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Pięć lat temu ks. Edward za-
prosił mnie na dzień Matki do no-
wego kościoła na Jazy, a ja pomy-
ślałam sobie – po co ja tam pójdę 
skoro nie mam dzieci i łzy napły-
nęły mi do oczu. Zrobiło mi się 
bardzo przykro, że nikt nie mówi 
do mnie MAMO. Miałam dwóch 
synków – Dawida i Pawełka, ale 
z powodu wcześniactwa (urodzi-
łam ich w 28 i 24 tygodniu ciąży) 
byli niezdolni do życia i po paru 
godzinach zmarli. Oprócz nich 
jeszcze kilka razy byłam w ciąży, 
ale zawsze kończyło się to niepo-
wodzeniem. Od tego czasu mi-
nęło kilka lat i na wiosnę 2004 r. 
byłam na pielgrzymce w Watyka-
nie. Byliśmy tam na mszy św., a po 
mszy ustawialiśmy się do zdjęć z 
Ojcem Świętym. Miałam wielkie 
szczęście, bo stałam w pierwszym 
rzędzie – zaraz obok Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Klęcząc obok, 
przyglądałam się jemu bardzo 
uważnie. Wtedy papież popatrzył 
na mnie, uśmiechnął się, pogła-
skał mnie po głowie i pobłogosła-
wił. Nie mogłam w to uwierzyć. 
Wracając do domu z pielgrzymki, 
byłam bardzo szczęśliwa.

W następnym roku wybie-
raliśmy się z mężem na wczasy, 
ale trzy dni przed wyjazdem po-
czułam się źle, więc pojechałam 
do ginekologa. Po badaniu i USG 
okazało się, że jestem w piątym 
tygodniu ciąży. Zaskoczyła mnie 
ta wiadomość, bo wcześniej po-
godziłam się z tym, że nie będę 
miała już dzieci. Pani doktor po-

wiedziała, że mam leżeć oraz, że 
nie wolno mi robić niczego. Poło-
wę ciąży przeleżałam w domu, a 
drugą połowę w szpitalu, biorąc 
zastrzyki na podtrzymanie ciąży. 
Bardzo się bałam co będzie dalej, 
ale modliłam się gorąco do Ojca 
Świętego Jana Pawła II, bo wie-
działam, że mam błogosławień-
stwo od niego. Czytałam też o 
nim książkę i to dawało mi więcej 
wiary. Czekałam na każdy kolejny 
dzień i pragnęłam te ciążę donosić 

jak najdłużej. Koleżanka za-
wsze mi powtarzała: ”Mar-
tuś nie martw się, będzie 
dobrze – jak Bóg Ci dał to 
nowe życie po tylu latach, 
to musi być dobrze”. Te sło-
wa zawsze były dla mnie 
otuchą. Ona mnie tymi sło-
wami zawsze pocieszała i 
jako jedna z niewielu wie-
rzyła, że będzie dobrze.

Moja córusia – Oliwia 
urodziła się 22. 0.2005 r. w 
27 tygodniu ciąży przez cesarskie 
cięcie, ponieważ była owinięta pę-
powiną wokół szyi. Ważyła zale-
dwie 950g. i mierzyła 35cm. Była 
bardzo malutka i bardzo dużo 
przeszła, a ja razem z nią. Przez 
miesiąc leżała w inkubatorze, 
a drugi miesiąc w łóżeczku. Po 
dwóch miesiącach – 22.12.2005 r., 
gdy osiągnęła wagę 2400g. i mogła 
oddychać bez pomocy respiratora, 
wypisano ją do domu. To był naj-
piękniejszy dzień i święta w moim 
życiu. Jestem bardzo szczęśliwą 
mamą, bo mam takie kochane 
dziecko, które tak ładnie mówi do 
mnie „Mamusiu”. Nie wyobrażam 
sobie życia bez niej – ona jest ca-
łym moim życiem.

Trzeba zawsze mieć nadzieję 
i wierzyć, że wszystko jest w re-
kach Boga.

MartaCud Miości

Długie tygodnie wyczekiwania
na cud miłości co zdarzy się.
Dziewięć miesięcy w tym dniu zamknięte,
gdy cud się zdarzył… a miłość gdzie?
W ciałku zamknięta, nicią cierpienia
z sercem złączona, co kochać chce.
Walczy o życie, które przecieka
kropla po kropli w paluszków sieć.
Matko cierpiąca pomóż mu walczyć.
Nie pytaj czemu spotyka Cię
miłość tak trudna, że aż nieznośna,
gdy gniew z rozpaczą wciąż miesza się.
Bądź przy nim tylko. 
Jeśli przeżyje, nauczy Cię,
by błogosławić każdy dzień razem.
Wtedy naprawdę narodzi się
Cud Twego życia.
Nie poddaj się!

Bożena Henke

Dzień Matki 

Pięć lat temu ks. Edward za-
prosił mnie na dzień Matki do no-
wego kościoła na Jazy, a ja pomy-
ślałam sobie po co ja tam pójdę
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Emilia Wojtyła z domu Kaczorowska mama Papieża Jana Pawła II
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Wiele i na różne spo-
soby zostało już po-
wiedziane na temat 

rodziny i wartości życia 
każdego człowieka. Temat 
jest wciąż obecny w me-
diach i publikacjach kato-
lickich. Przez posługę nie-
jednego kapłana możemy 
słyszeć głos Kościoła, bro-
niący godności człowieka. 
Być może te informacje są 
już osłuchane, a może na-
wet czasem nas nudzą.  Jeśli 

tak jest, to bardzo dziwne, bo ten 
temat w gruncie rzeczy dotyczy 
każdego z nas. Wszyscy otrzyma-
liśmy dar życia od Boga i wszy-
scy jesteśmy jednakowo za niego 
odpowiedzialni. To przykre, jeśli 
ktoś przechodzi obojętnie, a może 
i nawet lekceważąco obok.

Był jednak ktoś, dla kogo czło-
wiek stanowił najwyższą wartość 
po Bogu. Całym swoim życiem 
głosił tę prawdę. Nigdy nie bał 
się odważnie mówić na ten temat, 
czasem mimo wielu sprzeciwów 
i trudności. Oddał życie w służbie 
bliźniemu, nie miał nic, a jednak 
miał wszystko. Jego głosu nie moż-
na zapomnieć, wiele jego homilii, 
przemówień, książek jest dostęp-
nych dla każdego z nas. Niektórzy 
spotkali go osobiście, niektórzy 
tylko słyszeli. To bez znaczenia, 
Ojciec Święty Jan Paweł II ciągle 
żyje w naszych sercach. 

Zatrzymajmy się więc na mo-
ment nad jedną z jego homilii. 
Wygłosił ją podczas pielgrzymki 
do Polski,  4 czerwca 1997 roku. 
Było to w Kaliszu, a dokładnie 
na placu obok Bazyliki Świętego 
Józefa. Papież przyjechał do tego 
miasta właśnie po to, aby powie-
dzieć raz jeszcze swoim rodakom 
i całemu światu, jak ważną rolę 
ma do spełnienia rodzina i przy-
pomnieć o wartości ludzkiego ży-
cia. Mówił z mocą i wielką troską. 
Jego słowa zamieszkały w sercach 
bardzo wielu ludzi. Uczył nas po 
raz kolejny, że obowiązek służby 
życiu spoczywa na każdym z nas, 
a w szczególny sposób na rodzi-
nie. Chrystus zaprasza dwoje lu-
dzi, aby na zawsze połączyli się 
świętym węzłem małżeńskim, aby 
utworzyli rodzinę, aby oddali się 
sobie wzajemnie na dobre i na złe, 

składając przysięgę małżeńską. Ta 
komunia osób jest sakramentem, 
widzialnym znakiem niewidzial-
nej łaski Bożej. Karmiona jest na 
co dzień miłością, ofi arą, poświę-
ceniem, bezinteresownym darem 
z siebie. W każdej chwili życia 
małżonkowie mogą być pewni, 
że z nimi kroczy Chrystus, że On 
sam mieszka w ich rodzinie, że 
obdarowuje potrzebnymi łaska-
mi. To On wspomaga miłość, która 
jest źródłem wierności we wszyst-
kich sytuacjach. 

Ojciec Święty wzywał do od-
ważnego dawania świadectwa mi-
łości małżeńskiej, do dzielenia się 
nim wszędzie, gdzie przychodzi 
nam żyć. To właśnie w rodzinie 
przychodzi na świat dziecko, ro-
dzi się nowe życie, które od chwili 
poczęcia ma udział w życiu Bo-
żym. Dał nam za przykład św. Jó-
zefa, któremu zostało powierzone 
życie Jezusa. To właśnie św. Józef 
był odpowiedzialny za Jego obro-
nę i czynił to bez wahania. Przy-
pomnĳ my sobie scenę z Ewange-
lii, gdy Herod chciał zabić Jezusa. 
Św. Józef wziął Dziecię i Jego Mat-
kę i poszedł do Egiptu. Wielki 
rzecznik obrony życia ludzkiego 
od pierwszej chwili poczęcia, aż 
do naturalnej śmierci – tak nazwał 
go Papież. Słowa Pisma Świętego 
uczą nas wrażliwości na człowie-
ka, na życie, musimy tylko do nich 
wracać, musimy czytać, słuchać, 
co Bóg chce nam przez nie powie-
dzieć. To właśnie z nich Jan Paweł 
II wyciągnął wniosek, że prawo do 
życia nie jest kwestią światopoglą-
du, że jest najbardziej podstawo-
wym prawem człowieka, a cywili-
zację, która odrzuca bezbronnych, 
nazwał barbarzyńską. To mocne 
słowa, ale jakże prawdziwe, jak-
że trafi ające do słuchaczy. Dalej 
przywołał słowa Matki Teresy 
z Kalkuty, która przecież tak jak 
i on, całym swoim życiem walczy-
ła o dobro słabych i odrzucanych: 
„Każdy z nas jest tutaj dzięki mi-
łości Boga, który nas stworzył 
i naszych rodziców, którzy nas 
przyjęli i zechcieli obdarzyć nas 
życiem… Jeżeli więc matce wolno 
zabić własne dziecko, to cóż może 
powstrzymać ciebie i mnie, byśmy 
się nawzajem nie pozabĳ ali?”. Na 

placu pod Bazyliką panowała głę-
boka cisza, każdy słuchał homilii 
i już wtedy zaczynał myśleć nad 
jej treścią. Ojciec Święty nie bał się 
prawdy, doskonale znał zagroże-
nia współczesnego świata. Znał 
też pragnienia ludzkiego serca, 
wiedział, że tak naprawdę nikt nie 
chce zabĳ ać, nikt nie chce postępo-
wać wbrew prawu naturalnemu, 
pochodzącemu od Boga. Wreszcie 
padły słowa, które poruszyły chy-
ba najmocniej wszystkich, którzy 
je usłyszeli: „Naród, który zabĳ a 
własne dzieci, jest narodem bez 
przyszłości”. Do dziś przecho-
dzi dreszcz, gdy się prawdziwie 
wsłucha w treść tego zdania. Jak 
można przejść obok takich słów 
obojętnie? Papież znał dzisiejszy 
świat, porównywał go z areną, na 
której toczy się bitwa o życie, na 
której trwa walka między cywili-
zacją życia a cywilizacją śmierci. 
Przypomniał nam, jak ważne jest 
budowanie kultury życia, obrona 
jego godności. Wzywał: „Brońcie 
dalej życia! Nie traćcie otuchy! Bu-
dujcie cywilizację miłości!”

Nie chcę tutaj komentować tej 
homilii, bo nie o to chodzi. Chcia-
łem tylko przybliżyć kilka waż-
nych myśli, przypomnieć te kilka-
naście minut nauczania naszego 
ukochanego Papieża. Ważne jest 
to, abyśmy chcieli wprowadzać 
te słowa w nasze codzienne ży-
cie, abyśmy popatrzyli na naszą 
rodzinę i przez chwilę zastanowi-
li się, jak my możemy bronić ży-
cia każdego człowieka. Nikt z nas 
nie żyje przecież na tym świecie 
sam, obok jest nasz brat, jest na-
sza siostra, która może potrzebo-
wać pomocnej dłoni, może być 
matka, która boi się przyjąć dar 
dziecka. Nie wolno nam nigdy po-
zostać obojętnym, musimy zrobić 
wszystko co w naszej mocy, aby 
cywilizacja miłości szerzyła się 
wszędzie tam, gdzie kierujemy 
nasze kroki, aby wszyscy pozna-
li, że jesteśmy prawdziwie ucznia-
mi Chrystusa, a nie tylko osobami 
formalnie zapi sanymi do Księgi 
Chrztu. Nie dajmy się zwariować, 
bo tylko miłość zwycięża świat, 
bądźmy więc jej nośnikami.

M.

Nośniki miłości

Szczęśliwe małżeństwo to nie dar,  
lecz osiągnięcie

Ann Landers (ur.1918)

Jeśli rzeczywiście jest to pierw-
szy rok wspólnych dni i nocy, 
to właśnie wtedy zaczynamy 

poznawać się prawdziwie. Odsła-
niają się często nieznane, zaska-
kujące oblicza osób związanych 
już przysięga na dobre i na złe, na 
całe życie.

Wśród radości bycia razem, po-
czucia szczęścia, znalezienia swo-
jego miejsca w życiu, przychodzą 
także pierwsze rozczarowania 
– bo nie takich zachowań, nie ta-
kich słów oczekiwaliśmy. Przepla-
tają się zatem z biegiem miesięcy 
chwile szczęścia i chwile rozcza-
rowań, zawodu czy smutku, gdy 
w ważnych sprawach nie możemy 
się zrozumieć lub gdy nasze ego-
izmy nie potrafi ą ustąpić miejsca 
ofi arności, współczuciu, zrozu-
mieniu.

