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Msze święte w niedziele i święta o godzinie 830, 1130, 1800
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Nabożeństwa w ciągu roku o 1730
Spowiedź - pół godziny przed Mszą Świętą
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piątek - Koronka do Miłosierdzia Bożego
Zamawianie intencji Mszy Św. i sprawy kancelaryjne w zakrystii.

Wspomnienia

Nasze uroczystości

Odpust parafialny
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października cała nasza wspólnota parafialna przeżywała odpust
parafialny połączony z pierwszą
rocznicą powstania parafii. Przez ten
rok wydarzyło się bardzo dużo dobra,
więc mieliśmy Bogu i Pani Różańcowej
za co dziękować. I dziękowaliśmy. Nasza Świątynia wypełniona była po brzegi wiernymi, dziećmi sypiącymi kwiaty i dzwoniącymi dzwonkami, dziećmi
pierwszokomunijnymi w białych strojach i tymi, które dopiero przygotowu-

dok. Rozpoczęła się ona poświęceniem
dwóch dzwonów do naszego kościoła.
Duży dzwon – MB Różańcowej został
ufundowany przez Miasto i Gminę Niepołomice na czele z Burmistrzem Stanisławem Kracikiem, a mały – Św. Brata
Alberta – to dar dziękczynny naszego
Proboszcza ks. Edwarda Bąbola za łaskę
25 lat posługi kapłańskiej. Po raz pierwszy oficjalnie rozdzwoniły się w święto
Wszystkich Świętych.
Potem uczestniczyliśmy w uroczy-

ją się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii
Świętej. Oczywiście były też siostry zakonne od księdza Jacka oraz z ul. Myśliwskiej, a także osoby niepełnosprawne z naszej wspólnoty. Uroczystość
uświetniła orkiestra. Uroczystej liturgii, w której udział wzięło 23 kapłanów
z naszego dekanatu, przewodził Ksiądz
Prałat Jan Franczak z Krakowa – os. Wi-

stej Eucharystii, na której po raz pierwszy został zaśpiewany przez naszą dorosłą scholę „Hymn Żywego Różańca”.
Na koniec dzieci przygotowujące się
do I Spowiedzi i Komunii Św. otrzymały poświęcone różańce i wszyscy zgromadzeni ruszyli w procesji za Najświętszym Sakramentem wokół Świątyni.
Przed rozesłaniem ksiądz Proboszcz jak

Łamanie: Sylwia Kucharska
Korekta: Maria Kowalska , Maria i Marcin Prokop
Skład, kompozycja i grafika: Wojciech Jaracz
Korekta graficzna: Edyta Jaracz

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów,
skracania tekstów i korekty. Zespół redaguje pismo społecznie.

zwykle podziękował wszystkim
przybyłym, a w szczególności tym,
którzy swoją pracą i ofiarnością
przyczynili się do uświetnienia tego
dnia: służbie liturgicznej, dzieciom,
asyście baldachimu, paniom w strojach krakowskich niosącym feretron,
orkiestrze, obu scholom, pani Krystynie Augustyńskiej odpowiedzialnej za
loterię (dochód 3290 zł), Zdzisławowi
Jędrzejkowi i Patrycji Kukułce za piękne zdjęcia, paniom Marii, Urszuli,
Teresie Góra i Teresie Rojowicz za
ozdobienie kwiatami kościoła i dzwonów, państwu Kukiełkom i Kukułom
za kwiaty, a panu Wiesławowi Kukule za
pomoc w zorganizowaniu przyjęcia dla
przybyłych księży, Monice i Małgorzacie
za wystawę zdjęć, Dariuszowi i Sławkowi
za pomoc podczas procesji oraz panom
Urlata i Mazur za ufundowanie krzyża
procesyjnego i ornatu. Na koniec najbardziej smaczne podziękowania popłynęły do pań, które upiekły ciasto dla gości.
Msza dziękczynna w intencji wszystkich
będzie odprawiona 7 II o godz. 8.30.
Parafianie w dniu odpustu złożyli
składkę na potrzeby kościoła w wysokości 3.600 zł. Dodatkowo ofiary złożyli
państwo Jaworscy z ul. Batorego, Kasprzykowie i Kaczmarczykowie z Koźlicy oraz Róża Św. Karola i Róża Św. Anny.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim darczyńcom.
Dobry Bóg i Matka Różańcowa niech
wspomagają nas wszystkich w kolejnym
roku budowania kościoła, wspólnoty
i wiary.
Redakcja

Poświęcenie Figurki

Matko Różańca Świętego
Prowadź nas przez tajemnice radosne i bolesne,
do tajemnic światła i chwały.
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października podczas uroczystego Nabożeństwa Różańcowego w ogrodzie, ksiądz Proboszcz
poświęcił, wyrzeźbioną specjalnie do
ogrodowej kapliczki, figurę Matki Bożej Różańcowej. Jest to miniatura figury
z naszego kościoła. Dobrą pogodę zapewniła na ten wieczór Maryja Matka,
a modlitwę i piękny śpiew od serca przy
akompaniamencie gitary pani Beaty,
licznie zgromadzone dzieci i dorośli.

„Budujcie cywilizację miłości!”

T

Izabela Marecik,
c. Grzegorza i Danuty z d. Kuna

rwa przygotowanie nowych kandydatów na ministrantów. W naszej parafii na spotkaniach w każdą środę przygotowuje się 6 chłopców:

Jan Kasprzyk,
s. Piotra i Agaty z d. Kaczmarczyk
Norbert Adamski,
s. Norberta i Magdaleny z d. Stępień
Tomasz Zaręba,
s. Dariusza i Ewy z d. Dyduła
Antoni Kracik,
s. Macieja i Kingi z d. Kłyszewskiej
Michalina Jurczak,
c. Dominika i Izabeli z d. Siatkowskiej

Natalia Naumowicz,
c. Mariusza i Agnieszki z d. Kowanec
Karol Matuszczyk,
s. Sławomira i Anety z d. Rożkiewicz
Daria Piepióra,
c. Szymona i Beaty z d. Korczak
Wojciech Kopeć,
s. Krzysztofa i Joanny z d. Kopczyńskiej
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do
mnie…” – szczęśliwym rodzicom życzymy,
by nie ustali w ciągłym przyprowadzaniu
dzieci do Chrystusa.

Sakramentalny związek
małżeński zawarli
Paweł Sendor i Beata Piechnik
Konrad Szpyt i Monika Trzos
Piotr Czuma i Natalia Bagińska
Marcin Pietrzyk i Anna Rakowska
Norbert Adamski i Magdalena Stępień
Marcin Dutkiewicz i Bogumiła Nowak
Mateusz Fluder i Anna Ciukowska
Marcin Lubiński i Agata Grodowska
Mateusz Pastuszak i Paulina Kargol
Życzymy, by Bóg był zawsze obecny
w ich małżeństwach i rodzinach.

Adwent

Zmarli z naszej
wspólnoty parafialnej
Stanisław Klima z ul. Ples
Danuta Krzysztofiak z ul. Ples
Karol Kowalczyk z ul. Wiśniowej
Antoni Trzepla z Koźlicy
Renata Świderek z Koźlicy
Niech dobry Bóg obdarzy ich swoim życiem w Królestwie Niebieskim.

Kandydaci do
bierzmowania

Jan Kaczmarczyk
Dawid Koza
Paweł Henke
Marek Henke
Jakub Pokrywka
Rafał Płatek
Módlmy się, aby wytrwali w swoim postanowieniu służby przy Ołtarzu Pańskim
i swoim zachowaniem zasłużyli na wejście
do ekstraklasy, jak ksiądz Proboszcz mówi
o naszych ministrantach.

W

tym roku, po raz pierwszy
w naszej parafii, grupa młodzieży rozpoczęła trzyletnie
przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej – Sakramentu Bierzmowania. W ciekawych
konferencjach głoszonych przez ks. Proboszcza biorą udział 24 osoby:
Piotr Przybyś
Martyna Krosta
Bartłomiej Przydatek
Patrycja Śliwińska
Natalia Wesołowska
Piotr Kmieć
Anna Kościak
Andrzej Jachta
Ewa Kałuża
Kamil Tusiński
Magdalena Wójcik
Artur Szydłowski
Dominika Toroń
Edyta Mietła
Sebastian Sikora
Magdalena Gancarczyk
Michał Steczek
Jakub Jaracz
Michał Jaracz
Mateusz Gawlak
Maciej Gawlak
Jakub Kasza
Natalia Motyka
Karolina Juszczyk
Otoczmy tych młodych naszą modlitwą, by jak najlepiej zdołali się przygotować na przyjęcie darów Ducha Świętego.
Niech dzięki łasce Pana staną się kiedyś,
jak mówi Pismo Święte, światłością świata
i solą tej ziemi.

Kalendarium

Kalendarium

Kandydaci na
ministrantów

Sakrament Chrztu
przyjęli

Klara Rudolf,
c. Aleksandra i Zofii z d. Pękalskiej

„Budujcie cywilizację miłości!”

Aleksandra Bukowska-Flis.
Pierwsze dziecko ochrzczone w naszej parafii – też ma roczek

S

ezon wyścigów kartingowych
w Polsce zakończył się we wrześniu. Hubert Cebulski – bo o nim
mowa – zdobył kolejny, już 8 tytuł Mistrza Polski, który otworzył mu drogę do
Światowego Finału wyścigów kartingowych w kategorii ROK, które odbyły się
we włoskim Lonato. Najpierw 17–18 października odbył się Puchar Bridgestona,   

Bartosz Kukuła z III klasy gimnazjalnej zajął wysokie pozycje w konkursie
bibliljnym z Księgi Rodzaju. Jest lektorem w naszej parafii. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na tej drodze .
Parafianie

3 XII –	Adoracja Najświętszego Sakramentu
przez księży z naszego Dekanatu
z okazji Roku Kapłańskiego
4 XII – Pierwszy Piątek Miesiąca
6 XII –	II Niedziela Adwentu – spotkanie dzieci
ze św. Mikołajem po Mszy św. o 11.30
8 XII –	Święto Niepokalanego Poczęcia NMP – Msze
św. o 7.00 i 18.00 – zaproszenie dla sióstr z okazji
Dnia Życia Konsekrowanego
13 XII – III Niedziela Adwentu
20 XII – IV Niedziela Adwentu
24 XII –	Wigilia Bożego Narodzenia – Pasterka o godz.
24.00
25 XII – Boże Narodzenie
26 XII – Święto Świętego Szczepana
27 XII – Święto Świętej Rodziny
31 XII –	Świętego Sylwestra –
Nieszpory na zakończenie roku godz. 17.00
1 I – Nowy Rok (Pierwszy Piątek Miesiąca)
6 I –	Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) – Msze
św. jak w niedzielę
10 I –	Niedziela Chrztu Pańskiego –
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
(prosimy o przyniesienie świec)
21 I – Św. Agnieszki (Dzień Babci)
22 I – Św. Wincentego (Dzień Dziadka)
2 II –	Święto Ofiarowania Pańskiego
(MB Gromnicznej) –
Msze św. o godz. 7.00, 18.00
5 II – Pierwszy Piątek Miesiąca
11 II –	Święto MB z Lourdes – światowy dzień chorych –
zapraszamy chorych na Mszę św. o godz.18.00
14 II – Św. Walentego (Dzień zakochanych)
17 II – Popielec – Msze św. o godz. 7.00 i 18.00

