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tym roku po raz ostatni 34 drugoklasistów
przystąpi po raz pierwszy do Sakramentu Pokuty i Eucharystii. Nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej, nowe podręczniki w szkołach, pociągnęły za sobą wiele zmian. Pierwsza Spowiedź i Komunia
święta będą rok później czyli w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Będzie też więcej spotkań z rodzicami w parafiach – zwłaszcza dla rodziców, których dzieci przystępują do I Komunii Świętej i Bierzmowania.
W naszej parafii jak co roku po Świętach Wielkanocnych rozpoczniemy modlitwę o dobre przygotowanie do
I Spowiedzi i Komunii świętej dzieci i ich rodzin według
poniższego harmonogramu:
Weronika Anlauf
– 15.04. godz. 18.00
Jan Cieślak
–
16.04. godz. 7.00
Oliwia Jędrzejek
– 17.04. godz. 18.00
Natalia Krupa
–
18.04. godz. 7.00
Zuzanna Krupa
– 19.04. godz. 18.00
Inga Krzyżanowska
– 20.04. godz. 18.00
Filip Matyjewicz
–
21.04. godz. 8.30
Tymon Osiński
– 21.04. godz. 11.30
Damian Papadopoulos
– 21.04. godz. 18.00
Weronika Stachowicz
– 22.04. godz. 18.00
Maciej Trzos
–
23.04. godz. 7.00
Patrycja Czuma
– 24.04. godz. 18.00
Wiktoria Frąś
–
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–
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Kacper Mastalerz
– 28.04. godz. 11.30
Eryk Medes
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Oliwia Sochacka
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Seweryn Stempak
–
30.04. godz. 7.00
Emilia Azierska
– 01.05. godz. 18.00
Małgorzata Duś
–
02.05. godz. 7.00
Michał Kracik
–
03.05. godz. 8.30
Weronika Lemańska
– 03.05. godz. 11.30
Krzysztof Omilianowski – 03.05. godz. 18.00
Adriana Sabat
– 04.05. godz. 18.00
Antoni Satała
–
05.05. godz. 8.30
Błażej Skrzekut
– 05.05. godz. 11.30
Michał Włodarczak
– 05.05. godz. 18.00
Zuzanna Grudzień
– 06.05. godz. 18.00
Jakub Baran
–
07.05. godz. 7.00
Michał Orzechowski
– 08.05. godz. 18.00
Wiktoria Lichota
–
09.05. godz. 7.00
Mateusz Sowiński
– 10.05. godz. 18.00
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Życzenia na Rok Wiary

Św. Mikołaj na Jazach

W

iara w Zmartwychwstanie to nie tylko wiara w życie wieczne, ale i w życie Boskie. Zmartwychwstali uczestniczą w pełni życia i w chwale
Samego Boga jako Jego dzieci oraz siostry i bracia Zmartwychwstałego Jezusa. Taką perspektywę otwiera przed
nami wiara i takiej wiary wszystkim życzę, a z ta wiarą niech przyjdzie do Was siostra wiary czyli nadzieja.
A gdy zamieszka w Was wiara i nadzieja, to zamieszka
i miłość. Miłość, która pomoże żyć, a potem przeprowadzi nas przez śmierć, by połączyć nas na zawsze z Odwieczną Miłością. Amen.
Ks. Edward Bąbol

Kalendarium
01.03. – Pierwszy Piątek Miesiąca
03.03. – III Niedziela Wielkiego Postu
08.03. – Światowy Dzień Kobiet
10.03. – IV Niedziela Wielkiego Postu
15.03. – Rekolekcje Wielkopostne
16.03. – Rekolekcje Wielkopostne
17.03. – V Niedziela Wielkiego Postu
19.03. – Św. Józefa Oblubieńca NMP
24.03. – Niedziela Palmowa
28.03. – Wielki Czwartek
29.03. – Wielki Piątek
30.03. – Wielka Sobota
31.03. – Zmartwychwstanie Pańskie
01.04. – Poniedziałek Wielkanocny
05.04. – Pierwszy Piątek Miesiąca
07.04. – Święto Bożego Miłosierdzia
08.04. – Zwiastowanie Pańskie
14.04. – III Niedziela Wielkanocy
21.04. – IV Niedziela Wielkanocy
23.04. – Św. Wojciecha, Patrona Polski
26.04. – MB Dobrej Rady
28.04. – V Niedziela Wielkanocy
01.05. – Św. Józefa Rzemieślnika – Święto Pracy
02.05. – Święto Flagi Narodowej
03.05. – NMP Królowej Polski
05.05. – VI Niedziela Wielkanocy
07.05. – NMP Matki Łaski Bożej
08.05. – Św. Stanisława Szczepanowskiego, Patrona Polski
11.05. – Dzień I Spowiedzi świętej
12.05. – Wniebowstąpienie Pańskie, I Komunia Święta
13.05. – Matki Bożej Fatimskiej
19.05. – Zesłanie Ducha Świętego
20.05. – NMP Matki Kościoła
24.05. – NMP Wspomożycielki Wiernych
26.05. – Trójcy Przenajświętszej
30.05. – Boże Ciało
31.05. – Nawiedzenie NMP
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Z posługi Kościoła
Chrzest Święty przyjęli:
– Izabela Helena Grzegorzak, c. Wojciecha i Agaty
z d. Luty
– Aleksander Jan Pawelec, s. Bartłomieja i Elżbiety
z d. Kudelska
– Martyna Edyta Zając, c. Mariusza i Edyty z d. Broś
– Paweł Piotr Pieczonka, s. Tomasza i Ewy
z d. Milczanowska
– Tomasz Jan Szczuciński, s. Tadeusza i Jolanty
z d. Szul
– Antonina Irena Tarnowska, c. Mikołaja i Agnieszki
z d. Gargul
– Natalia Monika Flis, c. Adama i Moniki
z d. Bukowska
– Leon Olaf Głowacz, s. Jacka i Anety z d. Chrząszcz
– Maksymilian Piotr Krzak, s. Piotra i Magdaleny
z d. Bogdaniuk
– Milena Anna Stec, c. Mariusza i Agnieszki
z d. Palimąka
– Adam Tomasz Trzos, s. Jacka i Urszuli z d. Maj
– Anna Maria Warda, c. Rafała i Joanny z d. Kaczor
– Malwina Podsiadło, c. Rafała i Katarzyny
z d. Sewielska
– Lili Kułynycz, c. Dariusza i Agnieszki z d. Pikulska
Niech włączone we wspólnotę Kościoła wzrastają w latach
i mądrości na jego chwałę.

Zmarli z naszej parafii:
– Franciszek Wójcik, zam. przy ul. Trudnej, przeżył
83 lata
Niech Miłosierny Ojciec przebaczy mu i przyjmie do Swego
Królestwa.

Połączeni Sakramentem Małżeństwa:
– Wiesław Pędzich i Beata Skowron
– Mateusz Rokita i Dagmara Furgał
– Leszek Gularek i Katarzyna Pichór
Pamiętajcie, że miłość prawdziwa nie szuka swego.

grudnia znów do naszego Kościoła zawitał prawdziwy święty Mikołaj – biskup. Co prawda nie wiemy
jak w tym samym czasie mógł być i na zamku w Niepołomicach, ale święty jak to święty ma pewnie dar bilokacji i dzięki niemu mógł być naraz w różnych miejscach. W naszym kościele sporo opowiadał dzieciom
o sobie, a potem oczywiście rozdał to co przywiózł czyli
prezenty! Dzieci prócz słodyczy dostały też szopki, które mogły w święta ozdabiać nasze domy, a służba liturgiczna również płyty DVD i ciekawe książki pokazujące,
że i w dzisiejszych czasach można być na różne sposoby świadkiem Chrystusa. Potem jak to św. Mikołaj – nie
wiadomo jak – zniknął, by jeszcze innym tej nocy zanieść radość.
Redakcja

Triduum Sacrum
Wielki Czwartek
18.00 –	Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa (Msza w intencji parafian,
którzy przyjęli księdza z wizytą duszpasterską, a po Mszyśw. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i Adoracja do
godz. 22.00).

Wielki Piątek
15.00 –	Godzina Śmierci Pana Jezusa (koronka do
Miłosierdzia Bożego i początek Adoracji).
18.00 –	Liturgia Wielkiego Piątku (Adoracja Krzyża, Modlitwy, Komunia św. i Adoracja Pana
Jezusa w Grobie do godz. 24.00).

Wielka Sobota
10.00 –	Początek Adoracji Pana Jezusa w Grobie (poświęcenie pokarmów o 10.00, 11.00,
12.00, 13.00 i 14.00 na Koźlicy).
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
20.00 –	Początek Liturgii Wielkiej Soboty (poświęcenieognia,wody,Paschału,Mszaśw.iProcesjaRezurekcyjna – przynosimy świece).

O

d 15.03. do 17.03. w naszej parafii będą głoszone rekolekcje wielkopostne. Ksiądz, który został zaproszony do nas tak pisze do nas o miejscu, z którego przyjedzie:
Drodzy Parafianie młodziutkiej parafii Niepołomice
– Jazy p. w. Matki Bożej Różańcowej, Przyjaciele Latyczowskiego Sanktuarium.
Wasz proboszcz ks. Edward Bąbol zaproponował,
abym przez rekolekcje wielkopostne dopomógł Wam
przygotować się do Świąt Paschalnych. Zanim Pan Bóg
da nam ten czas rekolekcyjnych dni, pragnę zapewnić
Was o mojej modlitwie i krótko opowiedzieć o sobie. Bo
jak ludzie przynajmniej troszkę się znają, to łatwiej się
porozumieć i wspólnie zrobić coś dobrego. Pomoc Bożą
mamy zapewnioną, więc módlmy się za siebie abyśmy
tego czasu nie zmarnowali.
Nazywam się Adam Przywuski, jestem księdzem
z Diecezji siedleckiej, do Niepołomic czasem przyjeżdżam do mojego przyjaciela ks. Jacka Ponikowskiego. Od
2001 roku posługuję jako kapłan w Diecezji kamieniecko
-podolskiej na Ukrainie. Od 2003 roku jestem proboszczem i kustoszem w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej Królowej Podola i Wołynia.
Lataczów (ukr. Летичів), to 11-tysięczne miasteczko odległe o 300 km od Lwowa, położone przy ujściu
rzeki Wilk do Południowego Bugu. Z trzech stron otoczone wodą, dlatego bywa nazywane „Wenecją Podola”.
Ludzie tu żyją „z drogi”. Kiedyś prowadził tędy „czarny
szlak”, a dzisiaj główna trasa komunikacyjna ze Lwowa
przez Tarnopol, Chmielnicki, Latyczów, Winnicę i dalej na wschód Ukrainy, do Odessy i na Krym. Wszyscy w Ukrainie wiedzą, że tutaj na bazarze czynnym
przez całą dobę, sprzedają najlepiej przyrządzone ryby.
Chrześcijanie na Ukrainie i w Polsce wiedzą, że sławą Latyczowa jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podola i Wołynia. Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej
Królowej Podola i Wołynia, podniesione z ruin w ostatnim 20-leciu, nieustannie się rozwija, stając się znaczącym centrum pielgrzymkowym dla środkowej Ukrainy.
Oprócz różnych grup i gości przybywających z Ukrainy, zatrzymują się u nas również licznie grupy pielgrzymów i turystów z Polski. Przybywają oni jako pielgrzymi
do Sanktuarium, ale jeszcze bardziej są ciekawi polskiej
historii rozpoczętej tutaj przed wiekami, a tak mocno
związanej z wiarą katolicką.
Jeszcze raz serdecznie Państwa pozdrawiam na czele z Waszym Proboszczem, modlę się za nasze rekolekcje
i z niecierpliwością czekam na spotkanie.
Z Maryjnym pozdrowieniem

Rekolekcje
wielkopostne
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M

yślę, że czytelnicy chcieliby
bliżej poznać artystę, dzięki
któremu mamy taką niezwykłą drogę krzyżową. Czy mógłby Pan nam
coś powiedzieć o sobie? Może jakieś
ważniejsze według Pana elementy
z biografii?
– Pochodzę z Lublina, gdzie
skończyłem liceum ogólnokształcące, jednak od rozpoczęcia studiów na krakowskiej ASP mieszkam
w Krakowie. Od dziecka chciałem być artystą
plastykiem na co pewnie
niemały wpływ miała
postać mojej ukochanej
ciotki – historyczki sztuki i projektantki szkła po wrocławskiej ASP.
Mój tata i starszy brat inaczej widzieli zastosowanie dla moich manualnych zdolności, długo namawiając
mnie na wybór wydziału stomatologii Akademii Medycznej jako przedmiotu studiów. Całe szczęście to
brat wcześniej podjął ten kierunek,
co z jednej strony uspokoiło nieco
tatę, że medyczne tradycje w rodzinie nie zanikną – sam był lekarzem
– a z drugiej dało mi czas, by przyjrzeć się sprawie i utwierdzić w przekonaniu, że to nie dla mnie.
Kiedy wybierałem Kraków jako
miejsce studiów, zdawało mi się, że
jadę do najlepszego miejsca i najwspanialszej Akademii w Polsce. Różnie z tym potem bywało, choć sentyment jest cały czas we mnie żywy,
a przyjaźnie i znajomości wtedy zawarte, są wspaniałe i zaważyły na
całym moim dalszym życiu. W pewnym sensie, doprowadziły mnie też
do kościoła na Jazach. Moim najbliższym przyjacielem ze studiów, jest
bowiem Józek Nowak – autor drewnianych rzeźb w waszym kościele,
w dzieciństwie zapamiętały futbolista, którą to pasję dzielił z kolegą Edkiem – obecnym proboszczem kościoła na Jazach.
Co skłoniło Pana do podjęcia tego
zdawałoby się nietypowego, aczkolwiek wymagającego zlecenia?
– To była naturalna konsekwencja mojej wieloletniej obecności przy
budowie kościoła jako projektanta wnętrz. Zawód ten uprawiam od
niemal dwudziestu lat i to właśnie
w takim charakterze tam trafiłem.
Wiedziałem więc o tym wnętrzu

W naszej wspólnocie
bardzo dużo, możliwość uzupełnienia go pracę rzeźbiarską była pokusą
nie do odparcia.
Czy realizował Pan już kiedyś
podobne zlecenie, czy może po raz
pierwszy zmierzył się Pan artystycznie z tak trudną tematyką?
– Kościół jest i był bardzo poważnym zleceniodawcą i mecenasem, jeśli chodzi
o sztukę. Niemal każdy ak-

Pan inspirację z innych dzieł o podobnej tematyce?
W momencie zlecenia mi pracy ksiądz Edward dał mi jedną wytyczną. Praca musi być w konwencji
przedstawiającej. Obaj zresztą zgodziliśmy się co do faktu, że nie chcielibyśmy w tym konkretnym miejscu
drogi krzyżowej ograniczającej
się do samych cyfr, czy zupełnie
abstrakcyjnej, jakie można spotkać nieraz
w kościołach. Najpierw wykonałem
szkice i szablony, żeby sprawdzić właściwą wielkość stacji,
a w ślad za tym pierwszą stację, którą przedstawiłem księdzu do akceptacji. Przyznam,
że dużo czasu poświęciłem na
szukanie inspiracji i chyba najwięcej znalazłem w malarstwie
średniowiecznym. O tym, jak
dobrze ta sztuka może się znaleźć w nowoczesnych wnętrzach, przekonałem się już
wiele lat temu, oglądając prezentację średniowiecznej sztuki w nowoczesnych wnętrzach
muzeum w Oslo. Podpatrywałem przede wszystkim kompozycję, uproszczoną dobitną
gestykulację postaci. W odróżnieniu jednak od tych starych przedstawień zapragnąłem ograniczyć liczbę osób w scenie
tylko do tych koniecznych. Podobne myślenie znalazłem w wielu pracach – zwłaszcza z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych – najczęściej
zagranicznych, co zrozumiałe pamiętając panujący u nas wtedy ustrój polityczny.
Z czego (z jakiego materiału) są
zrobione te stacje?
Ze względów technicznych, konstrukcyjnych trzeba było użyć kilku
materiałów ale zasadniczym materiałem, z którego zrobiona jest sama
rzeźba, jest glina ceramiczna z domieszką szamotu, taka sama, jaką
używa się w wyrobach kamionkowych.
Jaką techniką były one tworzone?
To płaskorzeźba formowana bezpośrednio w glinie, potem wypalana
w częściach w piecu ceramicznym
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tywny zawodowo artysta plastyk miał z nim coś do czynienia. Nie inaczej jest ze mną.
W czasie studiów pracowałem w wielu różnych zespołach przy kładzeniu fresków,
mozaik, a także przy konserwacji obiektów sakralnych.
Tak się też stało, że moim
pierwszym zupełnie profesjonalnym zleceniem rzeźbiarskim, które zrealizowałem
na trzecim roku studiów, był
niewielki krucyfiks dla podkrakowskiego klasztoru. Niezwykle miłe wspomnienie,
zdarzenie, które dodało mi
zawodowej pewności siebie.
Po studiach wykonałem sporo zleceń o charakterze sakralnym, zarówno indywidualnie jak i w zespołach projektowych.
Jednak drogę krzyżową realizowałem po raz pierwszy. To bardzo duże
przeżycie – nie nazywał bym jednak
tego trudną tematyką, bo w kontekście pracy nad tak dużym zleceniem
jak kościół, każda część jest trudna
i łatwo można by popaść w przesadę
pisząc o tym. Na pewno wymaga to
pokory. I to nie tylko ze względu na
ikonograficzną wagę tego przedstawienia, ale także na wszystkie ograniczenia – także techniczne – płynące z faktu tworzenia czegoś, co ma
znaleźć się w już istniejącym kontekście. Na pewno dobrze jest trzymać na wodzy własne artystyczne
ego i pamiętać, że końcowy efekt nie
jemu ma służyć.
Czy styl i forma przedstawienia
tej Drogi Krzyżowej jest wyłącznie
Pana autorstwa, czy może czerpał
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– wywiad z autorem
w temperaturze 12200C. Po wypale
wszystkie części były ponownie łączone. Ponieważ sceny są ażurowe
i wiszą w pewnej odległości od ściany wzmocnione są od tyłu dodatkową konstrukcją. Osobno robione
były aureole, które pokryte są złotem
i każda wymagała trzykrotnego wypału.
Ile trwało zrobienie jednej stacji?
Trudno powiedzieć, bowiem na
końcowy efekt składają się też szkice i rozplanowanie każdej pracy. Dopiero po tym etapie przechodziłem
do samego rzeźbienia. Samo wykonanie sceny to przeciętnie dwa tygodnie choć z niektórymi udawało mi
się uporać szybciej.
Jak długo więc powstawała cała
droga krzyżowa?
Zacząłem prace w połowie sierpnia 2011 roku. W maju 2012 roku
całość była gotowa, choć wymagała
jeszcze dalszych prac montażowych
na miejscu – wygląda więc na to że
cały rok.
Czy przedstawienie którejś ze stacji sprawiło Panu większą trudność,
a jeśli tak to w jakim wymiarze?
Nie potrafię wskazać takiej stacji
choć faktem jest, że jedne rodziły się
wolniej, a drugie szybciej. Zdarzyły
się też zwyczajne kłopoty techniczne, które spowodowały, że w wyniku spaczenia się podkładu pod formowaną rzeźbą, musiałem prawie
ukończoną scenę zaczynać od początku.
Które jeszcze elementy wystroju
naszej świątyni są Pana autorstwa?
W sensie projektu – większość.
Więc stół ołtarzowy, chrzcielnica, kropielnice, ławki, konfesjonały, sedilia, klęczniki, drzwi, podłoga, świeczniki i wiele innych rzeczy.
To część całego projektu wystroju wnętrza i jest efektem tych wielu lat współpracy, w którym poruszaliśmy się od ogółu do szczegółu.
Pomysły prezentowałem zawsze
w formie wizualizacji, żeby je jak
najbardziej przybliżyć. Niektóre zyskiwały przychylność, inne nie – tak
powoli, rok za rokiem, wykluwał
się obecny wygląd świątyni. Jest też

część prac, poza samą drogą krzyżową, które wykonywałem własnoręcznie w swojej pracowni, bądź na
miejscu w kościele, jak choćby złota, malowana ściana ołtarzowa. Praca na miejscu ma wyjątkowy aspekt
dla mnie, ze względu na serdeczność
i pomoc wszystkich ludzi jakich tam
spotykam.
Jakie wrażenie estetyczne wywiera na Panu, jako artyście, całość
wystroju naszego kościoła?
W świetle tego co powiedziałem
powyżej, chyba nie wypada mi się
wypowiadać. Czuję się jednak w nim

dobrze. Mam też świadomość, że
wnętrze dopiero się wypełnia i trudno obecny stan nazwać skończonym.
Oczywiście realizacje tego typu mają
to do siebie, że kontynuować je można bardzo długo. Jestem też pełen
szacunku dla wysiłku rosnącej, choć
stale niewielkiej parafii, która bierze
w tym udział.
Panie Jerzy, bardzo serdecznie
dziękujemy za niezwykłe przybliżenie nam siebie, swojej pracy oraz
wkładu w obecny wygląd naszej,
a teraz to już i pana świątyni.
Z Panem Jerzym Cyganiewiczem,
projektantem wnętrza i twórcą Drogi
Krzyżowej w kościele MB Różańcowej
na Jazach, rozmawiała Bożena Henke

Poszli w ciemno za światłem
„…gdy nie smakował jej obiad, potrafiła rzucić ze złością talerz i wszystko
lądowało na dywanie…”
„…doprowadzał ludzi do śmiechu i tak zdobywał ich serca…”
„…kto wie, może zostaniesz księdzem? – mówiła mama…”
„…mówiono o nim, że był to mały gigant…”
„…szalony dla Chrystusa…”
„…na szczycie czekało na nich 26 krzyży…”
„…były młodymi mężatkami, miały niewiele ponad 20 lat i obie były
młodymi mamami…”
„…zaraz po urodzeniu mama naznaczyła go znakiem krzyża…”
„…opiekowała się ludźmi, do których inni nawet nie chcieli się zbliżyć…”
„…zawsze uśmiechnięty, zadowolony, zawsze z humorem…”
„…była… 24 dzieckiem w rodzinie!”
„…od kiedy się nawrócił, żył już tylko na większą chwałę Boga…”
„…król Henryk VIII miał do niego wielkie zaufanie…”
„…porywacze nazwali ją Bakhita, co po arabsku znaczy »szczęściara«…”
„…znajomi mówili, że oni po tylu latach małżeństwa wciąż są w sobie zakochani…”

