzno-
szące się zgodnie z legendą na sied-
miu pagórkach. Wzgórze Eskwilin 
przyozdabia jedna z czterech naj-
ważniejszych patriarchalnych Ba-
zylik w Rzymie. Ciekawe jest to, że 
bazylika ta posiada w zasadzie czte-
ry nazwy, które funkcjonują równo-
legle , w dzisiejszych czasach. Bar-
dzo możliwe, że rozpoznawane są 
głównie przez mieszkańców Rzymu, 
a turysta i pielgrzym rozpoznaje ba-
zylikę tylko pod nazwą Santa Ma-
ria Maggiore, „Bazylika Matki Bo-
skiej Większej”, gdyż jest najważniej-
szym kościołem Mariackim Rzymu 
(a było ich około 80). Trzy pozostałe 
nazwy związane są z historią jej po-
wstania, Basilica Santa Maria della 
Neve – matki Boskiej Śnieżnej, Ba-
silica Liberiana – nazwa zaczerpnię-
ta od papieża Liberiusza , inicjatora 
powstania bazyliki i w końcu Basili-
ca Santa Maria ad praesepe z łac. – od 
żłóbka, którego relikwie znajdują się 
pod ołtarzem .

Właściwą bazylikę wzniesiono 
dopiero w 432 r. z polecenia papie-
ża Sykstusa III po uznaniu przez so-
bór w Efezie dogmatu o Maryi Bożej 
Rodzicielce. Wczesnochrześcijańska 
budowla miała olbrzymie rozmia-
ry i pozostawała jedną z najważniej-
szych zarówno w tamtym okresie 
jak, i w czasach współczesnych. Ba-
zylika posiada status bazyliki więk-
szej. Właścicielem bazyliki jest Wa-
tykan, ale ponieważ znajduje się ona 
poza jego granicami terytorialnymi, 
republika rzymska nadała jej status 
eksterytorialny.

W dawnych czasach na wzgórzu 
Eskwilin najprawdopodobniej znaj-
dowała się świątynia Junony Lucindy 
(opiekunki rodzących kobiet), której 
kolumny wykorzystano przy budo-
wie bazyliki Matki Boskiej Śnież-

nej. Historia różnie ocenia obecność 
kolumn jońskich jako filarów ów-
czesnej bazyliki, jednakże jedno jest 
pewne – zarówno znawcy sztuki 
rzymskiej jak i sztuki sakralnej mogą 
znaleźć wspólny wykładnik dla za-
istniałej sytuacji. Uratowano w od-
powiednim czasie część starożytnej 
świątyni dając podwaliny pod prze-
piękną ogromną budowlę , która do 
dziś w swoich ogromnych murach 
dostarcza znawcom sztuki niezapo-
mnianych wrażeń, a pielgrzymom 
ukojenia i wytchnienia .

Mimo iż początki świątyni się-
gają V w, jej obecny kształt jest re-
zultatem gruntownej przebudowy 
z XVIII w. Liczne zmiany nie spo-
wodowały jednak zatracenia pier-
wotnego planu z dwoma rzęda-
mi kolumn dzielącymi wnętrze na 
trzy nawy. Z powstaniem bazyliki 
wiąże się legenda, która opowiada 
o śnie papieża Liberiusza i ukazaniu 
się w nim Matki Boskiej, która na-
kazała głowie kościoła wzniesienie 
bazyliki w miejscu, w którym spad-
nie śnieg. Prośba wydawała się o tyle 
dziwna, iż Rzym to miasto o cie-
płym klimacie, gdzie nawet zimą nie 
pada śnieg. Lecz niedługo po tym 
wydarzeniu w pewną letnią sierp-
niową noc wzgórze Eskwilin pokryło 
się białym puchem, na którym zary-
sowano kontury przyszłego kościo-
ła. Pod głównym ołtarzem w kapli-
cy Matki Boskiej Śnieżnej znajdu-
je się płaskorzeźba upamiętniająca 
to wydarzenie. Przedstawia ona Pa-