Z ostatniej chwili
podczas którego nasz kierowca zajął
drugie miejsce, a od 22 do 25 października rozgrywane były mistrzostwa z udziałem 102 zawodników z całego świata. I tu
właśnie nasz parafianin po długim tur-

nieju doszedł do finału, w którym wywalczył II miejsce na podium.
– To dla mnie w tym momencie życiowy wynik – mówi Hubert – sam w to nie
mogę uwierzyć, że udało mi się z tatą pokonać tylu kierowców wspieranych przez
fabryczne zespoły. Dlatego myślę, że tym
razem Opatrzność Boska czuwała nie tylko nad moim bezpieczeństwem. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mi kibicują
i trzymają kciuki, bo jak widać to też pomogło. Szczególnie dziękuję moim sponsorom i księdzu Edwardowi.
A my dziękujemy Hubertowi, że
rozsławia nasz kraj i nasze miasto takimi wspaniałymi sukcesami oraz jest
fantastycznym przykładem dla innych
młodych sportowców naszej gminy. Rodzicom zaś gratulujemy postawy i wytrwałości.
Redakcja

Hubert Cebulski pierwszy z lewej strony
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Wspomnienia z dzieciństwa

Parafia św. Stanisława B.M. w Jaśle

Adwent

W

parafii Matki Bożej Różańcowej jestem dopiero
od około pół roku, jednak
już zdążyłam tu poczuć domową atmosferę. Dziękuję wszystkim za życzliwość i serdeczne przyjęcie.
Parafia, z której przybyłam, jest niemal pod każdym względem inna niż nasza w Niepołomicach – Jazach. Kluczem
do krótkiego opisu mojej rodzinnej
parafii jest takie oto stwierdzenie –
należy rozpoznać, jakie są nasze mocne strony, gdzie leży ukryty potencjał
mieszkańców naszej parafii, a następnie go wykorzystać. I tym sposobem
uaktywnić takie formy funkcjonowania
wspólnoty, które pozwolą wzajemnie
doprowadzać się do coraz większej bliskości z Bogiem.
Parafia, w której zostałam ochrzczona i z którą byłam związana do końca
szkoły średniej, to parafia Świętego Stanisława B.M. w Jaśle. Przez wielu mieszkańców Jasła nazywana „Kościółkiem”,
przede wszystkim ze względu na niewielkie rozmiary świątyni, ale także, jak
to wyczuwam, przez specjalną, trochę
sentymentalną atmosferę tego miejsca.
Najstarsi jaślanie używają też często
określenia: Kaplica Gimnazjalna, bo też
od końca XIX w. przez kilka następnych
dziesięcioleci miejsce to było przeznaczone na modlitwę uczniów i nauczycieli pobliskiego gimnazjum i liceum.
Praca z dziećmi i młodzieżą jest więc
niemal wpisana w definicję tejże parafii. Praca ta przyjmuje wiele form – od
najbardziej oczywistej – katechizacji
w szkołach, przez wspólnoty takie jak
KSM czy OAZA, po takie, które już tak
oczywiste nie są. Mam tu na myśli przede wszystkim świetlicę „Arka Młodych”
oraz chór „Soli Deo”. Świetlica otacza
opieką ponad setkę dzieci i młodzieży,
służąc wsparciem wychowawczym dla
wielu rodzin przeżywających trudności.
Natomiast chór powstał z inicjatywy jednego z księży katechetów, a tworzą go
uczniowie I LO w Jaśle. Liczy 60 osób,
śpiewających w układzie czterogłosowym. Od kilku miesięcy ma swojego
zawodowego dyrygenta, wcześniej całość prowadził wspomniany ksiądz. Chór
ma na swoim koncie wiele występów,
uświetnia uroczystości kościelne i patriotyczne w Jaśle i nie tylko. Podczas
ostatnich wakacji uczestniczył w Świato-
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wym Festiwalu Młodych w Medjugorie
w Bośni. Pomimo tego, że chór powstał
dobrych kilka lat po tym, jak ukończyłam liceum, jestem dumna, że w mojej
rodzinnej parafii zostało zainicjowane
i jest z powodzeniem prowadzone tak
duże i śmiałe przedsięwzięcie. Utwierdza mnie ono w przekonaniu, że należy
otworzyć się na potencjał, jaki drzemie
w postawionych obok nas ludziach i odważnie, z wiarą kreślić wielkie dzieła. Dobre dzieła mają siłę przyciągania.
Gdyby ktoś był zainteresowany
dalszymi szczegółami na temat parafii
w Jaśle, odsyłam do strony internetowej:
www.kosciolek.info.
Anna Pasisz

Wierzę więc jestem

Św. Teresa
z Lisieux

T

ej nocy promiennej […] Jezus,
słodkie małe Dzieciątko, w jednej chwili zmienił noc mojej
duszy w strumienie światła… (Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje
duszy, wyd. oo. Karmelitów Bosych,
Kraków 1996, s. 110)

– tak o swoim doświadczeniu całkowitego nawrócenia w dzień Bożego Narodzenia pisze Teresa z Lisieux, ogłoszona
później świętą i Doktorem Kościoła.
W czasie przygotowań do świąt, kiedy to przyglądamy się swojemu życiu
pod kątem wierności Bogu, kiedy, być
może, zapragniemy kolejnego nawrócenia, świadectwo Świętej jawi się nam
jako swego rodzaju inspiracja. Proponuję więc zagłębić się w jej wspomnienia
dotyczące tamtego wydarzenia:
Anna Pasisz – od niedawna w Niepołomicach, parafii na Jazach i jeszcze krócej w gronie osób redagujących
„Zwiastuna”. Żona Artura i mama rocznego Julka. Ulubione momenty dnia
to słuchanie pełnych przejęcia „historii” opowiadanych przez synka zaraz
po przebudzeniu i wieczorne rozmowy
z mężem na temat mijającego dnia okraszone refleksjami ogólnożyciowymi…

Wspomnienia z dzieciństwa

Wróciliśmy właśnie z Pasterki, podczas której miałam szczęście przyjąć
Boga siły i mocy. W drodze powrotnej
do Buissonnets cieszyłam się, że pójdę
zabrać moje buciki z kominka; ów stary
zwyczaj sprawiał nam w dzieciństwie
tak wielką radość, że Celina chciała
mnie nadal traktować jak małe bobo,
ponieważ byłam najmłodsza w rodzinie… Tatuś lubił patrzeć na moją
radość, słuchać wesołych okrzyków
towarzyszących wyciąganiu coraz
to nowych niespodzianek z zaczarowanych bucików […]. Jezus chciał mi
jednak pokazać, że wyzwalając mnie
z dziecinnych słabości, odbierze mi
również te niewinne radości. On to dopuścił, że Tatuś będąc zmęczony po powrocie z Pasterki, okazał znudzenie na
widok moich bucików stojących na kominku i wyrzekł słowa, które mnie bardzo zabolały: „Całe szczęście, że w tym
roku będzie to wreszcie po raz ostat-

ni!”. Szłam właśnie na górę, by zdjąć
kapelusz. Celina, która znała moją
wrażliwość, spostrzegłszy łzy w moich oczach, sama była bliska płaczu,
ponieważ kochając mnie bardzo, zdawała sobie sprawę, jak mi było przykro. „Tereso – zwróciła się do mnie – nie
schodź, będzie ci za trudno teraz oglądać buciki”. Tymczasem Teresa już nie
była ta sama; Jezus przemienił jej serce!
Tłumiąc łzy, zbiegłam ze schodów i powstrzymując bicie serca, wzięłam moje
buciki stawiając je przed Tatusiem, po
czym wyciągałam radośnie całą zawartość, promieniując szczęściem jak
królowa. Tatuś śmiał się i zdawał się
być zadowolony, a Celina myślała, że
to sen!… Na szczęście to była słodka
rzeczywistość; Terenia odzyskała na
zawsze moc duszy (…).

o swej przemianie mówi Święta. Podsumowując: poznać Boga, z miłości do niego mieć dobrą wolę podążania za Jego
nauką i pokornie wierzyć, że On w swej
wszechmocy nas zmienia.
A jakimi treściami wypełniła swoją
wolę czynienia dobra święta Teresa? Pisze ona:

(…) w serce moje wstąpiła miłość połączona z pragnieniem zapomnienia
o sobie, by innym sprawiać przyjemność (…).

Co takiego wydarzyło się tamtej
nocy w życiu Świętej Teresy? I jakie to
może mieć odniesienie do życia każdego z nas? Sprawdźmy, jak to ocenia sama
Teresa:

Jezus, zadowalając się moją dobrą
wolą, której mi nigdy nie brakowało,
w jednej chwili dokonał dzieła, jakiemu
nie mogłam sprostać przez dziesięć lat.
A więc po pierwsze: dobra wola.
Wola czynienia dobrze. Jako że posiadamy wolną wolę, możemy nią zarządzać w kierunku pragnienia podążania
za nauką Chrystusa lub też w kierunku
pragnień nie uwzględniających Boga.
W tej kwestii ruch jest po naszej stronie.
No, trzeba jeszcze wiedzieć i chcieć wiedzieć, co zawiera Słowo, kierowane do
nas przez Pana. Reszta jest dziełem Dobrego Boga, w co głęboko wierzy Teresa. Warto tu podkreślić tę pokorę, z jaką

Cel na pierwszy rzut oka może wydawać się trochę dziecinny (pamiętajmy,
że Teresa podczas tamtych zdarzeń miała niespełna 14 lat). Ktoś powie, że dziewczynce, naiwnej i pełnej ideałów, może
wypada planować, by sprawiać innym
radość, ale czy wypada pragnąć tego
samego dorosłym, poważnym osobom?
Czy to nie zbyt banalne? Zobaczmy
najpierw, co stało się z Teresą podczas
wspomnianego Bożego Narodzenia.
Otóż, w tym sensie zapomniała ona

o sobie, że nie pokazała swojemu ojcu,
że sprawił jej przykrość. Zapanowała
nad swoimi emocjami, do których, po
ludzku rzecz ujmując, miała prawo. Gdyby rozpłakała się, rozżaliła, albo obraziła
się na swego tatę zapewne wywołałaby u niego poczucie winy, posmutniałyby też jej siostry. A tak noc upłynęła
we wspólnej radości. Zadajmy sobie
pytanie: czy zapanowanie nad emocjami, gdy inni są wobec nas niesprawiedliwi, sprawiają nam przykrość i w jakimś
sensie nas krzywdzą, jest czymś (dziecinnie) prostym? Nie ma chyba osoby,
która nigdy nie wypowiedziała podniesionym tonem lub z płaczem takich
słów: „Mam prawo być na ciebie wściekły, zachowałeś się podle!”, „Nie obrażaj
mnie, ty też jesteś…”, „Wyprowadzasz
mnie z równowagi!”, „Jak mogłeś mi tak
powiedzieć?!”. Źle potraktowani chcemy doprowadzić do tego, by ktoś dobitnie poczuł się winny naszej krzywdy,
by ukarać go swoimi oskarżeniami, płaczem, krzykiem, a czasem uporczywym
milczeniem i ignorowaniem. Odrzucenie przeprosin też bywa sposobem na
„zaprowadzenie sprawiedliwości” w naszych codziennych ludzkich porachunkach. Powstrzymanie się od „odpłacania
pięknym za nadobne” wymaga heroicznej postawy. I należy podkreślić, że nie
chodzi tu o tłumienie złych emocji z lęku
przed ich wyrażeniem, ale o świadome
ich powściągnięcie ze względu na miłość do Boga i z Jego pomocą. Myślę, że
nie ma teraz wątpliwości, jak wielki i ambitny cel postawiła sobie święta Teresa
od Dzieciątka Jezus. Ponadto skłonna
jestem twierdzić, że chęć zapomnienia
o sobie, by innym sprawić przyjemność,
niesie w sobie ogromne pokłady dojrzałości, dlatego, tym bardziej, przystoi dorosłym i poważnym…
Anna Pasisz
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Wierzę więc jestem