Takie są realia wspólnej dro-
gi i jeśli o tym wiemy, staramy 
się otwarcie mówić o uczuciach, 
rozczarowaniu, smutku i tym, co 
dla nas jest trudne do zaakcepto-
wania. Rozwiązanie tych trudno-
ści traktujemy jako zadanie, pa-
miętając proste i prawdziwe, choć 
niepopularne dziś słowa, że mał-
żeństwo to przede wszystkim za-
danie – a szczególnie małżeństwo 
chrześcĳ ańskie, w którym prag-
nieniem winna być pomoc wza-
jemna by „osiągnąć niebo”.

Jeśli przyjmiemy trudności 
w budowaniu coraz silniejszej 
więzi małżeńskiej za rzecz natu-

ralną, dobrze jest mieć w pamię-
ci słowa ks. Peszkowskiego, któ-
ry powiedział, że najważniejsza 
w małżeństwie jest rozmowa – 
o tym, co łączy i o tym, co dzieli 
– o wszystkim, nie tylko o domo-
wej codzienności. 

Co się dzieje, gdy w czasie 
przygotowań do małżeństwa uj-
dzie naszej uwadze to, że rozcza-
rowanie drugą osoba jest wpisane 
w małżeńska drogę? Mogą przyjść 
zwodnicze myśli – nie tak sobie 
naszą wspólną drogę wyobraża-
liśmy, nie jest nam już tak dobrze 
jak kiedyś, miłość gaśnie, nie ma 
sensu się męczyć – trzeba z tym 
skończyć – a więc rozwód i złud-
na nadzieja, że z kimś innym się 
uda. 

Tu zaczyna się często wędrów-
ka od klęski do klęski – bo nie ma 
takiej wspólnej drogi, na której nie 
byłoby rozczarowań. Dla ludzi od-
powiedzialnych, dojrzałych trud-
ności są wyzwaniem i mobilizacją 
do ich przezwyciężenia. A tym, co 
może pomóc, aby małżeństwo sta-
ło się wspólnotą, jest pełna wza-
jemna komunikacja. 

Według francuskiego znawcy 
problemów małżeńskich Rogera 
Muchielli, komunikacja prowa-
dząca do pełniejszej wspólnoty 
i jedności charakteryzuje się niżej 
podanymi cechami:
1.  Zwiększa wzajemne poznanie, 

nie ma charakteru napastliwe-
go ani obronnego.

2.  Słowa wypowiadane i komu-
nikaty bezsłowne (ton głosu, 
wyraz twarzy itp.) są zgodne 

z rzeczywistą treścią 
tego, co wyrażają.

3.  Wymiana informacji 
jest częsta i przynosi za-
dowolenie.

4.  Problemy małżeńskie są 
omawiane dyskretnie i 
bez niepotrzebnych dy-
gresji.

5.  Partnerzy mówią nie 
tylko do siebie, ale ze 
sobą, czyli wzajemnie 
się słuchają i rozumieją.

.  Oprócz komunikacji 
słownej istnieje też niewer-
balna, wyrażająca się we wza-
jemnej pamięci, spojrzeniach, 
pieszczotach itp. 

7.  Akceptacja drugiego człowieka 
jako indywidualności nie musi 
być całkowita. Mogą być rze-
czy, które chciałoby się zmie-
nić i mówi się o tym. Mimo to 
akceptacja współmałżonka jest 
bezwarunkowa.
Aby stale pogłębiać więź w 

małżeństwie, trzeba starać się 
ujawniać swoje oczekiwania i 
swoje problemy, jednocześnie 
zdobywając się na empatię, czyli 
wczuwanie się w sprawy i sytua-
cję partnera. Zdolność do empatii, 
związana z poziomem dojrzałości 
psychicznej, choćby nawet była 
wystarczająca do zawarcia mał-
żeństwa, powinna się w dalszym 
ciągu rozwĳ ać, by nadążyć za co-
raz bardziej zł0ożonymi sytuacja-
mi życiowymi.

Konieczne jest zatem stałe wy-
obrażanie sobie, co czuje ten dru-
gi, stawianie się w jego sytuacji, 
by coraz lepiej go poznawać. Cał-
kowite i ostateczne poznanie nie 
jest nigdy możliwe, gdyż człowiek 
wciąż się zmienia.

Trud empatii i radość spotkania 
zaczyna się wciąż na nowo i dzięki 
temu potrzebne w życiu urozmai-
cenie znaleźć można w szukaniu 
nie nowego partnera, ale nowych 
wartości w swoim towarzyszu ży-
cia i we wspólnym szukaniu war-
tości nadrzędnych.

Każdy dzień może łączyć, jeśli 
nastawimy się bardziej na współ-
małżonka niż na siebie, starając 
się nie tyle czekać na miłość, co 
kochać. 

Pierwszy

rok
mał żeństwa

Kiedy opadną „różowe okulary”„Budujcie cywilizację miłości!”
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Trzeźwymi bądźcie” 
to tytuł czasopis-
ma wydawanego 

od 1989 r. przez Ośrodek 
Apostolstwa Trzeźwo-
ści Braci Mniejszych Ka-
pucynów w Zakroczmiu 
k. Warszawy

W Zakroczmiu mieści 
się ceniony przez zain-
teresowanych trzeźwie-
niem ośrodek, w którym 
odbywają się rekolekcje 
dla osób uzależnionych i 

ich rodzin. Członkowie grup AA 
(Anonimowych Alkoholików) 
oraz innych wspólnot trzeźwoś-
ciowych dają świadectwa o swo-
im życiu, staczaniu się na dno i 
przyczynach wychodzenia z uza-
leżnienia. Niektórzy twierdzą, że 
tylko alkoholik może zrozumieć 
alkoholika i pomóc mu w trzeź-
wieniu.

W lipcu usłyszymy w kościo-
łach po raz 2  doroczny list pa-

sterski z apelem o powstrzymanie 
się od picia alkoholu w sierpniu. 
Czym abstynencja sierpniowa 
może być dla czynnych alkoho-
lików? Czy usłuchają oni apelu 
pasterzy Kościoła, próśb współ-
małżonków i dzieci – by być trzeź-
wymi choć przez miesiąc? A jeśli 
tak – to czym będą się oni kiero-
wali w trudnych, czasami drama-
tycznych dla siebie i rodziny de-
cyzjach? Jak trzeźwi alkoholicy, 
abstynenci i umiarkowani mogą 
pomóc uzależnionym w docho-
dzeniu do trzeźwości? Pytań p rze-
czytamy i możemy zadawać wie-
le, ale najważniejsze z nich każdy 
powinien zadać sobie samemu. 
Co ja zrobiłem, albo zrobię, żeby 
powstrzymać kogoś (sąsiada, ko-
goś z rodziny, domownika) przed 
sięgnięciem po kolejny kieliszek? 
Czy przypadkiem sam mu go nie 
wciskam do reki? 

Spożycie alkoholu w Polsce 
w ciągu ostatnich lat wzrosło 

o około 40%. Młode kobiety nad-
rabiają dystans do panów w spo-
życiu wykonując podwójną normę 
wzrostu w stosunku do średniego 
(wzrost o ok. 80%). Takie równo-
uprawnienie źle rokuje dzieciom 
wyzwolonych kobiet. Dzisiaj do-
stęp do trunków jest większy niż 
do chleba, którego czasem w noc-
nym sklepie zabraknie. Młodym 
wydaje się, że nic się nie stanie, 
gdy napĳ ą się powszechnie do-
stępnego piwa. Potem piwo nie 
wystarcza. Traci się radość roz-
mów z przyjaciółmi bez drinków. 
Powoli młody człowiek dosta-
je się w szpony nałogu. Nikt nie 
nawołuje z reklam TV i billboar-
dów – nie pĳ ! Naprawdę warto! 
Tak ukształtowani młodzi ludzie 
zawierają małżeństwa, w których 
dochodzi do zaniedbywania, a na-
wet katowania potomstwa. Ludzi 
winnych cierpień dzieci często 
broni rodzina, sąsiedzi. Niektórzy 
sądzą, że każdy ma prawo do upi-
cia się i wyłączenia naturalnego, 
szczególnie u matek, systemu czu-
wania nad dzieckiem. Wolność 
patologiczna! Zniewolenie!

W naszej wspólnocie od lute-
go b.r. również zbiera się i pracuje 
grupa AA „Bronisław”, która jest 
lokalną częścią grupy z niepoło-
mickiej parafi i.

Spotkania odbywają się w za-
krystii w każdy czwartek o godz. 
18.00. Zastanów się – może warto 
przyjść choć na jedno takie spot-
kanie, może warto powiedzieć 
o nim komuś na kim Ci zależy? 
Czasem jedna godzina spotkania 
z kimś może uratować całe życie. 
Wiem, bo to przeżyłam. 

 
Anonimowa Autorka
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AA
Trzeźwymi bądźcie 

Różaniec to jedna z naj-
piękniejszych modlitw, 
w której oddajemy cześć i 

chwałę Trójcy Świętej przez wsta-
wiennictwo Matki Bożej. Odma-
wiając nabożnie „Zdrowaś Mario” 
poszczególnych tajemnic, wnika-
my głęboko w życie Trójcy Świętej 
i w Jej udział w dziele zbawienia. 
Skuteczność tej modlitwy jest wi-
doczna w wielu trudnych chwi-
lach w życiu każdego człowieka. 
Ufnie powtarzane paciorki, są jak 
układane w bukiecie róże, prze-
kazywane w hołdzie Matce Bożej, 
która hojnie nagradza swoich czci-
cieli obfi tością łask. Maryja często 
w objawieniach prosi i zachęca do 
modlitwy różańcowej jako najsku-
teczniejszej broni w „szturmowa-
niu” nieba. W Polsce obowiązu-
je Ceremoniał Żywego Różańca, 
opracowany przez ojca Szymo-
na Niezgodę OP w roku 1977 dla 
uczczenia stulecia objawień Mat-
ki Bożej w Gietrzwałdzie. Zo-
stał on zatwierdzony przez Pry-
masa Polski – kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. Żywy Różaniec 
oznacza życie według Ewangelii, 
która jest fundamentem i źród-
łem życia chrześcĳ ańskiego. Ró-
żaniec jest modlitwą ewangelicz-
ną, ponieważ zawiera Modlitwę 
Pańską i Pozdrowienie Anielskie 
oraz ewangeliczne Tajemnice na-
szego odkupienia. Oznacza życie 
wiarą, nadzieją i miłością. Nale-
żeć bowiem do Żywego Różańca 
– znaczy wierzyć w istnienie Boga 
i wierzyć Bogu, który przemawia, 
ufać Bogu i Jego dziełu zbawienia 
oraz kochać Boga, a w Bogu i dla 
Boga – ludzi. Żywy Różaniec skła-
da się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda 
Róża składa się z 20 osób, z których 
każda odmawia codziennie jeden 
dziesiątek różańca, czyli jedną 
tajemnicę, połączoną z rozważa-
niem. W ten sposób odmawiany 
jest w Róży codziennie cały Róża-
niec – dwadzieścia tajemnic. Jest 
to jakby wieniec różany składany 
u stóp Królowej – Matki Bożej Ró-
żańcowej. Raz w miesiącu człon-
kowie Żywego Różańca dokonu-

ją zmiany odmawianych 
tajemnic różańcowych. 
Istnieją różne systemy 
zmiany tajemnic i ma to 
miejsce zawsze w kościele 
po Mszy św. Lub wieczor-
nym nabożeństwie. Wów-
czas członkowie Róży 
Różańcowej odmawiają wspólnie 
jeden dziesiątek Różańca i kończą 
modlitwę pieśnią maryjną.

Powinności członka Żywego Różańca:
–  codzienne odmawianie jednego 

dziesiątka różańca,
–  udział w miesięcznej zmianie tajem-

nic różańcowych,
–  przystępowanie do Sakramentów 
świętych,

–  rozszerzanie czci Maryi przykładem 
życia i działalnością apostolską,

–  odważne stawanie w obronie wiary 
i Kościoła.

W naszej wspólnocie powstały trzy 
Róże: Róża Karola Boromeuszka, Róża 
Matki Bożej Częstochowskiej i Róża Świę-
tej Rodziny.

Wspólnoty Żywego Różańca wspierają 
fi nansowo poprzez dobrowolne ofi ary róż-
ne dzieła w parafi i i Kościele.

 Krystyna Augustynka

Róże są żywe !Róże są żywe !

Nie płoszcie miłości słowami 
niepotrzebnymi…” – tymi 
słowami podsumował nasz 

ksiądz proboszcz niezwykłą ucztę 
dla ducha, jaką było przepiękne, 
subtelne i wyrafi nowane orato-
rium „Pieśń nad Pieśniami”, któ-
rego premierowe wykonanie od-
było się 14 lutego z okazji święta 
św. Walentego w naszym kościele.

Zespół Kameralny Opery Kra-
kowskiej pod kierownictwem dy-
rektora W. Jankowskiego zabrał 
wszystkich zakochanych i kocha-
jących, zgromadzonych w ten wie-
czór w świątyni, w zdumiewający, 
tchnący świeżością i delikatnością 
świat ogrodów miłości króla Salo-
mona. Piękna muzyka orkiestry 
pod dyrekcją Waldemara Gronia, 
gra świateł oraz kostiumy autor-

stwa Katarzyny Muchy, stworzyły 
idealną oprawę dla fragmentów 
Pisma Świętego z Księgi Rodza-
ju, Księgi Koheleta i Pieśni nad 
Pieśniami, po mistrzowsku sple-
cionymi w poruszający opis miło-
ści, interpretowany również jako 
opis miłości Chrystusa do Kościo-
ła. Miłości, która była potężna jak 
śmierć i w ostateczności okazała 
się od śmierci potężniejsza.

W czasach, w których wszyst-
ko się trywializuje i odziera z uro-
ku intymności, w których wulga-
ryzmy stały się tak powszechne, 
że przestały razić, słowa: „O jak 
piękna jesteś, przyjaciółko moja, 
jak piękna…”, otwierają serca słu-
chaczy i mam nadzieję, że również 
wzmagają tęsknotę za pięknem 
codziennym, szacunkiem, miłoś-

cią i subtelnością we wzajemnych 
relacjach między kobietą i męż-
czyzną. Pozwólmy się dać zarazić 
tym pięknem.