O

kim mówią te przytoczone fragmenty życiorysów? O Świętych, Błogosławionych i Sługach Bożych, którzy poszli w ciemno za światłem, czyli
Jezusem Chrystusem. Drogę do wiary Perpetuy i Felicyty, Jana Bosco, Katarzyny ze Sieny, Franciszka Ksawerego, Matki Teresy i wielu innych świętych, poznawaliśmy, uczestnicząc w Roku Wiary w Roratach. Dzieci, których jak zwykle nie zabrakło, w pierwszym dniu Rorat dostały dużą planszę
z wizerunkiem Pana Jezusa z Cefalu (to wizerunek Roku Wiary). W następnych dniach otrzymywały obrazki z wizerunkami świętych, o których
była mowa, do wklejania na planszę. Na koniec w dolnej części planszy mogły umieścić swoje zdjęcie lub zdjęcie całej rodziny, która w Roku Wiary
obiecuje iść przez życie za Jezusem. Bo czy można podjąć inne postanowienie poznawszy życie tylu normalnych, ale wielkich w oczach Boga ludzi? By
go dotrzymać, warto jednak prosić o pomoc naszych świętych patronów od
chrztu i bierzmowania – oni też poszli w ciemno za światłem.
Bożena Henke
„Zwiastun Różańcowy” (nr I) marzec–kwiecień–maj 2013
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Prezenty Zmartwychwstałego
J

ezus po Zmartwychwstaniu
wrócił do swoich uczniów. Wrócił, żeby wiedzieli, że wszystko to,
co przeżyli, miało sens – i te chwile radosne i te chwile bardzo smutne i tragiczne. Jezus wrócił, żebyśmy
wiedzieli, że wszystko, co przeżywamy, ma sens, ponieważ trwa życie.
Uczestniczymy w wiecznym życiu
i to wieczne życie zależy również od
tych wydarzeń, które spotykają nas
w tym życiu doczesnym.
Zwróćcie uwagę – wrócił do swoich. Nie poszedł ani do Piłata, ani do
Annasza, ani do Kajfasza, ani do Heroda, ani do fałszywych świadków,
ani do żołnierzy. Nie poszedł nawet za tym żołnierzem, który zabrał
jego szatę. Nie poszedł. Jezus należy
już do świata wiecznego dobra, idzie
więc tylko do dobrych. To dla nich
otworzył drzwi do tego świata dobra. Chce spotkać swoich – słabych,
ale dobrej woli. Chce z nich uczynić swoich apostołów. Któż bardziej
zrozumie głodnego, niż głodny, biednego, niż biedny, chorego, niż chory. Któż bardziej zrozumie słabych,
grzesznych, upadłych od tych, którzy sami okazali się słabi, grzeszni,
upadli. Jednak nie zostaną już sami,
bo sami nie dadzą rady. Jezus mówi
– Duch mój będzie z wami, weźmijcie Ducha Świętego.
Jezus zostawia im pierwszy prezent Zmartwychwstałego. Potężny
prezent, z którego korzystamy do
dzisiaj – to jest Sakrament Pokuty
czyli spowiedź. Już umarł za grzechy, już cierpiał, już przelał krew,
dlatego w pierwszych słowach, kiedy
tylko wrócił, po przywitaniu „Pokój
wam” od razu mówi – weźcie Ducha
Świętego, odpuszczajcie grzechy. To
pierwszy prezent Zmartwychwstałego, ale Bóg jest hojny. Jego miłosierna miłość, jak każda miłosierna miłość, jest hojna, dlatego Bóg zostawia
inne prezenty.
Choćby Święto Miłosierdzia,
którego domagał się Chrystus w rozmowie z siostrą Faustyną. Powiedział wprost – pierwsza niedziela po
Wielkiej Nocy ma być Świętem Mojego Miłosierdzia. To święto, któ-

8

re ustanowił ostatecznie papież Jan
Paweł II, a Bóg jakoś potwierdził to
święto, bo przecież zabrał papieża
Jana Pawła II do siebie w Święto Miłosierdzia.
Inny prezent Chrystusa Zmartwychwstałego to Koronka do Miłosierdzia Bożego. Nie możemy odwoływać się do swoich dobrych czynów
– ileż my tych dobrych czynów
mamy? Tych dobrych, a nie tych,
że tak akurat dobrze wyszło, albo,
że tak wypadało, albo inni patrzyli,
albo ze strachu, albo z jakichś innych
względów, ale takich z czystej miłości, z czystej wiary. Ileż tego mamy?
Dlatego mamy świadomość, że stoimy czasami z pustymi rękami, z pustym sercem i w tej Koronce nie mówimy – Boże miej miłosierdzie dla
nas ze względu na nasze dobre czyny, na nasze modlitwy, na nasze ofiary, ale mówimy – miej miłosierdzie
dla nas przez krew Twojego Syna,
przez jego bolesną mękę.
Inny prezent Zmartwychwstałego Chrystusa to obraz Miłosiernego Zbawiciela, obraz, na którym Jezus błogosławi, na którym wskazuje
na swoje serce, na wodę chrztu, na
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krew sakramentu i ten napis „Jezu,
ufam Tobie”. To są trzy bardzo jasne
słowa na najbardziej ciemne sytuacje
w życiu. Powtarzajmy je często, często mówmy „Jezu, ufam Tobie”, żeby
było tak, że nawet w chwili śmierci z tego częstego mówienia, z tego
przyzwyczajenia też jako ostatnie
słowa może Bóg nam pozwoli powiedzieć „Jezu, ufam Tobie”.
Godzina Miłosierdzia – następny prezent Zmartwychwstałego
Chrystusa, przypominająca tę godzinę, w której Jezus najpełniej modlił się za nas – modlił tym ostatnim
oddechem, tymi ostatnimi kroplami
krwi, tym cierpieniem i tym swoim
jednym z ostatnich krzyków „Ojcze,
przebacz im”. To ta najwyższa modlitwa, modlitwa za nieprzyjaciół,
modlitwa za tych, którzy nie wierzą, którzy zadają cierpienie. „Ojcze,
przebacz im” – to jest streszczenie
Godziny Miłosierdzia.
Jeszcze Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – siostra
Faustyna wiele lat przed jego powstaniem i przed kanonizacją pisze w Dzienniczku o tym sanktuarium gdzie będzie, pisze jak będzie
wyglądać jej kanonizacja w Rzymie
i w Krakowie – wiemy, że tak to
było. Chyba za rzadko przyjeżdżamy do tego sanktuarium. Sam się
wstydzę, że za rzadko tam jestem.
Mamy mało autostrad w Polsce, jak
wiemy, ale akurat od nas do „miłosierdzia” jest autostrada – to jest naprawdę niewiele minut. Kiedy byłem
ostatnio, to obok mnie klęczała pielgrzymka z Ekwadoru. Tak sobie pomyślałem – przyjechali z Ekwadoru,
tyle tysięcy kilometrów, a z Jazów
przyjadą?
Uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy – następne prezenty, które Jezus daje nam i na koniec
wreszcie to zdanie z Ewangelii „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”.
Fragment kazania
ks. Edwarda Bąbola wygłoszonego
w Święto Miłosierdzia 2012 r.

W Sejmie
zwyciężyło sumienie

S

ejm odrzucił wszystkie projekty ustaw dotyczących związków
partnerskich, wniesione przez SLD,
Ruch Palikota i Platformę Obywatelską.
Za odrzuceniem dwóch projektów RP (projekt ustawy i projekt
przepisów wprowadzających do niej)
głosowało odpowiednio 276 i 284 posłów, przeciw było 150 i 138, wstrzymało się odpowiednio 23 i 28.
Za odrzuceniem dwóch projektów SLD (projekt ustawy i projekt przepisów wprowadzających do
niej) głosowało po 283 posłów, przeciw – po 137, wstrzymało się po 30.
Za odrzuceniem projektu ustawy
o umowie związku partnerskiego autorstwa posła Artura Dunina (PO)
było 228 posłów, przeciw odrzuceniu
– 211, wstrzymało się 10.
Za odrzuceniem projektów głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski, w przeważającej części posłowie PSL oraz
konserwatywni posłowie PO w liczbie 46. Za skierowaniem projektów
do dalszej pracy w komisjach byli
posłowie Ruchu Palikota i SLD oraz
liberalna część PO.
Przed głosowaniem głos zabrał
minister sprawiedliwości, zastrzegając, że wypowiada się we własnym imieniu a rząd nie zabrał w tej
kwestii stanowiska. Powiedział, że
wszystkie projekty są niezgodne
z art. 18 Konstytucji RP.
Największy sukces piątkowego głosowania nad związkami partnerskimi polega na tym, że posłowie
skorzystali z możliwości głosowania
zgodnie z sumieniem, bez dyktatu
dyscypliny, ponad partyjnymi podziałami – mówi kard. Kazimierz
Nycz. Metropolita warszawski dodaje, że jest to zwycięstwo tych, którym leży na sercu prawdziwe małżeństwo, rodzina i wszystko, co się
z tym wiąże.

Jubileusz ISKK

S

pisy duchowieństwa, prowadzone w Polsce od 40 lat, pokazują, że
księża diecezjalni i zakonni są obecnie nieco starsi niż w 1971 roku, ale

Kościół pod lupą
też lepiej wykształceni – mówił prof.
dr hab. Andrzej Ochocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas jubileuszu 40-lecia
Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK). Prof. Ochocki przypomniał, że po II wojnie światowej
spis duchownych przeprowadzono
dopiero w 1971 roku, a opublikowano
go dopiero w 1975. Zawierał on tylko
informacje o księżach diecezjalnych.
Sporządzenie spisu duchowieństwa
diecezjalnego Sekretariat Episkopatu
Polski powierzył wówczas Zakładowi Socjologii Religii Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego, którym
kierował ks. prof. Witold Zdaniewicz. Informacje o księżach zakonnych pojawiły się dopiero w kolejnym spisie, w 1979 roku, w 1985 roku
dodano do spisu braci zakonnych
a w 1991 roku skład Episkopatu Polski. Stopniowo też wzbogacano spisy nie tylko o daty urodzenia, miejsce zamieszkania, ale także daty
święceń kapłańskich, wykształcenie, ewentualnie pracę za granicą. Ostatni spis przeprowadzono
w 2011 r. (przeprowadzane były kolejno w 1971, 1975, 1980, 1985, 1990,
1994, 1997, 2001, 2005 i 2011).

Prymas Polski po
przemówieniu papieża

P

apież wskazał bardzo wyraźnie,
że zapominanie o Bogu i odrzucenie Go rodzi przemoc i jest źródłem różnorakich konfliktów. Kiedy bowiem zaniecha się odwołania
do prawdy obiektywnej i transcendentnej, jak można prowadzić autentyczny dialog? To mocne, ważne i ostrzegające słowa” – powiedział
Prymas Polski abp Józef Kowalczyk
w komentarzu do przemówienia Be-

nedykta XVI do dyplomatów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. Metropolita gnieźnieńskie
podkreślił, że wielokrotne odwoływanie się Benedykta XVI do kwestii zachowania pokoju na świecie
wskazuje bardzo wyraźnie, jak bardzo zagadnienie to leży papieżowi
na sercu. Wagę jego słów podnosi dodatkowo fakt, iż były one skierowane
do członków korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy
Apostolskiej, a więc reprezentantów
rządów i krajów całego świata.

Ponad 7 mln zł na stypendia
dla młodzieży

P

rawie 7 mln 179 tys. zł udało się
zebrać Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” na program stypendialny dla uzdolnionej, ale niezamożnej,
młodzieży z małych miejscowości.
Obecnie – jak poinformował przewodniczący zarządu Fundacji ks.
prałat Jan Drob – ze stypendiów korzysta 2,5 tys. młodych ludzi, w tym
1,1 tys. studentów. Ponad 200 stypendystów ukończyło już studia, tzn., że
byli stypendystami Fundacji przez
10–11 lat. Co roku na stypendia dla
młodzieży prowadzona jest zbiórka
publiczna w Dzień Papieski. W ubiegłym roku, dzięki zbiórkom przykościelnym i publicznym, połączeniom
telefonicznym, SMS-om oraz płatnościom internetowym od 15 września do 31 października w ramach obchodów Dnia Papieskiego udało się
zebrać 7 mln 178 tys. 995,49 zł.

„Wierzę w Syna Bożego”
– tematem programu
duszpasterskiego 2013/14

W

raz z początkiem Adwentu,
1 grudnia br. rozpocznie się
nowy program duszpasterski, którego hasło na rok 2013/14 brzmi: „Wierzę w Syna Bożego”. Będzie to pierwszy etap realizacji programu na lata
2013–2017, którego celem ma być
przyjęcie i ożywienie osobistej wiary
w Syna Bożego.

„Zwiastun Różańcowy” (nr I) marzec–kwiecień–maj 2013

9

W naszej wspólnocie
4-letniemu programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce towarzyszy hasło: „Przez Chrystusa,
z Chrystusem, w Chrystusie. Przez
wiarę i chrzest do świadectwa”. Projekt nowego programu dyskutowany
był podczas obrad Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu
Polski, 21 i 22 stycznia br. w Warszawie. Przewodniczył im abp Stanisław Gądecki. Nowy program duszpasterski stanowić będzie również
przygotowanie wiernych w Polsce
do obchodów 1050-lecia chrztu, jakie
przypadną w 2016 r.

Potrzeba milion podpisów

W

kwietniu rozpocznie się
zbiórka podpisów pod projektem nowelizacji ustawy antyaborcyjnej – zapowiedział Mariusz
Dzierżawski z Fundacji PRO-Prawo
do życia. Obywatelski projekt, pod
którym organizacja chce zebrać milion podpisów, ma usunąć z obecnego prawa możliwość dokonywania
aborcji ze względu na upośledzenie
płodu.
Fundacja PRO-Prawo do życia zorganizowała 22 stycznia
w Warszawie konferencję prasową
w związku z przypadającą 22 stycznia 40- tą rocznicą zalegalizowania
aborcji w USA oraz 20-tej rocznicy obowiązywania w Polsce ustawy
z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Mariusz Dzierżawski
nazwał obecnie obowiązującą ustawę „haniebną”. „Jak inaczej określić
zgodę na zabijanie chorych dzieci?”
– pytał. W tej sytuacji Fundacja podejmie kolejną próbą zmiany ustawy
z 1993 r.

Europa – islam
Czy to się uda?

M

uzułmanie podkreślają, że
większość wartości w prawie
europejskim zbieżnych jest z islamem
– mówi dr Agata Skowron-Nalborczyk, znana iranistka i arabistka
z Uniwersytetu Warszawskiego.
26 stycznia obchodzony był już
po raz 13 Dzień Islamu, który jest
jedną z najważniejszych inicjatyw
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Kościoła katolickiego w Polsce w zakresie dialogu z innymi religiami.
W Europie mieszka dziś około 40 mln muzułmanów, z czego
25 mln to autochtoni. Jak znaleźli się
tu pozostali?

Bezprecedensowy apel
Kościołów o ochronę
Stworzenia

O

chrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem
moralny i duchowy współczesnego
człowieka, który zapomina, że on
sam i świat są Bożym stworzeniem
– głosi apel podpisany 16 stycznia
w Warszawie przez zwierzchników Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej oraz przewodniczącego
KEP Kościoła rzymskokatolickiego. W pierwszym tego rodzaju dokumencie ekumenicznym w Polsce Kościoły chrześcijańskie apelują,
m.in. o redukcję odpadów miejskich,
odzyskiwanie i utylizacje wysypisk śmieci, oczyszczanie powietrza,
wody i gleby; ochronę lasów oraz zagrożonych gatunków roślin i innych
skarbów przyrody oraz stosowanie
technologii ekologicznych.

Spotkanie 2 tys. małych
kolędników

D

wa tysiące małych kolędników
reprezentujących parafie całej diecezji tarnowskiej spotkało się
w Bochni. Najmłodsi i ich opiekunowie przybyli do tamtejszej parafii
św. Pawła, aby podsumować swoją
posługę na rzecz dzieci z krajów misyjnych. „Jest nas dużo, możemy porównać stroje i cieszyć się wspólnie,
że mogliśmy pomóc naszym rówieśnikom z krajów misyjnych” – mówiły dzieci.
Mali kolędnicy uczestniczyli
w Eucharystii, której przewodniczył
biskup tarnowski Andrzej Jeż. Ordynariusz diecezji podziękował dzieciom i wszystkim, którzy przygotowali grupy kolędnicze. Przypomniał
dzieciom, że misjonarze potrzebują
ich modlitwy, bo praca duszpasterska w dalekich krajach jest bardzo
trudna. Kolędnicy spotkali się także
z misjonarzami, zobaczyli film o ży-
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ciu na misjach. Był też konkurs na
stroje i najpiękniejszą gwiazdę.

Sąd oddalił pozew
Ruchu Palikota

S

ąd Okręgowy w Warszawie podczas rozprawy 14 stycznia oddalił
powództwo Ruchu Palikota, który
domagał się usunięcia krzyża z sali
obrad plenarnych Sejmu RP. Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie jest jednomyślne. Wyrok jest
nieprawomocny – można się od niego odwołać do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie.

Kościół…
Niezwykłe zdarzenie
w kościele dominikanów

Z

figur Matki Bożej Bolesnej i Jezusa, znajdujących się w ołtarzu
głównym kościoła ojców dominikanów w Jarosławiu, bez żadnej ingerencji człowieka i jakichkolwiek
czynników zewnętrznych spadły korony. Zarówno parafianie jak
i zakonnicy uważają to za znak od
Maryi w związku ze zbliżającym
się jubileuszem 300-lecia konsekracji bazyliki. Dlatego przez najbliższe
9 miesięcy, każdego 13. dnia będzie
odprawiane specjalne nabożeństwo
ekspiacyjne. Przygotowane też zostaną nowe korony. Do zdarzenia
doszło 28 grudnia, ale dopiero niedawno zdarzenie zostało nagłośnione. Przeor podkreśla, że korony są
na tyle obszerne i ciężkie, że nie jest
możliwe, aby spadły samoczynnie
lub pod wpływem jakichkolwiek minimalnych drgań. Także zasłaniający figurę obraz jest od niej zbyt oddalony, aby mógł zahaczyć.

Kilkaset tysięcy uczestników
Orszaków Trzech Króli

N

awet 400 tys. osób mogło
dziś wziąć udział w Orszakach Trzech Króli zorganizowanych w ponad 90 miastach Polski.
Tyle bowiem – zdaniem organizatorów Fundacji Trzech Króli – rozda-

no papierowych koron i śpiewników.
Tylko w samej Warszawie w kolorowym pochodzie ulicami przeszedł
50-tysięczny tłum. Uczestników
Orszaków pozdrowił Benedykt XVI
po modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Orszak Trzech Króli stanowi
bezpośrednie nawiązanie do tradycji
wystawiania jasełek ulicznych. Prowadzą go Trzej Królowie symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję
i Afrykę. Podążają na wierzchowcach, w bogatych szatach i nakryciach głowy. Ich świtę stanowią setki
dzieci ubranych w kolorowe stroje świadczące o przynależności do
jednego z trzech orszaków. Zwykle
rozpoczyna się od Mszy św., a kończy wspólnym kolędowaniem przy
Szopce, choć lokalni organizatorzy
stosują różne rozwiązania – niekiedy Orszak kończy się właśnie Eucharystią.

…pod lupą
Kibice u stóp
Czarnej Madonny

S

ympatycy futbolu przed cudownym obrazem Matki Bożej
podczas swej piątej ogólnopolskiej
pielgrzymki wspólnie dziękowali
5 stycznia za miniony rok sportowy
i prosili o dalsze łaski.
Fani sportu podczas spotkania
zaprezentowali się w klubowych
barwach, szalikach i z flagami.
W programie pielgrzymki kibiców, nazywanej przez nich patriotyczną, znalazły się m.in. wykład,
film i koncert.

Pogrzeb abp. Ignacego
Tokarczuka

W

przemyskiej archikatedrze
2 stycznia odbyły się uroczystości pogrzebowe abp. Ignacego Tokarczuka, 67. biskupa przemyskiego
i pierwszego metropolity przemyskiego, który rządził diecezją w latach 1965–1993, a za swoją działalność w okresie PRL zyskał miano
„biskupa niezłomnego”. Papież Benedykt XVI podkreślił w telegra-

mie, że Zmarły przejdzie do historii
jako „gorliwy przewodnik duchowieństwa i wiernych w trudnych
czasach komunistycznego reżimu”.
Był wielokrotnie nagradzany, jedno z głównych wyróżnień to Order
Orła Białego – najwyższe odznaczenie państwowe w RP, które 3 maja
2006 r. wręczył mu prezydent Lech
Kaczyński.

Papież abdykuje 28 lutego
„W pełni świadom powagi tego aktu,
z pełną wolnością, oświadczam, że
rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu,
Następcy Piotra, powierzonej mi
przez Kardynałów 19 kwietnia 2005
roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku,
od godziny 20.00, rzymska stolica,
Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają
kompetencje, zwołali Konklawe dla
wyboru nowego Papieża.” - tak brzmi
oświadczenie papieża Benedykta
XVI z 10 lutego br., które wygłosił
podczas Konsystorza w Watykanie.

Pogrzeb kard. Józefa Glempa,
Prymasa Polski seniora

23

stycznia o 21.30 w warszawskim szpitalu zmarł Prymas
Polski senior. Miał 83 lata. Kardynałowie i biskupi z kraju i zagranicy,
przedstawiciele władz państwowych
i rzesze wiernych żegnali zmarłego 23 stycznia kard. Józefa Glempa
podczas zakończonych 28 stycznia
2013 r. trzydniowych uroczystości
żałobnych. Prymas Polski senior spoczął w krypcie arcybiskupów w podziemiach archikatedry warszawskiej.

Eutanazja jest moralnie
niedopuszczalna

Zmartwychwstanie...
Czasami nie wystarczy być
blisko siebie w świąteczne dni
nie wystarczy nawet szerzej
otworzyć swoje serce i portfel
w ten czas…
Czasami trzeba w znoju i w
szarości dnia
być aniołem ciepłych barw
i nieść nadzieję, że podczas
Zmartwychwstania
nigdy nie zabraknie rąk
by odsunąć ten głaz…

E

utanazja jest moralnie niedopuszczalna – przypomina w specjalnej deklaracji Zespół Episkopatu
Polski ds. Duszpasterstwa Służby
Zdrowia. Stojący na jego czele bp Stefan Regmunt zwraca uwagę, że życie
ludzkie jest zbyt wielką wartością,
by lekkomyślnymi wypowiedziami można je było narażać na ryzyko
społecznej dewaluacji. Deklaracja ta
została ogłoszona w związku z wypowiedzią Jerzego Owsiaka.
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Podsumowanie Roku Pańskiego
2012 w Parafii Matki Bożej Różańcowej Niepołomice-Jazy

D

ziś, 1 stycznia 2013 roku, świętując Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, z wdzięcznością chcemy spojrzeć na zakończony
rok. Przez ręce Maryi, u nas czczonej jako Matka Boża Różańcowa,
składamy jej Synowi Jezusowi Chrystusowi najpierw wyznanie wiary oraz podziękowania za wszystkie dni 2012 roku, te uroczyste i te
powszednie, te radosne i te smutne.
Niech to wszystko Maria odda na
chwałę swego Syna i niech to posłuży
naszemu zbawieniu.
Dobry Ojcze w niebie, dziękujemy za każdego mieszkającego na terenie naszej parafii, to nasz bliźni,
pomóż go kochać i nie pozwól, aby
przez nas oddalił się od Ciebie.
Na terenie naszej parafii mieszka na stałe około 1 700 osób wyznania katolickiego i około 50 Świadków
Jehowy.
Dnia 21 października 2012 roku
liczyliśmy wiernych uczestniczących
we Mszach św. niedzielnych i przystępujących do komunii świętej.
Na Mszach świętych było 898 osób
i 54 osoby w kaplicy u księdza Jacka. Do komunii świętej przystąpiły 324 osoby. W porównaniu do
roku ubiegłego uczestników Eucharystii było o 23 osoby więcej, do komunii świętej były 2 osoby więcej niż
w roku ubiegłym. W kościele były
484 kobiety i 414 mężczyzn. Do komunii świętej przystąpiło 196 kobiet
i 128 mężczyzn. W minionym roku
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rozdaliśmy 35 500 komunii świętych
– rok temu 34 000. Bogu dzięki, że
było nas więcej na Mszach i do komunii.

Posługa Sakramentalna
Dzięki wierze rodziców i ich decyzji na katolickie wychowanie ochrzciliśmy 40 dzieci. Rok temu było 58.
W tym roku 6 dzieci było z poza parafii. Do I spowiedzi i Komunii Świętej przystąpiło 27 dzieci – rok temu
było 28. Po raz pierwszy był w naszej parafii Sakrament Bierzmowania i przyjęło go 30 młodych parafian.
Sakrament Małżeństwa połączył
w naszym kościele 26 par – rok temu
21 – ale w tym roku było tylko 5 takich ślubów, gdzie przynajmniej jedna osoba była z naszej parafii. Co miesiąc odwiedzamy około 20 chorych,
z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dochodzi jeszcze po 10
osób. Niestety w tym roku zmarło aż
31 osób – rok temu 18. 15 pogrzebów
było w naszym kościele, a 16 w innych kościołach – głównie w kościele
w Rynku. Nie sposób podliczyć i podać innych aspektów życia religijnego w parafii, ale wiemy, że zna je sam
Bóg i zachowuje na zawsze.

Sprawy materialne
Przychody i wydatki są wymierne, można więc je dokładnie policzyć
i przedstawić. I tak przychody naszej
wspólnoty wynoszą:
– ze składek niedzielnych świątecznych 105 030 zł,

„Zwiastun Różańcowy” (nr I) marzec–kwiecień–maj 2013

– z ofiar składanych w kopertach 20 350 zł,
– z ofiar od sprzątających kościół 18 062 zł,
– z loterii fantowej 13 070 zł,
– ze składek na ślubach i pogrzebach 6 914 zł.
Mniej niż rok temu jest ze składek, lecz nie wynika to z mniejszej
ofiarności, ale z tego, że więcej przesłaliśmy na inne cele. To przedstawię
później. O większej ofiarności w tym
roku świadczy fakt, że ofiary w kopertach były większe od ubiegłorocznych o 4 250 zł, ofiary od sprzątających większe o 1 126 zł, a składki ze
ślubów i pogrzebów większe o 572 zł.
Całkowity przychód naszej wspólnoty wyniósł więc 163 426 zł.