R

ozmowa z Andrzejem Kalinowskim – Dyrektorem
Generalnym Domów Betel
Panie Andrzeju, trochę informacji o Was można już znaleźć w internecie, ale my postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś u źródła. Przede
wszystkim chcielibyśmy się dowiedzieć
co robicie, jaka to jest forma działania –
czy Betel to ruch czy wspólnota?
A.K. Jesteśmy takim wielkim
tworem. Nazywamy to Katolicki
Międzynarodowy Ruch Dobroczynny,
ale niektórzy już mówią o nas „fabryka Betel” i coś w tym jest, dlatego
że  samych osób pełniących funkcje jest
ponad pięćdziesiąt.
Kiedy zaczynaliście?
A.K. Początki to rok 1990, tak więc
w przyszłym roku będziemy obchodzić
20-lecie. Wywodzimy się z Polski – z Częstochowy i tam mamy do dziś centra-

Świadkowie wiary

Świadkowie wiary
się również organizacje założone przez
nas w różnych krajach poza granicami
Polski.
Jakie są główne człony tej organizacji?
A.K. Jedna gałąź to domy życia –
takie jak ten. Inna grupa to wspólnoty
spotkania – grupy dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi i grupy integracyjne młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej. Kolejny człon to wspólnoty dla
osób starszych wiekiem, które spotykają
się raz, dwa razy w miesiącu na wspólnej Eucharystii. Potem jest spotkanie
z lekarzem, czy innym specjalistą mogącym ich wspomóc. Oddzielny człon
to podmioty prawne, które pełnią rolę
wspomagającą w stosunku do innych
grup i są jeszcze „dzieła Betel” – to różnego rodzaju akcje podejmowane przez
nas: np. światowy dzień chorego organizowany przez nas w diecezji częstochowskiej, czy międzynarodowe spot-

riacie i bardzo tego przestrzegaliśmy,
ale niestety nie udało nam się tego
utrzymać do dzisiaj. Z jednej strony na
zbyt dużą skalę już działamy, a z drugiej strony inne to już czasy – trudno dzisiaj o stały wolontariat w Polsce, raczej jest to wolontariat akcji
typu Wielkiej Orkiestry p. Owsiaka,
a tu potrzeba stałego działania. Niemniej etatów mamy i tak bardzo mało
jak na cały ten ruch. W domach życia też
jest różnie. Są domy, w których musieliśmy zatrudnić ludzi na etat, ale są domy
oparte tylko na samym wolontariacie
i tak jest właśnie z tym domem w Niepołomicach.
A dlaczego właśnie tutaj na Trudnej
w Niepołomicach powstał ten dom?
A.K. W całej Polsce jest 11 takich
domów i wchodzą one w skład Federacji Wspólnot Życia. To, że właśnie tutaj
jesteśmy to czysty przypadek i długa

Adwent

zobaczyć Chrystusa

lę. Cały ruch powstał z duszpasterstwa
akademickiego „Emaus” – z grupy ludzi
(zapaleńców), którzy tam działali i potem to się przerodziło w ruch. Dzisiaj
jest to ruch, który skupia różne przedsięwzięcia charytatywne i jest zbiorem
różnych podmiotów prawnych i grup
nieformalnych. W tym ruchu mieszczą
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kania wszystkich grup na Jasnej Górze.
Nieodparcie ciśnie się pytanie kto w tych wszystkich grupach pracuje? Czy zatrudniacie pracowników, czy
opieracie się głównie na wolontariacie?
A.K. To bardzo różnie w ygląda.
Na początku przez bardzo długi czas
opieraliśmy się jedynie na wolonta-

historia, o której długo by opowiadać.
Tak naprawdę to na początku chcieliśmy kupić dom na Litwie. Ten dom
kupił ksiądz kanonik Krzysztof Kozakiewicz – ksiądz, który całe życie spędził
w Anglii i przeprowadził się na starość
do Polski. Sprzedał dom w Anglii i chciał
kupić dom dla niepełnosprawnych. Na

początku myśleliśmy o domu na Białorusi, ale ze względu na przepisy było
to niemożliwe. Potem pojechaliśmy na
Litwę, ale tam z kolei ceny nas odstraszyły. Zaczęliśmy więc szukać w Krakowie
i okolicach. No i tak szukaliśmy domu
w Krakowie, że znaleźliśmy go w Niepołomicach. Ten po prostu był największy i w najlepszym stanie z oferty, którą
nam przedstawiono.
Mówił Pan, że tutaj pracują wolontariusze. Czy wystarcza Wam ich, czy potrzebowalibyście jeszcze chętnych?
A.K. Wolontariusze są zawsze potrzebni, ale nie każdy może być wolontariuszem w takim domu. Tutaj mogą
pracować ludzie oddani tym niepełnosprawnym, ale jednocześnie mocni
i odporni psychicznie, którzy będą mogli pomagać tym chorym, a nie sami potrzebować opieki. Czasami same dobre
chęci to trochę za mało. Myślę, że wolon-

ci, może po kilku dniach pracy zrazić
się i nigdy już nie podjąć tego, czy innego wolontariatu.
Wiemy już coś o wolontariuszach,
a jak trafiają do was osoby, którymi się
opiekujecie?
A.K. Zgłaszają się do nas prze de wszystkim ośrodki szkolno-wychowawcze z całej Polski, w których zawsze
znajdują się jakieś osoby bez rodziców,
bez rodzin, same na świecie. W Polsce
brakuje domów pomocy społecznej dla
młodzieży – zaledwie po kilka placówek
w niektórych regionach. Druga grupa
to zgłoszenia z ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, od opiekunów
prawnych.
Czy jest jakaś granica wieku przyjmowanych osób?
A.K. Tak. Zasadniczo przyjmujemy
osoby od 18. do 30. roku życia, chociaż
w pojedynczych przypadkach łamie-

Wspólnoty Parafii
ły rodziny patologiczne, o których
oni nic nie wiedzą, bo najczęściej
jako dzieci niepełnosprawne zostają zabierane w wieku ok. 3,5 lat
do domów dziecka.
Jak dużo osób mieszka w tym
domu?
A.K. Tu na Trudnej mamy 11 domowników z całej Polski – z Zakopanego, 3 chłopców z Gdyni (z jednego
ośrodka szkolno-wychowawczego), Ala przyjechała z okolic Wrocławia, ktoś jest spod Zielonej Góry,
Tomek jest z Puław, tak że w zasadzie
z każdego regionu Polski. We wszystkich
naszych domach mieszka około setki
podopiecznych.
Czy możecie jeszcze kogoś przyjąć, czy
domy są pełne i musicie szukać nowych
w obecnej chwili?
A.K. Stosujemy zasadę, że jeśli chętnych jest więcej niż miejsc, przyjmuje-

w Człowieku

tariuszem trzeba nauczyć się być. Trzeba
przebywać z ludźmi chorymi najpierw
sporadycznie, np. na turnusach rehabilitacyjnych, potem częściej na spotkaniach, a potem dopiero wchodzić
w takie codzienne troski życia. Boję
się, że jeśli ktoś przychodzi ot tak
„z ulicy”, choćby miał najlepsze chę-

my te bariery. W tym naszym domu
jest dwójka chłopców, którzy mieszkają z nami od 12. roku życia, czyli od początku istnienia tego domu w 2006 r.
Oczywiście nasi podopieczni pozostają w naszych domach do końca życia,
bo to jest ich jedyny dom, choć w 90%
mają jakichś krewnych, ale to są z regu-

BETEL

my ich do różnych domów i szykujemy
nowy dom. Gdy jest już gotowy, to przenosimy do niego nowoprzyjętych. Dzieje się to co jakiś czas. Obecnie mamy
jeszcze około 10 miejsc, ale już zaczynamy się rozglądać za nowym domem, za
pieniędzmi, sponsorami, możliwościami
kredytowymi.
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Wspólnoty Parafii

Panie Andrzeju, proszę nam opowiedzieć, jak wygląda dzień w waszym domu?
A.K. Generalnie w naszych domach – tak jak w życiu – nie ma nic
poukładanego i życie toczy się tak jak
w każdym domu. Polega na brudzeniu,
sprzątaniu, przygotowywaniu posiłków
i znów sprzątaniu i tak przez cały dzień.
W każdym domu są osoby słabsze i silniejsze i jedni drugimi też się opiekują. Ten dom ma też taką specyfikę ze
względu na region krakowski, gdzie
jest stworzona duża baza wsparcia dla
osób niepełnosprawnych, że wszyscy
są uczestnikami jakichś zajęć terapeutycznych poza domem i to nam ustala
pewien rytm czasowy. Dwie osoby dojeżdżają o godz. 7.00 do Brzezia, po cztery osoby przyjeżdża bus ze środowiskowego domu pomocy z Niepołomic, trzy
osoby o godz. 7.00 ruszają do Śledziejowic na warsztaty terapii zajęciowej.
W domu pozostają tylko dwie osoby,
które mają indywidualny tok nauczania przez nauczycieli ze szkoły specjalnej w Wieliczce. Wszyscy zjeżdżają się
w okolicy godz. 14.00 na obiad.
To wygląda jak dzień w normalnej rodzinie wielodzietnej.
A.K. No chyba właśnie tak.
Jak się więc Pan czuje jako „ojciec” takiej wielkiej gromady, bo tak Pan o nich
mówi jak ojciec.
A.K. Ja się czuję dobrze, bo tak naprawdę często wyjeżdżam i tu w zasadzie odpoczywam, gdy wracam.
Oczywiście na początku trzeba było poustawiać, zorganizować wszystko, ale
teraz wszystko idzie już swoim trybem.
Nie jest to też tak, że jest się świętym.
Po drodze wiele błędów popełniłem,
może i wielu ludzi skrzywdziłem, ale po
dwudziestu latach wiele rzeczy robi się
niejako samo. A tak naprawdę to nie ja
prowadzę ten dom. Prowadzi go Francesca Lioce, która jest Włoszką i to ona tu
rządzi i matkuje. Ja bardziej zajmuję się
całością organizacji.
Właśnie - jak Pani Francesca trafiła do
tego domu?
A.K. Ona wcześniej prowadziła dom
w Częstochowie, a w ogóle w Polsce
znalazła się wraz z siedmioma innymi
osobami z Włoch poprzez program Unii
Europejskiej w 2004 r. Byli młodzi i entuzjastyczni, ale niewiele umieli. Zaczęli się
jednak uczyć. Ja musiałem wówczas wyjechać do Anglii i zostawiłem  jej Marci-
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Świadkowie wiary
na, którym się opiekowałem, ponieważ
jakoś nie mógł się odnaleźć w żadnym
z domów. Francesca zajęła się Marcinem, a potem całym domem i tak już została, a od 2006 r. przejęła prowadzenie
tego domu i jest on odzwierciedleniem
jej samej, jej charakteru. Dość dużo  Włochów  nadal do nas przyjeżdża w ciągu
roku. Przyjeżdżają też osoby z innych
krajów. Teraz w październiku mieszka
z nami dziewczyna, która prowadzi naszą świetlicę Betelowską na Ukrainie
w Iwano--Frankowsku i też się zastanawiają nad utworzeniem takiego domu.
A czy we Włoszech też istnieją takie
domy?
A.K. We Włoszech mamy dom wypoczynkowy, ale nie mamy takiego
domu jak ten, dopiero przymierzamy się
do jego utworzenia.
W jakich krajach obecnie działacie?
A.K. Ukraina, Białoruś, Litwa, Włochy, rozpoczynamy działalność w Afryce
– a raczej szukamy możliwości prawnych
rozpoczęcia tam działalności, bo nasze
domy powstają tam, gdzie są możliwości prawne i gdzie są ludzie, nasi znajomi, przyjaciele, którzy chcą działać.
Wracając do osoby Pani Franceski – jej
serce dla tych niepełnosprawnych zostało
tu przez ludzi dostrzeżone.
A.K. Tak, Francesca za tę działalność
została słusznie nagrodzona w 2006 r.
statuetką „Ecce Homo” przyznawaną
przez ruch Betel, statuetką „Anioł Roku”
w 2008 r. – przez społeczność i władze
Niepołomic oraz nagrodą „Amicus Hominum” – nagrodą Samorządu Małopolskiego, a w roku bieżącym nagrodą
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Niepołomice”. Myślę, że to jest ważne podziękowanie za jej pracę. W Niepołomicach jest
bardzo przychylna atmosfera dla osób
niepełnosprawnych i to się rzeczywiście
na co dzień czuje i za to też warto dziękować, bo nie wszędzie tak jest. Wiele na
pewno pomógł tutaj sam burmistrz Pan
Stanisław Kracik i ja osobiście jestem mu
bardzo wdzięczny za takie podejście.
Pan burmistrz często tutaj do nas przyjeżdża. Zawsze jest u nas na Boże Narodzenie i na Wielkanoc i to też jest takie
miłe i piękne.
Czy ktoś jeszcze szczególnie tutaj wam
pomaga?
A.K. Bardzo cenię sobie tutaj przyjaźń i współpracę z księdzem Jackiem
Ponikowskim. Dla mnie to jest święty
człowiek i ja tak księdza Jacka odbieram.