Ten spektakl był dla nas nie-
oczekiwanym prezentem w zabie-
ganej codzienności, za co serdecz-
nie dziękujemy naszemu księdzu 
Edwardowi, Panu Burmistrzowi, 
Centrum Kultury w Niepołomi-
cach oraz oczywiście całemu Ze-
społowi Kameralnemu.

Księga „Pieśń nad Pieśniami” 
to jedna z wielu ksiąg Biblĳ nych, 
a piękno i prawda jest na wyciąg-
nięcie ręki – trzeba je tylko chcieć 
odnaleźć. Pamiętajmy o tym się-
gając po Pismo Święte.

Bożena Henke

Nie płoszcie miłości

Żywy Różaniec 

ól i

od
A
śc
pu
k.

si
te
ni
od
dl



Wierzę, więc jestem

6 Kwartalnik Parafi alny (nr II) kwiecień–maj–czerwiec 2009 

Listy do redakcji

Kwartalnik Parafi alny (nr II) kwiecień–maj–czerwiec 2009 7 

ę ę j y j

emmanuel

Kiedy zapytamy do 
czego służy modli-
twa, to najczęstsze 

odpowiedzi są takie, że 

słuchania słowa. Jezus modlitwę 
łączył zawsze z decyzją. Zanim 
rozmnoży chleb (zanim podejmie 
taką decyzję) zanim uzdrowi, za-

decyzją powinno być odniesie-
nie modlitewne, a już szczególnie 
przed ważnymi decyzjami. Po-
myślcie, gdybyśmy z Bogiem na 
modlitwie uzgodnili taką choć-
by decyzję, kiedy sięgniemy po 
pierwszy kieliszek alkoholu, albo 
gdybyśmy z Bogiem na modlitwie 
uzgodnili decyzję, czy zaczynamy 
palić, albo gdybyśmy z Bogiem 
uzgodnili decyzję o zachowaniu 
czystości, gdybyśmy z Bogiem 
uzgadniali inne decyzje, pewnie 
o wiele mniej mielibyśmy prob-
lemów i kłopotów. Właściwie 
chrześcĳ anin wierzący nie po-
winien decydować sam. Można 
powiedzieć, że od tego ma Boga, 
żeby decydować razem z Nim.

/fragment kazania wygłoszonego 
08.02.2009 r./

Kilka małżeństw z naszej 
(i okolicznych) parafi i uczestni-
czyło w rekolekcjach prowadzo-
nych przez osoby ze Wspólnoty 
Emmanuel (z Krakowa, Wiśnicza, 
Węgrzc, Krzeszowic) poświęco-
nych nawróceniu w małżeństwie 
i rodzinie. 

Spotkania zaczynały się 
wspólną modlitwą uwielbienia 
i dziękczynienia. Składały się na 
nie poza tym: krótka konferencja, 
świadectwa związane z jej tema-

tem, adoracja Najświętszego Sa-
kramentu (w ciszy) i luźne rozmo-
wy przy herbacie na zakończenie 
spotkania. 

Pierwsze spotkanie dotyczyło 
nawrócenia i modlitwy w mał-
żeństwie i rodzinie. 

Drugie, w uroczystość świętego 
Józefa, za temat miało miłość Pana 
Boga do każdego z nas. Wskazy-
wało potrzebę pogłębiania wiary 
w to, że Bóg angażuje się w nasz 
związek, że możemy opierać się 

na sakramencie małżeństwa. Mó-
wiono również o wstawiennictwie 
świętych i ich pomocy w konkre-
tach codzienności (ze szczegól-
nym uwzględnieniem świętego 
Józefa, patrona dnia). 

Trzecie spotkanie poświęco-
ne było potrzebie przebaczania 
w małżeństwie. Przebaczenia, 
które otwiera nowe perspektywy, 
daje nadzieję, umożliwia rozwój 
miłości. 

jp

Wie

od Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus…

Przez połowę swojego ży-
cia zmagam się z chorobą, a od 13 
lat jestem „przywiązana” do wóz-
ka inwalidzkiego, skazana tylko 
na opiekę osób drugich, a przede 
wszystkim na mojego męża. Cho-
roba, która mnie dotknęła, prowa-
dzi mnie do ścisłego zjednoczenia 
z Panem, do okazania Bogu moje-
go zaufania w każdej chwili życia. 
Choć Chrystus ma dla ludzi cier-
piących zbawcze plany, to nieraz 
nie mam siły w znoszeniu prze-
ciwności codziennego życia. Wte-
dy modlę się do Boga tą modlitwą, 
która jak gdyby przypominała mi 
przebieg mojej choroby.

Dzięki Ci Boże, mój Stwórco i Panie
Za moje bóle, choroby i krzyże,
Że na mnie mroczne zesłałeś otchłanie,
Okres doświadczeń, upadków, poniżeń
W mojego życia przedjesiennej porze,
Dzięki Ci, Boże.
Dzięki Ci, Boże, że w tej smutnej chwili,
Kiedy pode mną łódź tonęła krucha,
Gdy mnie już prawie wszyscy opuścili,
Ty we mnie Ojcze, hartowałeś ducha,
Każąc Twej mocy zaufać w pokorze,
Dzięki Ci Boże.
Dzięki Ci Boże za codzienne troski
Za ludzką zawiść, krzywdzące mnie słowa
Za to, że mogę wsłuchaną w głos Boski,
Wiarę i godność sumienie zachować,
Wpatrzona w jasne, słoneczne przestworza,
Dzięki Ci Boże.
A gdy znów, Stwórco, Tobie się spodoba
Doświadczyć duszę smutkiem po raz wtóry
Gdy na mnie spłyną nieszczęścia, choroba,
Uwzględnĳ  Ojcze, słabość mej natury,
Niech nawał nieszczęść mej duszy nie zmoże
Wspieraj mnie Boże.

A dla wszystkich, którzy zma-
gają się z chorobą, życzę, niech 
Pan Jezus nigdy ich nie opuści 
w chwilach smutku, niepewności, 
lęków i stresów, które ich nęka-
ją. Swoje cierpienia wszyscy cho-
rzy i niepełnosprawni możemy 
ofi arować za cały Kościół, Ojczy-
znę, Domowe Kościoły i Parafi ę, 
a także wzmacniać się wzajemnie 

Listem Pani Marii do Redak-
cji pragniemy zachęcić naszych 
Czytelników do opisywania 
swoich refl eksji związanych z 
dotychczasowymi doświadcze-
niami z działalności wspólnot, 
do których należeliście w po-
przednich Parafi ach oraz do ini-
cjowania powstawania nowych 
w  spólnot w naszej Parafi i. 

Od chwili powstania naszej 
parafi i rozstałam się ze 
Wspólnotą Honorowej Stra-

ży Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa przy parafi i Dziesięciu Tysięcy 
Męczenników. Mam nadzieję, że 
w parafi i Matki Bożej Różańcowej 
też taka Wspólnota powstanie. 
Wspólnota, która na swoje barki 
weźmie „trud” adoracji Pana Je-
zusa w Najświętszym Sakramen-
cie przez jedną godzinę w czwar-
tek przed pierwszym piątkiem 
miesiąca. Wiele jest serc wynagra-
dzających Bożemu Sercu wszelkie 
zniewagi, więc myślę, że nie będą 
miały trudności, aby zespolić się 
„w jedną całość”. Obowiązki nie 
są trudne, jeżeli podejmuje się je 
z miłością. Nie ma granicy wie-
ku ani statusu społecznego. Do 
Honorowej Straży Najświętszego 
Serca Pana Jezusa mogą należeć 
dzieci, młodzież, dorośli, osoby 
chore i samotne.

Oddajmy cześć Bożemu Ser-
cu już teraz w czerwcu, który 
poświęcony jest na oddanie czci 
i wynagrodzenie. „W rodzinie 
spokój i zgoda zagości, bo złączę 
wszystkich więzią mej miłości” - 
tak mówi jedna z pieśni do Najśw. 
Serca P. Jezusa.

5 czerwca zbierzmy się na ad-
orację, a  dajmy wynagrodzenie 
przystępując do Sakramentu Eu-
charystii. 19 czerwca moglibyśmy 
świętować uroczystość Najświęt-
szego Serca Bożego. 

Maria

Małe
pragnienie

modlitwa służy do tego aby coś 
wyprosić,  żeby o coś prosić Boga. 
A kiedy pytamy czym jest mod-
litwa i ktoś odpowiada, że to jest 
spotkanie i rozmowa, to sam za-
czyna się potem zastanawiać, że 
przecież spotkanie i rozmowa nie 
może być tylko po to, żeby o coś 
prosić. Bardzo ubogie byłyby na-
sze spotkania i rozmowy z ludź-
mi gdybyśmy chcieli tylko kogoś 
o coś poprosić. Oczywiście prośba 
jest formą modlitwy, ale przecież 
są też inne formy: uwielbienia, 
dziękczynienia, przeproszenia, 
adoracji, milczenia, czytania czy 

nim wskrzesi, zanim uciszy bu-
rzę, zanim odda siebie na śmierć 
za nas, uzgadnia to z Ojcem na 
modlitwie.  Jeżeli więc modlitwa 
ma dotyczyć życia i ma wypływać 
z życia, to musi być połączona 
z konkretną decyzją. Wydaje się, 
że my chcemy decydować sami 
i nie zapraszamy Boga do decyzji. 
Uznajemy, że jest Wszechmocny, 
że jest Opatrznością, że jest mą-
drzejszy, że jest Miłosierdziem, ale 
decyzję podejmujemy sami. Mod-
litwa musi być połączona z kon-
kretną decyzją. Co to znaczy? To 
znaczy, że właściwie przed każdą 

Dlaczego modlitwa
Z niczego, czyli z głowy. Korespondencja

w osobistym przeżywaniu 
choroby. Dziękuję księdzu 
Edwardowi za przyjście co 
miesiąc w pierwszy piątek 
z Panem Jezusem i słowa 
otuchy, na które czekam 
znowu przez następny 
miesiąc.

Danuta
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W stanie wojennym na-
leżałam do Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy 

w Poznaniu. W latach 1983/84 
braliśmy udział w piel-
grzymkach ludzi pracy na 
Jasną Górę organizowanych 
przez  ks. Jerzego Popiełusz-
kę. Widzieliśmy go wtedy po 
raz pierwszy – szczupła syl-
wetka, cichy głos i niesamo-
wita moc bĳ ąca od tej posta-
ci. Odprawiane przez niego 
Msze Święte za Ojczyznę w 
kościele św. Stanisława Kost-
ki w Warszawie gromadziły 

ogromne rzesze wiernych z całej 
Polski. Byli to ludzie prześladowa-
ni przez system, więzieni za prze-
konania i właśnie tu, u ks. Jerzego 
znaleźli pociechę i oparcie.

19 października 1984 r. dowia-
dujemy się o zaginięciu ks. Jerze-
go – środki masowego przekazu 
bagatelizują to wydarzenie, ale 
my czujemy, że stało się coś strasz-
nego. W kościele św. Stanisława 
Kostki trwa całodobowe czuwa-
nie i modlitwa o jego szczęśliwy 
powrót. Wiadomość o tragicznej 
śmierci ks. Jerzego zastaje nas na 
cmentarzu we Wronkach, gdzie 
porządkujemy groby więźniów 
stalinowskich zamordowanych 
w tamtejszym więzieniu. W nocy 
z 2 na 3 listopada wyruszamy do 
Warszawy. Pociąg Szczecin – War-
szawa jest zatłoczony, to portow-
cy i stoczniowcy jadą na pogrzeb 
ks. Jerzego, my wsiadamy w Po-
znaniu. Jaka niesamowita atmo-
sfera powagi i żałoby panuje w 
tym tłoku. Około 4 nad ranem je-
steśmy w Warszawie i włączamy 
się w długi milczący tłum, który 
całą szerokością ul. Marszałkow-
skiej idzie z dworca w stronę Żo-
liborza. Wszelki ruch kołowy na 
tej trasie jest wstrzymany, zniknę-
ły gdzieś armatki wodne,  radio-
wozy, posterunki MO i ZOMO. 
Na moment władza przeraziła 
się swojego czynu. Udaje nam się 
zdobyć miejsce na dachu sąsiadu-
jącego z kościołem domu. W pro-
mieniu kilometra wokół kościoła 
widać morze głów i transparen-
tów. Prymas Glemp rozpoczyna 
uroczystości pogrzebowe. Bio-
rą w nich udział ambasadorowie 
niemal wszystkich państw za-

chodnich, brakuje przedstawicieli 
naszego rządu. 

Kilka dni po pogrzebie przyja-
ciel ks. Jerzego, pan Jacek Lipiński 
opowiedział nam o jego ostatniej 
drodze z Zakładu Medycyny Są-
dowej w Białymstoku do War-
szawy. Cała trasa udekorowana 
była kwiatami i zniczami, na po-
boczach tłumy ludzi żegnały za-
mordowanego kapłana. Po przy-
byciu do kościoła przez całą noc 
ludzie czuwali przy zmarłym. 
Nad ranem wyproszono wszyst-
kich i przed wyniesieniem trum-
ny na zewnątrz otwarto ją po raz 
ostatni. Po twarzy ks. Jerzego to-
czyła się wielka łza, łza radości, 
że jest wśród swoich. Wkrótce 
po pogrzebie zaczęły się mnożyć 
próby profanacji grobu męczen-
nika. Wówczas postanowiono 
powołać specjalne służby, które 
dzień i noc będą czuwać przy gro-
bie. My również zgłosiliśmy swój 
udział i każdego 30-go dnia mie-
siąca przyjeżdżaliśmy z Poznania 
pełnić swoją posługę. Przy gro-
bie ks. Jerzego w dalszym ciągu 

odprawiane były Msze Święte za 
Ojczyznę. Gromadziły dziesiąt-
ki tysięcy wiernych z całej Pol-
ski. Oprawę tych uroczystości 
przygotowywała grupa aktorów, 
przyjaciół ks. Jerzego – Renata 
i Andrzej Szczepkowscy, Józef 
Duriasz, Jerzy Zelnik, Kazimierz 
Kaczor, Maja Komorowska, Anna 
Nehrebecka, Danuta Rinn i nieza-
pomniana Hania Skarżanka, czu-
wająca nad całością. Psalmy śpie-
wał pan Leon Łochocki (w fi lmie 
gra siebie). Do grobu męczennika 
pielgrzymowały coraz liczniej-
sze rzesze ludzi z całego świata, 
wśród nich wiele znanych oso-
bistości: Prezydent Bush – senior 
z małżonką, rodzina Kennedych 
z senatorem Edwardem na czele, 
prezydent Vaclav Havel, premier 
Margaret Thatcher, premier An-
dreo  i i inni.