Teraz wydatki:
Opłaty za media za ubiegły rok
wyniosły:
– za wodę 800 zł,
– za ochronę kościoła 745 zł,
– za gaz 15 433 zł,
– za telefon i Internet 2 039 zł,
– za prąd 8 771 zł.
Opłaty na Kurię 6 400 zł. Dodatkowe nagłośnienie do kościoła
2 174 zł.
Plany budynku parafialnego, ekspertyza fundamentów, odwodnienie, izolacja 17 840 zł. Pomiary geodezyjne i odwierty 2 460 zł. Część
zakupionych materiałów na budowę
i zaliczka na następne 26 000 zł.
Materia do Mszy św., druk gazetki, kalendarzy, druków firmowych
i kancelaryjnych, książki kancelaryjne i liturgiczne, przygotowanie do
uroczystości nawiedzenia, odpustu,
świąt, nagrody, pamiątki chrztu św.
i ślubu 14 601 zł. Droga Krzyżowa,
ramy obrazu, sedilia, klęcznik, tło
do figur, bieżące naprawy i przeglądy 37 600 zł. Pomoc charytatywna
4 200 zł.
Razem wydaliśmy 139 063 zł.
Zostało więc w kasie parafialnej
24 363 zł. Jak już wspomniałem mogliśmy także więcej pomóc innym
i w sumie przekazaliśmy 28 519,70 zł.
Najwięcej misjonarzowi z Madagaskaru 5 100 zł, na kościół w Pychowicach 3 148 zł, na Centrum Jana
Pawła II 3 029 zł oraz na zakony
klauzurowe, Uniwersytet Jana Pa-

wła II, misje, Katolicki Uniwersytet Lubelski, świętopietrze, siostry
w Kamerunie, fundację SOS ratującą dzieci. Dobrze, że stać nas na
pomoc innym, bo wiemy, że „branie wypełnia ręce, a dawanie wypełnia serce”. Za pomoc w podliczeniu
wpływów i wydatków dziękuję Pani
Ślusarczyk. Teraz muszę powtórzyć
to, co mówiłem rok temu, że choć
ja mam mieszkanie nad zakrystią
– tam, gdzie miała być wentylatornia, to bardzo i coraz bardziej brakuje pomieszczeń na kancelarię, archiwum parafialne, dekoratornię,
miejsca na sprzęt parafialny i przede
wszystkim salek do spotkań z grupami parafialnymi, dziećmi, chorymi i przygotowującymi się do Bierzmowania. Samych spotkań przed
Bierzmowaniem na poziomie 3 klas
gimnazjalnych jest w ciągu roku prawie 50. Ostatnie spotkanie trzecich
klas połączone z projekcją filmu było
w moim mieszkaniu i żeby się pomieścić najpierw były dziewczęta,
a potem chłopcy. Trzeba też pomyśleć o mieszkaniu dla księdza wikariusza, bo jeżeli powstanie szkoła na
Kaptarzu, będzie potrzebny ksiądz
katecheta. Mamy pozwolenie na budowę domu parafialnego, przygotowane są fundamenty, część materiału i firmę zamówioną do pracy
na wiosnę. Przypominam, że dom
parafialny jest tak zaprojektowany,
by parter służył celom parafialnym,
a na poddaszu będzie dodatkowa
trzecia salka i mieszkania. Wybudowaliśmy wspólnie kościół, zakupiliśmy ziemię, może wybudujemy
i dom parafialny, a jeśli nie my, to
nasi następcy. Trzeba jednak zacząć
i zamierzamy to zrobić na wiosnę.
Najważniejsze wydarzenia w naszej parafii przypomnieliśmy sobie
na sylwestrowych Nieszporach dzięki krótkim filmom i zdjęciom przygotowanym przez Panów: Mirka
Henke, Włodka Cieślę i Michała
Matusika. Proszę pamiętać o tym
najważniejszym wydarzeniu z ub.
roku – nawiedzeniu Obrazu Miłosierdzia Bożego oraz relikwii św.
Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II
– rocznicę będziemy uroczyście celebrować. Teraz jeszcze dziękuję za
pomoc w naszej parafii księdzu Piotrowi i księdzu Jackowi. Dzięki ich

pracy nasze uroczystości są zawsze
lepiej przygotowane i przeżywane.
Dziękuję też od siebie i całej
wspólnoty Panu Kościelnemu, Panu
Organiście, Pani Gospodyni, lektorom i ministrantom, scholi starszej
i młodszej, Panom i Paniom do asysty w procesjach, piszącym modlitwy powszechne Bożenie i Krystynie, wszystkim czytającym. Za
ścienną gazetkę dziękuję Panu Mirkowi, Honorowej Straży Serca Pana
Jezusa i Różom Różańcowym za
adorację i modlitwę, redakcji naszego Zwiastuna Różańcowego za
społeczną pracę przy kolejnych numerach kwartalnika, tym wszystkim, którzy w ciągu roku sprzątają kościół i składają ofiary, Panom
i Paniom dekorującym kościół przy
różnych okazjach. Państwu Buczek
dziękuję za stronę internetową, organizatorom i uczestnikom Dnia
Matki i loterii fantowej, fotografu-

Kilka ciekawostek
Średnia długość życia w naszej
parafii 72 lata i 13 dni.
Podczas roku było 59 składek
niedzielnych i świątecznych z tego
11 odesłane na inne cele. Największa
składka była na misje na Madagaskarze 5 100, a najmniejsza na zakony kontemplacyjne 693 zł z 2 lutego.
W ciągu roku na 26 ślubów
w kościele był tylko jeden taki ślub,
gdzie obydwoje nowożeńcy pochodzili z naszej parafii.
Ilość uczestników na poszczególnych Mszach św. w niedzielę liczenia:
Sobota:
8.00 – 74 osoby
Niedziela: 8.30 – 232 osoby
		
11.30 – 382 osoby
		
18.00 – 211 osób
Licząc uczestniczących w niedzielnych Mszach świętych średnio każdy z uczestników 40 razy
przyjmował komunię świętą w cią-

Podsumowanie
jącym i rejestrującym nasze uroczystości, wykonującym Ołtarze Bożego Ciała. Serdeczne podziękowania
również ofiarodawcom poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej.
Ciągle proszę o większe czytelnictwo prasy katolickiej i przypominam, że te gazety pod blatem są
już i tak zapłacone i można je zabrać
np. dla chorych. Zachęcam też tych,
którzy mogą do jak najczęstszego
uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach w zwykłe dni tygodnia.
Nadal codziennie modlę się za Was
w Brewiarzu i dziękuje za Waszą
modlitwę. Dziękuję za wiele wspólnych przeżyć religijnych i radość
Dnia Matki. Pracuję ile potrafię i jak
potrafię i rozliczam się z powierzonych ofiar. Jeżeli kogoś skrzywdziłem, choć nieświadomie to bardzo
przepraszam. Jeżeli ktoś został pominięty to proszę się nie gniewać, bo
przecież tym bardziej otrzyma nagrodę od Boga. W roku wiary módlmy się za siebie o wiarę, bo to wiara
daje siły, sens i cel życia.

roku 2012
gu roku.
Gdyby wszystkie nasze przychody parafialne podzielić przez ilość
naszych parafian, to każdy otrzymałby 96,13 zł.
W naszym kościele wierni chętniej zamawiają śluby – było 21 ślubów spoza parafii niż pogrzeby –
16 naszych parafian miało pogrzeb
poza naszym kościołem.
Ks. Edward Bąbol
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Świadectwo uwolnienia
17-letniej dziewczyny,
zniewolonej
przez 6 „duchów świata”

W

szystko, co zostanie napisane
poniżej, oddaję w hołdzie naszej ukochanej Matce, Maryi, która
4 września 2011 r. w jednej z parafii
w centralnej Polsce, uczyniła wielki cud uwolnienia 17-letniej dziewczyny, która była zniewolona przez
6 „duchów świata”.
Jestem księdzem egzorcystą
w diecezji kieleckiej. Przybyłem do
tej parafii, by przez całą niedzielę
głosić Słowo Boże. Dzień kończyliśmy Mszą Świętą o 18.00, a bezpośrednio po Eucharystii modliliśmy
się na Adoracji prosząc Pana, by
uzdrawiał i uwalniał tych, którzy
cierpią. Prosiliśmy także, by głoszone Słowo było potwierdzone przez
Pana Jego znakami.
Na nabożeństwie zgromadzona była bardzo duża liczba wiernych, którzy z ogromną wiarą trwali na modlitwie za całą parafię, aż
do godziny 21.00. Po zakończeniu
Adoracji, podeszła do mnie młoda dziewczyna, która uczestniczyła w Eucharystii i Adoracji wraz
ze swoją mamą. Poprosiła o modlitwę indywidualną, gdyż jak mi powiedziała, jest osobą zniewoloną
i od 4 lat trwają nad nią egzorcyzmy.
Ostatnio jednak jej stan się pogorszył, gdyż z powodu różnych przeszkód, nie mogła dotrzeć do egzorcysty.
Po krótkiej rozmowie i rozeznaniu problemu, przystąpiliśmy do
modlitwy wstawienniczej w zakrystii kościoła. Obecny był także pewien diakon. Po kilku minutach,
byliśmy świadkami dużych manifestacji złego oraz świadkami wielkiej
siły fizycznej, którą dziewczyna dysponowała pomimo bardzo wątłej budowy ciała. Cały czas prowadziliśmy
modlitwę błagalną, gdyż diecezja
w której się znajdowaliśmy, nie była
moją, stąd nie mogłem użyć powierzonej mi władzy egzorcyzmowania. W pewnym momencie, modląc
się, wypowiedziałem słowa: „Matko Najświętsza, musimy zawołać do
pomocy księdza proboszcza, gdyż on
tu jest ojcem dla Twoich dzieci z tej
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parafii”. Na to demony zaczęły krzyczeć: „Nie! Tylko go nie wołaj! Daj
nam spokój, zostaw nas!” Poprosiłem
więc diakona, by jak najszybciej znalazł ks. proboszcza i przyprowadził
do nas. Poprosiłem, by przyniósł także oliwę z oliwek i sól, byśmy mogli
je pobłogosławić i użyć do modlitwy.
Podczas nieobecności diakona, przerwałem modlitwę, by dać odpocząć
naszej cierpiącej. Po kilku minutach
udało nam się odnowić przyrzeczenia chrzcielne.
Po kilkunastu minutach wrócił
diakon, a z nim ks. proboszcz. Rozpoczęliśmy modlitwę na nowo. By
jeszcze upewnić się, co do stanu tej
dziewczyny, modliłem się w języku
włoskim, na co duchy odpowiadały
perfekcyjnie rozumiejąc wypowiadane słowa. Nasza siostra na pewno nie znała włoskiego. Było więc to
dla nas kolejnym potwierdzeniem jej
zniewolenia. Od tej pory modlitwa
była nieustannym dialogiem z Matką Bożą. Duch Boży bardzo nas prowadził przez kolejne minuty i godziny. To było niesamowite, jak Pan
„podpowiadał” nam, co mamy robić
i jak się modlić, by przyjść z pomocą
tej cierpiącej dziewczynie. W pewnym momencie odczułem w sercu,
że mamy poprosić Matkę Bożą, by
zmusiła demony do wyjawienia ich
liczby. Zaznaczę, że cały czas była
to modlitwa o uwolnienie, modlitwa
błagalna. Po chwili usłyszeliśmy odpowiedź: „Jest nas dwóch”. Bóg dał
nam jednak poznać, że to kłamstwo,
i takie mocne światło, że duchów jest
sześć i że nie są to szatani, ale duchy
świata, oraz pomniejsze demony na
usługach szatanów. Zaczęliśmy więc
modlitwę za zmarłych przodków tej
dziewczyny i wtedy demony zaczęły się bardzo wściekać. Poprosiliśmy
też, by poprzez obmycie głowy i twarzy dziewczyny wodą święconą, została ona sama i całe pokolenia ob-
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myte wodami Jordanu. Reakcja była
potężna i duchy wyły z bólu i błagały
byśmy je zostawili w spokoju. Wtedy
skierowałem prośbę do Matki Najświętszej, by Ona sama rozkazała
im, by wyszły z tej dziewczyny. Zaczęły ponownie prosić, by zostawić
je w spokoju. Po chwili usłyszeliśmy
pytanie: „Gdzie mamy iść?”. Wtedy dotarło do nas, że Bóg chce zupełnego uwolnienia tej naszej biednej siostry. Od tego momentu z jakąś
wielką wiarą zaczęliśmy się modlić
ufając, że tej nocy możliwe jest zwycięstwo. Ponownie skierowaliśmy do
Matki Bożej prośbę, by duchy ujawniły swoją liczbę i imiona. Usłyszeli-

Pan chce dzisiaj na naszych oczach,
uwolnić tę dziewczynę, a tym samym potwierdzić głoszenie Słowa
znakami.
Kontynuowaliśmy naszą modlitwę w ten sam sposób, „rozmawiając” tylko i wyłącznie z Matką Bożą.
Bóg dał kolejne światło w serce, że
następnym jest „duch niemy” i że jest
przywódcą całej grupy. Gdy on odejdzie, pozostałe już nie wytrzymają
same. Prosiliśmy więc Matkę Bożą,
by ten wyjawił swoje imię. Niestety milczał. Wziąłem więc sól egzorcyzmowaną i skierowałem do Boga
taką modlitwę: „Boże w Trójcy jedyny, mocą modlitwy wypowiedzianej

śmy potwierdzenie, że jest ich sześć
i że dwóch chce już wyjść, gdyż nie
może znieść modlitwy. Poprosiłem
Matkę Bożą, by nakazała im wyjawienia imion oraz natychmiastowe opuszczenie ciała tej dziewczyny. Pierwszy zdradził się „duch
pożądliwości”. Pan Jezus dał nam
też światło, że ten duch znajduje się
w skroniach. Po nałożeniu dłoni na
skronie, nastąpiły wielkie manifestacje, a dziewczyna dysponowała na nowo ogromną siłą. Chciałem
natrzeć jej skronie olejem egzorcyzmowanym, co się nie udało, gdyż
wytrąciła mi naczynie z ręki. Wypowiedziałem więc błagalną formułę związania: „Panie Jezu Chryste,
mocą Twojego Kapłaństwa, mocą
Krzyża i mocą Krwi Twojej, oddając się w opiekę Najświętszej Maryi Panny pokornie Cię proszę, byś
Ty sam związał ducha pożądliwości
i wyrzucił go z tego Twojego stworzenia. Strąć go Panie na dno piekła.
Miejsce uwolnione pieczętuję Twoją
Krwią w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego”. Poprosiliśmy też Matkę
Bożą, by duch ten na znak wyjścia
wyrecytował całe Zdrowaś Mario.
Po chwili usłyszeliśmy wielki krzyk
oraz recytowane w bólach i jękach
Pozdrowienie Anielskie. Gdy padły
ostatnie słowa z modlitwy Maryjnej,
duch opuścił tę dziewczynę. Wielka
radość zapanowała wśród nas i jakieś
Boże przekonanie, że rzeczywiście

nad tą solą, wypal usta duchowi niememu, by wyjawił swoje imię i byś
Ty mógł go wyrzucić, przez Chrystusa Pana naszego. Amen”. Po nałożeniu soli na usta tej dziewczyny i uczynieniu znaku krzyża „duch
niemy” zaczął krzyczeć przeraźliwie
i wykrzyczał swoje imię: „Beliar”. Powtórzyłem formę błagalną związania oraz skierowałem do Matki Bożej tę samą prośbę, by na znak
wyjścia, wyrecytował Zdrowaś Mario. Tak też się stało. W wielkich mękach recytował Zdrowaś Mario oraz
rzucał bardzo naszą siostrą. Po chwili dokończył modlitwę i wyszedł z tej
dziewczyny. Zostały jeszcze cztery.
Narastało w nas zmęczenie fizyczne, gdyż mieliśmy problem
z utrzymaniem tej dziewczyny.
Trwaliśmy jednak w walce o naszą
siostrę, gdyż widzieliśmy jak wielkie
rzeczy czyni Matka Boża tej nocy.
Zaczęliśmy wzywać Świętych: Ojca
Pio, Matkę Teresę, Ojca Dehona
i innych. Za każdym razem demony
krzyczały by ich nie wołać. Kolejny
raz poprosiłem Maryję, by nakazała
kolejnemu wyjawienie imienia i wyjście z tej dziewczyny. Usłyszeliśmy:
„Jestem Lucyferem”. Zwróciłem się
więc do Matki Najświętszej: „Maryjo, przecież nie ma tu szatana. Nie
może więc to być Lucyfer. Są jedynie jego wysłannicy. Rozkaż proszę,
by wyjawiły swe imiona”. Po chwili usłyszeliśmy: „Zewil”. Po formule

Maryja      uwalnia

związania, sytuacja się powtórzyła,
wyrecytował modlitwę i opuścił tę
dziewczynę.
W ten sam sposób modliliśmy
się dalej. Do naszych uszu dobiegło
kolejne imię: „Jestem Aszan”. Także i ten duch, po błagalnej formule
związania, opuścił naszą siostrę recytując Zdrowaś Mario.
W tym momencie, pomimo naszych błagań, o dar wolności dla tej
dziewczyny, nasza modlitwa wydawała się słabnąć, a duchy choć ich
było już połowę mniej, poniewierały
tym Bożym dzieckiem bardzo mocno. I wtedy, wszyscy trzej przytuliliśmy tę dziewczynę i skierowaliśmy
do naszej Matki następujące słowa:
„Maryjo, rozkaż im, by wyszły z tej
naszej siostry, gdyż przecież te uściski kapłanów są gorsze dla duchów
od ognia piekielnego”. Wtedy demony zaczęły krzyczeć, że rzeczywiście nie mogą wytrzymać uścisku
naszych rąk. Poprosiliśmy Matkę
Bożą, by nakazała kolejnemu wyjawienie imienia oraz opuszczenie
dziewczyny. I wtedy Duch Święty
podpowiedział nam, że duch ten jest
umiejscowiony w oczach tej dziewczyny. Położyliśmy więc stułę na jej
oczach, prosząc Pana, by poprzez ten
znak kapłaństwa, który On nam dał,
została uwolniona ta dziewczyna.
Duch bardzo się rzucał i krzyczał,
odgrażając się, że nawet jeśli wyjdzie
to i tak wróci z powrotem. Błagaliśmy Matkę Najświętszą, by rozkazała mu wyjawienie imienia i odejście z recytacją Zdrowaś Mario. Po
chwili usłyszeliśmy: „Jestem Libal”.
Następnie z wielkimi trudnościami
recytował modlitwę Maryjną, przerywając wiele razy i zaczynając jakby pod czyimś rozkazem, zawsze na
nowo od miejsc, gdzie przerwał, aż
do zakończenia. Po kilku minutach,
w naszej siostrze, pozostał już tylko
jeden demon.
Nasze serca biły coraz mocniej
na myśl, że już tak blisko jest cud zupełnego wyzwolenia. Długo jednak
trwało, zanim ostatni duch się ujawnił. Chciał nas oszukać, wprowadzając przekonanie, że nasza siostra jest
już wolna. Wierzyliśmy jednak w to
poznanie z początku modlitwy, iż
duchów jest sześć. Brakowało więc
jednego. Zaczęliśmy prosić Mat-

kę Bożą o światło i podpowiedź jak
się mamy modlić. W pewnym momencie, Pan Jezus dał nam poznać,
że duch ukrywa się w szyi. Pan pokazał nam też, że ten duch dusi tę
dziewczynę nocami. Wziąłem więc
z szuflady Maryjną stułę i obwiązałem nią szyję dziewczyny, wypowiadając następującą modlitwę: „Niech
ta Maryjna stuła, będzie dla nas
wielkim znakiem obecności Pana
pośród nas i uwolnienia szyi naszej siostryę. W tym momencie, zły
się ujawnił i zaczął rzucać tą dziewczyną. Do tego stopnia, że diakon
i ks. proboszcz nie mogli jej utrzymać. Błagaliśmy więc Matkę Bożą,
by duch ujawnił swoje imię. Po kilku
minutach modlitwy usłyszeliśmy:
„Jestem Kirych”. Wypowiedziałem
więc modlitwę związania, po której duch z wielkim trudem recytując Zdrowaś Mario, wyszedł z naszej
biednej Siostry. Zapanowała wielka
cisza i pokój. Wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni. Była godzina 23.30
kiedy Maryja wyrzuciła ostatniego
demona.
Pan uczynił wielki znak, potwierdzając to, że On jest prawdziwie Bogiem Żywym! Pomodliliśmy
się nad naszą siostrą o napełnienie
uwolnionych miejsc Duchem Świętym oraz prosiliśmy Jezusa, by Swą
Krwią Najdroższą opieczętował odzyskane miejsca i zamknął wszelkie
„furtki” przed ponownym wejściem
demonów. Nasza siostra była spokojna. Na jej twarzy pojawił się uśmiech.
Poprosiliśmy też Pana Jezusa, by
na znak zupełnego uwolnienia, nasza siostra z miłością ucałowała Jego
święty krzyż. Dziewczyna wzięła mój krzyż św. Benedykta i ucałowała. Na drugi dzień rano, przyszła na Eucharystię i podeszła do ks.
proboszcza, prosząc o błogosławieństwo. Jest wolna. Pan ulitował się nad
swoim biednym dzieckiem.
Niech będzie chwała Trójcy
Świętej oraz Matce Najświętszej, za
to wszystko. Dziękujemy Świętym
i Aniołom oraz całemu Niebu, które nas wspierało w walce. Prosimy
Pana za wszystkimi, którzy cierpią.
Amen.
Ks. Michał Olszewski –
egzorcysta kielecki
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Z

martwychwstanie Jezusa z Nazaretu – jedno z najbardziej niewyobrażalnych wydarzeń w dziejach świata, największa tajemnica
ludzkości, niebywałe misterium pokonania śmierci, oparte jest na…
osobistych przekazach: paru kobiet,
celnika, lekarza i rybaków!
W tym artykule mowa będzie
o największym, jaki posiadamy, jako
chrześcijanie, „dowodzie” na zmartwychwstanie Mistrza – o Ewangeliach. Już na samym początku
pragnę zaznaczyć, że wobec majestatu tego, czego dokonał Chrystus,
wszystkie próby „udowadniania”
owego czynu, okazują się zbyt często groteskowe. Możemy i powinniśmy jednak patrzeć na relacje świadków, którzy ponad dwa tysiące lat
temu widzieli skutki tego tajemniczego przejścia Pana ze śmierci do
życia. Ze sprawą zmartwychwstania wiąże się jednak nie tylko poznanie rozumowe i „udowodnienie” tego
faktu, czego niektórzy oczekują najbardziej. Przede wszystkim potrzebna jest wiara. Są one (wiara i rozum)
wzajemnie powiązane. Współistnieją i oddziałują na siebie. Jan Dobraczyński w Listach Nikodema pisze:
„Są tajemnice, w które, żeby je poznać, trzeba się rzucić, jak się rzucamy do wody, pewni, że się ona rozstąpi przed nami […]. Czy nie wydaje
ci się, że są sprawy, które trzeba najpierw przyjąć, by móc je zrozumieć?
Ze zmartwychwstaniem jest podobnie, najpierw trzeba w nie uwierzyć, potem dopiero próbować zrozumieć”. W artykule tym, który nie
pretenduje do naukowego studium,
lecz jest owocem osobistej refleksji,
postaram się pokazać najpiękniejsze
detale przekazów ewangelicznych,
jakie dziś posiadamy.
Najstarszy tekst pisany, w którym głosi się prawdę o zmartwychwstaniu odziedziczyliśmy razem
z pierwszym listem świętego Pawła
Apostoła do Koryntian. Jest kilka
teorii, co do czasu powstania tego
listu. Jedna z nich uważa, że tekst
napisany został ok. 55 lub 56 roku.
Zgodnie z drugą teorią list miałby powstać w latach 35–42 po narodzeniu Jezusa. Niemniej jednak jest
to przekaz napisany wiele lat przed
pierwszą ewangelią. Święty Paweł pi-
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Mateusz wspomina też o straży przy
grobie, oraz o ich postawie: ze strachu stali się oni jak umarli. Ewangelista w słowach Anioła Pańskiego
do kobiet: „Wy się nie bójcie! Gdyż
wiem, że szukacie Jezusa przekazuję tę prostą prawdę, że kto wierzy
Jezusowi nie musi się bać, a jedynie
powinien oddać Mu się bezgranicznie”. Ciekawym jest również użycie
przez Niego słowa „Anioł Pański”,
który w świecie biblijnym jednoznacznie wskazuje na Jezusa. Tym
co potwierdza tę szokującą prawdę, prócz teologicznych i egzegetycznych argumentów, jest również fakt,

sze: „Przekazałem wam na początku
to, co przejąłem; że Chrystus umarł
– zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie
z Pismem; i że ukazał się Kefasowi,
a potem Dwunastu, później zjawił się
więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd,
niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał
się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich,
ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jeżeli zatem głosi
się, że Chrystus zmartwychwstał, to
dlaczego twierdzą niektórzy spośród
was, że nie ma zmartwychwstania?
[…] Jeśli nie ma zmartwychwstania,
to i Chrystus nie zmartwychwstał.
A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara”.
(1Kor 15,3–8.12–14) Zauważmy, że
Apostoł narodów jako pierwszy oficjalnie mówi o sprawie zmartwychwstania. Podaje wiernym Kościoła
w Koryncie z najmniejszymi detalami, komu Jezus ukazywał się po tym,
czego dokonał. Potem potwierdzą to
świadectwa ewangelistów.
Pierwsze wspomnienie ewangeliczne o zmartwychwstaniu należy
do św. Marka, towarzysza podróży
misyjnych św. Pawła (Mk 16,1–20).
Jest ono bardzo zasadnicze, faktograficzne, konkretne, nie pozbawione jednak tajemniczości. Na próżno
będziemy szukać w nim detali. Trzy
kobiety, które rano idą namaścić cia-
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(Łk 24, 39)