Słowa
Otrzymujemy też wsparcie ze strony
księdza Proboszcza Edwarda – to bardzo
życzliwy człowiek dla nas.
Wiele udało nam się dowiedzieć o was
tutaj i o całej organizacji. Wypada chyba
tylko życzyć siły i pomocy od Matki Częstochowskiej, gdzie wszystko się zaczęło
i oczywiście nowych ludzi gotowych do
opieki nad chorymi i opuszczonymi u nas
i wszędzie tam, gdzie jesteście. Bardzo
dziękujemy za czas i rozmowę.
A.K. To ja dziękuję.
Rozmowę przeprowadzili
Bożena i Mirosław Henke

Świąteczne życzenia

Droga życia jest drogą do nieba.
Jezus przychodzi, by rozświetlić tę drogę.
Życzę na czas przygotowania do
świąt i na samo świętowanie wzajemnej
życzliwości i pomocy. Aby każdy zdążył
być na Roratach i do spowiedzi, a potem
zdążył ze sprzątaniem, gotowaniem,
przystrajaniem domu i zakupami.
A gdy już przyjdzie wigilijny wieczór
i Święta Noc Bożego Narodzenia, życzę,

abyście mogli odświętnie wystrojeni
usiąść przy ciepłym świetle świec w rodzinnym domu, usłyszeć czułe słowa życzeń i kolęd, poczuć dobrą obecność bliskich. Zróbcie miejsce dla Jezusa w sercu
i przy stole. Pielęgnujcie religijne, narodowe, lokalne i rodzinne zwyczaje.
Chciałbym dla Was i dla siebie Świąt, które pomogą nam poznać i przyjąć Słowo,
które daje Życie.
Ks. Edward Bąbol

Miłować to dawać
O

fiarowanie przypomina o ofierze. Początek odejścia od Boga,
to początek zawsze złączony
z tym, że człowiek rezygnuje z ofiary. Nie
ma już czasu dla Boga, nie ma już czasu
dla innych, nie ma już chęci na jakikolwiek wysiłek religijny, na modlitwę, na
spowiedź, na Eucharystię. Odejście od
Boga tak się właśnie najczęściej zaczyna
– rezygnacją z ofiary. Bo się wydaje, że
na ofierze się traci. Potrzeba wiary, żeby
przypomnieć sobie Chrystusowe słowa: „Nawet kubek wody podany w imię

Bożena i Mirosław Henke: Od 17 lat jesteśmy małżeństwem, a od 13 lat mieszkamy w Niepołomicach, dokąd przeprowadziliśmy się z Nowej Huty. Wychowujemy
sześcioro dzieci (córkę i 5 synów).
Ja z zawodu jestem ekonomistką,
a obecnie wychowuję dzieci i prowadzę
dom (w nielicznych wolnych chwilach czytam, piszę wiersze i haftuję). Mój mąż jest
elektrykiem z wykształcenia i prowadzi
własną działalność gospodarczą, ale jego
pasją jest dokumentowanie wydarzeń za
pomocą zdjęć i filmów. Oboje lubimy podróże. Pan Bóg połączył nas poprzez duszpasterstwo akademickie i odtąd staramy
się razem w miarę możliwości i umiejętności aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Jako że wcześniej pisywaliśmy artykuły
do miesięcznika „Brat”(gazety parafialnej
Parafii Św. Brata Alberta) oraz innych katolickich i świeckich pism, zapytaliśmy
księdza Proboszcza, czy nie można by od
początku istnienia naszej młodej parafii
tworzyć własnego pisma. Ksiądz Edward
odpowiedział tylko: „róbcie” i tak razem
z innymi członkami zespołu redakcyjnego
zaczęliśmy tworzyć „nasz” kwartalnik.

z serca

moje nie będzie zapomniany”. To On
– Mistrz z Nazaretu powiedział: „Jaką
miarą mierzycie, taką i wam odmierzą”.
To On powiedział, że będzie dla nas takim, jacy my jesteśmy dla innych, to On
powiedział: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
mnieście uczynili”. Bardzo się nam opłaci
każda ofiara dla braci. Nasza delikatność,
uprzejmość, nasza cichość, pracowitość,
sprawiedliwość w dniu Ostatecznego
Sądu zmusi Boga do tego, żeby Bóg był
taki wobec nas, jacy my byliśmy wo-

bec innych – bo tak powiedział, bo to
jest sprawiedliwe, a On jest sprawiedliwy. Dlatego nie bójmy się żadnej ofiary
i żadnej straty. Nawet jeżeli się po ludzku straci – no to co? Całe życie się traci,
to lepiej tak stracić, żeby u Boga zyskać,
aniżeli na zawsze stracić. Egoizm nienawidzi ofiary. Ci, którzy kochają, wiedzą,
że miłość wiąże się z ofiarą. Gdyby zapytać Jezusa: „Jezu, co to znaczy kochać?
Co to znaczy miłować?”, to Jezus odpowiedziałby: „To znaczy być gotowym do
ofiary, do poświęcenia”.
frag. kazania ks. Edwarda Bąbola
wygłoszonego w dn.02.02.2009 r.

Zastanawiałam się nad tym często
w przelocie pomiędzy półkami hipermarketu, do którego co roku jeździliśmy
na zakupy, aby wobec konieczności nakarmienia dużej rodziny, zaoszczędzić
trochę na niższych cenach. Patrząc na
dziesiątki ludzi w mrówczym trudzie
pchających swoje kosze wypełnione
po brzegi potrzebnymi i niepotrzebnymi produktami, myślałam sobie: – co ja
tutaj robię?! Odpowiedź: –   „to samo”
– pcham wypełniony po brzegi kosz
w rytm amerykańskich piosenek bożonarodzeniowych, których już od dawna
nie mogę wprost słuchać i zastanawiam
się, co komu mogę ofiarować.
Pewnego roku na dwa dni przed
Wigilią postanowiliśmy pojechać na zakupy późno – ok. 23.00. W sklepie było
cicho i niewielu ludzi (jak na hipermarket). Wchodząc między półki z tym samym jak co roku pytaniem w głowie,
usłyszałam z rosnącym we mnie szybko poirytowaniem pierwsze dźwięki
nieśmiertelnej amerykańskiej piosenki bożonarodzeniowej Georga Michela

Last Christmas. Jednak zamiast wybuchnąć – „stanęłam jak wryta”. Nagle usłyszałam coś, co słyszałam przecież tyle
razy – pierwszy wers tej piosenki: „Last
Christmas I gave you my heart…” czyli
„W ostatnie Święta Bożego Narodzenia
podarowałem Ci moje serce…”
W każde Boże Narodzenie Bóg przypomina nam, że obdarował nas swoją Miłością. W każde Boże Narodzenie
i każdego kolejnego dnia my obdarowujemy swoich bliskich sercem – sprzątając, ozdabiając, gotując, kupując, pisząc, dzwoniąc, czytając, śpiewając czy
wreszcie po prostu będąc. Tylko czy Pan
Bóg musiał za mną przyjść aż do hipermarketu, żebym wreszcie usłyszała i zrozumiała jego odpowiedź?
Nadal nie lubię hipermarketów
i wciąż irytują mnie przez dwa miesiące odtwarzane ciągle te same piosenki
amerykańskie (jakby polskich nie było),
ale Bóg narodził się w stajni aby każdy
mógł Go odnaleźć.
„Kto ma uszy, niechaj słucha”.
Bożena Henke

narodzenie
K

ażdego roku w Wigilię Bożego
Narodzenia, już pojednana z Bogiem i ludźmi, łapałam się na tej
samej denerwującej myśli: „niezależnie
od tego, ile dni wcześniej rozpoczęłabym przygotowania do przeżywania
Świąt Bożego Narodzenia i tak ciągle
w dniu wigilijnym spieszyłam się i czegoś do końca nie zdążałam zrobić tak
jak chciałam”.
Potem nagle okazywało się, że Święta już trwają, Bóg się rodzi – czasem namacalnie, wprost w kimś na nowo – i to
wszystko, czego nie zdążyłam zrobić,
tak naprawdę nie było w ogóle potrzebne. Potrzebne było tylko moje zatrzymanie, przeczytanie Pisma Świętego
przez męża, który wreszcie nigdzie się
już nie spieszy, wspólne śpiewanie kolęd, czytanie życzeń, witanie gości, radość z drobnych prezentów.
Pójście wśród nocnej ciszy do Chrystusa na Pasterkę było czasem jak pielgrzymka, do własnego serca, aby znów
Go odnaleźć. Tylko czy miałam Mu co
ofiarować?
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Adwent

Ś

w. Mikołaj, bo o nim mowa,
zna nas doskonale. Zawsze
wie czego potrzebujemy
i w dniu swojego święta, ale nie
tylko, obdarowuje nas prezentami.
Ale czy my wiemy o nim dostatecznie dużo? Wśród natłoku informacji
i wykorzystywania wizerunku Świętego do celów czysto komercyjnych, zastanawiamy się, czy czasem nie jest On
wytworem kampanii marketingowej
jednego z koncernów handlowych.
Tymczasem jest to postać prawdziwa,
a jego sława wzięła się z setek dobrych
uczynków, których dokonał, będąc biskupem Miry.
Biskup z Miry znany był już za życia,
jednak to co stało się po jego śmierci,
przerosło najśmielsze oczekiwania. Najstarsze ślady kultu pochodzą z VI wieku, kiedy to cesarz Justynian wystawił
w Konstantynopolu ku jego czci jedną
z najwspanialszych bazylik. A cesarz Bazyli Macedończyk w samym pałacu wystawił kaplicę ku czci Świętego. Do Miry
udawały się liczne pielgrzymki. Z czasem liczba rzymskich kościołów pod wezwaniem św. Mikołaja doszła do kilkunastu! W całym chrześcijańskim świecie
Święty był patronem tylu kościołów, że
jeden ze średniowiecznych kronikarzy
napisał:
Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języków, nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich
świątyń wzniesionych ku jego czci.
Potęga jego czynów była tak wielka,
że nawet w komunistycznym Związku
Radzieckim nie udało się wymazać tradycji, a jedynie zastąpić ją marnym substytutem Dziadka Mroza.
Mikołaj urodził się ok. 270 roku w Patarze w Licji (Azja Mniejsza), a zmarł między 345 a 352 rokiem. Był jedynym synem
w znamienitym, zamożnym rodzie. Jego
rodzice z radością zaakceptowali wybór
stanu duchownego przez syna. Niedługo cieszyli się jednak synem-kapłanem
– zmarli podczas zarazy. Mikołaj nie stronił jednak od kontaktu z chorymi, którymi gorliwie się zajmował. Podanie głosi,
że w czasie prześladowań chrześcijan
za czasów Dioklecjana i Maksymiliana,
Święty został uwięziony, ale sędziowie
pogańscy nie mieli odwagi skazać go
na śmierć; poprzestali na wygnaniu go
z miasta. Gdy na tron wstąpił Konstantyn, Mikołaj wrócił, zjednując wielu pogan dla Chrystusa. Ostro przeciwstawiał
się herezjom. Święty Mikołaj jest uważany za wielkiego orędownika zarówno
Kościoła Wschodniego jak i Zachodniego. Wiele jego wizerunków odnajdziemy
12
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Święci