pieża Liberiusza wytyczającego na 
śniegu fundamenty przyszłej świą-
tyni. Na pamiątkę tego wydarzenia 
co roku 5 sierpnia w święto Matki 
Boskiej Śnieżnej z kopuły bazyliki 
rozsypywane są podczas nabożeń-
stwa na wiernych płatki białych róż 
– symbolizujące niespodziewane po-
jawienie się śniegu w 352 r. Trzyna-
wowa bazylika podczas przebudowy 
w XVII w została wzbogacona o ba-
rokowe fasady i świetnie wkompo-
nowana w sąsiednie budynki, z za-
chowaniem niezależnej bryły i sty-
lu, który został podkreślony przez 
cofnięcie ścian bocznych i ekspozy-
cję elewacji frontowej wychodzącej 
na plac o tej samej nazwie co bazy-
lika. Druga fasada nazywana popu-
larnie Trybuną Najświętszej Marii 
Panny Większej wznosi się nad rzę-
dem długich schodów, tak bardzo 
ukochanych przez artystów tworzą-
cych u jej stóp liczne szkice i obrazy. 
Samo wnętrze bazyliki ma długość 
86,0 m. Uwagę zwiedzającego przy-
kuwa wspaniała posadzka wykona-
na z marmuru i porfiru – dzieło ka-
mieniarzy ze szkoły Cosmatich (arte 
cosmatesca).

W związku z faktem, że świą-
tynia jest jedną z  z czterech bazylik 
patrialchalnych, posiada tzw. „drzwi 
święte”, które otwierane są jedynie 
w latach jubileuszowych, o czym in-
formują napisy nad nimi .

Uwagę zwiedzającego przyciąga 
piękny kasetonowy sufit z XVI  w., 
który swoje złocenia zawdzięcza dro-
gocennemu kruszcowi przywiezio-

cie umieszczono posąg Madonny 
z Dzieciątkiem Jezus – dzieła Bart-
helota (XVII w).

Santa Maria Maggiore znajdu-
je się na Liście Światowego Dziedzi-
ctwa Kulturowego UNESCO. Za-
chęcam wszystkich do odwiedzenia 
tej wspaniałej bazyliki, której wnę-
trze przepełnia radością i optymi-
zmem, a historia powstania choć wy-
daje się mało prawdopodobna zmu-
sza do refleksji nad sensem wiary 
i istnienia oraz dowodzi swojej praw-
dy w postaci przepięknej budowli 
o bogatym wnętrzu. Moim zdaniem 
bazylika jest długim mostem, w któ-
rym pielgrzym i turysta odnajdzie 
połączenie przeszłości z teraźniej-
szością. Symbolika płatków białych 
róż, mająca bardziej na celu wizuali-
zację minionego wydarzenia staje się 
mimo wszystko w obliczu wierzeń 
starożytnych Rzymian bardziej wy-
mowna*. Przyjść i zaufać Najdroż-
szej Matce, to sens wizyty w tym 
cudownym miejscu.

Katarzyna Siwek –Szostek

*   U starożytnych Rzymian róża 
była symbolem dyskrecji. Wg le-
gendy Kupidon przekupił Hipokra-
tesa – boga Milczenia – różą, aby 
nie zdradził Wenery. Gospodarz 
wieszał zawsze różę nad stołem ile-
kroć pragnął aby goście treść roz-
mowy pozostawili w tajemnicy.
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Krzyżówka

Łamigłówki małej główki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D
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G

H

I

Pionowo:
 1A – Kraina jego i Neftalego
 2E – „… do Młodości”
 3A – Pozaukładowa jednostka masy ok. 50 kg
 3H – Mówimy nakłaniając dziecko do zjedzenia
 4E – Egipski bóg słońca
 5A – Korupcyjna lub Amber Gold
 5G – … za wet
 6F – Wpada do łuzy
 7A – Święty misjonarz z Irlandii
 9D – Popularne żeńskie imię w Ameryce Pn.
 10A – Ojciec apostołów Jakuba i Jana