ło Jezusa, napotykają odsunięty kamień grobowy, a w środku młodzieńca, który siedzi ubrany w białe szaty
i oznajmia kobietom o zmartwychwstaniu. Zaraz potem Jezus, który
ukazuje się Marii z Magdali, dwom
uczniom, jedenastu apostołom. Nakazuje im głoszenie o tej prawdzie
wszystkim narodom. Cały opis kończy lakoniczny wpis o wniebowstąpieniu Chrystusa. Święty Marek najprawdopodobniej pisał tę ewangelię
w oparciu o świadectwo św. Piotra
Apostoła. Była ona skierowana do
nawróconych pogan. Stąd jej lakoniczność i prostota przekazu. Ciekawa jest sprawa kobiet idących do
grobu oraz tajemniczego młodzieńca. Niektórzy ze współczesnych egzegetów – badaczy Pisma Świętego, dopatrują się w młodzieńcu, nie
Anioła, jak to już się utarło w tradycji Kościoła, ale tajemniczej postaci
reprezentującej Anioła Pana, a nawet samego Chrystusa, którego kobiety miałyby nie poznać. Co więcej,
ci sami egzegeci, na podstawie badań
językowych mówią, iż najprawdopodobniej kobiety spóźniły się „o włos”
by być naocznymi świadkami tajemnicy.
Święty Mateusz w swoim opisie
akcentuje inne fakty (Mt 28,1–20).
Mówi On między innymi o tajemniczym trzęsieniu ziemi, które towarzyszyło zstąpieniu Anioła Pańskiego
na ziemię. Pierwszymi, którym ukazuje się Jezus, są dwie kobiety, a nie
trzy, jak to jest u św. Marka. Święty

iż w żadnym miejscu na kartach Pisma Świętego, anioł nie siedzi, lecz
jako zwiastun i głosiciel w imieniu
Pana, zawsze występuje w postawie
stojącej. Ewangelię kończy św. Mateusz informacją o ukazaniu się Jezusa jedenastu apostołom. Składa im,
a przez to również nam obietnicę, że
On trwa do końca świata.
Ciekawe i warte uwagi jest to, iż
u wszystkich ewangelistów (Marka,
Mateusza, Łukasza i Jana) pierwszymi, które spotykają zmartwychwstałego Jezusa i świadczą o tym później,
są kobiety. Wszystkie opisy, szczególnie te u synoptyków mówią, że
apostołowie nie dali im wiary, czemu
znając kontekst historyczny i kulturowy, nie powinniśmy się wcale dziwić! Kobieta prawnie uważana była
w czasach Jezusa za zupełnie niewiarygodną. Jej świadectwo nie miało
żadnego znaczenia w społeczeństwie
Żydów. Dlaczego więc Chrystus postanowił obdarzyć kobiety tak wielkim zaufaniem?
Świadectwo św. Łukasza jest nieco inne od dwu wcześniejszych. Zaraz po tym, jak kobiety doświadczają pustego grobu, Jezus ukazuje się
tego samego dnia, podążającym do
oddalonego od Jerozolimy o około dwanaście kilometrów Emaus,
dwom uczniom. Zaraz po tym daje
się poznać apostołom i ofiarowuje im jeden z najpiękniejszych dowodów swojego zmartwychwstania
– spożywa z nimi posiłek. Łukasz,
jako jedyny synoptyk nie wspomi-

na nic o nakazie Jezusa o udaniu się
uczniów do Galilei. U Niego także
bardzo mocno zaznaczona jest relatywizacja świadectwa kobiet. Łukasz stara się uwiarygodnić swój opis
w oparciu o dwa argumenty: stwierdza brak ciała Jezusa i opiera się na
świadectwie dwóch mężczyzn z grobu. W ewangeliach synoptycznych,
jedynie w opisie Łukaszowym nie
pojawia się Anioł Pański, lecz dwóch
mężczyzn odzianych w lśniące szaty. W prawie żydowskim konieczne, a zarazem wystarczające jest
świadectwo dwóch mężów. Ten argument potęguje jeszcze tajemnicze
pochodzenie owych mężczyzn.
Na koniec przychodzi zmierzyć
się nam z najbardziej obszernym
i najtrudniejszym opisem tajemnicy zmartwychwstania – z ewangelią
wg św. Jana Apostoła. Pierwszą, która w relacji Jana dociera do grobu jest
Maria z Magdali. To ona informuje świętych Piotra i Jana o rewelacji,
której doświadczyła. U najmłodszego apostoła, podobnie jak u św. Łukasza, jako zwiastuni nowiny pojawiają
się dwaj mężowie w białych szatach.
U Jana wprost nazwani aniołami.
To w przekazie Janowym znajduje się piękny fragment, w którym
św. Maria z Magdali nie rozpoznaje
w dozorcy cmentarnego ogrodu samego Mistrza. Słynny biblista Innocenzo Gargano jednoznacznie
wiąże tę scenę z cudem w Kanie Galilejskiej, z oblubieńcem i oblubienicą
z Pieśni nad Pieśniami. Ogród zmartwychwstania w kontekście ogrodu z Pieśni nad Pieśniami. To Maria
jest tą, która odnajduje nowe życie
i przekazuje je całej ludzkości.
Zaraz potem Jezus pokazuje się
strwożonym uczniom i przekazuje im pokój. Tomaszowi podczas
swojego drugiego pobytu w miejscu,
gdzie ukrywali się apostołowie każe
włożyć w swój bok i rany palec. Tomasz, jako jedyny z apostołów, który
nie bał się chodzić po Jerozolimie po
ukrzyżowaniu, (stąd nie ma go razem z uczniami podczas pierwszego
objawienia się Jezusa) teraz staje się
tym, w którym budzą się wątpliwości. Przekaz Jana jest dlatego nasycony szczegółami związanymi z ukazywaniem się Jezusa po tym, czego
dokonał, aby każdy z nas w to uwie-

rzył. Pisze: „I wiele innych znaków,
których nie zapisano w tej księdze,
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś
zapisano, abyście wierzyli, że Jezus
jest Mesjaszem” (J 20,30-31).
Warto zwrócić uwagę też na to,
że tak naprawdę wszystkie objawienia się Jezusa po swoim zmartwychwstaniu, zależą jedynie od Niego samego. To On jest tym, który
się ukazuje i daje się poznać swoim.
Chrystofanie Jezusa mówią także
o tym, że On sam pragnie spotykać się z nami i dawać nam siebie.
Dają temu wyraz te wszystkie sceny,
w których Chrystus mówi do kobiet
i uczniów: „To ja, nie bójcie się!”.
Pozostaje więc zapytać, skąd bierze się tyle różnic na przestrzeni tych
paru przekazów ewangelicznych?
Były one (ewangelie) pisane do
bardzo różnych grup społecznych,
stąd nieścisłości wynikające z kontekstu kulturowego, mentalnego, etc.
Inaczej musiał pisać Mateusz, który swoją relację kierował do Żydów,
inaczej Marek piszący do Rzymian,
a jeszcze inaczej Łukasz, który spisał dzieje Jezusa dla Greków. Część
różnic jest jedynie iluzoryczna, niektóre z nich przy lepszym poznaniu
Pisma św, okazują się być jasne. Na
przykład św. Jan, który mówi jedynie o Marii z Magdali, a nie o dwóch,
albo trzech kobietach przybywających do grobu, zaraz potem przytacza słowa Marii: „Zabrali Pana i nie
wiemy gdzie go położono”. Nie wyklucza więc teorii Marka i Mateusza
o przybyciu kilku kobiet.
Oddajmy na koniec tego artykułu głos niemieckiemu historykowi Hansowi Stier’owi: „To, że źródła omawiające zmartwychwstanie
Jezusa zawierają nieścisłości w pewnych szczegółach, jest dla historyka
dowodem ich wiarygodności. Gdyby bowiem były wytworem Kościoła czy innej grupy ludzi, wówczas
relacja byłaby kompletna i zgodna.
Z tego powodu każdy historyk jest
szczególnie sceptyczny, gdy sprawozdania o wydarzeniu wyjątkowej
wagi są pozbawione jakichkolwiek
nieścisłości”.
Maciej Wesołowski SJ
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Wierzę, więc jestem
„Wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:
»Pokój wam!« A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy
Pana. A Jezus znów rzekł do nich;
»Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam«. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
»Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
im zatrzymane«.”
(J 20,19–23)

J

ednym z najtrudniejszych doświadczeń dla człowieka, który
chce z Bogiem iść przez życie, jest
doświadczenie własnej słabości i zaakceptowanie tej wielkiej przepaści
między świętością Boga, który mnie
kocha, a moją grzesznością i słabością. Niekiedy pytamy siebie, jak
Bóg może kochać kogoś tak słabego
i grzesznego jak ja?
Pytamy, bo zapominamy, że miłosierdzie Boże jest ponad wszystkim. Choćbyśmy popełnili najcięższe grzechy, Jezus zawsze przychodzi
z mocą przebaczenia. Nie ma dla
Niego grzechu, którego nie zgładziłby swoją Krwią, i za który nie oddałby życia na Golgocie. Jeśli tylko
powiem Mu „tak” w moim upadku,
w tym bagnie, w tej ciemnej jaskini,
w którą wchodzę przez łamanie Jego
przykazań, On odpowie: „Odpusz-
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czone są ci liczne twoje grzechy. Od
tej pory idź i nie grzesz więcej!”. Taki
jest Jezus! Tak kocha człowieka! Tak
dalece rozumie jego dramat walki
o to, co święte i Boże.
Możemy być świadomi swoich
wielkich ograniczeń i słabości. Możemy być świadomi, że wiele razy
w przeszłości bardzo raniliśmy Pana
naszymi grzechami i zdradami. Nie
możemy być pewni, znając swoją słabość, żadnego z następnych dni. Jednak powinniśmy z całych sił co dzień
powtarzać Mu: „Jezu ufam Tobie”
i starać się iść dragą, na którą nas
powołał. Gdyby nie sakrament spowiedzi, nie przeżylibyśmy żadnego

Jezus

przebacza
z następnych tygodni naszego życia.
Pan poprzez ten sakrament ratuje
ludzkie życie na każdej z jego ścieżek. Nieważne, kim jesteś. Ważne,
że poprzez sakrament spowiedzi Bóg
może wyciągnąć cię z największych
kryzysów, z największych upadków
i uleczyć wszystkie rany, które zadaje
grzech. Bóg bowiem jest dalece większy niż każdy z naszych grzechów
i wszystkie razem ze sobą złączone.
Bóg jest ponad wszystkim.
Każdy, kto dzisiaj kwestionuje
sakrament spowiedzi, tak naprawdę nigdy nie otworzył się na niego
w konfesjonale. Iść do spowiedzi jest
zawsze trudno. Iść do spowiedzi zawsze oznacza stoczenie walki z samym sobą i upokorzenie się przed
innymi.
Spowiedź można porównać przykładowo do dwóch rzeczy. Pierwsza
z nich to zdjęcie rentgenowskie. Gdy
idziemy do lekarza, bo coś sobie złamaliśmy, to zawsze jesteśmy kierowani na prześwietlenie. Wchodzimy więc
do specjalnego pomieszczenia, gdzie
ustawiony jest aparat rentgenowski do
prześwietleń. Towarzyszy nam jakiś
pracownik służby zdrowia, ale ma on
za zadanie tylko uruchomić to urządzenie. Nie jest nawet z nami w tym
samym pomieszczeniu. Podobnie jest
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w konfesjonale. Przychodzimy połamani i jesteśmy przez Jezusa wysłani na prześwietlenie chorych miejsc.
Ksiądz, który nas spowiada, uruchamia tylko mechanizm. Reszta dotyczy
tylko Jezusa i ciebie. On prześwietla,
lokalizuje połamane miejsca i uzdrawia. Czasem to trwa dłużej niż jeden
dzień, czasami trzeba wielu prześwietleń, by skontrolować, czy wszystko
idzie dobrze, w kierunku uzdrowienia, ale jedno jest pewne – żadna rana,
żadne złamanie nie może się przed
Nim ukryć. Wszystko jest uzdrawiane z całą mocą, by dać nam szansę na
życie bez dolegliwości i bez bólu!
Innym obrazem, który może do
nas lepiej przemówić, jest sytuacja,
gdy bierzemy jakąś starą, zniszczoną fotografię, skanujemy ją, a później
poddajemy komputerowej obróbce –
wypełniamy braki, nadajemy kolory,
poprawiamy ostrość itp. Pan Jezus
właśnie poprzez sakrament spowiedzi kładzie nas na takim swoim skanerze i poddaje nasze serce obróbce.
Wypełnia braki, poprawia jego kolory, wyostrza na miłość. A po tym
wszystkim, gdy już odchodzimy od
kratek konfesjonału, Pan drukuje
nas jako nowe zdjęcie, nowy obraz.
Wychodzimy inni! Przyciągamy
wzrok. To sprawia, że ludzie nieraz
pytają: „Co ty ze sobą zrobiłeś? Ja też
tak chcę wypięknieć!”.
To jest możliwe w życiu każdego
i każdej z nas, jeśli tylko zdecydujemy się na to, by zupełnie zaufać sakramentom, jeśli zdecydujemy się
na spotkanie z Panem w spowiedzi,
która jest jedyną drogą do pełnego
uzdrowienia.
Oprac. Bożena Henke na podst.
książki ks. Michała Olszewskiego
pt. Ciemne noce Nikodema

Młodzi ciałem, młodzi duchem
Mogę zwyciężyć! –
Tylko dla chłopaków
Jak mam poradzić sobie z popędem seksualnym?
Mężczyzna i Kobieta. Plus i Minus. Dwa bieguny, dwie planety, które krążą i wzajemnie się przyciągają.
Pędzą ku sobie siłą natury, kierowane
popędem seksualnym. Jakaż to piękna siła, która jest potrzebna do przetrwania ludzkiej rasy, a zarazem wyrażająca wzajemność i wyłączność.
Nasz Architekt wspaniale to zaprojektował. Przyciąganie jest darem.
Jak zatrzymać rozpędzony pociąg pożądania?
„Tak bardzo cię kocham!” – czy
wypowiedziałeś już takie albo podobne słowa? A może powinieneś raczej powiedzieć: „Tak bardzo kocham
to, co się we mnie dzieje pod wpływem ciebie!”? Zastanów się przez
chwilę. Gdyby twoja dziewczyna uległa wypadkowi i musiała poruszać się
na wózku, to czy zaopiekowałbyś się
nią? Czy to, co uważasz za miłość, jest
nią naprawdę? Chemia, która krąży
w twojej krwi, to nie miłość. Może
jednak być twoim sprzymierzeńcem

i wspomagać twój rozwój. Musisz tylko zapamiętać, że twoja wola jest silniejsza od związków chemicznych.
Możesz ćwiczyć swoją wolę od samego początku okresu dojrzewania.
Wielka siła przyciągania może być
wielką siłą rozwoju. Zasada jest prosta: energia musi znaleźć ujście. Dlatego sport, sport i jeszcze raz sport!
Aktywność fizyczna wpływa na męską wytrzymałość. Rozwój to także poszerzanie wiedzy przez szkołę, Internet, książki. Zaangażowanie
w naukę zawsze ubogaca. Czytanie
poszerza horyzonty myślenia i daje
tematy do długich rozmów z twoją dziewczyną. Zamiast lansowanej przez media namiętności, można wyrażać uczucia gestami czułości.
Czy możesz powiedzieć, że panujesz
nad sobą? Kim dla ciebie jest prawdziwy mężczyzna? Czy podpisałbyś
się pod poniższymi zdaniami: „Twardziel to chłopak z zasadami”, „Twardziel to chłopak, który potrafi panować nad sobą”? Faktem jest, że szybko
ulegasz podnieceniu, bo tak na zdrowych chłopaków działa obraz, dotyk
dziewczyny, pocałunek. Sama reakcja
jest wpisana w naturę, natomiast to,

co z nią zrobisz, zapisane jest w kulturze i nazywa się opanowaniem. To
między innymi wyróżnia człowieka od innych zwierząt, że potrafi powstrzymać nie tylko działanie seksualne, ale także pragnienie czy głód,
dla wyższych celów. Pokazała nam to
historia naszego kraju. Podczas wojen
i okupacji żołnierze byli głodzeni, bici,
a mimo to nie wydali swoich współtowarzyszy.
„Tam, gdzie rządzą moje żądze,
tam, niestety, ja nie rządzę” – pisał Jan Sztaudynger. Panowanie nad
sobą jest zadaniem długoterminowym. Nie zdobywa się czystości raz
na zawsze. To ciągła walka, trwanie
w czujności, ale jednocześnie trwanie w postawie pełnej radości z bycia wolnym. Panowanie nad sobą jest
możliwe. Możesz zwyciężyć! Czy
wiesz, że w medycynie nie ma żadnego przypadku schorzenia wywołanego brakiem aktywności seksualnej, natomiast wciąż wydłuża się
lista chorób związanych z uprawianiem seksu? Dlatego dla swojego dobra i dobra swojej dziewczyny naucz
się panować nad sobą.
Marcin Mądry

Młodzi pytają – Mądrzy odpowiadają
Chcę być szczęśliwa! –
Tylko dla dziewczyn
Czy pocałunek jest grzechem?
Pocałunek jest gestem miłości.
Ustami można w sposób najbardziej
delikatny wyrazić czułość, okazać
subtelną więź. Zakochani dawniej
składali pocałunek na kopercie z listem, walentynce, by zapieczętować
ją niewidzialnym znakiem oddania.
Zakochani dzisiaj całują się śmielej, często w miejscach publicznych,
na przystankach autobusowych,
w dyskotece… Pocałunek w policzek
przyjął się jako forma powitania grup
rówieśników, którzy „cmokają się” na
powitanie i pożegnanie.
Ale czy te pocałunki wyrażają jakąś treść czy są tylko modą? O czym
mówi namiętne całowanie się pary
w obecności kolegów?
Pocałunek może Cię wyróżnić
jako jedyną dziewczynę, którą Twój
chłopak wybrał, może Cię obdarować poczuciem piękna, przyprawić

o drżenie serca i potwierdzić relacje
większą od koleżeńskiej. Zarazem
ten sam gest może być zaproszeniem
do bliskości przekraczającej granice opanowania, może Cię obedrzeć
z przyzwoitości, z poczucia wstydu. Zwłaszcza ten głęboki wiąże się
z pobudzeniem receptorów na języku, które w mózgu – najważniejszym
organie seksualnym – włączają zielone światło dla testosteronu, który
wpływa na podniecenie. Następuje
szybkie ukrwienie i wzrost wrażliwości erogennych części ciała. Namiętne
całowanie uzdalnia ciało do współżycia, dlatego jeśli randki osładzane są
takimi pocałunkami, to para grzeszy brakiem roztropności, odpowiedzialności, egoizmem. Traci się wówczas poczucie rzeczywistości, bo jest
tak przyjemnie i nastrojowo i pragnie się być coraz bliżej. Jako nastolatka zadawaj sobie pytanie, dlaczego
się zgadzam na takie całowanie?, do
czego to prowadzi? Dziewczyna za-

proszona na studniówkę przez starszego od siebie chłopaka często czuje
się zobowiązana do „podziękowania”
mu za wspaniałą zabawę i jedyne, co
przychodzi jej do głowy to namiętny pocałunek. I jeśli do tego dołączy
się alkohol, wolny pokój to ciąg dalszy reżyseruje pożądanie. Same intencje możesz mieć czyste, ale wejście
w kontakt fizyczny (nawet jeśli jest
to tylko pocałunek) bardzo wiąże
i na całowaniu nigdy się nie kończy.
Z tego powodu taka forma bliskości
przed małżeństwem jest grzechem,
bo okalecza miłość. Jako dziewczyna możesz nauczyć swojego chłopaka
gestów czułości, które nie będą pobudzały obu stron do dalszego działania
seksualnego. Możesz cieszyć się pocałunkami w dłoń, policzek, czoło, włosy i same usta, jeśli to gest subtelny
pełen treści.
Beata Mądra
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Młodzi ciałem, młodzi duchem
Wszelkie podobieństwo do osób
prawdziwych absolutnie przypadkowe. Wszystkie ukazane w tekście postacie żyją wyłącznie w wyobraźni autora.
Prawdziwe są tylko uczucia.