Słowa

Święty Mikołaj
zarówno w prawosławnych cerkwiach,
jak i w zachodnich świątyniach.
W Polsce kult św. Mikołaja był kiedyś bardzo popularny. Jeszcze dzisiaj
pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów w naszej Ojczyźnie, w tym Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu koło
Skoczowa. Postać Świętego to źródło
jednej z bardziej barwnych hagiografii
(opisów życia, legend z nim związanych
oraz przypisanych jemu cudów). Jest patronem: Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina,
Miry, Moskwy, Nowogrodu, a również:
bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków,
jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy,
notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów,
żeglarzy! Biskupowi z Miry przypisuje
się pomoc w wydaniu za mąż niezamożnych panien. Pewien obywatel Patary
utracił swój majątek i nie mógł zapewnić
posagu swym trzem córkom, co groziło
staropanieństwem, a nawet zejściem na
złą drogę. Słysząc o tym, Mikołaj wziął
mieszek ze złotem i wrzucił go przez
okno do domu tego człowieka. Najstarsza córka wyszła dzięki temu za mąż.
Podobnie uczynił wobec dwóch pozostałych dziewcząt, stąd często przedstawiano go na obrazach z trzema mieszkami lub trzema kulami. Inna legenda
mówi o tym, że Mikołaj objawił się marynarzom pochwyconym przez sztorm
u wybrzeży Lycji i doprowadził ich bezpiecznie do portu. Dlatego nad morzem
można spotkać kościoły poświęcone
temu Świętemu. Jeszcze inne podanie
twierdzi, że pojawił się we śnie Konstantynowi i sprawił, że ten ocalił od śmierci trzech niesłusznie skazanych urzędników. Inna wersja tej historii mówi, że
gubernator Miry, przyjąwszy łapówkę,
zgodził się wydać na śmierć trzech niewinnych ludzi. Gdy kat miał już ich pozbawić życia, pojawił się biskup tego
miasta – Mikołaj i powstrzymał go od
wykonania wyroku, a następnie zwrócił się do gubernatora z tak przekonującą mową, że ten przyznał się do swego występku i poprosił o wybaczenie.
Przykłady tych cudownych ocaleń, niespodziewanej pomocy w chwilach największego niebezpieczeństwa, tajemniczego wsparcia można by mnożyć.
A jak św. Mikołaja spostrzega dzisiejszy świat? Gdzie nie spojrzeć pohukujące, przerośnięte krasnale w czerwonych
uniformach z przekrzywioną czapką

z pomponem (wymyślone przez Haddona Sundbloma w 1931 r. na potrzeby
Coca-Coli), koniecznie kierującego zaprzęgiem reniferów albo żeńskie odmiany tego stwora – zgrabne Śnieżynki. Kolejna mistyfikacja dotyczy pochodzenia
św. Mikołaja. Dzieci najczęściej mówią
o Finlandii, a i zdecydowana większość
dorosłych tak odpowiada. W latach
dwudziestych XX wieku jeden z dzienni-

karzy fińskich wymyślił tę historię podczas programu dla dzieci i tak zostało.
Kilkanaście lat temu minister spraw zagranicznych Finlandii uroczyście przekazał Laponię Mikołajowi. Głównym
celem tysięcy turystów bywa jej stolica – Rovaniemi. Osiem kilometrów od
miasta znajduje się wioska św. Mikołaja.
Jest tutaj Główne Biuro, Poczta Główna,
restauracja, Oficjalny Port Lotniczy św.
Mikołaja. Swoje „siedziby” Mikołaja mają
niemal wszystkie kraje skandynawskie…
Mikołajowy szał zaczyna się w połowie listopada, a kończy w styczniu. Tłumy przebierańców przewijają się przez
ulice, dworce i sklepy – wiadomo – biznes. Św. Mikołaj ma swoją uroczystość
6 XII, a rozciąganie tego wszystkiego na
czas, kiedy nie ma jeszcze Adwentu, ma
tylko jeden cel – jak najwięcej na tym zarobić. Niektóre przedsiębiorstwa produkują „mikołajowe gadżety” tylko po to,
żeby w tym czasie zwiększyć sprzedaż.
Widać więc gołym okiem jak przeplata się sposób przeżywania chrześcijańskich uroczystości z ich świeckimi odpowiednikami np. Święta Wielkanocne to

w zlaicyzowanym świecie święta wiosny,
a Boże Narodzenie to święta światła, natomiast odpowiednikiem Święta Wszystkich Świętych jest Halloween itd. Pytanie:
jak w tym wszystkim znaleźć równowagę
i zdrowy rozsądek? Myślę, że po poznaniu faktów, sami powinniśmy zdecydować, w jaki sposób rozłożymy akcenty. Pomyślmy ileż to razy otrzymaliśmy
prezent w niewyjaśnionych okolicznościach, ile razy byliśmy pomocnikami św.
Mikołaja, ile użyliśmy forteli, by prezent
dotarł do kogoś w dyskretny sposób,
wprawiając go w zdumienie i radość.
Przecież to jest cała tajemnica św. Mikołaja, którą swoimi działaniami przenosimy z dawnych czasów do teraźniejszości. To ta sama idea, która przyświecała
św. Mikołajowi. W tym sensie św. Mikołaj
istnieje, bo to co robimy, robimy w jego
imię, a efekty często przerastają nasze
oczekiwania. Tajemnica dnia 6 grudnia
wpisuje się w naturalną potrzebę człowieka pragnącego tajemnicy w swoim
życiu – czegoś niepoznawalnego i do
końca niewyjaśnialnego. Dodaje to życiu
smaku – jak przyprawa. Tak bardzo czekamy na ten dzień z dreszczykiem emocji i nadziei na prezent!
Myślę, że można zachować w pamięci ów alternatywny, nie pozbawiony zresztą pewnego uroku, medialno
-bajkowy wizerunek św. Mikołaja pod
warunkiem, że będzie się go czcić przede wszystkim jako biskupa Miry, przez
Kościół Katolicki ogłoszonego świętym,
którego autentycznymi atrybutami nie
są czerwony nos i zabawna szlafmyca, a pastorał i mitra. Dzień św. Mikołaja niech będzie dniem otrzymywania
i dawania, a raczej obdarowywania i to
nie tylko materialnymi upominkami ale
również dobrym słowem, życzliwością,
niesieniem pomocy. Dając bowiem taki
„prezent” sami również otrzymujemy
i to coś bardziej cennego niż rzecz materialna! Otrzymamy radość płynącą z cudzej radości, a to dopiero jest prawdziwy cud!
Opracował Mirosław Henke

z serca

Zwiastowanie
panu Józefowi Nowakowi
twórcy figury Matki Bożej Różańcowej
w kościele w Niepołomicach na Jazach

Cała utkana ze światła,
Maryjo!
kiedy Bóg
złączył się z materią Twojego życia
tak ściśle,
że staliście się jak
dwie strony światła
anioł Gabriel
pochylił nisko głowę
z głęboką czcią
wobec Blasku
który wypełnił Cię
po brzegi.

Jadwiga i Marcin Prokop:
Jesteśmy rodzicami Zosi, Tomka, Marysi, Kuby, Jasia i Krysi, teściami Michała i Marceliny oraz dziadkami Szymona (syn Tomka i Marceliny).
Czujemy się duchowymi dziećmi czy
uczniami ojca Thomasa Philippe (niezależnie od tego jak daleko nam do
naszego mistrza), dominikanina, na
którego rekolekcje jeździliśmy rokrocznie przez blisko 10 lat. Jestem głęboko przekonana (Jaga) że jego wstawiennictwu zawdzięczamy spotkanie
Wspólnoty Emmanuel i odkrycie jej jako
naszego „miejsca w Kościele”.

Raduj się Maryjo oto bowiem poczniesz i porodzisz
raduj się Maryjo Syna
raduj się Maryjo On odkupi swój lud
raduj się Maryjo od wszystkich jego grzechów
raduj się Maryjo dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego
raduj się Maryjo...
Przesuwam paciorki różańca
jak kropelki światła
dłonią ciężką
zanurzoną w głębokim cieniu.

Zapraszamy wszystkie małżeństwa
z parafii na rekolekcje Miłość i Prawda,
które nasza Wspólnota organizuje co
roku (zazwyczaj jesienią) - informacji
można szukać na stronie
http://www.emmanuel.malopolska.pl

Święty mikołaj

Matki Bożej Różańcowej 2009
Jadwiga Prokop

Chodził z siwizną szronu wplątaną w jedlinę,
śmiał się pełnią księżyca bladą i pyzatą,
podarował brylanty gwiezdne mroźnym kwiatom,
przed domami przystawał dumając z godzinę.
Obdarował prezentem przydrożną topolę;
potem wchodził do domów cicho, tajemniczo,
kładł prezenty, odchodził, ludzie je policzą –
wreszcie po mlecznej drodze odszedł w gwiezdne pole.
Temu podrzucił uśmiech, promień jaśniejący
wśród ponurych dni życia; temu szczęścia chwilę
wprost w schorowane ręce suche jak badyle;
dziś wytrwanie otrzymał w wierze kulejący.
Dziś z tworów ludzkiej ręki prezentów nie trzeba,
bo te jak łatwo przyszły, łatwo się oddalą;
nikłe, że w chwilach trudnych tak, jak proch się spalą –
wtedy trzeba nam darów, ale darów z nieba.
Ks. Włodzimierz Kwietniewski

Mira, kosciół gdzie biskupem był św. Mikołaj
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Adwent

Wielcy

A

Adwent

dwentem
rozpoczyna
Kościół Katolicki swój rok
liturgiczny. Etymologicznie wyraz ten wywodzi się ze
słowa łacińskiego adventus. Być
może, że nazwę tę zapożyczyli chrześcijanie od starożytnego
zwyczaju rzymskiego. Każdorazowe
uroczyste wejście cesarza do Rzymu,
a przede wszystkim do świątyni, podczas uroczystości państwowych – jego
oczekiwanie i powitanie – nazywano
adventus, czyli nadejście. Ciągle aktualne jest oczekiwanie ludu Bożego
na przyjście Syna Bożego, Zbawcy rodzaju ludzkiego!
Pierwszą wzmiankę historyczną
o Adwencie znajdujemy w jednym z dekretów synodu w Saragossie (Hiszpania),
z 380 roku. W tym czasie Adwent obchodzono w Hiszpanii i w Galii. Jednak dokładniejsze dane posiadamy z wieku V
i VI. Na wzór Wielkiego Postu trwał on
w niektórych rejonach 40 dni. Rozpoczynał się od święta św. Marcina (11 XI)
i kończył się w wigilię Bożego Narodzenia. Obowiązywał wówczas post, chociaż w formie nieco łagodniejszej niż
w Wielkim Poście. Nadto obowiązywała abstynencja małżeńska, zakaz wojen,
wesel i zabaw hucznych. Charakter tego
okresu był wybitnie pokutny. W niektórych okolicach Adwent zaczynał się
znacznie wcześniej, bo w uroczystość
Podwyższenia Krzyża Świętego (14 IX!).
W Rzymie zwyczaj obchodzenia Adwentu datuje się od początku wieku VI. Obejmował on cztery tygodnie przed Bożym
Narodzeniem. Ten zwyczaj utrwalił się
dzięki prymatowi liturgii rzymskiej w całym świecie katolickim (łacińskim).
Treścią Adwentu jest tajemnica
grzechu pierworodnego oraz fatalnych
skutków, jakie nieposłuszeństwo Adama i Ewy sprowadziło na rodzaj ludzki.
W tym stanie, rozpaczliwym i beznadziejnym, Bóg pierwszy zwraca się do
człowieka i ofiaruje mu swoje przebaczenie: Syn Boży stanie się człowiekiem
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Słowa