14 czerwca 1987 roku do gro-
bu ks. Jerzego przybył najdostoj-
niejszy pielgrzym naszych cza-
sów – Ojciec Święty Jan Paweł II. 
Ks. Prałat Bogucki powitał do-
stojnego gościa, chwila modlitwy 
w kościele i Ojciec Święty pod-
szedł do grobu, gdzie czekał na 
niego przygotowany klęcznik. Ale 
on klęknął na trawie i ucałował 
grób. Rodzice, bracia, siostra ks. 
Jerzego oraz cała nasza niewiel-
ka grupa – wszyscy płakaliśmy. 
Trwało to moment, ale pamiętamy 
go do dzisiaj.

W 1990 roku dostaliśmy za-
proszenie do rodzinnej para-
fi i ks. Jerzego, do Suchowoli, na 
od-słonięcie jego pomnika. Przy 
okazji wieczorem odwiedzili-
śmy jego dom rodzinny i rodzi-
ców. Mama przyjęła nas gościn-
nie, nazywała swoimi dziećmi, 
przecież tyle lat spotykaliśmy się 
przy grobie jej syna. My też od 
dłuższego już czasu mówiliśmy 
do niej „mamo”. W tym samym 
roku do grobu ks. Jerzego przybył 
z Francji pan Andrzej Dembiński 

chodnich, brakuje przedstawicieli 
naszego rządu

odprawiane były Msze Święte za
Ojczyznę Gromadziły dziesiąt

Wspomnienie Wspomnienie 
o księdzu Jerzymo księdzu Jerzym
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Pan Adam Woronowicz, ak-
tor grający ks. Jerzego Popie-
łuszkę w fi lmie „Popiełuszko, 

wolność jest w nas”, w programie 
„Między niebem i ziemią” opo-
wiadał o spotkaniu z uczniami 
ks. Jerzego z jego pierwszej para-
fi i. Przeglądając zeszyt jednego 
z byłych uczniów, trafi ł na taką 
notatkę „święty to ktoś zwyczaj-
ny” (normalny). Zainspirowało 
mnie to do tego, by krótko, w kil-
ku słowach, napisać o osobach, 
które w znaczący sposób przy-
czyniły się do rozwoju mojej wia-
ry. O tych zwyczajnych świętych, 
którym wiele zawdzięczam. 

Myślę, że każdy z nas miał na 
drodze wiary jakiegoś przewod-
nika, ważną osobę (osoby), która 
pokazywała kierunek, budziła na-
dzieję, torowała drogi naszych po-
szukiwań, decyzji…

Warto o nich pamiętać i ich 
wspominać. 

Niech to wspomnienie będzie 
zachętą dla innych do pisania 
o tych, którzy wskazywali nam 
drogę wiary.

Pierwszą osobą, o której chcę 
napisać, jest śp. Maria Suraw-
ska. Była żoną przyjaciela mojego 
dziadka, który zmarł, gdy mia-
łam dwa lata, znam go więc tyl-
ko z opowiadań. W latach, kiedy 
ją kilkakrotnie spotkałam (lata 

0. i 70. minionego stulecia), była 
całkowicie samotna, mieszka-
ła u ss Urszulanek w Warszawie 
na ul. Dobrej. Mąż zmarł, jedyna 
córka zaginęła podczas wojny. Za-
wsze gdy ją z mamą odwiedzałam, 
jej zdjęcie stało na półeczce. Od 
kogoś z rodziny słyszałam, że do 
końca życia pani Maria Surawska 
(przeze mnie i moje rodzeństwo 
zwana ciocią Surawską) liczyła na 
to, że jej córka się odnajdzie albo 
przynajmniej dotrze do niej jaka-
kolwiek informacja na jej temat. 

Musiałam być u niej kil-
kakrotnie, najwyżej kilka-
naście razy. Utkwiła mi w 
pamięci niezwykła łagod-
ność, pogoda i serdeczność, 
jakie od niej emanowały. 
Ciocia Surawska rozma-
wiała z mamą, my się ba-
wiłyśmy… i to właściwie 
wszystko. Nie bez zna-
czenia był fakt, że zawsze 
jak Ją odwiedzałyśmy na 
stole pojawiała się babka 
drożdżowa (piaskowa? – 
nie pamiętam). Częstowa-
ła nas ciastem, mówiła do 
nas z dziwną słodyczą, która spra-
wia, że do dziś żywo staje mi w 
pamięci, pomimo wielu lat, które 
minęły od tamtego czasu (zmarła 
w roku 1977, gdy byłam nastolat-
ką). Nigdy nie rozmawiałam z nią 
o Bogu, o wierze, ale kiedy myślę 
o świadkach wiary, którzy „poka-
zali” mi Boga – w pamięci zawsze 
pojawia się ona.  

Jeszcze Ciocia Zosia, odkąd 
pamiętam przez wszystkich na-
zywana Ciotką – kuzynka mo-
jej mamy. Mieszkała z nami jakiś 
czas (rok, dwa?), gdy byłam dzie-
ckiem. Była niezwykle energicz-
na, z werwą organizowała nam 
czas. Nieraz chciałam nawet uciec 
od jej ciągłych poleceń. Bardzo 
wybuchowa, wściekała się o róż-
ne rzeczy, często potem przepra-
szała. Chodziła w dni powszednie 
na Mszę Świętą, ja czasem jej to-
warzyszyłam, chociaż nas (dzieci) 
do tego nie namawiała. Pamiętam 
moment po Mszy Świętej kiedy 
zobaczyłam, że płacze. Zdziwie-
nie i pytanie musiało być mocno 
wyraźne na mojej twarzy (byłam 
jeszcze w wieku przedszkolnym), 
bo po chwili nachyliła się do mnie 
i jakby tłumacząc wyszeptała 
„wszystkie moje dzieci nie wie-
rzą”. To była niezwykle ważna dla 
mnie nauka. 

To Ona zachęciła nas cztery 
(mnie i moje siostry), żebyśmy 
w maju przez jeden tydzień dba-
ły o maryjny „ołtarzyk”. Wybie-
rałyśmy ulubiony wizerunek Ma-
ryi, robiłyśmy bukieciki kwiatów. 
Wszystko to ustawiałyśmy na ma-
łym stoliku, przy którym się mod-
liłyśmy.

Historia niedawna Historia niedawna 

świadkowie Wiary
Ni h t i i b d i
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– syn polskich emigrantów. Był
pod wielkim wrażeniem tego 
miejsca, pragnął przybliżyć Fran-
cuzom idee ks. Jerzego. Dwa lata 
później zaprosił nas wszystkich 
na swój koszt do Paryża, na od-
słonięcie pomnika ks. Jerzego. Po-
jechaliśmy wynajętymi przez nie-
go autokarami, a z nami Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk”, który  śpie-
wem uświetnił tę uroczystość. Na 
wzgórze Jana Pawła II, gdzie stoi 
pomnik, podążały wraz z nami 
tłumy Paryżan. Na miejscu czeka-
li już rodzice ks. Jerzego, szczęśli-
wi, że ich syn żyje w naszych ser-
cach.

Warto wspomnieć dwie posta-
cie bliskie ks. Jerzemu. Ks. Prałat 
Teofi l Bogucki, proboszcz żolibor-
skiego sanktuarium, były kapelan 
AK, wspaniały, skromny człowiek 
z ogromnym autorytetem moral-
nym, wspierający ks. Jerzego we 
wszystkich poczynaniach. Siostra 
Jana Płaska – w fi lmie widzimy ją 
w Kurii obok bpa Kędziory – za-
wsze z uśmiechem wita ks. Jerze-
go. Postać z piękną przeszłością 

wojenną, Urszulanka szara z Po-
wiśla. W dniu wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, kiedy kapelan 
sióstr kończy Mszę Świętą i w ot-
wartych drzwiach widzi pada-
jącego rannego powstańca, spie-
szy do niego z olejami świętymi, 
niemiecka kula przebĳ a mu ser-
ce, naczynie z olejami i dłoń. Na 
pomoc wybiega pięć sióstr, cztery 
padają martwe pod niemieckim 
ostrzałem, piąta, s. Płaska, ciężko 
ranna, dopiero pod osłoną nocy 
zostaje przeniesiona do klasztoru. 
Za udział w powstaniu zostaje od-
znaczona Krzyżem Walecznych. 
Po wojnie pracuje w Kurii, anga-
żuje się we wszystkie działania 
sanktuarium na Żoliborzu, często 
spotykamy ją przy grobie ks. Je-
rzego. 

A ja? Dzięki ks. Jerzemu znala-
złam się w Niepołomicach. Kiedyś 
w czasie czuwania przy grobie ks. 
Jerzego jeden z miejscowych ka-
płanów opowiedział mi o Zakła-
dzie dla Niewidomych i wskazał 
drogę do Lasek…

Teresa Herman
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Kiedy nawraca się ko-
bieta idzie za nią 25% 
rodziny. Gdy nawraca 

się mężczyzna – idzie za nim 
cały dom”.

Popatrzmy na życie prze-
ciętnej parafi i. Na Mszach 
Świętych z morza niewieścich 

głów wyłaniają się pobożni sa-
motni żeglarze, tudzież ojcowie z 
dziećmi na rękach, inni mężczyź-
ni nie rzucają się w oczy, bo stoją 
blisko ścian, drzwi (wewnątrz i na 
zewnątrz kościoła) jakby podpie-
rali świątynię czy ochraniali ją z 
obawą w oczach, a raczej z badaw-
czym poszukiwaniem podobnych 
sobie.

Wśród katolików utrwalił się 
obraz wierzącego mężczyzny jako 
miłego, obowiązkowego faceta, 
ale czy jest to obraz malowany 
ręką Bożą czy raczej niewieścią, 
lękającą się wrodzonej gwałtow-
ności, siły, dzikości serca?

Który z mężczyzn, gdy w dzie-
ciństwie budziły się marzenia, 
kiedykolwiek chciał zostać Miłym 
Chłopcem?

Drogie panie, czy książę z wa-
szych snów był dziarski, czy tylko 
miły?

Mali chłopcy pragną wiedzieć, 
że są niebezpieczni, że są kimś, 
z kim trzeba się liczyć. Ilu rodzi-
ców na próżno próbuje zabraniać 
synom zabawy pistoletami? Daj-
cie spokój. Każdy patyk albo uła-
mana gałąź będzie dzidą, strzałą 
lub mieczem. I nie jest to zaburze-
nie wszczepione przez serwującą 
przemoc telewizję.

Agresja jest częścią męskie-
go przeznaczenia. Twierdząc, że 
mężczyzna jest stworzony na 
obraz Boga, nie zapominajmy, że 
„Pan wojownikiem, Pan jest imię 
Jego”. (Wj 15,3) 

Chrystus zmusza wroga do 
ujawnienia się, demaskuje go i za-
wstydza. Właściwie każda księga 
Biblii mówi nam o Bogu prowa-
dzącym wojenną działalność.

Sam Jezus w ogrodzie Getse-
mani, w mroku nocy, wykazuje 
niebywałą siłę śmiałej obecności 
wobec tych, którzy przybyli Go 
pojmać. Jezus występuje naprzód, 
by stawić im czoła.

W Apokalipsie jest Panem Za-
stępów, kapitanem wojsk aniel-
skich. Nie ma wątpliwości – w ser-
cu Boga jest coś gwałtownego. 

Jaką treść niesie ze sobą dla 
współczesnego mężczyzny taki 
wizerunek Boga? 

Siła, rywalizacja i fi zyczna od-
waga normalnych, przyzwoitych 
mężczyzn jest odpowiedzialna za 
większość tego, co w świecie jest 
słuszne.

Jeśli okolica jest bezpieczna, to 
właśnie dzięki męskiej sile.

Tak, mężczyzna jest niebez-
pieczny, jak skalpel. Może zranić 
albo uratować komuś życie. Nie 
sprawisz, żeby stał się bezpieczny, 
przytępiając go. Musisz oddać go 
w ręce kogoś, kto wie, co się z nim 
robi. Podobnie nie można nauczyć 
chłopca, jak ma wykorzystać swo-

ją siłę, odzierając go z niej, bo od 
tej chwili będzie bierny i wszyst-
ko go będzie przerażać. O tak, bę-
dzie grzeczny, nawet miły, uległy, 
pełen dobrych manier. Może to 
wyglądać moralnie, może to wy-
glądać na nastawianie drugiego 
policzka, lecz jest zwykłą słaboś-
cią. Nie można nastawiać policz-
ka, którego się nie ma.

Siła źle wykorzystana? 
Gwałtowni mężczyźni – albo 

bierni mężczyźni? Przesada w jed-
ną lub w drugą stronę.

Czasem to przemoc fi zyczna, 
przeważnie agresja słowna. Zna-
ni są chrześcĳ anie, którzy ciągle 
obrażają swoje żony albo ranią je 
chłodnym milczeniem.

Przykładem bierności jest Ab-
raham. Kiedy sprawy źle się mają, 
zawsze chowa się za spódnicą 
żony. Gdy on i jego ludzie zmusze-
ni głodem przybywają do Egiptu, 
Abraham, chcąc uniknąć śmier-
ci, mówi Faraonowi, że Sara jest 
jego siostrą. Abraham jest dobrym 
człowiekiem, przyjacielem Boga, 
ale także tchórzem.