A

ntek Bąbel jest uczniem drugiej
klasy gimnazjum. Ma czwórkę
młodszego rodzeństwa, trzy siostry
i jednego braciszka. Wchodzi w burzliwy czas dorastania. A ponieważ jest
energiczny i inteligentny, bez przygód
się nie obejdzie.
– Jak ja nie cierpię tej polonistki –
drzwi trzasnęły z hukiem, a z przedpokoju słychać było stuk energicznie
zdejmowanych butów.
Po chwili w kuchni pojawił się
Antek, zły i głodny, co u mężczyzn
oraz chłopców zasadniczo na jedno
wychodzi.
– Co się znowu stało? – mama
wytarła ręce i ucałowała syna w zachmurzone czoło.
– Nic, problem w tym, że po prostu nic nie zrobiłem, a dostałem karne zadanie.
– Może powinieneś był coś zrobić? Napisać albo rozwiązać ćwiczenie?
– Mamo, po czyjej ty jesteś stronie? Teraz rodzice stoją murem za
dziećmi, a nie zadają podchwytliwych pytań.
Plecak wylądował pod kanapą,
a na fotelu długie ciało gimnazjalisty.
– Poloniści to taki specjalny gatunek nauczycieli. Ciężki, po prostu
ciężki. Co na obiad? – zmienił temat.
– Klopsy w sosie pieczarkowym,
ziemniaki i rosół.
– Uwielbiam – rozchmurzył się
Antek. – Zdecydowanie bardziej lubię kobiety, które mi dają jeść od tych,
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które bezskutecznie chcą mnie uczyć
polskiego. Dzieciarnia kiedy wraca?
– Za godzinę. Są z panią Marysią
na basenie.
– Biedna pani Marysia.
– Co ty mówisz, ona lubi dzieci.
– Mamo, bądź realistką. W takich ilościach nikt nie lubi. Nie mogliście zamiast cytatu: Bądźcie płodni i zaludniajcie ziemię, wziąć sobie
do serca innego? Na przykład: Bądźcie obrotni i kupcie synowi porsche?
– Tego nie ma w Biblii.
– Skąd wiesz? Tam są różne rzeczy…
– Daj spokój, nie ma czasu na
dyskusje, dom trzeba posprzątać,
mamy dzisiaj wieczorem gościa.
– Nawet mnie nie strasz, że to
jest to o czym myślę – Antek zerwał
się z kanapy.
– Nie, to wujek.
– Właśnie tego się obawiałem…
– Sam rozumiesz, trzeba wysprzątać dom.
– Mamo, wujek to tylko ksiądz,
nie Perfekcyjna Pani Domu. Nie będzie ci sprawdzał w białej rękawiczce,
czy nie ma kurzu na lampie.
– Lampy! Masz rację – mama
złapała się za głowę. – Jeszcze lampy
trzeba przetrzeć.
– Ja idę do siebie, muszę się uczyć
polskiego – poddał się Antek. –
Wiesz, w jakiej jestem trudnej sytuacji, kto wie może nawet nie przejdę –
postraszył na wszelki wypadek.
– Nie ściemniaj – nie dała się
oszukać mama – nie zostawisz mnie
chyba samej. Tata wróci późno, przed
samą kolacją, dziewczynki są jeszcze
małe.
– Mamo, mam taki plan. Wpuścimy go przez taras, wysprzątamy te
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Młodzi ciałem, młodzi duchem
dwa metry odległości od tarasu do
stołu. Posadzimy go tyłem do salonu,
a przodem do ściany. Ja go zagadam,
powiem, że mam kryzys wiary czy
coś i on się przejmie. W tym czasie ty
szybko podasz jedzenie, po czym wyprowadzimy go przez taras i już.
– Przestań. Nie można gościa
wpuszczać przez taras i to takiego
gościa. Przecież to ksiądz, to zaszczyt
dla rodziny.
– Ale jaki zaszczyt, mamo? Dzisiaj zaszczyt to jak cię Wojewódzki
odwiedzi albo inna Grycanka, a nie
ksiądz.
– Przestań gadać i po prostu pomóż mi.
Drzwi się otworzyły i do domu
wpadła trójka dzieci. Roześmianych,
rumianych i bardzo rozczochranych
po szaleństwach na basenie. Najstarsza Ania miała sześć lat, rude wesołe
warkoczyki i ledwo weszła, nie zdejmując butów, podbiegła do brata i
uściskała go bardzo mocno.
– Wiesz – powiedziała szeptem,
który był jednak doskonale słyszalny w całym pokoju – Widziałam tę
dziewczynę – kładąc szczególny nacisk na słowo tę.
Nikt nie zwróciłby na to uwagi,
gdyby nie uszy Antka, które przybrały kolor nasyconej purpury.
– Chcesz pączka? – próbował zamknąć usta elokwentnej siostrzyczce.
– Zwariowałeś? Pączkiem dzie cko karmisz tuż przed obiadem? –
oburzyła się mama.
– Wyglądała tak samo jak ostatnio, a pies też się nie zmienił – mówiła
z wysiłkiem dziewczynka, najwyraźniej próbując się przypodobać bratu
i znaleźć ciekawą informację.
– Cicho!
– Ale o co chodzi? O co chodzi?
– zawołały czteroletnie bliźniaczki o uszach czujnych jak agencja wywiadu, zwłaszcza jeśli chodzi o sercowe problemy brata, stanowiące dla
gromady siostrzyczek atrakcję nie do
opisania.
– O nic! – zawołał Antek. – Żadnej prywatności człowiek nie ma
w tym domu! – krzyknął, a dziewczynki wystraszone ustawiły się wokół niego, spoglądając dużymi brązowymi oczami na wysokiego brata.
– No dobrze – zmiękł natychmiast groźny gimnazjalista. – Nic się

nie stało, tylko mnie pani w szkole
trochę zdenerwowała. Muszę napisać dodatkowe wypracowanie. Idę do
pokoju. Potrzebuję ciszy.
– Pomogę ci – zawołała za nim
Ania.
– Gdybyś tylko była trochę starsza, to byłby naprawdę dobry pomysł.
A tak to nic z tego.
– Chciałabym być starsza… –
szepnęła Ania, gotowa dla starszego
brata na każde poświęcenie.
Antek wszedł do pokoju, ale nawet nie spojrzał na zeszyt do polskiego. Otworzył tylko laptopa i wszedł
na jej profil, by po raz tysięczny wpatrywać się w te same doskonale znane zdjęcia.
Jak z nią porozmawiać? – zastanawiał się, obgryzając paznokcie do
ostatnich końcówek. – Co zrobić?
Dziewczyna należała do innego
świata. Była doskonale ubraną jedynaczką, mieszkała w nowym domu
na najładniejszym osiedlu. Z pewnością jej rodzice nie debatowali wieczorami nad problemem, czy zdecydować się na nową kurtkę dla Ani, czy
wymienić wreszcie synowi telefon na
dotykowy.
Ten, który miał obecnie, został
zaprojektowany jeszcze w epoce dinozaurów.
Usiadł na tapczanie z takim impetem, że łóżko zadrżało niebezpiecznie. Miał ochotę tłuc głową w ścianę,
ale radosny tupot nóg na korytarzu
uświadomił mu, że nie może sobie na
to pozwolić. W licznej rodzinie nawet się człowiek spokojnie w rozpaczy nie może pogrążyć, żeby mu ktoś
nie przeszkodził.
Drzwi otworzyły się z rozmachem, choć tyle razy smarkulom mówił, żeby pukały i na klamce zawisła
Wiktoria, jedna z bliźniaczek.
– Obiadek, obiadek – zawołała –
pyszny obiadek.
Antek wstał, zamknął z trzaskiem klapę laptopa i wyszedł zły
z pokoju. Całą energię, jaką posiadał musiał zużyć, by się nie wyżyć na
Bogu ducha winnej siostrze. I jeszcze
ten ksiądz wieczorem. Trzeba będzie
siedzieć, inteligentnie się odzywać
i być miłym, kiedy człowiek rwałby
włosy z głowy i walił nimi w ścianę.
A właśnie, że tak nie będzie – postanowił się zbuntować – powiem

Antek w opałach
mu wszystko, co naprawdę myślę. Że
w życiu liczy się coś zupełnie innego
niż pełna kochająca rodzina, uwielbiające cię rodzeństwo, czyste sumienie i inne dyrdymały. W życiu liczy
się dobra komórka, weseli kumple
i luz towarzyski. Tylko wtedy pewne
dziewczyny zwracają na ciebie uwagę.
A Julita była taką dziewczyną.
Mimo dręczących go rozterek
duchowych zjadł ze smakiem obiad,
zmiatając wszystko z talerza z szybkością odkurzacza. Mama nie pracowała, w domu zawsze były pyszne obiady i świeże ciasto drożdżowe.
Ale nowej komórki nie było i Antek
po raz pierwszy w życiu uznał, że wolałby jeść gumowate hot dogi i siedzieć sam w pustym domu jak jego
koledzy, niż nosić trzeci rok z rzędu
tę samą kurtkę i stary telefon.
Przy stole panował wesoły gwar,
dzieci opowiadały na wyrywki, co się
wydarzyło w przedszkolu i w szkole,
a nad całym chaosem mama planowała porządki.
Imię Antek pasowało jej do każdego zajęcia.
Chłopak połknął kompot dwoma haustami i ruszył w stronę swojego pokoju.
– Muszę pisać wypracowanie
– krzyknął do pakującej się za nim
dzieciarni. Zaczynał być wdzięczny
tej polonistce za karne zadanie. Miał
przynajmniej pretekst. Zamknął rodzeństwu drzwi przed nosem, poło-

żył się na tapczanie i wbił wzrok w sufit.
Mama nie weszła do pokoju,
zmagała się ze sprzątaniem i dziećmi
sama. Respekt dla nauki syna trzymał też za drzwiami rozbrykane rodzeństwo. A Antek siedział przed
laptopem i bezmyślnie przeglądał
różne strony. Czytał wszystkie głupie komentarze i oglądał obrazki.
Wszystko było lepsze niż to myślenie. Ani się nie obejrzał jak zrobiło się
ciemno, w domu zapanowała podejrzana cisza, a na podjeździe zabłysły
światła samochodu.
Przyjechali. Tata wracając z pracy, przywiózł swojego brata. Wujka
Antoniego Bąbla. Księdza proboszcza pobliskiej parafii.
Antek zgrzytnął zębami. Zawdzięczał wujkowi wiele szczęśliwych chwil dzieciństwa, kiedy bawili się razem, albo wyjeżdżali na
wakacyjne wyprawy w góry, ale teraz
wszystko się zmieniło. Czuł się oszukany. Wszystkie wpajane mu przez
rodzinę zasady po prostu przestały
się sprawdzać. Julita nie interesowała
się, ile książek przeczytał, jak dobrze
opiekuje się młodszym rodzeństwem
ani tym, że wygrał olimpiadę z chemii i chce zostać lekarzem.
Chciała się dobrze bawić.
I święte jej prawo – pomyślał ze
złością. – Chodzić po lekcjach na
miasto, jeść pizzę i włóczyć się po galeriach. Dostawać na każdym kroku
drobne upominki i wesołe esemesy
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Młodzi ciałem, młodzi duchem
ze zdjęciami robionymi w dobrej rozdzielczości. Siedzieć godzinami w pokoju przeglądać portale społecznościowe.
Czym miał jej zaimponować? Nie
miał dobrego telefonu, a gdyby ją zaprosił do domu, towarzystwo dzieciarni zabiłoby każdy nastrój.
To nie ma sensu.
Wyszedł z pokoju na chwilę.
– Mamo, źle się czuję – powiedział szybko, odwracając wzrok.
Rzeczywiście wyglądał na zaatakowanego ciężkim wirusem. Błyszczące niezdrowo oczy, rozpalone
policzki i błędny wzrok mama zakwalifikowała jako pierwsze objawy grypy. Bez problemu, choć z wyraźnym żalem, zgodziła się, by został
w pokoju.
Dom świecił niezwyczajnym porządkiem. Wszystkie zabawki zostały uprzątnięte, wiecznie porozkładane rysunki zniknęły, wszystkie
kubki i talerzyki karnym rzędem stały w kuchni.
Antek westchnął, poczuł lekkie
ukłucie wyrzutów sumienia, że zostawił mamę ze wszystkim samą, ale
na litość boską, to przecież nie była
jego sprawa. Większość jego kolegów nawet nie wiedziała, którą stroną miotły się zamiata.
Zamknął za sobą drzwi, wszedł
w ubraniu pod kołdrę i pogrążył się
w rozpamiętywaniu swoich żalów.
Nie miał już na nic ochoty, chciał tylko, by mu dano święty spokój.
Dwie godziny później rozległo
się ciche pukanie do drzwi. Było tak
grzeczne i tak bardzo różniło się od
zwykłego łomotu kochanego rodzeństwa, że Antek od razu domyślił się,
że pod drzwiami stoi wujek.
– Proszę – powiedział z rezygnacją, wystawiając głowę spod kołdry.
Wujek wszedł i usiadł na brzegu
łóżka.
– Cześć, słyszałem, że chorujesz?
– Dokładnie tak – kiwnął energicznie głową starając się sprawiać
wrażenie pewnego siebie.
– A miła chociaż ta dziewczyna?
– zapytał celnie wujek. – Warto się
dla niej męczyć?
– Och! – zdenerwował się Antek aż mu brakło tchu. – Zatłukę kiedyś moje rodzeństwo. Kto ci powie-
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dział? Dziewczynki czy Adaś, zdrajca jeden?
– Adaś jeszcze nie mówi – odparł wujek z uśmiechem. – Ma dopiero pięć miesięcy.
– I całe szczęście.
– No to mów – wujek oparł się
wygodnie o ścianę. – Skoro i tak się
już zdradziłeś. Co to za dziewczyna
tak cię rozłożyła na łopatki?
– Taka jedna – odparł Antek
wymijająco.
– Podobna do kogoś, kogo znam?
– Do Natalii Siwiec – rozmarzył
się Antek.
– Czy tylko z wyglądu, czy z charakteru również? – wystraszył się
wujek.
– Ze wszystkiego.
– Tego się właśnie najbardziej
obawiałem – skomentował cicho
ksiądz. – Nie chce cię? – upewnił się.
– Nawet o mnie nie słyszała.
– Chwała Ci Panie Boże na wysokościach – wujek dyskretnie westchnął z wdzięcznością.
– Gdybym miał lepszą komórkę,
moje życie byłoby inne – wypowiedział Antek te słowa, które ksiądz tak
często słyszał od tylu osób. Gdybym
była trochę szczuplejsza, wyższa, niższa, bardziej bogaty, żył w większym,
mniejszym mieście… I tak dalej i tak
dalej. Westchnął. Ile czasu będzie potrzebował jego bratanek, by zrozumieć, że szczęście w życiu jest od tego
zupełnie niezależne.
– Gwarantuję ci, że nic tu nowy
telefon nie zmieni – próbował tłumaczyć.
– Ależ oczywiście, że zmieni i to
wszystko. A jeszcze jakbym miał ze
stówę kieszonkowego, świat byłby
u moich stóp.
– No cóż – ksiądz spojrzał na
bratanka i uznał, że słowa nic tu nie
pomogą. – Powiadasz, że koniecznie
musisz się z nią umówić.
– Tak. Ale bez telefonu i pieniędzy nie ma nawet o czym mówić.
– Może mógłbym coś załatwić.
– Naprawdę? – ucieszył się Antek – Ale dlaczego to robisz? Przecież widzę, jak przewracasz oczami
na samą wzmiankę o Julicie.
– Bo dopóki się z nią nie spotkasz
to ci nie przejdzie.
– Będę z tobą szczery, nigdy mi
nie przejdzie, ale kontynuuj,
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– Namówię tatę, żeby ci wziął telefon na umowę. Ceny są dobre, aparat dostaniesz tanio. Musisz się tylko
zobowiązać, że nie przekroczysz miesięcznie rozsądnej kwoty. A ode mnie
dostaniesz zaliczkę na prezent urodzinowy. Ale… Jest oczywiście ale…
– Jakie? – westchnął Antek z rezygnacją. – Pójdziesz z nami?
– Nie – roześmiał się wujek –
oczywiście, że nie. Ale obiecasz mi, że
uszy będziesz miał szeroko otwarte.
Nie tylko oczy. Rozumiesz?
Antek tylko się skrzywił.
– Nie krzyw się. Znam życie. Jesteś inteligentny. To nasza jedyna
szansa. Przysięgnij, że spróbujesz chociaż trochę myśleć i będziesz słuchał,
co ona mówi. Reszta stanie się sama.
– Dobrze, tak zrobię – ucieszył
się Antek, warunki wydały mu się
dziecinnie łatwe. – No to umowa stoi,
ale pamiętaj, co mi obiecałeś?
– Pamiętam. Wujku, jesteś wielki jak Mount Everest.
– Mam nadzieję, bo nie jestem
pewien, czy dobrze robię. Przyjadę za
tydzień, bo będę się martwił. Myślę,
że będzie już po wszystkim.
– Zobaczysz szczęśliwego człowieka.
– No to do następnego razu,
szczęśliwy człowieku – roześmiał się
ksiądz. – Trzymam za ciebie kciuki.
W następnym odcinku okaże się, czy
randka dojdzie do skutku, jaka naprawdę jest Julita i czy mając uszy szeroko otwarte Antek wyleczy się z zakochania.

Odc. I

Wierzę, więc jestem

Wczesna pierwsza

Komunia Święta

Będziemy mieli świętych
pośród dzieci
Ponad 100 lat temu Kościół obniżył
wiek dzieci pierwszokomunijnych.

W

ielki, ogłoszony przez Kościół świętym, papież Pius X,
poświęcał dzieciom wiele uwagi starań duszpasterskich. 8 sierpnia 1910
wydał dekret Quam singulari, ustalający, że do przyjęcia pierwszej Komunii świętej wolno dopuszczać
dzieci w wieku 7 lat, mianowicie ten
wiek, w którym dziecko było zdolne
odróżnić Ciało Pańskie od zwykłego chleba. W pierwotnym Kościele
sakramentu Eucharystii udzielano
nowo narodzonym w łączności z ich
chrztem, mianowicie w formie kilku
kropel konsekrowanego wina. Przez
wiele stuleci troska o właściwy, rychły czas pierwszej Komunii św. stanowiła stały element duszpasterstwa
dzieci.

Wczesna Komunia święta

D

oświadczeniem duszpasterzy
jest spostrzeżenie, że są dzieci
tak zaniedbane w wychowaniu religijnym, iż nie są dojrzałe i gotowe do
przyjęcia Komunii świętej pod koniec drugiego roku nauki szkolnej.
Ale częściej bywa na odwrót: są dzieci dojrzałe do życia eucharystycznego jeszcze przed pójściem do szkoły.
Dzieci te – jak to wcześniej zaznaczono – pragną Komunii świętej,
dopytują się o nią rodziców, którzy

do niej przystępują i nie jest to tylko chęć naśladowania starszych. Jest
tu podobieństwo do różnego czasu
dojrzewania owoców nawet na tym
samym drzewie. Masowa katecheza
szkolna jest siłą rzeczy kompromisem. Kompromis może sprawić wiele dobra, ale bywa też, że pomniejsza
dobro. Zawsze większym dobrem
jest jak najbardziej indywidualne podejście do wychowania człowieka,
także wychowania religijnego i formacji w wierze. Taką możliwość daje
praktyka wczesnej Komunii świętej
w parafii.

Prostota świętowania
wobec „wesela
pierwszokomunijnego”

W

spółcześnie wczesna Komunia święta może być formą
radykalnego sprzeciwu wobec podporządkowania życia sakramentalnego świątecznej konsumpcji. Dzieci
sześcioletnie nie łączą jeszcze z I Komunią oczekiwań materialnych –
popisowych prezentów, zachcianek,
zewnętrznego błysku. Stąd uroczystości domowe po wczesnej Komunii świętej są zwykle wolne od niepokojących, a często wręcz zatrważających zjawisk związanych z około
majowymi rozmowami dzieci z klasy drugiej. Łatwo można ulec pokusie
„wesela pierwszokomunijnego”, pychy, egocentryzmu i próżności, które przysłaniają dziecku wewnętrzny
dialog z Panem Jezusem.
O ileż wartościowszym darem
jest czyste serce rodziców i chrzestnych i zaproszonych gości, wówczas łaska łączy rodzinę bardziej
niż suto zastawiony stół. Wcześniej można postarać się o rozmowę z mężem, teściową, bliskimi, by
w domu przy dziecku nie podejmować trudnych tematów, by pohamować wzajemną krytykę i uwagi.
Celebrowanie święta to także podtrzymywanie atmosfery życzliwości

i pokory, bo zły będzie mieszał i mącił. I znam wiele takich uroczystości,
gdzie dziecko miało łzy w oczach widząc kłócących się w kuchni rodziców czy obrażających się gości. Dziecko może wszystkiego nie rozumieć,
ale czuje i nie da się go oszukać maską uśmiechu czy drogiego prezentu.
O owocach wczesnej Komunii świętej wspomina Ojciec Święty Jan Paweł II przywołując swoją wczesną
komunię w maju 1929 r., podobnie
św. Łucja, św. Ojciec Pio, św. Jan Bosco, św. ks. Józef S. Pelczar. Nie bez
znaczenia jest to, że decyzję o wcześniejszej Komunii świętej podejmują
zwykle rodzice o pogłębionym życiu
wewnętrznym. Atmosfera tych rodzin sprzyja wzrastaniu powołania
i dalsza jego formacja w domu prowadzona przez rodziców. To prostota i stałość w modlitwie przed jedzeniem, w dziękczynieniu o poranku,
błogosławieństwo krzyżykiem na
czole przed szkołą, a nie pacierze od
święta, są drogą do świętości w rodzinie.
„Sądzę, że jedną z największych
radości proboszcza jest słuchanie
pierwszej spowiedzi dzieci i podanie
im po niej pierwszej Komunii świętej. Im są one mniejsze, tym pewniej
można założyć, że przyjmują Chrystusa w sakramencie w godny sposób
do swego serca. Dziecko, które doszło do używania rozumu – a dzisiaj
dziecko osiąga wcześnie to stadium
– jest otwarte i wrażliwe na to Boże
światło. […] Ponad intelekt wynosi nas wiara, która – jak często moglibyśmy to dostrzec w naszych parafiach – żywa jest właśnie w dzieciach, które często lepiej niż dorośli,
zdolne są w bezpośredniej modlitwie
dać wyraz swej bliskości Panu.” Kardynał Darío Castrillón Hoyos.
„Jeśli chcecie obronić wasze dzieci przed demoralizacją i duchową
pustką, które proponuje świat przez
różne środowiska, a nawet szkolne
programy, otoczcie je ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im
przykład chrześcijańskiego życia.”
Jan Paweł II – Przemówienie do dzieci pierwszokomunijnych, Zakopane,
7.06.1997.
Beata Mądra na podstawie
www.wczesnakomunia.pl
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Wierzę, więc jestem
„Co z sakramentem Chrztu udzielanym przez protestantów, heretyków czy innymi sakramentami,
które są udzielane przez schizmatyków? Czy są one ważne?”