Oczekiwanie

i zadośćuczyni Bogu Ojcu za winę Adama. Pięknie to wyraża pieśń adwentowa:
Ale się Ojciec zlitował
Nad nędzną ludzi dolą.
Syn się chętnie ofiarował,
By spełnić Bożą wolę.
Tak więc dominantą Adwentu staje
się nie tyle dogmat grzechu, ile raczej
nauka Kościoła o zbawieniu rodzaju
ludzkiego, o pojednaniu go z jego niebieskim Stworzycielem i Zbawcą. Zanim
Pan Bóg zesłał na ziemię Zbawiciela,
przez wiele lat przygotowywał rodzaj
ludzki na Jego przyjście. Ogólnikową zapowiedź daną w raju będzie przez proroków poszerzał i wyjaśniał aż do szczegółów tak dokładnych, jak miejsce, czas,
naród i wiele innych bardzo konkretnych okoliczności przyjścia i działalności
Zbawiciela. Wybrał także Pan Bóg jeden
lud, który idei mesjańskiej miał pilnie
strzec i przekazywać ją z pokolenia na
pokolenie.
Chrystus Pan zjawił się już na naszej
ziemi. Dokonał swojej zbawczej misji.
Ale, jak sam wiele razy zapowiadał, powróci jeszcze na nasz glob, aby dokonać
na końcu świata powszechnego sądu.
Chyba najtrafniej nastrój Adwentu
wyjaśnia fresk, jaki można oglądać w Kaplicy Sykstyńskiej, namalowany ręką Rafaela Santi, który przedstawia przodków
ziemskich Chrystusa. Im są odleglejsi
w dziejach, tym artysta dalej ich umieszcza, jakby we mgle, wyłaniających się
z mroków nocy Adwentu. Im zaś są to
postacie bliższe narodzeniu Zbawiciela,
tym są wyraźniejsze, mają więcej światła
i radośniejszy wyraz.
Liturgia Adwentu wysuwa na czoło
dwie postacie: Izajasza i Jana Chrzciciela. Pierwszy jest uosobieniem tęsknoty
Starego Testamentu. Urodzony ok. roku
770 przed Chrystusem, należał do elity
narodu izraelskiego. Historia nadała mu
słusznie przydomek „księcia proroków”,

gdyż on najwięcej zostawił przepowiedni odnośnie  Mesjasza. Te właśnie proroctwa liturgia Adwentu przypomina. Jak
prorok Izajasz zdaje się otwierać Stary
Testament, tak Jan Chrzciciel zdaje się
go zamykać. Stoi on na pograniczu. On
nie tyle przepowiada, ile wskazuje palcem na Zbawiciela, który już przyszedł
i niedługo rozpocznie swoją misję. On
swoim życiem i słowem ma praktycznie
wskazać, w jaki sposób należy przygotować się na przyjście Pana: przez pokutę,
zerwanie z grzechem, odrzucenie ciemności a wejście w pełnię blasku zbawczej
łaski Chrystusa. Naprawa życia i przemiana, zrzucenie z siebie starego człowieka, a przeobrażenie się w nowego na
wzór samego Jezusa Chrystusa – to ma
być owoc corocznie obchodzonej pamiątki Bożego Narodzenia.
I jeszcze jedno, co charakteryzuje
Adwent – motyw maryjny. Ona to właśnie miała być w wyrokach Bożych jakby
drabiną Jakubową, po której zeszło na
ziemię Zbawienie! Ona to była biblijną
tęczą, zapowiadającą pojednanie, kres
gniewu i kar! Ona została wybrana spomiędzy wszystkich niewiast ziemi na
matkę Zbawiciela i Odkupiciela. Maryja
przeto była gwiazdą zaranną, zapowiadającą koniec nocy oczekiwania a bliskość wschodu Jego przyjścia. Adwentowy kult maryjny ujawnia się w Roratach
– Mszy św., którą codziennie (najczęściej
wcześnie rano) odprawia się w tym okresie liturgicznym ku czci Najświętszej Maryi Panny.
W dawnej Polsce przedstawiciele
siedmiu stanów: król, prymas, senator,
szlachcic, żołnierz, kupiec i kmieć, przynosili w czasie Rorat do ołtarza siedem
zapalonych świec. Przy wręczaniu celebransowi zapalonej świecy każdy z nich
na pytanie: „gotowy jesteś na sąd Boży”
odpowiadał: „Jestem gotowy”. Przedtem obowiązywała ich spowiedź.
Dla przypomnienia sądu Bożego na
końcu dni, w każdą niedzielę Adwentu,
z wież wszystkich kościołów odzywały
się hejnały.
Warto przypomnieć jeszcze jeden
zwyczaj w Polsce: pamięć o ubogich
i przygotowywanie dla nich „gwiazdki”.
Około roku 1840 zostało w Warszawie
przy kościele bernardynów na Krakowskim Przedmieściu wśród inteligencji
założone bractwo „roratnie”, które miało sprzedawać świece, aby w ten sposób
otrzymać fundusz na ubogich, zwłasz-

cza na prezenty na święta dla dzieci.
Tak więc przygotowanie adwentowe do
świąt Bożego Narodzenia łączono nie
tylko z modlitwą i uczynkami pokutnymi, ale również z jałmużną.
Streszczając cały sens Adwentu,
możemy określić go jednym słowem:
oczekiwanie. My przez całe życie czegoś
oczekujemy. Człowiek, który nie oczekuje, niczego się nie spodziewa, do niczego nie dąży; to bardzo biedny człowiek,
to kaleka duchowy, nędzarz ograbiony
z wszelkich ideałów i nadziei. Adwent
to oczekiwanie Boga w duszy każdego
człowieka. Bóg stale przychodzi do każdej duszy przez swoją zbawczą łaskę.
Chodzi tylko o to, by człowiek okazji „nie
przegapił”, a tym bardziej nie zlekceważył; ale by wyszedł naprzeciw Bogu,
aż śmierć wyzwoli go z ramion ziemi
a odda w ręce niebieskiego Ojca.

Maria i Robert Kowalscy:
Maria – szczęśliwa żona Roberta i mama
Jasia, Michała i Marianki, nauczycielka
języka polskiego, od czterech lat zajmuje
się wychowaniem dzieci, a od dwóch –
pomaga zarządzać przedszkolem, które

z serca
przez kilka rodzin zostało założone w Krakowie;   jej największa
pasja i przygoda życiowa to mąż
i dzieci; w wolnych chwilach czyta,
słucha muzyki, piecze chleb, smaży powidła, uprawia lawendę i robi
z niej bukiety, haftuje, jeździ na rowerze, pisze do przyjaciół prawdziwe listy na papierze
Robert – szczęśliwy mąż Marii i tata
Jasia, Michała i Marianki, lekarz – internista i kardiolog; jego największa pasja i przygoda życiowa to
żona i dzieci; w wolnych chwilach
gra w gry wojenne, czyta, jeździ na
rowerze, śpiewa i gra na gitarze;
twórca corocznego zlotu pasjonatów
historii „Pola Chwały” na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Jezus Jest
Rok kościelny, ks. Wincenty Zaleski

adoptowany

W

czasie Bożego Narodzenia lubimy przypatrywać się Świętej Rodzinie. Przyglądamy się
betlejemskiej stajence i możemy odnaleźć tam siebie – w naszej zwyczajności
i codzienności. Jezus rodzi się jako mały
chłopczyk – bezbronny i wymagający
opieki. Maryja, najczulsza Matka, z wielką miłością wykonuje zwykłe czynności
każdej matki – karmi, przytula, przewija,
kąpie, śpiewa kołysanki, sprząta, pierze,
wstaje w nocy, trwa w ciągłej gotowości.
Ze szczególnym wzruszeniem patrzę na świętego Józefa, jak z miłością
przyjmuje Syna, który nie jest jego Synem. Święty Józef, patron rodziców adopcyjnych. Od początku dotyka Wielkiej
Tajemnicy i staje przed Wielkimi Decyzjami.
Przyjęcie dziecka to Wielka Decyzja. Przyjęcie dziecka adoptowanego
zawsze wiąże się z aktem woli rodziców
i innych osób, które decydują się to dziecko rodzicom dać. Tu nie może być przypadków, pomyłek czy chwil zapomnienia. To decyzja woli - chcemy przyjąć

tego człowieka z jego historią. I musimy
wielu osobom udowodnić, że potrafimy
to zrobić i spełniamy wszelkie warunki, aby tego człowieka przyjąć godnie.
Jesteśmy zdrowi, mamy odpowiednio
duży dom, zarabiamy wystarczająco, jesteśmy poczytalni… Rodzice adopcyjni
odpowiadają na setki pytań, pozwalają
wielu osobom wejść w swoje życie, pozwalają na wszelkie sposoby się skontrolować, aby ktoś podjął decyzję, że się
nadają. To długi czas i nie zawsze łatwy
– ciąża i poród bywają w tej sytuacji długie i nieraz bolesne.
Przychodzi oczekiwany finał – pojawia się dziecko. I czas na decyzję, czy
chcemy je przyjąć. A potem czas oczekiwania na przyjęcie go pod nasz dach
i gorączkowego gromadzenia wyprawki. Bo tu nigdy nic nie wiadomo. Może
będzie chłopiec, a może dziewczynka.
Może jedno albo więcej. Może mieć 6 tygodni albo 10 miesięcy. Dlatego mamy
10– 14 dni na przygotowanie wszystkiego na jego przyjście – to najradośniejsza
krzątanina.Przyjmujemy Małego Czło-

wieka z jego historią, zawsze trudną
i bolesną. Często jego cierpieniem można obdzielić wiele innych osób. Bywa,
że Mały Człowiek jeszcze przed urodzeniem spotyka się z odrzuceniem, często
zaniedbaniem, brakiem miłości, wrogością. Z drugiej strony, przyjmujemy
wielkie cierpienie jego matki, która nie
mogła go zostawić przy sobie i zdecydowała się oddać. Jesteśmy jej wdzięczni,
że zdecydowała się go urodzić, urodzić
dla nas. Podczas zawierania Sakramentu
Małżeństwa deklarowaliśmy, że chcemy
przyjąć i wychować potomstwo, którym
nas Bóg obdarzy. Dzieci adoptowane to
szczególny Dar od Boga – dowód Miłości i Wybrania.
Adopcja to wspaniała przygoda życia – oddania życia i miłości. Bezwarunkowego przyjęcia prawdziwego Daru od
Boga. Codziennej wdzięczności za ten
Dar – wdzięczności wobec Boga i ludzi,
dzięki którym Mały Człowiek zamieszkał
w naszym domu. To codzienne dotykanie Wielkiej Tajemnicy Życia.
Maria Kowalska
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Adwent