Podobnie wielu wierzących 
mężczyzn nie potrafi  poświęcić 
się dla kobiety swego życia (od-
dać swój czas, „zmarnować” go 
dla żony), postawić granic teścio-
wej, czy wyrazić oburzenia wobec 
nieprzyzwoitych historyjek kole-
gów z pracy czy sprzeciwu wobec 
głośnych przekleństw pod skle-
pem. Wielu kryje się za listkiem 
fi gowym uprzejmości i „uducho-
wienia”.

Są i tacy, którym brakuje od-
wagi, którzy chowają się za gazetą 
czy telewizją, żeby nie porozma-
wiać poważnie z żoną i dziećmi.

Zostaliśmy zrodzeni w stanie 
wojny dobra ze złem, a walka to-
czy się na polu decyzji.
Życie wymaga, żeby mężczy-

zna był dziko oddany na różnych 
płaszczyznach zgodnie z hierar-
chią wartości.

Mężczyzna potrzebny w Koś-
ciele od zaraz! 

To wołanie o zaangażowanie, 
o siłę woli, o odwagę, by sprawa 
wiary stała się wartością ważną 
dla mężczyzn, a ta nie przychodzi 
bez walki.

Beata Mądra
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Pragnienie kobiety Zaangażowany

Koledzy z jego klasy mówią 
o nim „jest fajny”. Pytani, co 
się pod tym kryje, wymie-

niają: spokojny, koleżeński, inte-
ligentny, nieśmiały, lubi pomagać 
innym. Tak mówią o Marku – lau-
reacie Małopolskiego Konkursu 
Biblĳ nego. A co mówi sam zwy-
cięzca?

– Cześć Marku.
M: Cześć.
– Serdecznie gratulujemy Ci 

wygranej w konkursie religĳ nym. 
Okazałeś się najlepszy. Trudno 
było?

M: Nie, ponieważ dobrze się 
przygotowałem, pytania nie spra-
wiały mi problemów.

– Dlaczego wybrałeś właśnie 
konkurs religĳ ny?

M: Ponieważ chciałem i rów-
nież dlatego, że w piątej klasie 
szkoły podstawowej brałem już 
udział w konkursie biblĳ nym 
z Dziejów Apostolskich, więc te-
raz łatwiej było mi się przygoto-
wać. Inne konkursy przedmioto-
we wymagają rozległej wiedzy 
z wyższych klas gimnazjum, a ten 
jest uniwersalny i każdy może 
wziąć w nim udział, bo Pismo 
Święte jest dla wszystkich od wie-
ków takie samo. Dlatego też wy-
brałem ten konkurs.

– Rozumiem, a jak długo przy-
gotowywałeś się do niego?

M: Dość długo. Uczyłem się 
prawie codziennie po dwie godzi-
ny (czasem trochę dłużej), a w fe-
rie zimowe to ok. 9 godzin dzien-
nie.

– Czy rodzice pomagali Ci 
w przygotowaniach do konkur-
su?

M: Bezpośrednio nie. Wiedzą 
wspomagał mnie mój kateche-
ta Jacenty Malarz. Spotkałem się 
z nim kilka razy i wyjaśnił mi parę 
skomplikowanych rzeczy z Biblii.

– Zdradź nam co sprawiło Ci 
największą trudność?

M: Niektóre teologiczne ter-
miny z Listu do Galatów były 
dla mnie trudne do zrozumie-
nia. Problemy dotyczyły również 

chronologii wydarzeń i pewnych 
osób.

– Ile osób brało udział w naj-
wyższym – wojewódzkim etapie?

M: 193 osoby.
– To dużo. Czy oprócz pogłę-

bienia wiedzy religĳ nej I miejsce 
w konkursie przyniosło Ci jeszcze 
jakieś korzyści?

M: Cieszę się, że mogłem zgłę-
biać wiedzę o św. Pawle i dowie-
dzieć się o nim więcej rzeczy. 
Zwycięstwo otworzyło mi rów-
nież drogę do dowolnej szkoły 
ponad gimnazjalnej oraz dało mi 
oczywiście ocenę celującą z religii 
na świadectwie.

– Krótko mówiąc – nauka po-
płaca. Czy to prawda, że mieszka-
łeś przez jakiś czas Stanach Zjed-
noczonych Ameryki?

M: Tak. Mieszkałem tam z ro-
dzicami przez rok. Tam też przy-
stąpiłem do I Komunii Świętej.

– Jak wspominasz ten dzień?
M: No cóż, uroczystość wyglą-

dała podobnie jak w Polsce, a do 
komunii podchodziliśmy parami 
i przyjmowaliśmy ją pod dwoma 
postaciami – chleba i wina.

– Jesteś uczniem pierwszej kla-
sy niepołomickiego gimnazjum. 
Jak zaaklimatyzowałeś się w no-
wej szkole?

M: W szkole jest bardzo fajnie. 
Cieszę się, że wybrałem gimna-
zjum w Niepołomicach, ponieważ 
jest tam wysoki poziom naucza-
nia i mamy fajnych nauczycieli, 
no i akurat jestem w bardzo fajnej 
klasie matematyczno-informa-
tycznej.

– Jak Twoja klasa przyjęła wy-
graną w konkursie?

M: Nie wiem jak to ująć. Chy-
ba się cieszyli… może byli trochę 
zdziwieni…

– Zaskoczeni?
M: Tak, chyba tak.
– Czy Ty lubisz się uczyć?
M: Jeśli coś mnie ciekawi – to 

tak. Lubię się uczyć do konkur-
sów, bo wtedy uczę się tego co 
sam wybieram. Do lekcji też lubię 
się przygotowywać, chyba, że jest 

to coś nieciekawego, co 
mnie nie interesuje, to 
wtedy nie lubię się uczyć 
np. piosenki, albo długie 
teksty na pamięć.

– Jaki przedmiot 
w szkole odpowiada Ci naj-
bardziej?

M: Bardzo lubię historię, 
matematykę i angielski.

– Co robisz poza szkołą? Upra-
wiasz jakiś sport?

M: Chodzę jedynie na treningi 
karate w ośrodku na Jazach – obok 
domu dla niewidomych.

– I jak jest? 
M: Bardzo ciekawie, pomaga 

w koncentracji i to też chyba po-
mogło mi w konkursie.

– Co jeszcze lubisz robić?
M: Lubię pływać i chodzić. 

Często z wujkiem chodzę na dłu-
gie spacery. Raczej rzadko jeżdżę 
na rowerze, bo nie mam za dużo 
wolnego czasu, ale gdy wyjeż-
dżam gdzieś na dłuższy wyjazd, 
to wtedy lubię sobie pojeździć.

– Niedługo wakacje. Odpoczy-
wasz chętniej w górach, czy nad 
morzem?

M: W górach byłem tylko dwu-
krotnie. Podobają mi się tam prze-
strzenie, oglądane podczas jazdy 
kolejką, no i oczywiście góralska 
kultura. Zdecydowanie jednak 
wolę odpoczywać nad morzem.

– To chyba już wszystko o co 
chciałam zapytać. Dziękuję Ci bar-
dzo za rozmowę.

M: Bardzo proszę.

Rozmawiała Basia Henke

Marek Wójcik
śladami życia św. Pawła
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Przypomnĳ my sobie jak bardzo 
ukochał czas wakacji, jak bardzo 
czekał od początku swego kapłań-
stwa na wyjazdy z młodzieżą, ze 
studentami. Górskie wycieczki, 
kajaki, to wszystko pomagało mu 
pokazywać młodym miłość Pana 
Boga. 

Gdzieś w naszym sercu jest za-
pewne to pamiętne zdjęcie, gdy 
ks. Karol Wojtyła odprawia Mszę 
Święta na odwróconym kajaku. 
Dlaczego te obrazy tak szybko 
zostają przesłonięte nowymi, i to 
takimi, w których nie ma już miej-
sca dla Pana Boga? A On nas woła, 
chce, abyśmy z Nim obcowali 
wśród piękna przyrody. 

Tak właśnie powstały najwięk-
sze dzieła na temat człowieka, au-
torstwa naszego ukochanego Pa-
pieża. Wciąż rozmawiał z ludźmi, 
poznawał ich problemy, pomagał 
im je rozwiązywać, prowadził ich 
za rękę, uczył żyć z Panem Bogiem 
na co dzień. A potem pisał książki. 
Tak np. powstało wspaniałe dzie-
ło o miłości rodzicielskiej, o mał-
żeństwie „Miłość i odpowiedzial-
ność”. To słowa młodych ludzi, ich 

…czy „od Boga”?…czy „od Boga”?
doświadczenia i przeżycia zebra-
ne razem. Przeżycia w większości 
z czasów wakacji, ze wspólnych 
wyjazdów z Wujkiem. 

Nigdy nie wolno nam zapo-
mnieć o takim sposobie przeży-
wania wakacji. W każdej parafi i 
jest przecież możliwość takiego 
wyjazdu, kapłani ogłaszają, zapra-
szają. Jest wspaniały Ruch Światło 
– Życie, niezapomniane piętnasto-
dniowe rekolekcje gdzieś w gó-
rach, czy nad jeziorem. Zechciej-
my tylko otworzyć nasze oczy 
i poszukać. Pewnie że łatwiej jest 
wstać w niedzielę i powiedzieć: 
„Dziś nie idę do kościoła, po co, 
przecież mam wolne, wakacje.”

Co to za wakacje? Bardziej 
zmarnowany czas, wykorzystany 
przez ojca kłamstwa, przez Sza-
tana, który sieje ziarno lenistwa 
w naszych sercach. Zechciejmy 
z tym walczyć, mówmy stanow-
czo NIE złym pokusom. Niech w 
te wakacje nie będzie ani jednej 
niedzieli bez Eucharystii. Bóg daje 
nam czas, daje nam siebie samego 
w swych dziełach, znajdźmy choć 
chwilę czasu na podjęcie refl eksji 

na łonie natury. Pomyślmy, skąd 
się to wszystko wzięło, spójrzmy 
na geniusz ręki, która to uczyniła. 
Ręki, która uczyniła także Ciebie 
i mnie. Zostawmy komputery, te-
lefony, skutery. Sięgnĳ my po do-
bre buty do chodzenia po górach, 
po rower, aby przemierzać szlaki, 
po kąpielówki, aby popływać nad 
wodą i wreszcie może i po jakiś 
modlitewnik, po Pismo Święte, 
aby te chwile przyniosły błogosła-
wione owoce na dalsze życie. 

Kochany Papież powiedział do 
nas, młodych „Wy jesteście moją 
nadzieją”. Odpowiedzmy znów 
na jego słowa i przeżyjmy kolej-
ne wakacje z Bogiem, w przyjaź-
ni z Nim. Bo to Bóg stworzył ten 
czas – czas odpoczynku i wolnego 
od zajęć szkolnych. Ale nie zwol-
nił nas z obowiązków prawdzi-
wie dobrego chrześcĳ anina. A tak 
właśnie siebie często nazywamy. 
Niech więc te wakacje będą dla 
nas dobrze wykorzystanym cza-
sem. 

Tego nam wszystkim życzę.
 

M.

Po kilku miesiącach wytężo-
nej pracy, po wszystkich stro-
nach zapisanych zeszytów, po 

sprawdzianach, kartkówkach i pra-
cach klasowych, nareszcie zbliża 
się upragniony czas wakacji. 

Pamiętam, kiedy jako uczeń, 
siedząc w jednej ze szkolnych ła-
wek, wyglądałem z utęsknieniem 
przez okno. Często moje myśli bie-
gły wtedy gdzieś na bieszczadzkie 
połoniny, w skaliste Tatry, na piel-
grzymkowy szlak. A tu jeszcze 
kilka tygodni, trzeba zebrać siły 
aby poprawić oceny, podciągnąć 
o ile się da średnią. Chyba każdy 
czuł kiedyś coś takiego, gdy zbli-
żał się upragniony czas letniego 
wypoczynku. Po drodze do szko-
ły dookoła kwitnące akacje, spon-
taniczna myśl w sercu, że to już 
niedługo. Pierwsze plany wyjaz-
dów, rozmowy z przyjaciółmi, od-
kurzanie plecaka. I wreszcie ten 
ostatni dzwonek, wręczenie świa-
dectwa ukończenia kolejnej klasy, 
Msza Święta na dziękczynienie za 
wszelkie otrzymane w roku szkol-
nym łaski i wolne. Pamiętam jak 
dziś słowa homilii pewnego księ-

dza, które wypowiedział na za-
kończenie roku szkolnego: „Nie 
zapomnĳ cie, że wakacje to czas 
wolny od szkoły, a nie od Pana 
Boga”. 

Stąd właśnie ta moja refl eksja. 
Młodzi wciąż mówią o pięknych 
planach na wakacje, o marzeniach, 
które pragną zrealizować w tym 
czasie. Niestety, rzadko w tych 
planach jest miejsce na Mszę Świę-
tą, spotkania w grupach modli-
tewnych, oazę, wyjazd z parafi i. 
Czasem ministranci pytają, czy w 
tym roku ksiądz ich też zabierze 
gdzieś w góry, czy nad jezioro. 

Smutny jest ten fakt. A przecież 
wszyscy jesteśmy dziećmi Boży-
mi i wszyscy mamy obowiązek 
uczestniczenia w każdą niedzielę 
i święta w Eucharystii. Dlaczego 
więc Pan Bóg zostaje zepchnięty 
na drugi plan? Dlaczego jest, jeśli 
w ogóle jest, dodatkiem do waka-
cji. A przecież można tak pięknie 
spędzić czas właśnie z Bogiem. 
Można Jemu powierzyć ten czas, 
oddać Mu się w opiekę. On zawsze 
wie, czego potrzebujemy i zawsze 
nam daje to, co dla nas dobre. 

Znamy przecież słowa Ewangelii, 
w których mówi do swoich ucz-
niów: „Idźcie i wypocznĳ cie nie-
co”. 