Poziomo:
 A1 – Ojciec Jana Chrzciciela
 C1 – Dom chleba
 D7 – Kreacje aktorskie
 E1 – Najdłuższa rzeka Francji
 E7 – Biały metal przejściowy
 F1 – Polska rzeka graniczna na zach.
 F6 – Harde, bezczelne
 G1 – Symbol chemiczny
 G5 – Bóg indyjski
 H5 – „… z afrykańskiego buszu”
 I3 – Miejsce finiszu

Litery z ponumerowanych pól wpisane w kolejności 
w okienka powyżej utworzą rozwiązanie, które prosimy 
nadesłać pocztą elektroniczną lub na kartce pocztowej 
do redakcji kwartalnika do 15.01.2013 r. Wśród prawidło-
wych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Spróbuj odnaleźć drogę poprzez witrażowy labirynt. Wypełnij puste miejsca w dolnej części strony używając 
kodu znajdującego się w słowie „RADOŚĆ”.
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Z „Niecodziennika” 
ks. Jana Twardowskiego

Mój pierwszy proboszcz pamiętał jeszcze epidemię 
cholery w Warszawie, w czasie której leczono się miętą 
parzoną w dużych konwiach ustawianych na placach. 
Pamiętał również pobyt cara w Spale. Otóż ów pro-
boszcz trzymał w schowku pod pulpitem na ambonie 
czaszkę ludzką. Bywało, że w czasie kazania podnosił ją 
do góry i wołał: 

–  Nie chowaj się za filar! Tak będziesz wyglądała!
Kiedyś zaczynając kazanie nacisnąłem niechcący 

pulpit, czaszka wyskoczyła jak piłka i potoczyła się z hu-
kiem po schodkach wiodących do ambony. Powiedzia-
łem:

–  Amen.
Było to najkrótsze kazanie.

Kiedyś byłem świadkiem ślubu, którego udzielał 
ksiądz Bronisław Bozowski. Zapytał:

–  Czy chcecie przyjąć po-
tomstwo, jakim Bóg was ob-
darzy?

Zdenerwował się, że pan 
młody odpowiedział za cicho. 
Krzyknął więc:

–  Głośniej, ośle, bo nie słyszę!

Opowiadają, że kiedyś napisano do jednego z papieży 
list w obronie cystersów. Litowano się, że mają za trudną 
regułę. Jedzą raz na dzień, budzą się w nocy na modlitwę. 
Uważano, że w imię postępu należy złagodzić regułę.

Papież wezwał delegację cystersów. Przybyło trzech 
mnichów. Oświadczyli, że reguły nie trzeba zmieniać, bo 
– jak powiedzieli – jeden z nich przeżył 87 lat, drugi 95, 
a trzeci 115.

Pewna pani prosiła, żebym odprawił Mszę świętą po 
łacinie w intencji jej męża, bo nieboszczyk miał w szkole 
czwórkę z łaciny.

O wicedyrektorze Seminarium Duchownego po-
wtarzają taką anegdotę. Kiedy przychodzono do niego 

z problemami, odpowiadał chętnie, lecz nigdy nie był pe-
wien swego zdania i do każdej odpowiedzi wtrącał sło-
wa: „Z jednej strony tak, z drugiej strony nie”. Przed wa-
kacjami zapytał go kleryk, czy może na dworcu witając 
się z młodą ciotką pocałować ją. Usłyszał odpowiedź:

–  Z jednej strony tak, z drugiej strony nie.

Czytałem kiedyś takie zdanie: „Kiedy myślę i nic nie 
wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby 
nic nie wymyślić. Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle 
samo bym wymyślił”.

–  Dobrze im tak – powiedział ksiądz proboszcz wra-
cając po ślubie z kościoła.

Opowiadano mi, że w czasach stalinowskich przed 
gmachem partii żebrak wyciągnął rękę po jałmużnę.

–  Idź pod kościół – ktoś 
krzyknął.

–  Ale ja jestem niewie-
rzący – odparł żebrak.

Do jednego z księży przy-
chodziła pobożna pani i stale zamęczała go:

–  Do kogo mam odmawiać koronkę: czy do świętego 
Antoniego, czy do świętego Józefa, czy do Matki Boskiej, 
bo zapomniałam?

Wyprowadzony z równowagi ksiądz odpowiedział:
–  Niech pani po prostu odmawia koronkę do wszyst-

kich diabłów!