Okres liturgiczny

urodzić
W
wano mi znieczulenie kanałowe, którego – ku wielkiemu zdziwieniu – odmawiałam. Chciałam osobiście przeżyć te
narodziny. (Kobieta. Kapłaństwo serca,
Jo Croissant). W dobie unikania wszelkiego rodzaju bólu zdecydowanie się na
poród naturalny bez znieczulenia może
dziwić i budzić pytania. Nie chcę pisać
o efektach ubocznych, ryzyku zdrowych
kobiet będących „za”, ale o świadomej
decyzji przyjęcia bólu i nadania mu sensu. Cierpiąc można się modlić ofiarowując trud w konkretnej intencji.
Gdy kobieta wydaje dziecko na
świat, udziela swego własnego życia,
ciała, krwi. Zapomina o sobie samej,
przestaje należeć do siebie, bo oto jej
codzienność zapisana jest stanem gotowości: w zmęczeniu, braku snu, w zależności od potrzeb małej istoty.
Kobieta rodzi dziecko nie tylko do
życia ludzkiego, ale i Bożego. Powoła-

na jest do obudzenia życia płynącego
z łaski. Jest to macierzyństwo przewyższające cielesne, będące wezwaniem do
powszechnej płodności kobiet wszystkich stanów.
Radość z daru u Matki Teresy bierze
się z całkowitego zapomnienia o sobie.
A czułość, empatia, dobro w poświęceniu czynią trud wyrazem miłości.
Dzieci potrzebują matek, które jak
Maryja powiedzą „Tak” wypowiadanym
każdego dnia wobec prostych domowych zajęć, wbrew medialnym podszeptom, które podsycają przekonanie
o nieprzydatności kobiecego oddania.
Ból jest skutkiem grzechu pierworodnego i nie kończy się po wyjściu ze
szpitala, na trwałe jest wpisany w rodzicielskie serce, ale już na początku drogi
może być przyjętym i ofiarowanym darem.
Beata Mądra

wiele, a mimo to jest tak atakowana, to
coś tu nie gra.
I miałam rację. Przekonałam się
o tym czytając wypowiedzi na różnych
forach.
Naprotechnologia musi być i będzie atakowana, ponieważ jej rozwój
był wspierany przez Watykan – przez
Papieża Pawła VI, a szczególnie Jana Pawła II. Metoda ta jest uznawana wśród
etyków katolickich jako ta, która szanuje
godność człowieka i stanowi alternatywę dla zapłodnienia in vitro. Pary, które
poddały się cierpliwie temu sposobowi
diagnozy i leczenia cenią ją jako metodę w całości naturalną, opierającą się na
tzw. modelach płodności Creightona,
polegającą na codziennych obserwacjach śluzu, temperatury, samopoczucia
itd. podczas trwania całego cyklu miesiączkowego. Kobiety są więc traktowane podmiotowo, a nie przedmiotowo.
Ba, leczy się tu nie tylko ciało, ale jednocześnie i psychikę kobiety i mężczyzny,

problemy i napięcia występujące w ich
relacjach, a często to właśnie  jest połową problemu. Naprotechnologia oprócz
leczenia niepłodności jest przydatna
również przy problemie poronień nawykowych i ciąż zagrożonych. Dzięki tej
metodzie 30% par po nieudanych próbach in vitro zostaje rodzicami w sposób
całkowicie naturalny.
W naszym kraju już co czwarta para
ma problemy z prokreacją, a więc może
warto wreszcie zacząć głośno mówić
o tym, że nie tylko in vitro jest ich ostatnią „deską ratunku”, że jest metoda
mniej inwazyjna, bardziej ludzka i dużo
tańsza? A może warto zacząć głośno
mówić o kobietach, które zmarły po źle
przeprowadzonej stymulacji przy metodzie in vitro i o rozbitych małżeństwach
i związkach, które nie wytrzymały kolejnych prób in vitro?
W Polsce już można poddać się leczeniu tą metodą. Zainteresowanych
odsyłam do strony: www.pro-life.org.pl

W Krakowie pracuje już poradnia naprotechnologii. Kontakt Izabela Salata
tel.kom.503 536 604 ; e-mail: izabela.salata@creightonmodel.com.pl

Bożena Henke

spółczesny szpital: Oto
leżę na boku z igłą w plecach, a obok nas stoi aparat, na monitorze którego igiełka sunie do góry, opada i rysuje na papierze
regularne szczyty gór – są to skurcze
macicy – niczego nie czuję. Narodziny. Jest w tym coś uroczystego, coś tajemniczego. – Wokół mnie poruszenie,
mam wrażenie bycia trochę jak widz!
A oto dziecię przybywa, krzyk i córeczka zostaje mi położona na sercu. Nic się
nie dzieje! Nie ma tego wybuchu radości. Moja miłość kuleje, brakuje jej jakiegoś wymiaru daru, w którym zawarte są
wszystkie godziny cierpienia. Z mego
żywota do własnego życia przedostała
się beze mnie, mam wrażenie tak niewielkiego udziału w tym trudnym przejściu.
Miałam później jeszcze dwoje dzieci,
przy porodzie każdego z nich propono-

naprotechnologia
nauka poczęcia

Adwent

K

toś napisał, że nie można przeciwstawiać tych dwóch terminów
i pewnie miał rację, bo in vitro to
próba sztucznego zapłodnienia kobiety,
a naprotechnologia to próba przywrócenia jej możliwości naturalnej drogi poczęcia dziecka i donoszenia go do czasu
porodu. To dwie różne sprawy.
Problem ten mnie akurat nie dotyczył, ale wielu z moich znajomych leczy
się, próbując zostać rodzicami. Kiedy
więc w „Gościu Niedzielnym” przeczytałam wywiad z prof. Thomasem Hilgersem na temat metody diagnozowania
i leczenia bezpłodności, o której dotąd
nie słyszałam, zainteresowałam się tematem i zajrzałam do internetu, chcąc
nadrobić moją niewiedzę. Jakież było
moje zdziwienie, gdy zaczęłam czytać
w większości zajadle krytykujące tę metodę artykuły – często wypowiedzi znanych osób. Pomyślałam sobie, że skoro
o in vitro „trąbią” dzień i noc w mass mediach, a o naprotechnologii słychać nie-
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Wspomnienia

Cud narodzin

z przeszłości

zapach chleba
że atmosfera zasiadania przy stole,
obraz rąk, które znaczą chleb krzyżem, modlitwa przed posiłkiem,
dłonie podające, nalewające, częstujące, dłonie gotowe by służyć
z miłością.
I choć łatwiej jest kupić gotowe, to nic tak nie smakuje jak
oczekiwane.
Beata Mądra

D

uży okrągły bochen wiejskiego
chleba w dłoniach mojej babci,
która opierała go na brzuchu
i nożem na spodniej warstwie robiła
znak krzyża tak mocno, ze mąka sypała się na jej fartuch, przypomina mi się
ilekroć chcę kupić w sklepie nie krojone
pieczywo. Potem wyścig po chrupiącą
piętkę, a zapach pamiętam do dzisiaj.
I nie było kremów czekoladowych,
czy papkowatych serków do smarowania, tylko prawdziwe masło, miód lub
śmietana z cukrem a na kolację malinowy pomidor.
Wspomnienia pachną, przywołane
obrazy budzą uczucia, powraca dawny
smak, uśmiech pod zamkniętymi powiekami. I ta prostota bycia. Proste, zdrowe
posiłki (dzisiaj niewiele dzieci kosztuje
kaszy gryczanej z masłem czy kromki
maczanej w miodzie).
Zastanawiam się, co będą wspominały moje pociechy za 20 lat? Czy
w dobie dobrobytu i dostępności całej
gamy przekąsek zachwyci je jakiś smak,
pobudzi niepowtarzalnością zapach?
Obawiam się, że śmieciowe jedzenie
z benzoesanem sodu na czele, nie pozwala wyłonić się naturze w jedzeniu.
Media sugerują urozmaicone posiłki,
reklama trąbi o witaminach w formie
łakoci, a batony mają się kojarzyć ze

zdrowiem, bo w nich mleko i pełnoziarnista mąka, owszem, ale w procentach śmiesznie małych. Jak trudno jest
przekonać dziadków, by nie faszerowali
wnuków tonami cukru – oczyszczonej
sacharozy, która doskonale wpływa na
wzrost, tyle że grzybów w jelitach i dziur
w mleczakach. Jak trudno jest podawać
dzieciom wodę do picia zamiast soków.
Prostota wydaje się być dziwnie uboga,
zwłaszcza w kontekście żywienia niemowląt. I tu słoiczkowe firmy, produkujące obiadki dla dzieci, odniosły druzgoczące zwycięstwo wmawiając polskim
mamom wręcz ich niezdolność do ugotowania zdrowego dania półrocznemu
bobasowi, bo warzywa muszą być eko,
odpowiednia proporcja, skład stosowany od wieku, a jak przeczyta się nazwę
takiej papki, spagetti bolognese, to wyobrażenie, o tym co jest w środku, staje
się ważniejsze od zdrowego rozsądku.
Wystarczyło mi raz zakupić marchewkowe cudo w słoiczku i porównać ze świeżo uduszoną marchewką. Polecam.
Ręcznie wyrobione ciasto, mieszana
zupa, krojona jarzyna zawierają w sobie
i czas, i energię, i serce, i intencję, pewnie
dlatego tak smakują rodzinnie lepione
pierogi czy wykrajane z dziećmi pierniki.
Nie tylko kod smakowo zapachowy
przywołuje ciepłe wspomnienia, to tak-

Beata Mądra – żona Marcina, mama
Pawełka, Rozalii i Lidii, publicystka.
Lubi gorącą czekoladą popijać stronice czytanych biografii, najlepiej przy
akompaniamencie wiatru i deszczu za
oknem. Właścicielka szafy bez ani jednej
pary spodni. Uwielbia bose spacery do
puszczy, gdzie ma swoje drzewa i konwaliowy ogród. Kocha dzieci i uwielbia
ich zapach. Spisuje myśli z podkładem
muzycznym Lary Fabiane i gotuje przy
polskich żołnierskich pieśniach.
Inspiruje ją macierzyństwo, motywuje wolność i służba człowiekowi, złości marnotrawstwo. Interpretację świata
odnajduje w poezji śpiewanej, tej dramatycznej, trudnej, pełnej prawdy.
We własnoręcznie zrobionej księdze
cytatów zapisuje przeczytane, usłyszane myśli ubrane w nieprzeciętne słowa.
Wciąż suszy róże i zbiera liście w bukiety. Lubi uszczęśliwiać ludzi a przede
wszystkim od 9 lat męża.
Od trzech wiosen zakorzenia się
w Woli Batorskiej.  