N

iemalże przez całe nasze życie
jesteśmy świadkami udzielania
sakramentów świętych i pewnie nieraz z zaciekawieniem obserwowaliśmy liczne i piękne ceremonie im towarzyszące. Można powiedzieć więcej – całe życie katolika gromadzi się
wokół siedmiu sakramentów, tych
siedmiu widzialnych znaków niewidzialnej łaski Bożej. Czy rozumiemy
znaczenie tych obrzędów? Skoro sakramenty są tak ważne dla Kościoła,
to należałoby przypomnieć podstawowe wiadomości na ich temat.
Aby uzmysłowić sobie wagę i pochodzenie sakramentów, chciałbym
przywieść na myśl wspaniały obraz
pewnego artysty, przedstawiający ukrzyżowanego Zbawiciela. Oto
z przebitego boku wytryskuje siedem
promieni – przeczystych strumieni,
które wylewają się na niekończące się rzesze ludzi. Jakże zbawienne
powodują skutki w owych duszach,
które ożywają i nabierają nowych sił
w drodze do Nieba. Patrząc na ten
obraz, widzimy zarazem, jak wysoką
cenę przyszło zapłacić Chrystusowi,
aby te strumienie wytrysnęły z Jego
otwartego boku i skutkowały uświęceniem dusz wiernych. Strumienie
te symbolizują właśnie sakramenty, czyli uprzywilejowane przez samego Boga sposoby udzielania łaski:
Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, Pokuta, Namaszczenie chorych,
Kapłaństwo, Małżeństwo.
W istocie prawdziwym sakramentem dla nas jest osoba Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest dawcą łaski i On jest prawdziwym Sakramentem – jest mediatorem, tzn.
pośrednikiem między człowiekiem
a Bogiem. Przez Niego otrzymujemy
wszelkie łaski i przez Niego mamy
dostęp do Boga. Św. Leon Wielki powiedział, że po Zmartwychwstaniu Chrystusa wszystko, co było
w Nim widoczne, przeszło w misteria chrześcijańskie, czyli w sakramenty. Gdy więc celebrujemy sakramenty święte, to tak naprawdę
mamy okazję doświadczyć działania
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Wierzę, więc jestem
Chrystusa w sposób bardzo realny,
np. gdy kapłan chrzci, wówczas sam
Chrystus chrzci, gdy biskup bierzmuje, to bierzmuje sam Chrystus,
a kapłan użycza Mu tylko swego ciała i swego głosu. Dlatego mówimy,
ze sakrament jest zawsze skuteczny. Sakramenty różnią się bardzo od
misteriów i obrzędów Starego Testamentu, gdyż tamte nie dawały łaski, lecz tylko wskazywały na łaskę,
którą dopiero Chrystus miał Swoją
męką wysłużyć. Natomiast siedem
sakramentów zawiera w sobie łaskę i zawsze udziela jej tym, którzy
je godnie przyjmują. Chrystus wybrał pięć czynności i dwa stany życia
i podniósł je do rangi sakramentu.

ne oddanie sobie prawa do ciała dla
osiągnięcia celu małżeństwa, a formą wzajemne przyjęcie tego prawa.
Można powiedzieć, że forma i materia w tym sakramencie nawzajem się
„krzyżują”, tak więc nie udzielamy
sakramentu sobie samemu. Kapłan

Aby sakrament tzn. działanie
Pana naszego Jezusa Chrystusa doszło do skutku, potrzeba trzech elementów: rzeczy, która stanowi materię sakramentu, słów, które są jego
formą oraz osoby udzielającej sakramentu. Jeśli brakłoby któregoś
z tych trzech albo osoba nie miałaby właściwej intencji, to sakrament
jest nieważny i nie dochodzi do skutku. Ponadto Kościół ma prawo określić dodatkowe, obok formy i materii, warunki do ważności sakramentu w obliczu prawa, np. do ważności
sakramentu małżeństwa konieczny
jest kapłan mający tzw. Jurysdykcję
tzn. prawo do błogosławienia małżeństw. W sakramentach Chrztu,
bierzmowania, Eucharystii, Namaszczenia chorych i Kapłaństwa
łatwo wskazać materię sakramentu;
będzie nią woda, olej krzyżma, chleb
i wino, olej chorych, oraz nałożenie
rąk. Inaczej się ma z sakramentami
Pokuty i Małżeństwa. Tutaj materią
sakramentu będą czynności wiernych. W przypadku Pokuty materią są trzy, razem wzięte, akty penitenta, z których pierwszy jest najważniejszy: żal za grzechy, wyznanie
grzechów i zadośćuczynienie, a formą – słowa rozgrzeszenia, które wymawia kapłan. W przypadku Małżeństwa, materią będzie wzajem-

zaś, który musi być obecny, w tym
przypadku nie udziela sakramentu,
ale w imieniu Kościoła potwierdza,
że został on ważnie zawarty i udziela specjalnego błogosławieństwa.
Głównym celem sakramentów
świętych jest udzielenie łaski uświęcającej, lub jej pomnożenie, oraz łaski sakramentalnej, która pomaga
osiągnąć cel poszczególnych sakramentów. Sakramenty udzielają łaski,
mocą, którą w nie włożył sam Jezus
Chrystus. Moc Chrystusa jest zaś
tak wielka, że nawet niegodność lub
niegodziwość szafarza nie jest w stanie zniweczyć skutków ich działania.
Pięć z tych sakramentów (Chrzest,
Bierzmowanie, Eucharystia, Pokuta
i Namaszczenie chorych) jest przeznaczonych do osobistego duchowego udoskonalenia każdego człowieka. Przez Chrzest bowiem odradzamy się na duszy, a odrodzeni do
nowego życia otrzymujemy Boski
pokarm Eucharystii, dzięki któremu
dokonuje się nasz wzrost duchowy.
Przez Bierzmowanie doznajemy pomnożenia łaski, wzmocnienia w wierze i udoskonalamy cnotę męstwa.
Jeśli wpadamy w grzech, który jest
chorobą duszy, przez Pokutę odzyskujemy łaskę i zdrowie duchowe. Jeśli tego potrzeba otrzymujemy zdrowie na ciele poprzez Namaszczenie

Sakrament
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chorych. Dwa ostatnie sakramenty:
Kapłaństwo i Małżeństwo służą do
rządzenia Kościołem oraz do jego
duchowego i fizycznego wzrostu.
Przez Kapłaństwo Kościół zyskuje
kierowników i szafarzy świętych sakramentów, dzięki którym może się
duchowo rozrastać, natomiast dzięki Małżeństwu, które jako podstawowy cel ma zrodzenie potomstwa,
Kościół rozrasta się fizycznie.
Pięć jest sakramentów żywych
a dwa są umarłych. Sakrament
Chrztu i Pokuty udziela się tym,
którzy są umarli na duszy z powodu grzechu, natomiast pozostałe są
udzielane tym, którzy żyją w łasce
uświęcającej, tzn. mają życie nadprzyrodzone. Tutaj należy przypomnieć ostrzeżenie Kościoła Świętego, że ten, kto do sakramentów
żywych przystępuje z sumieniem
obciążonym grzechem śmiertelnym,
nie tylko nie otrzymuje łaski, lecz
nadto popełnia ciężki grzech świętokradztwa.
Ponadto trzy z sakramentów
świętych można przyjąć tylko raz:
Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo. Wyciskają one na duszy wiernych niezatarte znamię, którego my
zmysłami nie dostrzegamy, ale widzą go aniołowie i demony. W przyszłym życiu znamię to, które wyci-

Wszystkie sakramenty są konieczne, aby Kościół żył, ale nie
wszystkie są jednakowo każdemu
potrzebne. Na przykład nie każdy musi wstępować w małżeństwo,
a kapłaństwo powinni przyjmować tylko ci, którzy zostali uprzednio przez samego Chrystusa wybrani. Natomiast Chrzest wszyscy muszą przyjąć, aby stać się członkiem
Kościoła, poza którym, jak głosi największy dogmat naszej wiary, nie ma
zbawienia. Jeden jednak sakrament
przewyższa wszystkie inne, mianowicie Najświętsza Eucharystia. Dlatego jest największym i uprzywilejowanym sakramentem, gdyż nie
udziela ona łaski, ale jest samym
dawcą łaski – Jezusem Chrystusem,
Panem naszym, który pod postacią
chleba i wina jest obecny prawdziwie, rzeczywiście i istotnie tzn. razem ze swoją naturą ludzką i duszą.
Wszystkie sakramenty należą
do Kościoła katolickiego, który założył Chrystus Pan i powierzył mu dla
jego wzrostu i uświęcania. Co jednak z sakramentem Chrztu udzielanym przez protestantów, heretyków
czy innymi sakramentami, które są
udzielane przez schizmatyków? Czy
są one ważne? Owszem, najczęściej
są ważne, gdyż Chrystus działa przez
te sakramenty pomimo tego, że są

– niezawodne

przyjmują sakramenty poza Kościołem z niezawinionej niewiedzy.
Sakramentom towarzysza liczne i bogate ceremonie oraz obrzędy. Kościół ustanowił je aby przybliżyć naszym zmysłom to, co w sposób niewidzialny dzieje się w chwili
przyjmowania sakramentu w naszej
duszy. Obecnie w Kościele katolickim obrządku łacińskiego obowiązują dwie formy udzielania sakramentów – zwyczajna i nadzwyczajna. Najogólniej rzecz biorąc, można
powiedzieć, że forma nadzwyczajna, to te dostojne i starożytne ryty
udzielania sakramentów, zazwyczaj
w języku łacińskim, a forma zwyczajna, to ta wprowadzona w latach
siedemdziesiątych wskutek reformy
po Soborze Watykańskim II.
Kościół bez Chrystusa i sakramentów istnieć nie może. Bł. Anna
Katarzyna Emmerich w jednym
z widzeń dostrzegła, jak demony
boją się i nienawidzą udzielanych
sakramentów, a zwłaszcza nienawidzą Świętej Eucharystii. Dlatego w sposób szczególny swoją wściekłość obracają przeciwko biskupom
i kapłanom, którzy są jej szafarzami i strażnikami. Dlatego zbliżając się do Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego pamiętajmy i módlmy się
szczególnie za kapłanów.
Ks. Grzegorz Śniadoch

lekarstwo dla duszy
ska tzw. Charakter sakramentalny,
będzie przyczyną większej chwały zbawionych lub zwiększy hańbę
potępionych. I tak Chrzest wyciska
charakter, dzięki któremu człowiek
staje się członkiem Mistycznego
Ciała Chrystusowego, czyli Kościoła
katolickiego, zdolnym do przyjmowania innych sakramentów. Przez
charakter Bierzmowania, stajemy
się żołnierzami Chrystusowymi dla
publicznego wyznawania i obrony
wiary katolickiej. Przez sakramentalny charakter Kapłaństwa mężczyzna zostaje sługą Chrystusowym
i otrzymuje od Niego władzę sprawowania i udzielania sakramentów.

one udzielane poza Jego widzialnym Kościołem. Nie znaczy to jednak, że znika nieprawidłowość w ich
udzielaniu. Nie chodzi bowiem tylko o ważność sakramentów, ale także o ich godziwość. Tak jak nie godzi
nam się kupować produktów u wytwórców produkujących dzięki wykradzionym planom produkcyjnym
podróbki oryginalnych towarów,
tak samo nie godzi nam się przyjmować sakramentów poza Kościołem katolickim, który jest jedynym
ich depozytariuszem i strażnikiem.
Oczywiście wolno żywić nadzieję, że
Bóg okaże miłosierdzie tym, którzy
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O

bowiązujące nas, katolików, zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące postu nie są zbyt wymagające. Przypomnijmy, że mamy
2 dni postu w roku (Środa Popielcowa i Wielki Piątek, kiedy jemy
3 posiłki, w tym jeden posiłek do
syta), a wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w te dni
i w piątki. Dla porównania, w Kościele prawosławnym wierni poszczą
przez czterdzieści dni przed Wielkanocą, tyle samo dni przed Bożym
Narodzeniem, czternaście – przed
świętem Zaśnięcia Matki Bożej, ty-

Wierzę, więc jestem
my się, ile mięsa jest w parówkach
i czy wątróbka to mięso. W funkcji
postnej ryby na stole ląduje pstrąg lub
łosoś. Pościmy jedząc krewetki i kalmary. Jaki jest sens pokuty? Co nam
może dać na przykład niejedzenie
pokarmów mięsnych? Najpierw mierzymy się z kondycją naszej rzeczywistej wolności. Na ile wolni jesteśmy,
by czegoś nie zrobić? Wiele czynności i wyborów w codziennym życiu
mamy zautomatyzowanych, nie zastanawiamy się nad nimi, a z czasem
stajemy się niewolnikami własnych
przyzwyczajeń, utartych schematów,

Post i pokuta –

krótka instrukcja obsługi

dzień – przed świętem Piotra i Pawła,
ponadto we wszystkie środy i piątki
roku. Nie jedzą wtedy mięsa, tłuszczów zwierzęcych, a nawet nabiału.
Nasz post obecnie ma więc charakter
symboliczny.
Ponadto w Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że „wszyscy
wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są czynić pokutę. […] zostają nakazane dni pokuty, w które
wierni powinni modlić się w sposób
szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty
umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post
i wstrzemięźliwość. W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu”.
Post lub inne formy pokuty mają
sens i pomagają nam wzrastać duchowo tylko wtedy, gdy ich podjęciu
towarzyszy akt wolnej woli. Jeśli decyzji o tym, że powstrzymujemy się
od jedzenia i picia nie przyjmiemy
jako swojej, lecz potraktujemy ją jako
narzuconą przez księdza lub osoby z otoczenia w imię niezrozumiałej tradycji, to nic nie zyskamy. Post
i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych traktowane jako zewnętrzne, przykre ograniczenie, prędzej czy
później doprowadzone zostaną do
wypaczeń i absurdów. Zastanawia-
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sposobów na szybkie zaspokajanie
swoich potrzeb i zachcianek i dostarczanie sobie przyjemności. Czy mogę
się z tego wyzwolić? Czy mogę podjąć wobec tego decyzję o rezygnacji
z grzechu pamiętając, by prosić Boga
o łaskę wytrwałości i umocnienia?
Inny aspekt postu to odmawianie
sobie jedzenia lub jedzenie gorszej jakości, tańszych potraw po to, by w duchu miłości i miłosierdzia wobec bliźnich podzielić się w formie jałmużny
z bardziej potrzebującymi. Bardzo
spodobała mi się inicjatywa pewnej
parafianki w Wielkiej Brytanii, która założyła Piątkowa Grupę Wyrzeczenia. Przystępując dobrowolnie do
tej grupy, wierni dostawali kopertę na
pieniądze, których nie wydali odmawiając sobie w piątek przekąsek, ciastek, czy wina. W niedzielę składali te
koperty na tacę, a za zebrane pieniądze kupowali krowę dla afrykańskiej
rodziny lub wspierali punkt żywienia
niemowląt w Sudanie. Takie ukonkretnienie jałmużny musi być chyba
pomocne dla tych, którzy chcieliby
zacząć ją praktykować.
W poście chodzi też o to, by wytworzyć w sobie poczucie „braku”,
„wolnej przestrzeni”. Chodzi nie tylko
o głód jedzenia, ale też głód bodźców,
które nieustannie do nas płyną w formie niewymagającej muzyki, rozrywki, zbędnych informacji. Warto bowiem zwrócić uwagę, że dobry post
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nie ogranicza się tylko do talerza, ale
powinien dotyczyć całej naszej osoby
ze wszystkimi jej zmysłami. Zachęcani jesteśmy, by przyjrzeć się swojej codzienności i zobaczyć, ile w niej
zbędnych informacji z radia, telewizji
i Internetu, jak „karmimy” swój słuch
i wzrok treściami mało wartościowymi, bezkrytycznie chłonąc to, co jest
przyjemne, łatwe i krzykliwe. Może
czas spojrzeć na siebie i w siebie? Zobaczmy, jak zareagujemy na wyłączone radio lub telewizor, co się dzieje,
gdy przez cały dzień nie włączymy
komputera. Jaką to o nas prawdę odsłania? W miejsce „pauzy”, którą zrobimy w naszej zabieganej codzienności, wstrzymując się od jedzenia i decydując się na zadbanie o ciszę, mamy
szansę zaprosić Słowo Boże. To powinien być pokarm chrześcijan.
Czas zawsze należy do Boga. Każdy dzień, każda minuta jest nam ofiarowana, a naszym terenem działania
jest przestrzeń. To, co zrobimy w danym nam czasie zależy od nas.
W każdym momencie – od decyzji o podjęciu pokuty, poprzez cały
czas jej trwania, po jej ukończenie –
wspierajmy się modlitwą. Post, poza
jałmużną, potrzebuje modlitwy. Tylko na modlitwie możemy szukać sił
w wytrwaniu w podjętych postanowieniach i tylko dzięki modlitwie możemy zebrać owoce czasu pokutnego
i postu, jakimi powinny się stać zbliżenie do Pana Boga i stanięcie w prawdzie o sobie. Punktem kulminacyjnym i zwieńczeniem czynionej pokuty zawsze jest Sakrament Pojednania.
Na koniec jeszcze słowo o uczynkach miłosierdzia wobec bliźnich
i dobrym wypełnianiu swoich obowiązków. To, jak nam będzie z innymi ludźmi, ile będzie w relacjach
z nimi serdeczności, życzliwości, pokoju, jest dobrym miernikiem tego,
czy naszą pokutę wypełniamy w duchu Ewangelii.
W tym szczególnym czasie pokuty życzmy sobie, abyśmy umieli ją
podejmować „każdy na swój sposób”.
Nasz Kościół, niczym kochająca, dobra i mądra matka wierzy w nas.
Uwierzmy i my, że możemy dla siebie
wybrać skrojoną na naszą miarę drogę pokuty – wymagającą, ale owocną.
Anna Pasisz

C

ywilizacja wkracza we wszystkie sfery życia, także kościelnego. Nabożeństwa majowe, niegdyś
wyjątkowe w swojej formie, odbywające się pod kapliczkami, przeniosły się do kościołów. Jest wygodnie,
sucho i ciepło, ale też trochę bezosobowo i dużo bardziej zwyczajnie. Podobnie jak w niedzielę na mszy, jak
na modlitwie różańcowej czy innym
nabożeństwie. Po dawnej odmienności pozostały tylko piękne, często
bardzo stare pieśni maryjne przechowujące nieistniejące już słowa
i dawną ludową żarliwość w wierze.
A mnie jest szkoda tamtych majówek. Kiedy to w ostatnim tygodniu kwietnia czyściło się wraz z sąsiadami kapliczkę i sprzątało teren
obok niej. Nasza kapliczka, podobnie
jak wiele w całej Polsce, stała miedzy
trzema potężnymi lipami, posadzonymi bardzo blisko, które tworzyły
nad nią naturalne sklepienie, piękne
jak katedra. Sąsiedzi gromadzili się
podczas przygotowań i był to jeden
z elementów jednoczących mieszkające obok siebie rodziny. W tym czasie najważniejszy był ten sąsiad, na
którego polu stała kapliczka, to on
uroczyście przynosił klucze i ustalano dyżury przy sprzątaniu i zmianie kwiatów. Najpiękniejsze narcyzy, najbujniejsze gałęzie kwitnących
bzów, każdy przynosił z ogrodu, co
miał najlepszego.
Sąsiedzi rozmawiali ze sobą, spędzali wspólnie czas, dzieci zamiatały teren obok i do dzisiaj potrafię odtworzyć z pamięci każdy wystający korzeń lipy i kształt wycieranej
miękką szmatką figurki.
A potem przychodziło najlepsze.
Majówka zaczynała się o dziewiętnastej. Było jeszcze jasno. Na małej
ławce przed kapliczką siadały najstarsze i najbardziej szanowane kobiety. Otwierały książeczkę i zaczynały nabożeństwo. Reszta stała. Czasem było nas tylko dziesięć,
piętnaście osób, ale bywały dni kiedy
gromada ludzi zajmowała szerokie
koło wokół kapliczki i stała na kamienistej drodze. To dziecko, które
było grzeczne albo najpilniej pracowało, miało przywilej wybrania pieśni na zakończenie i była to ogromna
frajda. Naradzaliśmy się pół dnia
wcześniej, uczyliśmy wszystkich

zwrotek na pamięć, a potem śpiewaliśmy mocnymi głosami aż do ostatniej linijki.
Najpiękniejsze jednak były te nabożeństwa, kiedy przychodziła orkiestra. Jej członkowie pochodzili
z różnych części miejscowości i dlatego umawiali się codziennie przy
innej kapliczce. Kiedy wypadła nasza kolej już godzinę wcześniej słychać było muzykę. Mężczyźni szli
przez pola i grali. Muzyka niosła
się daleko, a oni łączyli się w pary,
w trójki i grali coraz głośniej coraz
piękniej, by w końcu dotrzeć pod naszą kapliczkę w pełnym składzie. Te
nabożeństwa trwały najdłużej, ale
nikt nie urywał się do domu, choć
obowiązku uczestnictwa nie było.
Wspólny śpiew łączy ludzi, buduje
więzi, które trwają długo po zakoń-

Kto wie, może dziś trzeba by organizować majówki przez facebooka, nie wiem, zawsze lepsze to niż nic.
Ale na pewno trzeba żyć w świecie
realnym. Dążyć do tego, by prawdziwy majowy wiatr owiewał nam policzki, byśmy mogli zanurzyć twarz
w realnym, pachnącym bzie, zakochać się w naprawdę istniejącym
człowieku i zaprzyjaźnić z prawdziwym sąsiadem, choćby był nie wiem
jak irytujący. Każdy ma swoją opowieść, czasem zanim wyda się sąd,
warto ją poznać.
Dlatego zachęcam do reaktywacji dawnego zwyczaju. Wciąż wokół
nas stoją kapliczki, wciąż w naszych
ogrodach kwitną bzy, a w domach
obok mieszkają sąsiedzi. Dajmy naszym dzieciom trochę romantyzmu,
żeby i one mogły mieć korzenie, żeby

A mnie jest szkoda

tamtych majówek…
czeniu spotkania. Powroty do domu,
w mroku, wesołą gromadą ułatwiają rozładowanie napięć, sprawiają, że
ludzie wracają w dobrym nastroju,
skłonni do żartów, puszczenia urazów w niepamięć czy choćby obdarowania kogoś zwykłym uśmiechem. To i tak bardzo dużo.
Stare tradycje sięgają korzeniami bardzo głęboko, często w czasy,
gdy nie było jeszcze pisma, ale byli
już mądrzy ludzie, którzy wiedzieli, że człowiek potrzebuje być częścią społeczności, że dni nie mogą być
do siebie podobne jak ziarnka piasku, bo dusza wyjałowieje, a życie
straci smak. Potrzeba nam majówek
z ich niezwykłą oprawą, świąt Bożego Narodzenia z odmiennym jedzeniem i dekorowaniem domów, czekania na Wielkanoc i postu w Środę
Popielcową.
Pomodlić można się wszędzie, to
prawda. Ale to wszędzie często szybko prowadzi do nigdzie. Wszystko
się homogenizuje, jedno jest podobne
do drugiego, dzień pędzi za dniem,
a dzieci znają niezwykłe wydarzenia
tylko z internetu.

wiedziały kim są, niezależnie od tego
jak daleko kiedyś będą mieszkać.
Śpiewajmy w maju, na świeżym
powietrzu, pełnym głosem, piękne
maryjne pieśni. Bo kto śpiewa, dwa
razy się modli, a kto śpiewa w gromadzie, to nawet jeśli fałszuje, będzie
wysłuchany.
Krystyna Mirek
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W wieku 20 lat Stanisława wyszła za mąż za Bronisława Leszczyńskiego, który z zawodu był drukarzem.
Z tego małżeństwa zrodziło się
czworo dzieci: Bronisław, Sylwia,
Stanisław i Henryk. W 1920 roku
rodzina Leszczyńskich przenosi się
do Warszawy, gdzie Stanisława podejmuje naukę w Państwowej Szkole Położniczej, którą ukończyła z nagrodą w 1922 roku i powraca wraz
z rodziną do Łodzi, gdzie podejmuje pracę jako położna. Zawód swój
traktowała jako powołanie i służbę, w której w centrum uwagi zawsze stał człowiek. „Swoją pracę za-

S

tanisława Leszczyńska urodziła
się w Łodzi 8 maja 1896 roku. Gdy
Stanisława miała 5 lat, jej ojciec Jan
został powołany do armii rosyjskiej
i przez 5 lat pełnił służbę w Turkiestanie. Ciężar utrzymania rodziny
spadł całkowicie na matkę Stanisławy Henrykę, która ciężko pracowała w fabryce. W tej sytuacji Stanisława przejęła na swoje barki obowiązek opieki nad dwoma braćmi
Henrykiem i Janem i wykonywania
wielu prac domowych.
Od siódmego roku życia Stanisława uczęszczała do szkoły prywatnej, w której uczono w języku polskim. Chociaż za szkołę trzeba było
płacić, rodzice zdecydowali się na to,
by zaszczepić w córce miłość do Ojczyzny. W 1908 roku cała rodzina
wyjeżdża do Brazylii do krewnych
w Rio de Janeiro. Pobyt ten spowodowany był celem zarobkowym
i trwał 2 lata. Stanisława uczyła się
tam w szkole w języku portugalskim
i niemieckim. Znajomość tego ostatniego okaże się w czasie drugiej wojny światowej bardzo ważna.
Po powrocie do Polski rodzina
zamieszkała ponownie w Łodzi. Stanisława podjęła przerwaną naukę
w progimnazjum, którą ukończyła przed 1914 r. Po wybuchu I wojny światowej ojciec Leszczyńskiej
został powołany do wojska. Utrzymanie rodziny znów spadło na matkę i Stanisławę, która pomimo wielu obowiązków znajdowała czas na
działalność charytatywną. Pracowała w Komitecie Niesienia Pomocy
Biednym.
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Stanisława

Leszczyńska

kontynuowała swą pracę jako położna. W lutym 1943 roku wraz z córką i dwoma synami pani Stanisława została aresztowana przez gestapo, bo jej mąż, Bronisław, potajemnie
wyrabiał dokumenty osobom zagrożonym przez gestapo. Mąż wraz
z synami zostali osadzeni w obozach, w Gusen i Mauthausen. Pani
Stanisława z córką Sylwią została
przewieziona do Oświęcimia, gdzie
przez 2 lata pełniła posługę położnej. To właśnie ona powiedziała obozowemu lekarzowi w SS-mańskim
mundurze dr Mengele, gdy ten kazał jej zabijać nowonarodzone dzieci:
„Nie, nigdy. Nie wolno zabijać dzieci”. Personel niemiecki przychodził
obserwować położną, przy której nie
było wypadków śmiertelnych wśród
noworodków. Całą gehennę obozu opisała Stanisława Leszczyńska