Bóg doskonale zna nasze serca, 
nasze pragnienia i myśli. Wie, że 
człowiek wskutek grzechu pier-
worodnego został obarczony brze-
mieniem pracy. A nauka to prze-
cież też praca i to wcale nie lekka. 
Gdyby tego nie wiedział, pewnie 
wcale nie byłoby wakacji, praco-
walibyśmy bez przerwy. A jed-
nak chce dać nam ten czas, chce, 
abyśmy mieli chwile wytchnienia. 
Zaprasza nas do poznawania sie-
bie samego w czasie wakacji. 

Ktoś może zapytać: „Jak to? 
Przecież nie ma katechezy, spot-
kań przed bierzmowaniem, kur-
sów przedmałżeńskich”. Jednak 
Bóg daje poznać siebie nie tyl-
ko przez wykłady, przez słowa. 
On jest wszędzie, to On stworzył 
świat i zaprasza nas abyśmy właś-
nie z piękna stworzeń poznawali 
ich Stwórcę. 

Powróćmy na moment my-
ślami do naszego ukochanego 
Ojca Świętego, do Jana Pawła II. 

Wakacje z Bogiem…
W
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Z przepięknego mia-
sta w środkowej 
Francji w drugim 

odcinku moich podróży 
zaproponuję Państwu wi-
zytę w Barcelonie stolicy 
Katalonii usytuowanej 
na niewysokich wzgó-
rzach delikatnie opadają-
cych w kierunku wybrze-
ża Morza Śródziemnego. 
Złożone przez Rzymian 
miasto portowe dobrobyt 

i potęgę osiągnęło w średniowie-
czu jako stolica frankĳ sko-kata-
lońskiego królestwa Ara-gonii.

W dzielnicy La Libera, wcho-
dzącej w skład Starego Miasta 
wybudowanej w średniowieczu 
w stylu surowego gotyku kata-
lońskiego zachowały się piękne 
rezydencje i budynki wśród któ-
rych imponująco wyrasta Kościół 
Santa Maria del Mar (fot.) położo-
ny przy Plaça Santa Maria. Prze-
chodnia przyciąga piękno archi-
tektury mieszkalnej i typowy dla 
tamtej epoki układ urbanistycz-
ny z wąskimi, krętymi uliczkami. 
W wiekach XIII–XV była to jedna 
z najpiękniejszych i najzamożniej-
szych dzielnic miasta. 

Odcinek drugi naszych wspól-
nych podróży będzie opowiadał 
o tym cudownym Kościele. Wy-
jątkowość swą zawdzięcza nie tyl-
ko urokowi katalońskiego gotyku 
jego prostocie i wzniosłości, ale 
może przede wszystkim fascy-

nującej historii powstawania tej 
wspaniałej „budowli dusz”.

W XIV wieku La Libera była 
dzielnicą położoną poza murami 
miejskimi Barcelony, zamieszki-
wali ją głównie „ludzie morza”, 
tak nazywano rybaków, tragarzy 
portowych- bastaixos, prostych 
ludzi trudniących się najpospo-
litszymi zajęciami. Już wówczas 
w dzielnicy tej niemal nad samym 
brzegu znajdował się malutki koś-
ciółek pod wezwaniem Matki Bo-

skiej od Piasków, zbudowany 
w miejscu gdzie św. Eulalia 
poniosła męczęńską śmierć 
oddając swe zmaltretowane 
ciało i wierną, pokorną duszę 
w ręce umiłowanego Boga 
Ojca. W miarę upływu czasu 
morze żyjąc własnym życiem 
niszczyło kolejne porty, a licz-
ne osady nanoszone przez 
wzburzone fale oddalały co-
raz bardziej maleńki kośció-
łek od wzburzonego morza 

i piaszczystego wybrzeża.
W związku z nieuchronną

 zmianą lokalizacji kościółka, 
który coraz bardziej podążał 
w kierunku lądu postanowiono 
również zmienić jego Patronkę 
i kościół odtąd nosił nazwę pod 
wezwaniem Matki Boskiej od Mo-
rza. Dalsze lata przyniosły za sobą 
powstanie nowej klasy społecznej 
– mieszczaństwa. Barcelona za-
mknięta do tej pory za rzymskimi 
murami obronnymi zaczęła wy-
lewać się poza ich granice zagar-
niając kolejne tereny wybrzeża. 
La Libera przemieniła się w bo-
gatą dobrze prosperującą dzielni-
cę zamieszkiwaną zarówno przez 
zamożnych kupców, bankierów 
i rzemieślników jak i biednych lu-
dzi morza, którzy nade wszystko 
ukochali swoją Patronkę Matkę 
Boską od Morza. Niestety wraz 
z szybko rozrastającą się dzielnicą 
malutki kościółek romański oka-
zał się zbyt mały i zbyt ubogi dla 

licznej rzeszy wiernych. Podjęto 
decyzję o konieczności wybudo-
wania nowej , większej i wspa-
nialszej świątyni ku czci Matki 
Boskiej. Zgodnie ze zwyczajem 
średniowiecznym, który naka-
zywał zachowanie ciągłości po-
sługi religĳ nej nowy kościół miał 
powstać na murach starej świą-
tyni. Budowa kościoła rozpoczę-
ła się w roku 1324. Architektem 
i budowniczym był Berenguera de 
Montagut, którego projekt zakła-
dał wzniesienie Świątyni ku czci 
i chwale Matki Boskiej od Morza, 
której uosobieniem była niewielka 
fi gurka trzymająca na prawej ręce 
Dzieciątko Jezus u stóp, której le-
żał symbolizujący ludzi morza 
drewniany statek. Pięć lat później 
król Aragonu Alfons IV położył 
kamień węgielny pod budowę no-
wej Świątyni. Rozpoczęto prace 
budowlane trwające niemal nie-
przerwanie przez 50 lat. Powsta-
wał Kościół zbudowany przez lud 

i dla ludu. Co zamożniejsi ludzie 
wspierali budowę datkami fi nan-
sowymi, ale większość Parafi an 
było ludźmi ubogimi i nie mo-
gąc ofi arować datków ofi arowało 
Matce Boskiej swój czas, ciężką 
pracę i bezgraniczne poświęce-
nie. To właśnie ci najubożsi nazy-
wani popularnie bastaixos znosili 
ogromne kamienne bloki na plac 
budowy kościoła uczestnicząc ak-
tywnie w jego powstawaniu. Nie 
zapomniano o ich wielkim wkła-
dzie w budowę Świątyni, oprócz 
licznych przywilejów ich wkład 
w pracę akcentują liczne elementy 
zdobienia Kościoła. Postacie z brą-
zu zdobiące bramy świątyni, licz-
ne płaskorzeźby w prezbiterium 
oraz marmurowe kapitele* świą-
tyni przedstawiają postacie traga-
rzy portowych oddanych całym 
sercem słusznej sprawie budowy 
kościoła i nade wszystko miłują-
cych swoją patronkę.

i potęgę osiągnęło w średniowie- i piaszczystego wybrzeża. i dla ludu. Co zamożniejsi ludzie

SANTA MARIA DEL MAR
BUDOWLA DUSZ
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 Początkowo fi gura Madonny 
od Morza zdobiła tympanon** nad 
wejściem od ulicy Born, dzisiaj 
znajdujący się na głównym ołta-
rzu.

W dniu 15 sierpnia 1384 r. od-
była się konsekracja kościoła, 
która zgromadziła rzesze wier-
nych – budowniczych kościoła. 
I w ten oto sposób powstał Koś-
ciół popularnie nazywany Kate-
drą Ludzi Morza, który jest bu-
dowlą niezwykłą nieodzownym 
przykładem gotyku katalońskie-
go. Charakterystyczną cechą tego 
wyjątkowego stylu jest prostota, 
szerokie płaszczyzny, piękno por-
talu oraz harmonia zamkniętych 
ostrymi łukami okien ponad któ-
rymi wznoszą się dwie ośmiokąt-
ne dzwonnice zakończone trzema 
kondygnacjami okien.

Znawcy architektury twierdzą, 
że swoją wyjątkowość kościół za-
wdzięcza stosunkowo krótkiemu 
okresowi budowy jak na ówczes-
ne czasy, co pozwoliło zachować 

oryginalny jednolity styl architek-
toniczny, unikając w ten sposób 
zbędnych poprawek i ulepszeń.

Być może pozwoliło to zacho-
wać wyjątkowy charakter świą-
tyni, której wnętrze daje poczucie 
bezpieczeństwa, harmonii, w któ-

rym śródziemnomorskie 
światło zagląda przez smu-
kłe strzeliste okna świąty-
ni.

W trakcie budowy koś-
cioła nie obyło się również 
bez przeciwności losu. 
W 1379 r. wybuchł pożar, 
który niemal całkowicie 
zniszczył część już wy-
budowanego kościoła, co 
znacznie opóźniło prace 
końcowe. Później w roku 
1428 trzęsienie ziemi znisz-
czyło rozetę na fasadzie zachod-
niej, a w XIX w. w roku 193  po-
żar budynku zniszczył barokowy 
ołtarz główny i część obrazów 
stanowiących dekorację kościoła, 
co w przypadku tej świątyni nie 
umniejsza jej wnętrzu w żaden 
sposób.

Czytelnikom, którym spo-
dobałą się moja opowieść o tym 
niezwykłym kościele polecam 
powieść historyczną pt. Katedra 
w Barcelonie Ildefonso Falcones, 
dla której tło historyczne stano-
wią wydarzenia związane z bu-
dową Świątyni.

Kościół Santa Maria del Mare 
to budowla wyjątkowa, zachwy-
cająca bryłą, prostotą wnętrza, 
czystością formy architektonicz-
nej, ale nade wszystko fascynu-
jąca historią powstania. Historią 
ukrytą w każdym bloku wznoszą-
cym się ku niebu: 

„…Bo to świątynia prostego 
ludu wiele osób poświęciło się 
dla niej bez reszty, choć nigdzie 
nie widnieją ich imiona…” – cy-
tat z powieści pt. Katedra w Barce-
lonie Ildefonso Falcones.

Kapitel* (głowica) – najwyższa, 
wieńcząca część kolumny, fi laru lub 
pilastra, z reguły najbardziej dekora-
cyjna część w/w elementów architek-
tonicznych, będąca pośrednim czło-
nem konstrukcyjnym między podporą 
(np. trzonem kolumny), od której jest 
szersza, co zapewnia bardziej stabilną 
konstrukcję całości oraz elementami 
dźwiganymi (np. belkowaniem). 

Tympanon** – w architekturze 
romańskiej i gotyckiej półkoliste lub 
ostrołukowe pole wypełniające prze-
strzeń między nadprożem a łukiem 
portalu, wypełnione najczęściej pła-
skorzeźbą o tematyce Sądu Ostatecz-
nego.

Podróże z K...
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 1. VI – Święto NMP Kościoła
 2. VI –  30. rocznica I pielgrzymki Jana Pawła II do 

Polski
 5. VI – Pierwszy piątek miesiąca
 7. VI – Niedziela Trójcy Przenajświętszej
 11. VI – Uroczystość Bożego Ciała
   ▪ Msza Św. z procesją godz. 11.30
 13. VI –  Rocznica drugiego Objawienia 

MB Fatimskiej
 19. VI – Święto Najświętszego Serca Jezusa
 20. VI – Święto Niepokalanego Serca NMP
 24. VI – Narodzenie Św. Jana Chrzciciela
 27. VI – Święto NMP Nieustającej Pomocy
 29. VI – Świętych Apostołów Piotra i Pawła
 3. VII – Pierwszy piątek miesiąca
 13. VII –  Rocznica trzeciego Objawienia 

NMP Fatimskiej
 1 . VII – Święto NMP Szkaplerznej z Góry Karmel
 6. VIII – Święto Przemienienia Pańskiego
 7. VIII – Pierwszy piątek miesiąca
 13. VIII –  Rocznica czwartego Objawienia 

MB Fatimskiej
 15. VIII – Wniebowzięcie NMP
 22. VIII – Święto NMP Królowej
 26. VIII – Święto NMP Częstochowskiej

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; 
a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 
(Mk, 16,15–16).

Sakrament chrztu przyjęli:
1.  Nina Aleksandra Bajer 

córka Pawła i Karoliny Juszczyk
2.  Adam Marek Burda 

syn Marka i Małgorzaty Kamionka
3.  Weronika Elżbieta Bębenek 

córka Roberta i Elżbiety Kumor
4.  Jan Łukasz Pękala 

syn Łukasza i Katarzyny Hyrc
5.  Emilia Jessica Piepióra 

córka Mariusza i Marzeny Dornek
6.  Milena Maria Nowak 

córka Dariusza i Alicji Marcisz
7.  Krzysztof Artur Machaj 

syn Artura i Anny Nowak
8.  Szymon Kopeć 

syn Stanisława i Ewy Galek
9.  Marianna Teresa Kowalska 

córka Roberta i Marii Śliwa

Wspólnota nasza przyjęła te dzieci do swojego grona 
z wielką radością. Ich bliskim życzymy, by słowem 
i przykładem pomagali im zachowywać godność 
dzieci Bożych po życie wieczne.

Z naszej parafi i na wieczny odpoczynek odeszli: 
Maria Trzos z ul. Wesołej 
Irena Łaskawsza z Koźlicy
Stefan Rojewski z ul. Wroniarka
Antoni Zasadni z ul. Klonowej 
Antonina Konikiewicz z ul. Zabierzowskiej 
Franciszek Wesołowski z ul. Ścieżka Głogowa 
Aleksandra Treśka z ul. Zabierzowskiej

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wie-
kuista niechaj im świeci…

w między-
czasie...

Duchowa adopcja
25 marca w Święto Zwiastowania Pańskie-

go 41 osób z naszej parafi i uroczyście podję-
ło się duchowej adopcji. Duchowa adopcja 
to podjęcie codziennej modlitwy i ofi ary w 
intencji dziecka poczętego, którego życie jest 
zagrożone. Modlitwa trwa przez dziewięć 
miesięcy i jest wynikiem miłości i troski 
o tych najbardziej bezbronnych pośród nas.