Słyszałem o takim zdarzeniu: do pana, który no-
sił baldachim w czasie procesji, zbliżył się wojujący 
ateusz, który miał do niego osobiste pretensje i walnął 
go w twarz. Uderzony spokojnie nastawił drugi policzek. 
Dostał drugi raz. Zebrał się tłum, niektórzy się uśmie-
chali. 

Tymczasem pobity odczekał chwilę i powiedział:
–  Dotąd była Ewangelia, teraz będę ja – i trzepnął na-

pastnika.
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Takie grzyby zebrała rodzina Różeńskich  z na-
szej parafii w pierwszych dniach listopada na 
Sitowcu. 

Ciekawostka

Największy z nich o średnicy 18 cm. ważył pół kilo-
grama!”
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Warto przeczytać

Zimowy las

Było tuż po Bożym Narodzeniu. 
Po wsiach chodzili kolędnicy po-

przebierani za Turonia, Śmierć, Dia-
bła, Anioła, a nawet za Trzech Kró-
li. Był to wesoły czas śpiewania ko-
lęd, odwiedzin i zabaw na śniegu. Do 
lasu dobiegały śmiechy i radosne po-
hukiwania. Zwierzęta już trochę się 
przyzwyczaiły do bijących od wsi ko-
lorowych świateł, i do kuligów, któ-
re w tym czasie przejeżdżały przez 
dukty i polany, czasem całkiem bli-
sko czyjejś nory albo leża. Najbar-
dziej nie lubił hałasów Misiek. Od 
kiedy uderzył się konarem w łeb, 
miał trudności z zasypianiem. Na 
początku grudnia wydawało się, że 
zasnął na dobre, ale teraz te wszyst-
kie karnawałowe zabawy wyrywały 
go z zimowego spania. 

–  Wytłukę tych wrzaskliwców 
jak nic – ryknął któregoś popołudnia 
i usiadł w swojej gawrze drapiąc się 
po kudłatym karku. Był naprawdę 
niewyspany i naprawdę zły. 

–  A co tam, co tam bracie? – 
mruknął żubr Sobiesław, który zwykł 
każdego nazywać „bratem”. Nie mo-
żemy spać, co? – i żubr wetknął swój 
rogaty łeb do miśkowej gawry. 

–  Daj spokój, nie ma co gadać, 
wylezę chyba na dwór albo co…

–  A może bracie zrobić ci napar 
z chmielowych szyszek? Na sen robi 
wspaniale! 

–  Ba, i co z tego? Zasnąć, to może 
i zasnę, ale zaraz mnie te szopki 
znów obudzą. Chyba nie przetrzy-
mam do wiosny. 

–  Co też ty mówisz, braciszku? 
–  Racja – odezwał się basowym 

głosem borsuk Teofil, który też obu-
dził się z zimowego snu. – Jak się nie 
wyśpimy, nic z nas nie będzie. I żad-
ne szyszki chmielowe nam nie po-
mogą. 

Zwierzęta rozsiadły się wygod-
nie na ziemi zasłanej zeschniętym 
łajnem i liśćmi, a Misiek, jako gospo-
darz, zaczął szperać w swojej spiżar-
ni, żeby poczęstować czymś niespo-
dziewanych gości. Tymczasem do 
jego gawry zaczęło zaglądać coraz 
więcej leśnych mieszkańców. Przy 
drzwiach przycupnął zając Mar-
chewa, a tuż za nim bracia Jeżo-
wie i lis Leon. Przydreptała również 
z pola kuropatwa Pelagia, a z głębi 
lasu przykuśtykał stary wilk Leo-

pold. Jeszcze trochę i Misiek nie miał 
gdzie usadzać wciąż przybywających 
zwierząt. Wokół rozlegało się tylko 
pochrząkiwanie, mruczenie, tupa-
nie, warczenie i mlaskanie, ponie-
waż gospodarz rozczęstował między 
przybyłych prawie wszystkie swo-
je zimowe zapasy. Gdy już pierwszy 
głód był zaspokojony i zapanował 
jaki taki ład, rozpoczęła się bardzo 
ważna narada. Jako pierwszy głos za-
brał Sobiesław: 