– macierzyńska miłość życia

(1896–1974)

wodową bardzo kochała i zachwycała się każdym nowonarodzonym
dzieckiem” – notuje jej córka Sylwia. W okresie międzywojennym
Stanisława asystowała przy porodach w domach prywatnych – wtedy rodzenie w domu było czymś naturalnym. Gdy wchodziła do domu
rodzącej, kreśliła znak krzyża nad
sobą, nad mającą urodzić, a później
nad urodzonym dzieckiem. Jej pomoc była bardzo kompetentna, równocześnie pełna ciepła i życzliwości. Udzielała matkom fachowych
rad jak opiekować się noworodkiem,
interesowała się sytuacją rodzinną i materialną. Gdy w czasie porodu występowały jakieś komplikacje, Stanisława z wielką wiarą prosiła o natychmiastową pomoc Matkę
Jezusa: „Matko Boża, przybądź choć
w jednym pantofelku”. Każdy poród
traktowała jak Boże Narodzenie,
a każde rodzące się dziecko jak maleńkiego Jezusa.
Czas II wojny światowej był dla
rodziny Leszczyńskich bardzo trudny. Mąż i synowie pracowali jako sanitariusze w szpitalu wojskowym.
Stanisława również w czasie wojny
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we wstrząsającym Raporcie położnej
z Oświęcimia. Po powrocie z obozu
zamieszkała w Łodzi i podjęła pracę położnej. Stanisława Leszczyńska
zmarła 11 marca 1974 r. W czerwcu 1987 roku podczas wizyty w Łodzi papież Jan Paweł II wskazał Stanisławę Leszczyńską jako przykład
chrześcijańskiego bohaterstwa. Do
dziś wiele osób pisze listy do synów Leszczyńskiej, opisując spotkania z ich matką, a także dając świadectwa wysłuchanej modlitwy poprzez jej wstawiennictwo. „Ludzie
wspominają ją jako osobę niezwykle
życzliwą i ofiarną. Nigdy nie spotkałem się z opinią, żeby komuś odmówiła pomocy, porady. Nie patrzyła
na pogodę, zmęczenie. Zawsze szła
bez słowa. Dziś, gdy brak jest szacunku dla ludzkiego życia, jej postawa to wyzwanie” – mówi proboszcz
rodzinnej parafii Stanisławy Leszczyńskiej. 3 marca 1992 roku został
wydany dekret powołujący Trybunał do Sprawy Kanonizacji Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej.
Polecam książkę Macierzyńska
miłość życia, Łódź 2002 r. wydaną
przez Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
Oprac. Elżbieta Siwek

Nie ma nic złego w marzeniach
o małżeństwie i macierzyństwie

M

oja córka jako mały 5-letni
brzdąc często lubiła przebywać z babcią, miała też swoją ulubioną lalkę, z którą wszędzie chodziła.
Pewnego razu oświadczyła: „Wiesz
babciu, jak dorosnę to będę kobietą
wyzwoloną!” – „No, to znaczy jaką?”
– spytała dociekliwie zaskoczona
babcia. – „No będę miała dobrą pracę, duży, piękny samochód i zabiorę
Ciebie babciu i moją lalkę i będziemy razem tym samochodem wszędzie jeździły”. Nigdy w domu nie
rozmawialiśmy na ten temat, musiała to więc gdzieś usłyszeć – może
w telewizji, może w przedszkolu?
Z biegiem lat zmieniały się jej zapatrywania na życie w kierunku tych
bardziej stereotypowych, związanych z miłością, małżeństwem, macierzyństwem. Jednak ja do tej pory,
gdy przypominam sobie tamtą wypowiedź małej kobietki, zastanawiam się nad ogromem siły wpływu
otoczenia na nasze dzieci. Obecnie
niestety bardziej niż 15 lat temu propaganda antymałżeńska, którą uprawiają współczesne media i popkultura, usiłuje zniszczyć ślubne marzenia naszych córek i wmówić im, że

Marsz Mendelssohna to marsz idiotek. Przekaz współczesnego świata jest prosty: małżeństwo tłumi
niezależność. Każda wzmianka na
temat małżeństwa, publikowana
w magazynach mody, magazynach
kobiecych, czy wpleciona w popularny serial TV, każe unikać go jak
ognia. Jeśli natomiast, mimo całej
tej nagonki, nasze młode córki, nie
daj Boże wygadają się przypadkiem
w gronie znajomych, że jednak nie
mogą się doczekać momentu, gdy zostaną żonami i matkami, ściągną na
siebie tylko pełne politowania spojrzenia. Otoczenie pomyśli sobie, że
brakuje im zdrowego rozsądku albo
inteligencji, bo niby z jakiego innego
powodu miałyby woleć małżeństwo
od samotnego życia po swojemu i na
swoim?
Nawet jeśli już mówi się o małżeństwie i macierzyństwie to bez
refleksji że nasze plany i zegar biologiczny nie zawsze są zsynchronizowane. Wiele dziewcząt marzących o małżeństwie nabiera się więc
na następne kłamstwo, że małżeństwo i macierzyństwo można odkładać w nieskończoność. Współczesne media przekonują: „Możesz
mieć wszystko! Nie rezygnuj z niczego”, a one w to wierzą. Małżeństwo
i macierzyństwo są przedstawiane
w dzisiejszych czasach jak zamawianie fast foodu – to ty wyznaczasz dla
ciebie moment oraz pasujące Ci warunki, wtedy kiedy akurat poczujesz
głód. Niestety, wiele dwudziestoi trzydziestokilkuletnich dziewcząt,
wchodząc wreszcie z pustym brzuchem do restauracji, nagle odkrywa,
że tego, na co miały ochotę, nie ma
już w menu.
Co więc ma swojej córce powiedzieć matka chrześcijanka? Na pewno nie to , że ma zadowolić się pierwszym lepszym mężczyzną, który
się nią zainteresuje. Ale to, że warto walczyć o powrót staromodnych
randek, zamiast „umawiania się na
seks”, jako formę przetestowania
znajomości. W rzeczywistości bowiem dopasowanie dwóch osób, po-

Vocatio Oficyna Wydawnicza
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winno być zbadane poprzez znajomość przyjacielską, a nie łóżkową.
Również to, że wartości lansowane
przez współczesny świat są kłamstwem. Trzeba burzyć mit konkubinatu i jego rzekomych zalet, bo badania przeprowadzane przez różne
instytucje wskazują, że paradoksalnie podwyższa on ryzyko rozpadu
związku, zanim dojdzie do ślubu.
Trzeba w końcu uświadamiać to, że
małżeństwo i macierzyństwo nie są
czymś, co zapisuje się na liście rzeczy
do zrobienia pomiędzy „kupić mleko w sklepie”, a „wyciągnąć ubrania
z pralki”. Naszą misją jest wpajanie
naszym dzieciom zalet małżeństwa.
Uświadamianie im, że nakazywany przez Boga związek może przynieść mnóstwo szczęścia. A przede
wszystkim to, że jest to łaska Boża.
Dzieci również są darem od Boga
i zadaniem matki jest przypominanie o tym swojej córce, bo dzieci świadome tego, że same są błogosławieństwem, o wiele chętniej będą
postrzegały w ten sposób swoje własne dzieci. Nasze córki powinny wiedzieć, że o ten dar należy się z ufnością modlić i że Bóg w odpowiednim
momencie ofiaruje nam małżeństwo
i macierzyństwo, jeśli zdamy się na
Jego wyczucie czasu, a nie na swoje.
Bożena Henke – w oparciu o książkę
Rozmowy z córką

cz. VII
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Zdążyć

do mamy
P

o 12 latach wspólnego życia moja
żona zażyczyła sobie, abym zaprosił inną kobietę na obiad i do kina.
Powiedziała:
– Kocham cię, ale wiem, że inna
kobieta też cię kocha i chciałaby spędzić trochę czasu tylko z tobą.
„Inna kobieta”, o której wspomniała moja żona to moja mama.
Owdowiała 19 lat temu i od tego
czasu była sama. Ponieważ moja praca, rodzina, trójka dzieci pochłaniały
cały mój czas i energię, odwiedzałem
ją bardzo rzadko. Tamtego wieczoru
zadzwoniłem, żeby zaprosić mamę
na kolację i do kina.
– Co się stało? Wszystko w porządku w domu? – zapytała z trwogą.
Moja mama jest typem człowieka, który spodziewa się złych wieści,
jeśli telefon dzwoni późnym wieczorem.
– Po prostu pomyślałem, że będzie miło wybrać się gdzieś razem –
powiedziałem.
– To byłoby wspaniale – odpowiedziała mama.
Przyjechałem po nią w piątek po
pracy. Czekała na mnie przed domem, lekko zdenerwowana. Miała
na sobie sukienkę, w której widziałem ją w ostatnią rocznicę jej ślubu
i starannie ułożone włosy.
– Powiedziałam moim znajomym, że mój syn spędzi dziś ze mną
wieczór i wszyscy byli pod wrażeniem – powiedziała mama, wsiadając do samochodu.
Zabrałem mamę do restauracji.
Mama wzięła mnie pod rękę i stąpała tak, jak gdyby była pierwszą damą.
Musiałem czytać jej nazwy dań
w karcie, ponieważ nie wzięła okularów. Spojrzałem na nią znad karty dań i zobaczyłem, że się uśmiecha
z nostalgią.
– Kiedy byłeś mały, to ja czytałam ci kartę dań – powiedziała cicho.
– Nadszedł czas, abym mógł to
odwzajemnić – odpowiedziałem.
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Podczas kolacji rozmawialiśmy.
To nie była żadna szczególna rozmowa, po prostu opowiadaliśmy sobie,
co ostatnio wydarzyło się w naszym
życiu. Zagadaliśmy się tak bardzo, że
spóźniliśmy się do kina. Kiedy żegnałem się z mamą pod drzwiami jej
mieszkania, powiedziała:
– Kiedyś jeszcze raz pójdziemy
do restauracji. Tym razem ja cię zaproszę. Zgodziłem się…
– Jak spędziliście wieczór? –
spytała mnie żona, gdy wróciłem do
domu.
– Wspaniale! O wiele lepiej, niż
się spodziewałem.
Kilka dni później mama miała
zawał.
Zmarła, zanim przyjechała karetka. A jeszcze po kilku dniach dostałem list z opłaconym przez mamę
zaproszeniem do restauracji, w której spędziliśmy tamten ostatni wieczór.
W liście mama napisała: „Zapłaciłam z góry za naszą kolację. Co
prawda, nie jestem pewna czy będę
mogła w niej uczestniczyć, ale kolacja jest opłacona dla dwóch osób –
dla Ciebie i dla Twojej żony. Prawdopodobnie nigdy nie znajdę słów,
żeby powiedzieć Ci, jakie znaczenie
miał dla mnie tamten wieczór, który spędziliśmy razem. Kocham Cię,
synku”.
Być może nigdy już nie otrzymasz takiej bezwarunkowej miłości,
jaką jest miłość rodzicielska. Rodzice to jedyni ludzie na świecie, którzy
szczerze cieszą się z naszych sukcesów i boleją z powodu naszych porażek. Jeśli wciąż masz taką możliwość
– korzystaj z każdej nadarzającej się
chwili, ponieważ dzień, w którym
ich zabraknie, może nadejść całkiem
niespodziewanie…
Z portalu internetowego:
Po pierwsze ludzie, Monika Syguła

Kadr z filmu „Długie dzieciństwo” (reż. Pupi Avati)
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Mama
I widzę Ją…
Siedzi w swym
ulubionym fotelu
jak dawniej
Dokańcza na drutach
zaczęty kiedyś sweter
z różowej wełny
bym nie marzł
w zimę
Potem bierze Żelazko
i prasuje ubrania
gdy skończy –
idzie do kuchni
by przyrządzić
na obiad
moje ulubione
kotlety schabowe z ananasem
I poczyta gazetę
uśmiechnie się
powie miłe słowo…
Aż trudno uwierzyć
że Jej tu nie ma
że na zawsze odeszła
Kiedy łza spływa
po policzku
sztuką jest
przez mgłę słonej wody
ujrzeć wolę Boga
aby dalej
trwać…

ieżyjący już dr Bernard Nathanson, to nie jedyny aborter,
który przeżył głębokie nawrócenie,
by później stać się wielkim obrońcą
życia dzieci poczętych. Kolejną taką
postacią jest dr John Bruchalski.
Chociaż wychowywał się w rodzinie głęboko katolickiej, powoli zaczął odchodzić od wiary, kiedy poszedł do katolickiego koledżu [Niestety w Stanach Zjednoczonych
wiele instytucji katolickich jest już
jedynie z nazwy – przyp. PiotrSkarga.pl]. Tam profesorowie i koledzy
mówili o tym, że nauczanie Kościoła katolickiego powinno podlegać zmianie, tak samo jak zmienia
się kultura. Profesorowie uważali, że
Kościół powinien dopuścić rozwody, aborcję, „małżeństwa homoseksualne”, antykoncepcję itp. – „Takie
podejście nie stanowiło problemu.

cenia się. Dwa lata później matka zabrała go do Medjugorie, gdzie spotkanie z młodą kobietą z Belgii, całkowicie odmieniło jego dotychczasowe
życie. Po powrocie do kraju oznajmił
kolegom i swojemu przełożonemu,
że nie będzie już więcej wykonywał
zabiegów aborcji, sterylizacji itp. Dopiero jednak po upływie roku udało mu się skutecznie zerwać z tymi
procedurami. Od tego momentu zaczął zapoznawać się z pismami Ojca
Świętego Jana Pawła II na temat teologii ciała oraz z materiałami nt. naturalnego planowania rodziny.
W 1994 r. założył Tepeyac Family Center, które koncentruje się
na leczeniu wad niepłodności, natu-

Zawód

Aborter

Doktor zauważa, że mając do
czynienia z kobietami o mentalności
aborcyjnej, przekonał się, iż potrzebują one nie tyle zapoznać się z poszczególnymi etapami rozwoju dziecka i możliwościami adopcji, co bardziej wysłuchania i zapewnienia ich,
że późniejsze życie z ich własnym
dzieckiem da się tak ułożyć, że nie
pokrzyżuje to ich planów. Kobiety te
traktują dzieci jak intruzów, jak wrogów, dlatego adopcja postrzegana jest
podwójnie negatywnie. Doktor wyjaśnia: „Widzą one, że nie tylko nie
nadają się, by zostać matkami, ale
jeszcze będą musiały się pozbyć swojego dziecka. One nienawidzą tego
wyboru, dlatego aborcja jawi im się
jako najlepsza alternatywa, najmniej
problematyczna”. Lekarz podkreślił,
że kobiety o mentalności aborcyjnej
potrzebują wsparcia, wysłuchania,
pocieszenia i miłości.
„Dokonywałem aborcji, bo wierzyłem, że jest to mniejsze zło… ale

– obmyty w Miłosierdziu Bożym
Wciąż mogłeś uważać się za wielkiego katolika i dokonywać wyborów, które odbiegały od tradycyjnego
nauczania Kościoła” – wyznał doktor. Gdy w 1983 r. wstąpił na wydział
medycyny University of South Alabama, antykoncepcja i aborcja wydawały mu się „sposobem na promocję
zdrowia, szczęścia i spełnienia kobiet
w zakresie rozrodczości”. By stać się
jak najlepszym ginekologiem, uczył
się różnych metod przeprowadzania
aborcji, sterylizacji i zapłodnienia in
vitro. Zaczął wkrótce praktykować
te metody.
Doktor zaczął mieć wątpliwości co do aborcji, gdy przekonał się,
że wcale nie przynosi ona szczęścia
kobietom. – „Nie widziałem szczęście ani radości w klinikach – mówi.
– Gdziekolwiek dokonywałem więcej aborcji, przepisywałem więcej
środków antykoncepcyjnych, tam
zawsze było więcej zniszczonych
związków, więcej infekcji, więcej
błędów”.
Dr Bruchalski przyznał, że podczas swojego stażu udał się do sanktuarium w Guadalupe i tam po raz
pierwszy odczuł pragnienie nawró-

ralnym planowaniu rodziny i prowadzeniu ciąży zagrożonej. Centrum szanuje naturalny rytm kobiety i uznaje świętość życia ludzkiego.
Jest też jedyną kliniką, oferującą swą
pomoc kobietom ubogim. W 2009 r.
klinika pomogła przyjść na świat ponad 700 dzieciom. 30 proc. matek nie
miało ubezpieczenia. Tepeyac Family Center działa obecnie pod patronatem organizacji o nazwie Divine
Mercy Care, która gromadzi fundusze i realizuje programy edukacyjne.

zdałem sobie sprawę, że kobiety były
po prostu bardziej rozbite po zabiegu. Może dla niektórych było to
krótkie wytchnienie od stresu, ale
związki większości z nich rozpadły
się po aborcji”. Dodał także, że Miłosierdzie Boże może każdego dosięgnąć. – „Moje serce przeniknęło
Miłosierdzie Boże. Każdy może tego
doświadczyć”.
Beata Mądra,
www.hli.org.pl, www.oaza.pl/cdz/

Dr John Bruchalski
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Wychowanie

M

imo iż za pasem Święta Wielkanocne, chcę się podzielić
jeszcze wrażeniami z przeżywanego po raz pierwszy w Belgii i Francji
czasu Adwentu i Bożego Narodzenia.
Świętowanie w stolicy Europy
ma różne oblicza. Społeczeństwo to
bowiem nie jest strukturą jednolitą. Przypomina raczej różnokolorową, różnojęzykową, różnokulturową, a także różnowierzeniową mozaikę. Mimo to da się odczuć atmosferę
oczekiwania. Jest ona częściowo lansowana przez biznes, który rozwija
się wokół Świąt, jednakże dla Belgów
oraz Francuzów, nawet tych niewierzących, jest to okres oczekiwania na
rodzinne spotkania, które odbywają
się podczas okresu bożonarodzeniowego. Co ciekawe samo słowo advent
po francusku oznacza nadejście, przybycie.
Dla uczniów i studentów, wszystkich szczebli nauczania (w tym również i mnie), okres przedświąteczny to najczęściej oczekiwanie na
egzaminy trymestralne. Na pozio-

Poznaj Dzieła Boże
czas sesji), który jest jednym z najważniejszych, a co za tym idzie najbardziej stresujących.
Ponieważ narzekamy w Polsce na
konieczność (iście zaściankową) nauki religii jeszcze w szkole średniej,
postanowiłam szczegółowo opisać
egzamin właśnie z tego przedmiotu w ostatniej klasie szkoły średniej
w Belgii.
Egzamin z religii (a raczej z etyki
i religioznawstwa, bo tak powinien
wg mnie nazywać się ten przedmiot)
był pisemny i składał się z trzech części. W pierwszej, opierając się na dokumentach, omawianych wcześniej
w klasie, należało napisać dwustronicowy tekst na temat prawa człowieka do buntowania się przeciwko władzy autorytarnej, opierając
się na znajomości preambuły do Deklaracji Praw Człowieka oraz książki Biała Róża (kwestia eksterminacji
Żydów). W drugiej części mieliśmy
prawo do użycia notatek z lekcji; pytania dotyczyły anatomii konfliktu USA z islamistami, uwzględniając aspekt psychologiczny i socjolo-

Oczekiwanie i świętowanie
w Belgii i Francji
mie szkoły średniej, odbywają się
one podczas dwóch ostatnich tygodni przed przerwą świąteczną,
w tym ostatni tydzień to tzw. ścisła
sesja egzaminacyjna – przed południem zdaje się egzaminy, a po południu jest czas na przygotowanie się
na następne. Należy zdać wszystkie
przedmioty, a z niektórych nie tylko
egzamin pisemny, ale także i ustny.
Odbywa się też kontrolny egzamin
ustny z pracy dyplomowej pisanej na
zakończenie szkoły (z jej stanu i postępów w jej przygotowywaniu na
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giczny oraz mechanizm działania
i powodzenia władzy autorytarnej
na podstawie filmu Fala, który oglądaliśmy podczas lekcji, używając
przy tym konceptów filozoficznych
i naukowych, omawianych w klasie.
Trzecia i ostatnia część, była to analiza fragmentu Księgi Genesis (Wyjścia) i wskazanie elementów przemocy oraz nadziei, które były w nim
ukazane. Nie był to więc prosty egzamin i wymagał dość obszernej
wiedzy z różnych dziedzin. Podobny
lub wyższy stopień trudności miały
egzaminy z pozostałych przedmiotów i aby je zaliczyć należało uzyskać min. 50% punktów (porównując
ilość procentów koniecznych do zdania matury w Polsce, nie dziwi mnie
już coraz słabszy poziom polskich
studentów i uczelni). Po pomyślnym
zaliczeniu wszystkich przedmiotów
można było rozpocząć świętowanie
(aż do 06.01). Ci, którym nie udało
się czegoś zaliczyć, musieli się uczyć
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Katedra Św. Michała
Cudze
chwalicie Archanioła i Św. Goduli

w domu do egzaminów poprawkowych.
Święta Bożego Narodzenia miałam okazję spędzić w Paryżu, z rodziną paryską. Pod każdym względem były one wyjątkowe, jednakże
brakowało mi tych jedynych w swoim rodzaju polskich Świąt Bożego
Narodzenia.
Byłam pewna, że tego roku zapewne nie doświadczę karpia, czy
tak wspaniałego elementu polskiej
tradycji bożonarodzeniowej, jakim
jest opłatek i musiałam się z tym pogodzić, jednakże nadzwyczajność
potraw, które pojawiły się na wigilijnym stole, przerosła moje oczekiwania.
Właściwie oprócz wspaniale przystrojonego stołu, świec i zgromadzonej wkoło rodziny, żadna z potraw nie
była tożsama z tymi polskimi wigilijnymi. Wieczerzę rozpoczęliśmy aperitifem składającym się z małych kawałków kiełbasek o różnych smakach,
czarnych oliwek z południa Francji
oraz słodkiego, białego wina.
Główny posiłek zainicjowaliśmy
krewetkami, przyrządzonymi według tradycyjnej receptury i spożywanymi z białym, wytrawnym winem.
Następnym daniem był wędzony łosoś, podawany z przygotowanym na
ciepło ciemnym chlebkiem z charakterystycznymi, korzennymi przyprawami.
Kolejną potrawą, która pojawiła się na stole była tradycyjna rolada
z kaczego mięsa, serwowana na zimno, a zaraz po niej miałam okazję po
raz pierwszy skosztować surowych
ostryg z sosem miodowym lub sokiem z cytryny, które należało spo-

żywać bezpośrednio „spijając” z muszelki.
Główną część Wigilii zakończyliśmy świąteczną Galettą – różnego
rodzaju potrawy z galaretą, a następnie skosztowaliśmy deseru, w postaci małych ciasteczek, lodów i kawy.
Oczywiście wszystko to trwało dość
długo, a mianowicie około czterech
godzin.
Rodziny katolickie, a w takiej
miałam przyjemność spędzić Wigilię, często chodzą na Pasterkę, która w Paryżu zaczyna się około 22.30,
aby na koniec powitać Nowonarodzonego. Jeśli jednak nie mają takiej
możliwości, równo o północy wkładają do żłóbka, w swojej własnej, domowej szopce, małą figurkę Dzieciątka Jezus.
Cała Wigilia przebiega w ciepłej,
rodzinnej atmosferze. Podczas wieczerzy wspomina się najważniejsze
wydarzenia mijającego roku, oglądając wspólnie zdjęcia. Oczywiście
centrum uwagi zajmują dzieci, szczególnie małe. To one inicjują rozdawanie prezentów. Co ciekawe, jedynie podarki dla dzieci znajdują się
pod choinką; przynosi je Père Noël
(odpowiednik Gwiazdora, nie jest to
bowiem Święty Mikołaj). Kiedy najmłodsi są zajęci ich rozpakowywaniem, starsi obdarowują się wzajemnie prezentami.
Kolędy są zazwyczaj puszczane
z CD, czasem śpiewane, jednak nie
jest to tradycja zakorzeniona w kulturze francuskiej w takim stopniu,
jak w polskiej.
Jest to więc czas spędzany
z najbliższą rodziną, dalsza rodzina
przyjeżdża w pierwszy dzień Świąt
Bożego Narodzenia, natomiast zarówno we Francji, jak i w Belgii,
właściwie nie obchodzi się drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia.
Jest to zwykły dzień pracy. Nie ma
także specjalnej Mszy św. w kościele
w tym dniu.
Barbara Henke