Dziękujemy osobom, które ją podjęły i 
zachęcamy wszystkich do naśladowania do-
brego przykładu. 

Koncert „Stabat Mater”
1 kwietnia w IV rocznicę śmierci papieża odbył 

się w naszej świątyni koncert pamięci Jana Pawła II. 
Oratorium pasyjne „Stabat Mater” było wzniosłym 
sposobem oddania hołdu największemu z Polaków, 
skłaniającym do zadumy wszystkich zgromadzo-
nych, którzy po koncercie udali się na chwilę osobi-
stej modlitwy do kaplicy Jana Pawła II.

I Komunia Święta
10 maja 26 dzieci przystąpiło w naszej świątyni 

po raz pierwszy do Sakramentu Eucharystii. Dzień 
wcześniej przystąpiły one po raz pierwszy do Sakra-
mentu Pokuty. To wielkie święto dla każdej wspól-
noty. Dzieciom i ich rodzinom życzymy, by Chrystus 
był dla nich zawsze najważniejszym i najlepszym 
przyjacielem. Wszak sam Jezus mówił: „Pozwólcie 
dzieciom przyjść do mnie…”Niech napełnione Chle-
bem Życia służą innym najlepiej jak potrafi ą.

Dzień po dniu... Zapraszamy

D
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Kiedy? 15–31 lipiec 2009 r.
Gdzie? W Tęgoborzy (nad Je-

ziorem Rożnowskim).
Dla kogo? Dla dzieci w wieku 

szkoły podstawowej.
Kontakt? Ks. Marcin Rozmus 

tel. 012/275-42-69 lub 0694/16-56-
16, www.rozmar16.blog.interia.pl/
Wakacje 2009.

Koszt i zapisy: zakwaterowa-
nie, wyżywienie i wycieczki to 
koszt 500 zł płatne w ratach (150 zł 
przy zapisie; 200 zł do 15 czerwca; 
150 zł w dniu wyjazdu).

Modlitwa: piętnaście dni opar-
tych jest na tajemnicach różańca. 

Codzienna Eucharystia uczy 
autentycznego przeżywania wia-
ry, którą wyrażamy przez wspól-
ny śpiew.

Wspólnota: dwa tygodnie ra-
zem to doskonała lekcja życia.

Przez wspólne wypełnianie co-
dziennych obowiązków w rytmie 
ułożonego planu dnia uczymy się, 
jak na co dzień służyć bliźnim.

Wypoczynek: czas spędzony 
na świeżym powietrzu. Nowe 
znajomości i przyjaźnie. Odpo-
czynek od szkoły, sport i ruch 
wszelkiego rodzaju, a przy tym 
świetna zabawa.

Konkurs na tytuł ga-
zetki wygrała rodzina 
Buczków. „Zwiastun Ró-
żańcowy” okazał się naj-
trafniejszy – gratuluje-
my!!!

W Niedzielę Palmową odbył się 
konkurs na najładniejszą palmę. 
I miejsce w naszej parafi i zajęła 
palma rodziny Różeńskich, zdo-
bywając równocześnie III miejsce 
w gminie. Iza Ślusarczyk wyko-
nała palmę, która zdobyła II miej-
sce w parafi i i II miejsce w gmi-
nie. Palma rodziny Ptaków zajęła 
miejsce III.

 

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Zapraszamy na Zapraszamy na 
„Wakacje z Bogiem”„Wakacje z Bogiem”

Wpłynęła jedna laurka dla mamy na konkurs „Kocham moją mamę” 
od Patrycji Ślusarczyk z ul. Słonecznej. Nagrodę za jej wykonanie do-
stanie na pikniku parafi alnym.
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Makowo serowo jabłkowy
Składniki:
Ciasto: 
Mak: 
15 dag margaryny 
20 dag maku
20 dag cukru pudru 
20 dag cukru
40 dag mąki 
10 dag masła
2 jajka
1 żółtko 
olejek migdałowy
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Ser: Masa jabłkowa:
1 kg białego sera 
1 kg jabłek (renety)
5 jajek 
15 dag cukru pudru
10 dag masła 
1 galaretka cytrynowa
20 dag cukru pudru
1 łyżka mąki kartofl anej
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Dowcipy

Wykonanie:
Wszystkie składniki ciasta po-

łączyć. Wyrobione ciasto podzielić 
na dwie części. Jedną cześć upiec, 
a na drugą położyć mak i ser przy-
gotowany następująco. Mak spa-
rzyć i zmielić dwukrotnie, utrzeć 
z cukrem i żółtkami. Dodać rozto-
pione masło, ubitą pianę z białek 
i olejek migdałowy. Wszystko de-
likatnie wymieszać i wyłożyć na 
surowy placek. Utrzeć żółtka z cu-
krem i masłem, dodać ser zmielo-
ny dwukrotnie, mąkę z proszkiem 
do pieczenia, a na końcu piane z 
białek. Wymieszać wszystko deli-
katnie, wyłożyć na masę makową 
i upiec. Jabłka rozsmarzyć z cu-
krem, potem dodać do nich gala-
retkę i dobrze wszystko wymie-
szać (nie gotować). Masę jabłkową 
wyłożyć na upieczone ciasto z 
makiem i serem, przykryć dru-
gim kruchym plackiem, a wierzch 
można polać polewą.

Smacznego życzy Maria Augustyn 

Na zdjęciu widzimy naszych 
dzielnych ministrantów, z zapa-
łem dyskutujących o przepisach 
liturgicznych  Triduum Paschal-
nego. Zapewne były lekkostraw-
ne, bo służyli wzorowo. 

Co Jezus powiedział zanim został wzięty do nieba? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie 
w chmurce poniżej. Zaczynając od pierwszej litery, zapisuj co drugą w liniach.

Łamigłówki małej główki

„… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _”.

Rodzinny quiz biblijny
 1.  Po Wniebowstąpieniu Jezusa Piotr zaproponował, aby miejsce Judasza zajął inny Apostoł. Kto został 

wybrany?
 2.  W dzień Pięćdziesiątnicy słychać było z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru. Mieszkańcy 

Jerozolimy zbiegli się tłumnie i zdumieli się. Co stało się z Apostołami?
 3.  Który z Apostołów wygłosił mowę w dniu Pięćdziesiątnicy?
 4.  Co uczynili kapłani i saduceusze, gdy dowiedzieli się, że uczniowie nauczają lud i głoszą zmartwych-

wstanie Jezusa?
 5.  Czego zazdrościli uczniom kapłani i saduceusze, że kazali ich wtrącić do więzienia?
 6.  Jak nazywał się człowiek, który mówił ludowi o Jezusie i prorokach, zarzucając im zatwardziałość wo-

bec wiary, za co został ukamienowany?
 7.  Jakie było pierwotne imię Pawła Apostoła?
 8.  Co stało się z Szałem w drodze do Damaszku, gdzie chciał uwięzić zwolenników nauki Jezusa?
 9.  Kto uwolnił Piotra, gdy skuty łańcuchem leżał w więzieniu?
10.  Kto jest autorem Dziejów Apostolskich?

Rozwiązania prosimy wysyłać pocztą elektroniczną lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej w kościele do dnia 1.07.2009. 
Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy nagrody.

I A D F Ą W C K N Y A N C G A T Ł Z Y M Ś Ć W L I E
A S T H G L Ł B O N Ś K C P I R E Z E U W C A M A N W

G Ż E Ł L O I Ą Ę I W S S D Z U Y T S W T E K Y I
S E P M K U Z S P T Z W E O Y R N Z A E C N Ł I L U

Placek

– Jasiu, czy to prawda, że Twój 
dziadek stracił język podczas woj-
ny?

– Prawda.
– A jak to się stało?
– Nie wiem, dziadek nigdy 

nam o tym nie mówił.
Na dyskotece Jasiu podchodzi 

do siedzącej dziewczynki i pyta:
– Zatańczysz?
– Tak.
– To dobrze, bo nie mam gdzie 

usiąść…

– Tato, a kto to jest alkoholik?
– Widzisz synu te cztery brzo-

zy? Alkoholik widzi osiem.
– Tato, ale tam są dwie…

Przychodzi żółw do sklepu 
i mówi:

– Poproszę wiadro wody.
Sprzedawca podaje mu wiadro. 

Żółw:
– Ile płacę?
– Nic, weź sobie.
Następnego dnia znów przy-

chodzi po wiadro wody.

Trzeciego dnia sprzedawca nie 
wytrzymał i pyta:

– Dlaczego codziennie przy-
chodzisz, żółwiu, po wiadro 
wody?
Żółw na to:
– My tu gadu, gadu, a mi się 

chałupa pali…

– Czy tata ciągle odrabia za cie-
bie lekcje – pyta pani nauczycielka 
Jasia.

– Nie, ta ostatnia jedynka kom-
pletnie go załamała…

N
dz
łe
lit
ne
ne

Rusz szare komórki
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zrobić tak, że jest większa ode 
mnie.

– I co? – pytała Anielka, a jej 
oczy stawały się coraz większe ze 
zdziwienia.

– Powiedziała, że zobaczyć ją 
można tylko raniutko – kłama-
ła Kinga. – Potem wszystko staje 

się niewidzialne. Ja to mam z nią 
dobrze – dodała. Ponieważ miesz-
ka w mojej skrzynce, to spełnia 
wszystkie moje życzenia.

– I prosiłaś ją o coś?
– Jasne, że prosiłam – roze-

śmiała się Kinga. – Kiedyś Grze-
siek, wiesz ten z żółtego domu, 
przezywał mnie, przyszłam wte-
dy raniutko do czarownicy i po-
wiedziałam jej o tym.

– I co? – pytała przerażona już 
całkiem Anielka.

– Jak to co? Czarownica po-
leciała do niego w nocy, jak spał 
i rzuciła urok.

– I co
– I Grzesiek stracił mowę.
– Ale pzeciez mówi, bo słysa-

łam – powiedziała dziewczynka. 
– Teraz już mówi, bo poprosi-

łam czarownicę, żeby oddała mu 
głos, ale wcześniej nie mówił.

– Wcale nie wiezę. Kłamies 

mnie – odparła poważnie Anielka.
– Wiesz co? Zrobiłaś teraz naj-

gorszą rzecz – wyszeptała Kinga. 
– Czarownica bardzo nie lubi, jak 
się nie wierzy w to, że ona istnie-
je. Zresztą pewnie nas słyszy i bę-
dzie musiała cię ukarać.

Anielka rozpłakała się.
– Nie becz – zawołała Kinga 

– bo się czarownica zdenerwuje – 
nie możesz beczeć i nie wolno ni-
komu zdradzić tej tajemnicy. Ro-
zumiesz?

– Tak – wydukała Anielka 
i wytarła zapłakane oczy.

– A teraz uciekaj do 
domu.

Gdy Anielka odeszła, Kin-
ga szepnęła:

– Widzisz Majka, bez cie-
bie też się świetnie bawię.

Nazajutrz po powrocie 
ze szkoły Kinga zobaczyła 

wychodzącą z ich domu 
mamę Anielki.

– Czy mogłabyś mi 
wyjaśnić, co to za kłam-
stwa naopowiadałaś tej 
małej dziewczynce? – za-
pytała mama.

– Całą noc płakała 
i bardzo się bała.
– To ona! To ona! Powtarzała 

Kinga, a oczy zachodziły jej łza-
mi. – To nie ja! To Majka!

– Dość tego! Zawołała mama. – 
Mam dość tej całej Majki. Pani ze 
szkoły też do mnie dzwoniła.

– Zrozum, że nie ma na świe-
cie dzieci, które wszystko robią 
dobrze i to nie sztuka zwalić swo-
ją winę na kogoś innego – nawet 
wymyślonego. Ważne, aby umieć 
się przyznać i uczyć się na błę-
dach. My wiemy, że

dobro jest silniejsze, a Ciebie 
kochamy taką, jaką jesteś. 

Kinga otarła łzy i uśmiechnęła 
się. Już nie potrzebowała gorszej 
Majki, żeby być lepsza.

/fragmenty opowiadania 
Beaty Andrzejczuk pt. „To ona”/ 

Krzyżówka
1 2 4 6 8

2 3

4

7

5 3 5 6

7 8

Poziomo:
1. Najwyższy Kapłan żydowski.
2.  Wierzchni strój celebransa.
3. Słynny ośli…
4. Rzymski wodociąg.
5. Stan wiecznego potępienia.
6. Co tłumaczył Józef faraonowi?
7. Góry, na których osiadła Arka.
8. Budowniczy Arki.

Pionowo:
1. Nazwa ostatniej księgi Biblii.
2. Dziesiąte gody.
3. Towarzyszka Adama.
4. Jedna z elektrod.
5. Skruchy, żalu u grzesznika.
6.  Okrągła czapeczka na głowie 

biskupa.
7. Inaczej waszmość pan.
8. Obchodzone 25 grudnia.

Kinga była jedynaczką. 
Tęskniła za rodzeń-
stwem, ale mamusia 

z tatusiem tłumaczyli dziew-
czynce, że to nie takie proste 
i że bardzo długo musieli się 
starać, aby ona, Kinga, przy-
szła na świat.

– Kilka lat na ciebie cze-
kaliśmy – mówiła   mamusia. 
– Myślałam, że nie będę mo-
gła być mamą. Czasami tak 
się zdarza.

– Dlatego jesteś jedynacz-
ką. – dodał tatuś.

No cóż. Kinga pomyślała, 
że dobrze w takim razie, że cho-
ciaż ona przyszła na ten świat. 
Dzieci na podwórku wprawdzie 
nie brakowało, ale gdy dni były 
chłodne lub deszczowe, Kinga nu-
dziła się bardzo. Mieszkała w do-
mku jednorodzinnym i gdy było 
ciepło, dzieciaki schodziły się 
w wyznaczonym miejscu lub ba-
wiły u kogoś na podwórku. Gdy 
padał deszcz, pójście do kolegi lub 
koleżanki to już była wyprawa 
i rodzice nie bardzo zgadzali się 
na to. 