–  Bracia, tak dalej być nie może 
– żubr zawiesił głos, coś niewyraźnie 
mruknął i zakończył swoją przemo-
wę. Inne zwierzęta pokiwały głowa-
mi na znak, że ich pobratymiec do-
brze mówi i całkowicie się z nim zga-
dzają. Kuropatwa, znana pieśniarka 
ludowa poderwała się, zamachała 
skrzydełkami i na poczekaniu zanu-
ciła kuplecik: 

–   Gdy zwierz się nie wyśpi 
To się groźny staje 
Oj, nie chodźta ludzie 
Wtedy na rozstaje. Uha! 

–  Brawo, brawo! – zakrzyknę-
ły zwierzęta i już zamierzały ruszyć 
w tany, lecz powstrzymał je ochrypły 
głos Leopolda. – Spokój mi tu! Trze-
ba radzić, a nie zajmować się głupo-
tami. Siadać z powrotem hołoto! – 
Trzeba przyznać, że Leopold nigdy 
nie był uprzejmy, ale zwierzęta wola-
ły nie zwracać mu uwagi i wszystkie 
grzecznie zajęły swoje miejsca. 

–  Stary wilk jestem – ciągnął już 
spokojniejszym głosem – i niejeden 
kulig przepłoszyłem. Ale tu sprawa 
jest bardziej skomplikowana. Wpraw-
dzie możemy z Leonem pogonić jesz-
cze sanki i konie, ale co dalej? Ludzie 
przestaną jeździć na kuligi lecz hała-
sy we wsi zostaną? Co zrobić z tymi 
kolędnikami i zabawami? Tam nasze 
wycie i warczenie nie pomoże. 

–  Może zaatakować wieś całym 
lasem? – zaproponował Misiek zie-
wając, bo po posiłku znów zachciało 
mu się trochę spać. 

–  Braciszkowie, nie można tak. 
Wszak to czas Bożego Narodzenia, 

nie będziemy nikogo atakować i pro-
wadzić wojen… 

–  O to, to – podchwycił Marche-
wa. – lepiej jakoś w zgodzie. Może 
przy wspólnym stole…? 

–  Przy wspólnym stole? Hi, hi – 
zaśmiali się bracia Jeżowie. – Uwa-
żaj zając, żebyś nie znalazł się raczej 
na stole i do tego w sąsiedztwie bu-
raczków, hi, hi. 

–  No, no! Nie pozwalajcie sobie! 
–  Cicho! Ja mam pomysł! – wy-

krzyknął Teofil. – Skoro my, miłoś-
nicy zimowego snu – tu spojrzał na 
Miśka, który zwiesił łeb i zaczął po-
chrapywać – nie możemy na dobre 
zasnąć, to trzeba kupić specjalne ka-
ski i nauszniki, żeby nic nie słyszeć! 

–  No, dobra – zapiszczały Wie-
wióry – a skąd weźmiemy na to pie-
niądze? 

–  Zacznijmy sami kolędować! 
Piosenki ułoży Pelagia, przebrań 
nam specjalnie nie potrzeba, bo 
mamy na sobie futra, pióra i sierści 
różnej maści. 

–  No, a kogo będziemy odwie-
dzać? Przecież do wsi nie pójdziemy, 
bo nas psami poszczują. 

–  Będziemy odwiedzać okoliczne 
gajówki i leśniczówki. Tam nie przy-
chodzą przecież kolędnicy. 

–  To jest myśl, to jest pomysł! – 
zakrzyknęły zgromadzone zwierzę-
ta i odtańczyły taniec radości. 