W

kolejnym odcinku Podróży
z K. chciałabym zaprowadzić
Czytelników do ciekawego wnętrza Katedry Św. Michała Archanioła i Św. Goduli w sercu Brukseli.
W belgijskiej stolicy, której tradycje
chrześcijańskie zostały zapomniane.
Dowodem tego są puste, zaniedbane
kościoły (np. Kościół Św. Katarzyny
przy placu pod tą samą nazwą) Możemy jednak odnaleźć w niej wiele
wspaniałych kościołów i katedr, które trwają monumentalnie w miejscu – przypominając o czasach kiedy
Chrześcijaństwo było znakiem rozpoznawalnym dla Europy.
Na wzgórzu Treurenberg, które niegdyś zapewne górowało nad
Brukselą w 1220 roku rozpoczęto
z inicjatywy księcia Brabancji Henryka I-ego budowę katedry pod wezwaniem patronów Brukseli Michała Archanioła i Św. Goduli. Okres
początkowy, w którym powstawała katedra przypadał na lata, kiedy
w Europie przypadał rozkwit gotyku. W Niderlandach gotyk ten przybrał nazwę gotyku brabanckiego, dla
którego pierwowzorem był klasyczny gotyk francuski. Charakteryzował się on powstawaniem budowli
sakralnych na planie krzyża z nawami bocznymi i bogatymi zdobieniami (liczne rzeźby, posągi, wieżyczki)
oraz charakterystycznym dla stylu wykończeniem kolumn wyrzeźbionymi liśćmi kapusty powiązany-

mi przepięknie ornamentem wstęgowym. W architekturze świeckiej
gotyk brabancki został wykorzystany przy budowie ratuszy. Budowa tak ogromnej katedry było nie
lada przedsięwzięciem jak na ówczesne czasy dlatego, na ukończenie
dzieła trzeba było czekać aż trzysta
lat. Fasada katedry z dwoma nawami wykonana jest z białego kamienia, a wejście centralne ozdobione
pięknymi maswerkami (elementami
dekoracyjnymi ścian i murów stanowiącymi charakterystyczny geometryczny wzór architektoniczny),
rzeźbami Trzech Króli i Apostołów. Katedra również ze względu na
czas budowy stała się dla zwiedzających wspaniałą lekcją architektury
gotyku, z jego różnymi formami od
wczesnej, którą przedstawia prezbiterium z około 1280, do późnego gotyku zwanego płomienistym ( flamboyant) z wieku XV, który reprezentuje fasada.
Wnętrze katedry zaskakuje
zwiedzającego pustką. Jest to tylko pozorne wrażenie. Kryje ono bowiem wspaniałe rzeźby (na uwagę zasługuje na pewno rzeźba miłości, Edukacja Najświętszej Marii
Panny przez Św. Annę, dłuta Jérôme
Duquesnoy’a – syna (XVII w.) według obrazu Rubensa), posągi i liczne
witraże, które zapierają dech w piersi, jak chociażby witraż wykonany
w 1537 r. przez Jana Haeck’a (mistrza witrażu z Antwerpii), który
przedstawia parę królewską adorującą Najświętszy sakrament. Treść rysunku podkreślona została niezwykłą przejrzystością błękitnego tła,
wydobywającą piękno witraży.
W tym odcinku chciałabym
zwrócić jednak szczególna uwagę na
niezwykłą budowlę, która przykuwa uwagę zwiedzającego nie tylko
przepychem i obfitością ale również
rozmachem twórcy, który okazał się
śmiałym artystą ucieleśniając i zamykając sentencje baroku w przepięknej ambonie. Budowniczym
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Pół godziny dla rodziny

Historia chrześcijaństwa

zamknięta w gotyckich murach
tego dzieła był Hendrik Francs Verbruggen (1699).
Dlaczego akurat postanowiłam
swoją uwagę skupić na ambonie –
dziele dla niektórych pewnie nadmiernie ozdobionym i nieczytelnym?
Po pierwsze dlatego, że warto
wiedzieć i poznać historię powstania rzeźby – budowli, która zwraca
uwagę i budzi tak wiele sprzecznych
odczuć. Po drugie dlatego, że nieskończenie piękna stanowi również
swoistego rodzaju „śmietnik emocji”
barokowego artysty skrywając obiecujące przesłanie dla ludzi. Głoszenie słowa Bożego w chrześcijaństwie
zawsze miało znaczenie podstawowe, było istotą działania Jezusa. „Na
początku było słowo, a słowo było
u Boga i Bogiem było Słowo” (Ew. wg
św. Jana 1,1). Lokalizacja ambon, ich
rola w głoszeniu słowa bożego miała niebagatelne znaczenie. Chociaż
nikt z nas pewnie nigdy nie zastanawiał się nad historią powstania tych
przepięknych budowli, które zdobią wnętrze kościołów, katedr i bazylik. Słowo „ambona” wywodzi się
z gr. słowa ambo określającego podwyższenie, szczyt. Pierwowzorem
dla budowy ambony był cykl wydarzeń opisanych w Ewangelii wg Św.
Mateusza (Mt 5,1 – 7,28) jako Kazania na Górze, kiedy to zgromadziło się tak wielu ludzi, że Jezus „wyszedł na górę”, aby wszyscy mogli go
widzieć i słyszeć. We wczesnym kościele mianem ambo określano podwyższenie na którym zasiadał biskup. Później w dużych kościołach
ambony sytuowano w połowie nawy
głównej po jej lewej stronie wyżej,
aby wszyscy zgromadzeni mogli słyszeć kaznodzieję. Zdarzały się również ambony piętrowe lub podwójne, służące do dysput. Wiek XX to
wiek rozwoju technologii, w tym
również wszelkiego rodzaju sposobów nagłośnienia, co spowodowało,
że rezygnowano ze wznoszenia ambon na podwyższeniu. Zatraciły one
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formę budowli stając w części prezbiterium tuż przy ołtarzu przybierając charakter mównicy z pulpitem.
W żaden sposób nie umniejsza to
znaczeniu miejsca, gdzie odbywa się
pierwsza część liturgii Mszy Świętej
liturgia słowa.
Dlatego pragnę nieco więcej miejsca poświęcić opisowi dzieła Verbruggena, które zachwyca i przywodzi na myśl czasy kiedy ambony
przeżywały okres świetności. Dojście do ambony stanowią dwa biegi schodów z cudnymi rzeźbionymi balustradami, rozpoczynające się
w nawie katedry. Bogato rzeźbiony
baldachim ma na celu zatrzymanie
głosu kaznodziei i odbicie dźwięku,
którego odbiorcą ma być nie sklepienie katedry, a liczna rzesza wiernych zgromadzonych wokół. Na
wewnętrznej stronie olbrzymiego
baldachimu widnieje wyobrażenie
zstępującego Ducha Świętego – element, który ma przypominać o fakcie, że wygłaszający kazanie został
natchniony przez Boga. Sam baldachim podtrzymują rzeźby „latających” aniołów, które zostały pokazane w ruchu, aby nadać całości realny charakter. Baldachim wieńczy
postać Matki Boskiej u stóp, której stoi Dzieciątko Jezus trzymające
wspólnie ze swoją Matką w dłoniach
włócznię w kształcie krzyża, która
przebija głowę węża. U dołu z prawej
strony ambony wśród licznych rzeźb
wyłania się postać Śmierci (w posta-
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ci szkieletu) przepędzającej Adama
i Ewę z Raju. Scenę z lotu obserwuje Michał Anioł dzierżący w dłoni
miecz ognisty. Całość robi ogromne
wrażenie. Patrząc na to dzieło sztuki odnosimy wrażenie, że słusznie
zaprzestano budowy tak zdobnych
ambon. Mogły one bowiem całkowicie odwracać uwagę słuchaczy od
słów kaznodziei, koncentrując ich na
kontemplacji samego dzieła. Ambona prezentując sceny biblijne oprócz
wrażeń estetycznych, a może przede wszystkim niesie ze sobą głęboką
mądrość: ludzkość upadła na skutek
błędu Adama i Ewy, ale dzięki Jezusowi, który pokonał grzech z pomocą Marii otrzymaliśmy nowy początek pozwalający nam powrócić
do doskonałości zamierzonej przez
Boga.
Zachęcam do odwiedzenia tej
wspaniałej katedry, która dzięki prowadzonym na szeroką skalę
pracom restauracyjnym odzyskała
dawną świetność i blask. Odsłoniła
swoje romańskie tradycje skrywane
w podziemiach. Zyskała nowy ołtarz
główny Michała Smoldersa i nowe
brzmienie w postaci cudownych Nowych Organów Grenzing’a.
Wnętrze budowli może być lekcją chrześcijaństwa jego historii
i symboli, które warte są poznania
i kontemplacji. Powinno się uczyć
i poznawać swoje korzenie, nie zapominając równocześnie w obliczu
tylu wrażeń wizualnych o sentencji
Św. Franciszka Salezego, że nie ma
znaczenia: „[…] czy Bóg mówi do nas
z krzaków ciernistych, czy z pachnących kwiatów!”.
Katarzyna Siwek-Szostek
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Litery z pól ponumerowanych wpisane w kolejności w okienka powyżej utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać pocztą elektroniczną lub na kartce pocztowej do redakcji kwartalnika do 15.04.2013 r.
Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Abisyńskie:

„Kobieta wzgardzona, talerz pusty, dom opuszczony – to
jest zupełnie to samo.”
„Ojczyzną kobiety jest jej mąż.”
„Gdy deszcz nie pada, dach zostaje cały; kobieta wtedy
cała, gdy gość nie przybywa.”

Poziomo:
A6 – potrzebują pasterza
B3 – miesiąc Maryjny
B7 –	Jakub, żydowski kupiec i jubiler, wierzyciel Stefana Batorego
C1 – symbol chemiczny glinu
C7 – sucha lub mokra poprawia krążenie
D1 – nieskończone Boże …
E2 – wola lub chwała
F1 – nie mierzenie
F9 – symbol chemiczny talu
G9 – jak … w pacierzu
H4 – żona Abrahama
H11 – nie od …
I1 – dobrowolne powstrzymanie się od jedzenia
I6 – święta męczennica z Sycylii
I12 – symbol chemiczny węgla
J6 – film lub paragon
K1 – ojczysty, swój …
K10 – żona Adama
11B – … Ali Khan – imię aktora Bollywood
11G – angielski skrót imienia Edward
12G – nie dzień
Pionowo:
1A – halucynacja
1H – mgła lub wyziew
2C – państwo w zachodniej Azji
3D – np. małżeńskie
3I – pełen drzew owocowych
4A – majowe, czerwcowe lub październikowe
5D – rzeka, prawobrzeżny dopływ Wisły
6H – idzie nieborak
7A – w Kanie Galilejskiej
7H – półszlachetny kamień
8A – powab
8I – 4 „najstarsze” karty w talii
9A – człowiek gruntownie wykształcony
9I – nie tamto
10B – Bohatyrowicz, wuj Janka
10I – |najdłuższe jezioro w Szwecji, jak łacińskie powitanie

Osmańskie:

„Przypatrywanie się pięknej kobiecie jest uczynkiem pobożnym.”
Francuskie:
„Kiedy w niebie odbywa się wesele, kobiety szukają dra-„Co wiedzą trzy kobiety – wiedzą wszyscy.”
biny.”
„Nie suknia podnosi kobietę w oczach mężczyzny, ale
„Kobieta bez dzieci podobna jest do drzewa bez owoców.”wprost przeciwnie.”
„Słuchaj pierwszej rady kobiecej, a nie drugiej.”

Chińskie:

„Kobieta jest jak zły mandaryn: im bardziej odstępuje od
Wietnamskie:
dobrych zasad, tym gorliwsza jest w słowach.”
„Kobieta lubi talent, mężczyzna woli piękność.”
„Los pięknych kobiet jest nieszczęśliwy, wybitni męż-„W nieszczęściu rodzina liczy na kobietę, jak państwo
czyźni rzadko bywają urodziwi.”
w niebezpieczeństwie na dowódcę wojsk.”
„Milczeniem nigdy sobie kobieta sprawy nie popsuła.” „Brzydka kobieta to taka, której urodę trudno oszacować.”

O kobietach – przysłowia innych narodów
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Łamigłówki małej główki
Pomóż Guciowi wybrać te przedmioty, które pomogą mu
w modlitwie i zakreśl je kolorowym pisakiem.

Rozpocznij wędrówkę od litery M. Koniec marszu to litera S.
Możesz maszerować tylko z jednego pola na drugie – do niego
przyległe. Rozwiązaniem jest pięć bardzo ważnych wyrazów.
Napisz rozwiązanie łamigłówki.

Ciastka z żurawiną
Składniki:
3/4 kostki masła
1/2 szklanki cukru brązowego
1/4 szklanki cukru pudru
1 łyżka cukru waniliowego
1 duże jajko lub 2 małe
1 szklanka mąki tortowej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 szklanka płatków owsianych
1/2 szklanki orzechów włoskich
(posiekać)
1/2 szklanki owoców suszonej żurawiny szczypta soli

Wykonanie:
Masło, cukier brązowy, cukier puder, cukier waniliowy i jajko ucieramy
mikserem. Stopniowo dodajemy mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Na koniec wsypujemy płatki owsiane, posiekane orzechy, żurawinę. Wymieszać tak, aby składniki się połączyły. Z ciasta robimy małe kuleczki (dłonie dobrze jest zamoczyć w zimnej wodzie), lekko spłaszczamy i układamy w odstępach na wysmarowanej i wysypanej bułką tartą
blaszce. Pieczemy w temp. 1500C na złoty kolor.
Smacznego
Maria Augustyn

Pulchne kotlety
Aby mielone kotlety były pulchne,
dodajemy do masy mięsnej startego
na tarce o małych oczkach surowego
ziemniaka.

Sos pieczeniowy
Będzie smaczniejszy, jeśli dodamy do
niego szczyptę kawy rozpuszczalnej.

Lane kluseczki
Będą smaczne, jeśli przygotujemy je
w proporcji: 1 łyżka mąki na 1 jajko. Najlepiej wlewać je do wrzątku
przez lejek.

„Zimno”
Wypryski na wardze (tzw. „zimno”)
szybko wyleczymy, przykładając do
wargi watkę nasączoną sokiem z cebuli.

Dobre rady
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C

zy można o sprawach najtrudniejszych z trudnych i najboleśniejszych z bolesnych pisać w sposób,
który budzi nadzieję, który w mroku cierpienia i samotności rozpala
światełko wzruszenia, dodaje otuchy, otwiera na życie, wskazuje moc
miłości?
Książka autorstwa Anne-Dauphine Julliand Ślady małych stóp na
piasku pokazuje, że to jest możliwe.
Autorka, z zawodu dziennikarka, opisuje dwa lata z życia swojej rodziny naznaczone diagnozą nieuleczalnej choroby i powolnym odchodzeniem Thais – córki, dziewczynki
u której w wieku dwóch lat stwierdzono nieuleczalną chorobę – leukodystrofię metachromatyczną.
Lektura w sposób bardzo bezpośredni i prosty, opowiada o niezwykłych zmaganiach z rzeczywistością
choroby i umierania dziecka, szukania sposobów najlepszego towarzyszenia mu w w tym odchodzeniu.
Chciałoby się powiedzieć, że jest
napisana w sposób lekki, choć ciężar
opisywanych zdarzeń jest ogromny.
Jak to wszystko możliwe?
Jest w tym wymiar tajemnicy.
Anne-Dauphine w bardzo oszczędny sposób pisze o wymiarze duchowym tego życiowego doświadczenia.
Z pewnością to zabieg świadomy.
W ten sposób książka jest przystępna nie tylko dla czytelników wierzących – chrześcijan, ale również dla
innych członków zlaicyzowanego
społeczeństwa. Jednocześnie dzieląca się swoim doświadczeniem mama
potrafi zakreślić wymiar tajemnicy, obecny w tej drodze, która jest
i drogą cierpienia, i drogą dojrzewania. Drogą towarzyszenia choremu,
tracącemu kolejno różne możliwości dziecku (mowa, wzrok, słuch), ale
też drogą uczenia się od niego i czerpania z jego postawy (!) życiowej mądrości. To niezwykła lekcja mądrości! Kilka myśli chciałabym przytoczyć, zachęcając do lektury.
W dniu, w którym Mama usłyszała diagnozę z ust lekarza, ubierając swoją Córeczkę na kozetce obiecuje jej, że rodzice nigdy nie przesta-

ną jej kochać. W moim rozumieniu
realizacja tej obietnicy w tajemniczy
sposób prowadzi do nocy, w którym
samotne czuwanie przy odchodzącej
córce odkryje jej w nowy sposób głęboki sens i moc Miłości: To jak oślepiający błysk. Bez jednego gestu czy
słowa, Thais wyjawia mi tajemnicę.
Najpiękniejszą, najpilniej strzeżoną:
Miłość. Przez duże M. (s. 219).
Zanim dojdzie do tej szczególnej
nocy, Anne-Dauphine odkryje wiele
prawd, które pozwolą, krok po kroku
stawiać czoła sytuacji. Odkryje siłę
tkwiącą w trwaniu „tu i teraz”, bez
wybiegania w przyszłość. Odkryje
wagę cieszenia się „każdym świętem,
dostrzegania każdej pięknej rzeczy i doceniania każdej szczęśliwej
chwili” (s. 53). Będzie opierała się na
słowach wybitnego onkologa Jeana
Bernarda, który mówił: „Kiedy nie
można dodać dni do swojego życia,
trzeba dodać życia swoim dniom”.
To niezwykła lektura, możliwa
chyba przede wszystkim dzięki czystemu, pięknemu spojrzeniu na rzeczywistość, kierowanemu przez autorkę. To spojrzenie pozwala jej
wydobyć/dojrzeć wielkie pokłady
dobra. Dobra tkwiącego w rodzinie,

kręgu znajomych, którzy angażują
się w pomoc jej rodzinie, w instytucjach wspomagających chorych i rodzinę (szpital) w osobach i ekipach
służby zdrowia.
W samej książce, jak wspominałam, odniesienia do sfery duchowej są
bardzo dyskretne. Autorka dziękuje
między innymi ojcu Francois’owi, za
to, że nieustannie powtarzał, byśmy
nie tracili z oczu tego, co najbardziej
istotne. Jednak w wywiadzie udzielonym tygodnikowi katolickiemu
La Croix możemy dowiedzieć się
nieco więcej o drodze duchowej nie
tylko rodziców, ale również umierającej Thais. Towarzyszący im kapłan udzielił Thais Komunii świętej w wieku dwóch lat. Dla rodziców
ważna była obecność kapłana w ich
doświadczeniu i okazane przez niego ludzkie cierpienie związane ze
śmiercią ich córki. To pozwoliło im
zobaczyć człowieczeństwo Boga.
Książkę Ślady małych stóp na piasku często czytałam przez łzy. Ale
to ten rodzaj łez, których nie chciałabym się wstydzić. I nie waham się
powtórzyć słów z początku tekstu,
że jest to książka budząca nadzieję, przynosząca ukojenie, zapalająca
światełko nadziei i ufności. Książka, która jest wielkim choć zarazem
bardzo prostym świadectwem mocy
Miłości.
Jadwiga Prokop
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M

aj to miesiąc, w którym obowiązkowo należy czytać
o miłości. Sztandarową powieścią
o tej tematyce jest znana wielu czytelnikom książka pt. Duma i uprzedzenie napisana przez Jane Austin.
Podobno powieści tej autorki są, jedną z nielicznych, pewną receptą na
sukces filmowy. Rzeczywiście Duma
i uprzedzenie była ekranizowana wielokrotnie. Historia pięknej miłości,
pełnej życia Elizabeth oraz mrocznego, dumnego i aroganckiego pana
Darcy’ego wciąż przemawia do ludzkich emocji, choć minęło już wiele lat
od napisania tej opowieści. Być może
przyczyną jest autentyczność przedstawionych w niej uczuć…
Przecież pisarka również była
córką ubogiego pastora, przeżyła wielką miłość oraz obserwowała
szczęśliwy, pierwszy związek swojej
siostry, którą bardzo kochała.
Tylko że w prawdziwym życiu
wszystko potoczyło się inaczej niż

w książce. Jane Austin nigdy nie wyszła za mąż, bo rodzina jej ukochanego nie pozwoliła na ten związek.
Narzeczony jej siostry zmarł niedługo po ogłoszeniu zaręczyn i również
ona do końca życia pozostała sama.
Uboga rodzina pastora nie została
podniesiona z upadku szczęśliwym
małżeństwem córek. Pisarstwo
wprawdzie pozwoliło pani Austin pozostać samodzielną, choć długa to była droga, a prawdziwy sukces przyszedł dopiero w wieku dojrzałym.
Ale w jej książkach wszystko dobrze się kończy, zakochani biorą ślub
i żyją długo i szczęśliwie. Jest w tej
opowieści jakiś urok, który zapewnia jej nieśmiertelność mimo zmieniającej się rzeczywistości.
Dla tych, którzy nie lubią sentymentalnych opowieści proponuję
zaskakującą historię o wielkiej miłości, która okaże się absolutnie niezwykła, z błyskotliwym humorem,

W straży pożarnej dzwoni telefon.
– Dzień dobry, czy to ZUS?
– ZUS spłonął.
Po pięciu minutach znowu dzwoni telefon.
– Dzień dobry, czy to ZUS?
– ZUS spłonął.
Po następnych pięciu minutach
znowu dzwoni telefon.
– Dzień dobry, czy to ZUS?
– Ile razy mam panu powtarzać,
że ZUS spłonął! – odpowiada wściekły strażak.
– Ale jak przyjemnie tego posłuchać!

swoją książką i razem czytamy jego
książkę. Po południu idziemy do
księgarni i kupujemy dwie książki,
które czytamy do wieczora. A wieczorem idziemy do Franka i tam
czytamy jego rękopisy.

Wywiad z bacą
– Baco, jak wygląda wasz dzień
pracy?
– Rano wyprowadzam owce,
wyciągam flaszkę i piję…
– Baco, ten wywiad będą czytać dzieci. Zamiast flaszka mówcie
książka.
– Dobra. Rano wyprowadzam
owce, wyciągam książkę i czytam.
W południe przychodzi Jędrek ze
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Skoki spadochronowe w jednostce wojskowej. Porucznik mówi do
szeregowego Fąfary:
– Szeregowy Fąfara to jest spadochron. Kiedy wyskoczycie z samolotu to pociągnijcie za tę linkę, wtedy
otworzy się spadochron. Jeśli spadochron się nie otworzy, to pociągnijcie
za drugą linkę. Jeśli to nie podziała,
to pociągnijcie za trzecią linkę. A jeśli i to nie podziała, to macie w kieszeni instrukcję obsługi.
Fąfara wyskoczył z samolotu
i chce otworzyć spadochron. Pociąga za pierwszą linkę – nic, pociąga za
drugą linkę – nic, pociąga za trzecią
linkę – nic. Wyjmuje instrukcję obsługi i czyta:
– Ojcze nasz, któryś jest w niebie…
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wątkiem kryminalnym i wartką akcją – Romans wszechczasów Joanny
Chmielewskiej. Kto nie zna, gwarantuję będzie zaskoczony i da się porwać niezwykłej opowieści.
A na koniec, żeby uniknąć życiowego niebezpieczeństwa i nie pozwolić sobie wmówić, propagowanej
przez wszystkie bajki świata, myśli, że ślub to koniec pewnej historii – „A potem to już tylko żyli długo i szczęśliwie” – zawarcie małżeństwa to tak naprawdę początek
najdłuższej i najważniejszej drogi życia. Prawdziwa historia dopiero wtedy się zaczyna. Dla tych osób,
które oczytane w bajkach i romantycznych powieściach, zakładały, że
po ślubie wszystko ułoży się po prostu samo, poradnik Michała Piekary Razem przez życie. To książka dla
tych, którzy przeżywają w małżeństwie trudności, którzy się do niego
przygotowują lub się go boją. Mądra,
dowcipna i prawdziwa. Z pewnością pomoże na majowe zawirowania
uczuciowe.
Krystyna Mirek

Motocyklista jadący z prędkością 230 km/h zobaczył przed sobą,
na wysokości twarzy, małego wróbelka. Starał się jak mógł ominąć go,
ale przy tej prędkości nic się nie dało
zrobić.
Uderzony ptak przekoziołkował
i upadł na asfalt. Motocyklista, poruszony trochę wyrzutami sumienia, zatrzymał się i wrócił po ptaka.
Ponieważ wyglądało na to, że wróbelek żyje, zabrał go z asfaltu. W domu
umieścił go w klatce, włożył do niej
trochę jakiegoś pożywienia i wodę
w miseczce.
Rano wróbelek ocknął się. Popatrzył na wodę, popatrzył na jedzenie, popatrzył na pręty klatki przed
sobą i mówi: O kurka, zabiłem motocyklistę.
Komisja poborowa. Chłopak
z trudem odczytuje z tablicy największą literę.
Lekarz decyduje:
– Zdolny do walki
z czołgami.
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