Kinga, nie mając nikogo z kim 
mogłaby się bawić w deszczowe 
dni, wymyśliła sobie przyjaciółkę. 
Właściwie była to jej siostra bliź-
niaczka, ale jakoś tak się złoży-
ło, że w wyobraźni dziewczynki 
ta siostra była jednak troszeczkę 
brzydsza, troszeczkę mniej bystra, 
troszeczkę mniej lubiana, a także 
mniej utalentowana. Kinga dała 
jej na imię Majka.

– Dziś pojedziemy na konkurs 
piosenki – mówiła do swojej wy-
myślonej siostry. – Ja zaśpiewam 
tę o wiośnie, a ty o jaskółkach.

Kinga wychodziła na scenę, 
w ręku trzymając skakankę, czy-
li mikrofon i śpiewała najpiękniej 
jak potrafi ła. Potem oczywiście 
śpiewała za Majkę. Zawsze było 
tak samo: Kinga wracała z pierw-
szą nagrodą, kwiatami i pucha-
rami, a Majka zajmowała drugie 
miejsce. Podczas ostatniego wy-
stępu skakanka zawadziła o pięk-
ny, kryształowy wazon, który stał 
na stole w pokoju mamy. Wazon 
upadł na podłogę i rozbił się na 
tysiące malutkich kawałeczków. 
Dziewczynka pozamiatała okru-

chy i ukryła je w szufl adzie. Gdy 
mamusia wróciła z pracy natych-
miast zawołała Kingę.

– Gdzie jest wazon? – zapytała.
– Potłukł się – odpowiedziała 

dziewczynka.
– Sam się potłukł?
Policzki Kingi oblał gorący ru-

mieniec.
– Majka go potłukła – wyjaś-

niła.
– Ach, tak – westchnęła ma-

musia. – A kto to jest Majka?
– To moja siostra bliźniaczka – 

wyszeptała cichutko Kinga.
Mamusia pokiwała głową ze 

zrozumieniem.
– Siostra bliźniaczka, mówisz? 

W takim razie będę musiała z nią 
porozmawiać.

Kindze kamień spadł z serca. 
Majka była wymyślona, ale jeśli 
mamusia tez ją zaakceptowała, to 
stała się jakby prawdziwa.

Pani w szkole sprawdzała za-
dania domowe. Dzieci miały napi-
sać jak spędzają wolny czas.

– Proszę, podaj mi swój zeszyt, 
Kingusiu – zwróciła się do dziew-
czynki. – „Jak spędzam wolny 
czas?” – odczytała tytuł. – Wolny 
czas spędzam na zabawie w domu 
lub na podwórku – Pani spuściła 
wzrok, a twarz jej posmutniała. 

– To chyba troszkę za mało – 
powiedziała po chwili. – Myśla-
łam, że opiszesz to dokładniej. – 
No cóż nie mogę pochwalić Cię za 
tę pracę.

Kinga zawstydziła się. Bawiła 
się cały wczorajszy dzień z Majką 
i nie bardzo miała ochotę na pisa-
nie czegokolwiek. Gdy wracała ze 
szkoły powiedziała ze złością do 
Majki:

– To wszystko przez ciebie! To 
wszystko twoja wina!

W domu czekała na nią mamu-
sia.

– Witaj, dziecinko – powie-
działa radośnie, ale widząc smut-
ną minę córki, zapytała:

– Czy coś się stało? Czy coś się 
w szkole wydarzyło?

– Nie – odparła Kinga. – 
W szkole wszystko w porządku. 
Pani pochwaliła mnie za ładnie 

napisaną pracę.
– Ogromnie się cieszę! – za-

wołała mamusia. – To cudownie! 
Zjedz szybko obiad i będziesz mo-
gła wyjść na dwór. Dziś pogoda 
jest całkiem ładna i pewnie bę-
dziesz miała się z kim pobawić.

Kinga ucieszyła się. Była zła 
na Majkę i z nią akurat nie miała 
ochoty dziś spędzić czasu.

Niestety nie było żadnych dzie-
ci z wyjątkiem małej Anielki, któ-
ra chodziła do przedszkola. Ale co 
robić z takim małym dzieckiem? – 
pomyślała Kinga.

– Cześć – powiedziała Aniel-
ka.

– Cześć – odburknęła Kinga.
– Pobawis się ze mną? – zapy-

tała Anielka.
– A w co chcesz się bawić?
– Nie wiem – Anielka stała 

wpatrzona w starszą koleżankę.
– Szkoda, że już tak późno – 

rzekła poważnie Kinga. – Inaczej 
może udałoby się nam zobaczyć 
czarownicę.

– Moja mamusia mówi ze nie 
ma carownic – powiedziała Aniel-
ka.

– Twoja mamusia się myli. 
W mojej skrzynce na listy mieszka 
czarownica. Wiele razy ja widzia-
łam i nawet z nią rozmawiałam. 
Kinga wskazała zieloną skrzyn-
kę przyczepioną do drewnianego 
płotu.

– To ona jest taka mała? – za-
ciekawiła się dziewczynka.

– Przecież to czarownica, więc 
zna się na czarach. Jak mieszka 
w skrzynce, to jest mała, ale jak 
wychodzi ze skrzynki, to może 

się niewidzialne. Ja to mam z nią 
dobrze – dodała. Ponieważ miesz-
k k ł

mnie – odparła poważnie Anielka.
– Wiesz co? Zrobiłaś teraz naj-

ł

mamę Anielki.
– Czy mogłabyś mi 

wyjaśnić, co to za kłam-
stwa naopowiadałaś tej 
małej dziewczynce? – za-
pytała mama.

– Całą noc płakała 
i bardzo się bała.
– To ona! To ona! Powtarza

Kinga, a oczy zachodziły jej łz
k

eniec.
– Majka go potłukła – wyjaś-

napisaną pracę.
– Ogromnie się cieszę! – za-
ł ł d

Familijne opowieści
z 
cz
i ż
st
sz

ka
– 
gł
si

ką

To ona To ona
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Bądź młodym duchem! 
Dziś to mo  o życiowe 
dla wielu równa się 

z bądź nowoczesny! A no-
woczesność to ciągła zmia-
na. Być na fali, iść za modą, 
znać nowinki technologicz-
ne, kupować wszystko to, co 
rynek każe. Zmieniać przy-
jaciół i… życiowego partne-
ra (cóż to za słowo).

Kultura masowa ucieka 
od niezmiennych zasad. Po-
daje pod rewizję nawet tak 

podstawową sprawę jak klasyczną 
defi nicję małżeństwo: stały zwią-
zek kobiety i mężczyzny otwarte 
na potomstwo.

Portal raznazawsze.pl ma na 
celu być źródłem inspiracji dla 
szerokiej promocji wierności mał-
żeńskiej. Twórcy portalu pragną 
rozpowszechniać to, co ZAWSZE 
Kościół Katolicki uczył o rodzinie 
i to, co każdy człowiek, często nie-
świadomie, szuka: miłości wiernej 
aż do śmierci! 

Na stronie portalu szansaspot-
kania.net można znaleźć zagad-
nienia związane ze współżyciem 
seksualnym. Treść jej jest skiero-
wana do małżeństw, które kształ-
tują swoje życie seksualne we-
dług nauki Kościoła Katolickiego, 
a także do tych, których interesu-
je spojrzenie katolików na miłość 
małżeńską. 

Zebrane materiały ukazują akt 
seksualny małżonków jako spot-
kanie, które odbywa się nie tylko 
między kochającymi się ludźmi, 
ale także między nimi a Bogiem. 
Mogą one pomóc małżonkom 
w dostrzeżeniu niezwykłej warto-
ści tego spotkania. 

Stronę sychar.alleluja.pl pro-
wadzi Wspólnota trudnych mał-
żeństw.

Celem forum jest niesienie po-
mocy małżonkom przeżywają-
cym kryzys na każdym jego etapie 
(także po rozwodzie i gdy współ-
małżonkowie są uwikłani w nie-
sakramentalne związki), którzy 

chcą ratować swoje sakramental-
ne małżeństwa.

Wierzymy, że szczęście i przy-
szłość świata zależy w dużej mie-
rze ode tego, ilu z nas zrozumie 
myśl Boga o Miłości, Małżeństwie, 
ludzkim Ciele i Rodzinie, oraz ilu 
zachwyci się Bogiem i człowie-
kiem. Właśnie dlatego te strony są 
poświęcone duchowości małżeń-
skiej. Chcielibyśmy, aby spotykali 
się tutaj wszyscy, którzy jak my, 
uważają małżeństwo i życie ro-
dzinne za drogę do świętości. Li-
czymy na Waszą współpracę w re-
dagowaniu tej strony rodziny.omi.
opoka.org.pl. Podziel się z innymi 
tym, co masz najlepszego na temat 
duchowości małżeńskiej. Wyślĳ  
materiały, a chętnie je umieścimy.

Tematy na stronie:
– Ideał Życia
– Dla waszego małżeństwa
–  Nasi święci przyjaciele
– Ważne pytania
– Publikacje książkowe
– Duchowość Wspólnoty

W tej uroczystej chwili,
gdy słowo „tak” oznacza
zwycięstwo miłości,
przyjmĳ cie życzenia szczere:
szczęścia, zdrowia, radości.
Niech uśmiech waszych dzieci
pochodnią wesela świeci.
Dobroć, mądrość
niech czynem kieruje,
a harmonii współżycia
nigdy nie brakuje. 

Redakcja

ŻyczeniaW życiu jest wiele pięknych 
chwil. Jedną z nich jest 
dzień, w którym dwoje 

ludzi staje przed Chrystusowym 
Ołtarzem, aby powiedzieć sobie 
sakramentalne TAK. 23 maja ko-
leżanka z naszej Redakcji, Sylwia, 
zawrze sakrament małżeństwa. 
Otaczając narzeczonych modli-
twą, chcemy im złożyć z serca

płynące życzenia: 

Mamo
Moje serce jest malutkie.

Ale wierne i cieplutkie.
Tylko Tobie jest oddane.

Tylko Tobie zaufane!
Tyko Ty pocieszysz je.

Tylko Ty wesprzesz mnie.
Tulisz mnie, gdy boję się.

Kiedy jestem smutna, pocieszasz mnie.
Kiedy jestem wesoła, śmiejemy razem się.

Kocham Cię, a ty mnie
I zawsze będę tulić Cię!

Izabela Olesińska VI „b”
I miejsce

Tylko Ty
Jak gwiazdy na niebie, 

Tak kocham Ciebie.
Bezcenna jesteś Mamo,

Twe oczy nigdy nie kłamią.

Ty wybaczasz nasze błędy,
Uczysz jak żyć trzeba.

Teraz wiem, co to miłość,
Jak na niebie biała mewa.

Ola Biernat VI „c”
II miejsce

Jedyna na świecie
Jesteś najpiękniejsza i taka moja.

Kocham Twe spracowane ręce,
Gdy z uśmiechem podajesz mi obiad.

Słyszę wokół Twój głos,
Nie tylko  wtedy, 

gdy budzisz mnie do szkoły.
Z miłością patrzę na Ciebie,

Gdy zmęczona wracasz do domu.
Dla mnie jesteś wciąż kolorowa

Jak letnie motyle 
unoszące się nad kwiatami na łące.

Oliwia Gucwa VI „e”
III miejsce

Wiersze, które wygrały w konkur-
sie organizowanym w Szkole Pod-
stawowej w Niepołomicach.

„Zawsze jest coś, z czego mogę się 
cieszyć.”

„Są ludzie, którzy cieszą się, choć 
inni nie widzą ku temu szczególne-
go powodu; są i tacy, którzy czują się 
nieszczęśliwi i znudzeni, choć mają 
wszelkie powody do radości.”

„Radość – to umieć się cieszyć”

„Cieszę się, że Bóg jest o wiele 
większy, niż wszystkie moje wyobra-
żenia o Nim.”

„Ilekroć spoglądam na drzewa, 
stawiam sobie pytania o sens przemi-
jania. Dopóki rodzą się ludzie, płyną 
łzy i śnią się sny, zawsze możliwy jest 
początek.”

„Modlitwa dziękczynna przed 
posiłkiem przypomina mi, że to co 
spożywam, jest darem i wymaga, aby 
się dzielić.”

Rainer Haak
„Radość każdego dnia”

Wszystkim parafi anom na czas 
letniego odpoczynku z życzenia-
mi, by szukali radości, która jest 
w nich i dziękowali Bogu za każ-
dy podarowany dzień.

Redakcja Gazetki

„Wy, ojcowie i matki rodzin, je-
steście pierwszą szkołą dla waszych 
dzieci. Starajcie się kształtować w 
domu klimat porozumienia, ducha 
wiary, nadziei i miłości, zwyczaj gor-
liwego uczestnictwa w życiu Kościo-
ła, postawę pokoju i męstwa pośród 
codziennych trudności. Proście Boga, 
aby wasze dzieci potrafi ły w przy-
szłości wybrać drogę zgodną z Bożym 
planem wobec nich. Pozostawcie im 
swobodę wyboru, jeśli usłyszą Boże 
powołanie do radykalnego naślado-
wania Jezusa Chrystusa. Dzieci nie są 
waszą własnością. Zostały wam po-
wierzone przez Boga na pewien czas. 
Waszym zadaniem jest wychować 
je w wolności, jakiej potrzebują, aby 
móc odpowiedzialnie podjąć własne 
zadnia”.

Jan Paweł II, 
Msza św. w Polten, 20.06.1998 r.

Przemyślenia

Ciekawe strony internetowe Wiersze, przemyślenia
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Szanowni Państwo Młodzi!
Złączeni dzisiaj jesteście stułą,
nowa otwiera się droga,
piastujcie miłość dla siebie czułą,
ona was zbliży do Boga.
Ona czuć nie da nieszczęścia gro-
mu,
troski lżejszymi uczyni,
ona pomyślność stworzy Wam 
w domu,
majątek wniesie do skrzyni. 
Bądźcie szczęśliwi!
To dwa wyrazy, z których niech 
cała
przyszłość się złoży, przyszłość 
pomyślna,
czysta, bez skazy… 
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