Już nazajutrz grupa złożona z So-
biesława, Marchewy, Leona, Pelagii, 
Wiewiór i czterech Saren wyruszy-
ła z kolędowaniem do pierwszej ga-
jówki. Zwierzęta zostały przyjęte 
bardzo serdecznie, a pan gajowy tak 
się wzruszył, że poczęstował nie-
zwykłych kolędników kompotem 
z suszonych owoców, a do worecz-
ka uszytego przez braci Jeżów wrzu-
cił złoty pieniążek. Z każdym dniem 
w woreczku przybywało monet, 
a leśnicy długo wspominali wystę-
py ich futerkowych podopiecznych. 
Kolędowanie zbliżało się już ku koń-
cowi i Leopold przeliczył zebrane 
pieniądze. – Wystarczy – powie-
dział, po czym gwizdnął na cietrze-
wia, który nieźle znał się na modzie 
– Hej, Boguś, leć no do miasteczka 
i kup jakieś nauszniki, czapki, czy 
coś, no tego, sam wiesz najlepiej. Coś 
takiego, co osłoni uszy przed hała-
sem. 

Richard Paul Ewans Stokrotki 
w śniegu, to książka, którą pole-

cam na grudniowe wieczory. Pomysł 
jej napisania jest ze świętami ściśle 
związany.

Otóż w miasteczku rodzinnym 
autora jest tradycja, że co roku wy-
stawia się przedstawienie na podsta-
wie „Opowieści wigilijnej” Dicken-
sa. Historia bogatego skąpca, cieszą-
ca się od dziesięcioleci niesłabnącym 
zainteresowaniem w wielu krajach, 
natchnęła autora do napisania opo-
wieści o podobnym przesłaniu, ale 

pozbawionej elementów baśniowych 
i dziejącej się w czasach współczes-
nych.

Historia, która dzięki temu po-
wstała, jest naprawdę poruszająca. 
Zaczyna się od momentu, kiedy pe-
wien znany, bogaty biznesmen czy-
ta w gazecie, omyłkowo wydru-
kowany, własny nekrolog. Zanim 
zdąży zareagować i sprostować wia-
domość, do akcji ruszają internauci. 
Pojawiają się setki wpisów. Zszoko-
wany biznesmen widzi, że kipią one 
od krytyki i radości z powodu koń-
ca jego życia. Postanawia skorzystać 
z okazji i przekonać się, co bliscy mu 
ludzie naprawdę o nim sądzą.

To doświadczenie zmieni cał-
kowicie jego życie i przewartościuje 
wszystkie relacje. Będzie z mozołem 
naprawiał, co zepsuł i przekona się, 
że nie tak łatwo cofnąć czas, a pew-
nych krzywd zadośćuczynić się nie 
da.

Ta opowieść, choć prosta, ma 
w sobie zadziwiającą magię. Czyta 
się ją bardzo dobrze i choć wątpię, 
by biznesmeni wpisali tę pozycję na 
listę lektur obowiązkowych, to na 
pewno wielu skłoni do refleksji, a to 
już duży sukces.

Krystyna Mirek

– Jasne, już się robi! Uwielbiam 
latać na zakupy! 

Bogumił długo nie wracał, ale 
kiedy w końcu pojawił się przed miś-
kową gawrą, zwierzęta nie posiada-
ły się z zachwytu. Cietrzew otworzył 
piękną firmową walizę, w której były 
równo poukładane białe kaski moto-
cyklowe, żółte kaski budowlane i ró-
żowe nauszniki. Każde zwierzę, któ-
re potrzebowało spać aż do wiosny, 
mogło sobie coś wybrać. Misiek zdą-
żył już zasnąć, więc Sobiesław wcis-
nął mu na łeb żółty kask i dla pew-
ności nakrył jeszcze opróżnioną wa-
lizką. 

–  Chyba się nie obudzi, co? 
–  Na pewno nie – odparł Teofil, 

który zaopatrzony w parę różowych 
nauszników wczołgał się do nory. 

Tak więc mimo, że karnawał 
trwał jeszcze do początku lutego, 
żadne ze zwierząt nie zostało obu-
dzone z zimowego snu. Gdyby ktoś 
z was znalazł się w lesie, w którym 
zwierzęta śpią w kaskach i nausz-
nikach, to na pewno będzie to las, 
w którym czworonogi kolędują dla 
swoich gajowych i leśniczych. 

Oprac. Bożena Henke
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Jabłecznik z budyniem
Składniki na ciasto:

1/2 kg mąki tortowej
20 dag cukru pudru
1 jajko
3 żółtka
2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie:
Z podanych składników zarabiamy 
ciasto i dzielimy na dwie części. Jed-
ną część wykładamy na wysmaro-
waną blaszkę.

1 kilogram jabłek (reneta) obieramy 
i kroimy w kostkę, i wykładamy na 
ciasto. Gotujemy 2 budynie śmietan-

Dobre rady
Wiersze

Łatwe obieranie jajek
By jajka po ugotowaniu się obiera-
ły, nie należy przelewać ich zimną 
wodą, ale zostawić we wrzątku, aż 
wystygną.

Blaszka jak nowa
Jeśli blachę do pieczenia ciasta po-
kryje rdza, wystarczy posypać ją 
solą gruboziarnistą, a następnie kil-
ka minut pocierać skórką od słoniny. 
Potem blaszkę należy umyć i bardzo 
starannie wysuszyć.

Starte ziemniaki  
nie ściemnieją

Aby starte na placki ziemniaki nie 
ciemniały, należy wlać do masy nie-
wielką ilość mleka.

kowe z cukrem w 3 szklankach mle-
ka. Gorącym budyniem zalewamy 
jabłka. Na wierzch kładziemy (przy-
krywamy) drugą część ciasta. Wkła-
damy ciasto do nagrzanego piekar-
nika 180ºC. Pieczemy ok. 40–45 mi-
nut.

Smacznego życzy
Maria Augustyn

W nawiązaniu do przepisu z poprzed-
niego numeru, zaszła pomyłka w wy-
mienionych składnikach na ciasto ma-
kowe. Zamiast mąki ma być mak. 
Przepraszam.

Święta, święta…
Bo te święta są takie niezwykłe;
Pan Jezus na sianku się rodzi,
W każdym oknie lśni choinka
Z prezentami anioł chodzi.

Pryskają żale, niezgody
Wschodzą gwiazdki: pierwsza druga
A złocisty karp z patelni
Srebrnym okiem na mnie mruga.

„Gloria In Excelsis Deo” –
Kolędnicy mają chrypkę
Czarny kos na sośnie usiadł
I gwiżdże na „ptasią grypkę”.

Jezus w jasności i chwale
Choć w kącie cień Krzyża czeka
Zrodzony w lichej stajence
Ażeby zbawić człowieka…

…I nie wystarczy te święta
Przeżyć „szczęśliwie i zdrowo”
Lecz by się Bóg narodził
…W sercu każdemu na nowo.

Teresa Deskur Biernat

Gwiazda Miłości
W każdą Wigilię  
gwiazdy tej czekamy
I przy Opłatku kładziemy swe serce.
Boga, co zniżył się do nas witamy
I dziękujemy Przeczystej Panience.

Znów jak co roku  
to wielkie wzruszenie,
Znów każda dusza  
w uwielbieniu cała –
Poczeka trochę wieczerza, choinka
Aż się na sianku zrodzi Miłość mała.

Dzięki ci gwiazdo,  
że zwiastujesz Miłość
Na drogach życia Jej potrzebujemy.
Dojdziemy kiedyś  
do drugiego brzegu
Jeśli śladami Jezusa pójdziemy.

Wciąż upadamy i wciąż powstajemy
Aż się niebieska otworzy nam brama
Po drugiej stronie  
„wszystko będzie nowe”
I tylko MIŁOŚĆ…
 …wciąż będzie ta sama…

Teresa Deskur Biernat

Narodziny Miłości
Noc święta, noc jasna, jedyna –
W stajence świat zmieścił się cały,
Na niebie jasność niezwykła,
– Bóg wielki… a taki mały

Odsłania się Tajemnica
I cisza przemawia Słowem
A słowo Ciałem się staje,
By ludziom dać życie nowe.

A w żłóbku zmarznięte Dzieciątko
Rączęta po gwiazdkę wyciąga
…Tak kiedyś po Krzyż je wyciągnie
I za nas swe życie odda…

Radosnym sercem witajmy
Tę Miłość przysłaną nam z Nieba,
– Ogrzejmy ją najpierw, utulmy,
Tak bardzo miłości Jej trzeba.

Teresa Deskur Biernat
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