17

Kwartalnik Parafialny (nr IV) grudzień–styczeń–luty

Adwent

z miłości

Wypłyń na głębię

Wypłyń na głębię

Adwent

dzikie serce wilka
Czy rzeczywiście mężczyzna może
usprawiedliwić swoją nieobecność
w domu, biblijnym aktem stworzenia?
Pytanie, które nasunęło mi się podczas czytania artykułu „W poszukiwaniu
serca”, a raczej pod zmienionym tytułem „Inwentaryzacja męskości po grzechu pierworodnym” z poprzedniego
numeru naszej gazetki parafialnej, jak
zapowiedziałem, wymaga odpowiedzi
w oparciu o wizję powołania do małżeństwa, czy dziewictwa dla Królestwa Niebieskiego, jaką możemy poznać dzięki
nauczaniu Ojca św. Jana Pawła II o Objawieniu się Boga w Piśmie Świętym.
W książce „Dzikie serce”, John Eldredge odwołuje się do początku stworzenia człowieka zupełnie przeciwnie
niż nawiązał do niego Jezus Chrystus,
a poniekąd podobnie do grupy faryzeuszy, pytających podchwytliwie: „czy
wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu” (Mt 19,3).
Oczywiście w dzisiejszych czasach
nie chodzi w tym pytaniu tylko o rozwód, czyli etap końcowy pewnych procesów oddaleń i ciągu nieporozumień
małżeńskich, do którego odnoszą się
uczeni w Piśmie i Eldredge, w moim
przekonaniu, ale o takie oddalanie, które zmierza w kierunku uwolnienia się od
codzienności i wejścia w świat jakiejś
romantycznej wizji wyidealizowanego
bohatera-mężczyzny – wbrew Miłości
ofiarnej. Mężczyzny realizującego się
w świecie sukcesów zawodowych, dzikiej przyrody, czy funkcji lidera społecznego. Wbrew ofierze z tego, lub inaczej
jeszcze, przeciwnie do daru z tego co
jest męskie i co jest darem mężczyzny
na rzecz sakramentalnej jedności małżeńskiej.
Pan Jezus w słowach „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył
ich jako mężczyznę i niewiastę” (Mt 19,
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3-8) pierwszy się do początku odwołuje;
tak więc jesteśmy dziś przywołani zaistniałą sytuacją do spojrzenia za Papieżem Janem Pawłem II ponownie na ten
początek.
Adam nie został stworzony poza
szczęściem, lecz w stanie niewyobrażalnego obecnie dobra, co możemy poznać
przez słowa „a Bóg widział, że wszystko,
co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1,31).
Dopiero grzech pierworodny przyniósł
stworzeniu dziedzictwo określone mianem agresji, dzikości, wrogości, buntu
wobec wszystkiego, kultu siły. – Cytaty
jeżeli nie są określone inaczej, pochodzą z audiencji ogólnych wygłoszonych
przez Jana Pawła II pomiędzy 5.IX.79 a 2.
IV.80 r. a wydanych przez Księgarnię Watykańską w 1980 r., pt. „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”.
„Tego pierwszego człowieka Biblia
nazywa właśnie człowiekiem (‘ādām),
lecz od chwili stworzenia pierwszej kobiety zaczyna go nazywać mężczyzną:
(īŝ) w relacji do (iŝŝa) – kobiety.” Słowo
Adam oznacza więc „człowiek” bez rozdzielenia na rodzaj męski i żeński, a nade
wszystko bez przeciwstawienia płci. „Biblia tak nazywa człowieka i nie mówi
o jego podobieństwie do reszty stworzeń, ale tylko do Boga.”
Papież dokonał w tym miejscu zadziwiającej rekonstrukcji stanu małżeństwa sprzed   grzechu pierworodnego,
na podstawie  istniejących w Piśmie Św.
dwóch opisów stworzenia: pierwszego (chronologicznie  młodszego), i drugiego tzw. jahwistycznego związanego
z tradycją kapłańską (od   słowa Jahwe
użytego tam jako imię Boga, na długo
wcześniej, zanim usłyszy je   Mojżesz
z krzaku gorejącego).
Bez zagłębiania się w te fascynujące
szczegóły, przejdźmy teraz do doświadczenia doczesności, w jakiej żyjemy po

grzechu pierworodnym, mając na uwadze cel człowieczeństwa po powszechnym zmartwychwstaniu ciał i słowa, że
po zmartwychwstaniu „nie będą się żenić ani za mąż wychodzić”.
Teraz powiem najkrócej o sercu
człowieka w historycznej doczesności:
„Chrystus każe się zatrzymać na progu
spojrzenia” oraz „ każdy kto pożądliwie
patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,28).
Według Ojca Świętego, w słowach tych
chodzi również o spojrzenie męża na
żonę i vice versa. „Słowa Chrystusa są
wymagające. Wymagają, aby człowiek
w tej dziedzinie, w której kształtują się
jego odniesienia do osób drugiej płci,
miał pełną i dogłębną świadomość swoich czynów, przede wszystkim zaś aktów
wewnętrznych, aby miał świadomość
wewnętrznych poruszeń swego serca,
aby umiał je dojrzale rozróżniać i kwalifikować. Słowa Chrystusa wymagają,
aby człowiek w tej sferze, która zdaje się
być bez reszty udziałem ciała i zmysłów
umiał być autentycznym panem swych
intymnych poruszeń”.
Nie dotyczy to wyłącznie relacji osobowych, ale również tych wyrażonych
w dziesiątym przykazaniu: „nie pożądaj żadnej rzeczy która jego jest”. Serce
człowieka nie tyle jest oskarżane przez
Chrystusa w Kazaniu na Górze, ile wezwane do takiej samokontroli. Nie jest to
przeciwne spontaniczności intymnych
odniesień małżeńskich! Jednak „Nie
może to być spontaniczność wszelkich
odruchów i przynagleń pożądania, zrodzonych z pożądliwości ciała – wszelkich bez wyboru i stosownej hierarchii.
To właśnie za cenę panowania nad nimi
uzyskuje się tę głębszą i dojrzalszą spontaniczność, w której serce ludzkie, stając się panem odruchów, odkrywa całe
duchowe piękno znaku, jakim jest ciało
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ludzkie w swej męskości i kobiecości”,
„powstaje wtedy inna spontaniczność,
o której nie wie, lub bardzo mało wie,
człowiek cielesny”. Obce są mu drogi
wskazane przez Małą Tereskę czy św.
Jana od Krzyża w „Drodze na Górę Karmel”, czy inne z duchowości katolickiej,
gdzie właśnie szara codzienność i posłuszeństwo staje się tą drogą, do wyzwolenia ciała i serca człowieka ku pełnej jedności z Ciałem Pana Jezusa w komunii
świętej: „...oto owoc pracy rąk ludzkich,
Tobie go przynosimy aby stał się dla
nas chlebem żywym” mówimy podczas
mszy świętej. (Eldredge i protestanci
nie uznają rzeczywistej obecności Ciała Chrystusowego w chlebie konsekrowanym, a jedynie jego pamiątkę czyli
nieokreśloną bliżej symboliczność Jego
obecności, za wyjątkiem luteranów którzy uznają obecność Ciała Chrystusowego jedynie w trakcie ofiary mszy świętej).
Przestrzec również należy przed
takim ujęciem seksualności w małżeństwie, która na wszystko pozwala i do
wszystkiego zachęca – ujęcie bardzo
modne dzisiaj i nawet reklamowane
w różnych audycjach telewizyjnych. Należy pamiętać, że wszelkie grzechy człowieka pochodzą z trojakiej pożądliwości: „z pożądliwości oczu, pożądliwości
ciała i pychy żywota” (J 2,16) – chcę tu
dodać, że w ujęciu Eldredge ta ostatnia
nosi miano męskości.
Na koniec należy choćby jednym
zdaniem powiedzieć o przyszłości człowieka. Do czego prowadzi takie przeżycie cielesności o jakiej pisze Ojciec Św.
Jan Paweł II, a więc o „Świętych Obcowaniu”, u kresu przeznaczenia, każdego

małżeństwa lub dziewictwa dla Królestwa Niebieskiego. Chodzi o to, że ciało
ma podlegać duchowi i wyrażać ducha,
do tego stopnia, że już nie ma przeciwstawienia ciało-dusza, a można mówić
definitywnie, że ciało jest w całości duchowe. Wtedy nie będzie potrzeby składania  ślubów czystości lub przyrzeczeń
„nie opuszczę Cię, aż do śmierci”, bo nie
tylko śmierci nie będzie, ale istnieć będzie wyłącznie czystość i jedność, tak
powszechna w Miłości (z hymnu świętego Pawła), że wszyscy stanowić będą
jedną Rodzinę w Trójcy Świętej, małżonkowie i konsekrowani w Bogu, każdy w osiągniętym indywidualnym celu
swego życia – nie tracąc nic z tego co
indywidualne.
Podsumowując. Tam gdzie Eldredge
w „Dzikim Sercu” dokonuje obserwacji
otaczającego nas świata, robi to z podziwu godną prawdziwością i trafnością
spostrzeżeń. Natomiast tam gdzie poszukuje źródeł i sensu tych obserwacji
mija się z nauką Kościoła Katolickiego.
Prezentuje protestanckie użycie Pisma
Świętego, jakby instrumentalnie, na
użytek własnych przemyśleń i potrzeb.
Wbrew nauczania Św. Piotra, „że żadne
proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia” (2 P 1, 20). Katolikowi
należy się przestroga przed bezkrytycznym przyjmowaniem treści zawartych
w książce „Dzikie Serce”, a wręcz dopisek-ostrzeżenie: „wilk w owczej skórze”.
Droga pokazana w tej książce prowadzi
do zniewolenia „pychą żywota” (J 2,16).
Oto mężczyzna jest zdeterminowany
swoją budową do zaspokajania własnych pragnień, do rozgrzeszania się

z tak zwanych męskich skłonności (agresji, samolubnej przygody,
egoistycznej pasji, pracoholizmu
choćby dla służby zdrowia, ale i prozaicznego palenia tytoniu itd.). Prowadzi to do agresji wobec praktyk
religijnych osób mniej obdarowanych darem inteligencji, lub też upośledzonych w różnych dziedzinach
swego ciała w imię narzucenia wizji wysportowanego dziarskiego
młodzieńca, zdrowego cieleśnie
i psychicznie jak dzwon. Pozostali niech nadganiają lub się usuną
w swą nudną codzienność. Jest to zagrożenie jakby na przeciwnym biegunie
do tego określanego mianem tolerancji
i równouprawnienia europejskiego, ale
równie niebezpieczne i jeszcze trudniejsze do zauważenia.
Wojciech Jaracz

Był taki moment w moim życiu, że
intensywnie zastanawiałam się, o co się
modlić. Pan Bóg dał mi tak wiele: wspaniałego męża, cudowne dzieci, ciepły
przytulny dom, szczęśliwą rodzinę.
Czego można chcieć więcej.
Pomyślałam wtedy: „Panie, chcę
coś robić dla Ciebie, chcę być Twoimi
rękami, oczami i nogami tu na ziemi.
    Przez długi czas modliłam się o to
i przyszedł moment, że namacalnie poczułam działanie Boże. Nagle okazało

się, że tak wiele ludzi potrzebuje mojej
pomocy. Rozdzwoniły się telefony - np.
Ewa z domu opieki społecznej w Radwanowicach koniecznie chce żebyśmy
częściej przyjeżdżali, moja Ciocia, w samotności zachorowała na chorobę Parkinsona i musi zamieszkać z nami, bo
nikt nie chciał jej pomóc itd... Wtedy
też poczułam jak moja wiara jest mała.
W rozmowach z Panem Bogiem zadawałam Mu ciągle pytanie jak mam temu podołać, skąd brać siły - przecież nie dam

rady. Zadziwiło i zadziwia mnie nadal to
jak Pan Bóg przeniknął te moje myśli. Teraz modlę się o wzrastanie w wierze i oto
bym umiała rozpoznać Wolę Bożą i wypełnić ją.
Edyta Jaracz

Edyta i Wojciech Jaracz
Ukończyliśmy Akademię  Sztuk Pięknych, więc podchodzimy do życia twórczo, szukając piękna w codzienności.
Naszą pasją jest rodzina. Wychowujemy
pięcioro dzieci: Jakuba, Michała, Jana,
Julię i Adama. Mieszkamy w Niepołomicach od 10 lat.

Boże działanie

Adwent

myśli
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Babcia i
P

Dziadzio

ewnego dnia zdarza się coś, co
jeszcze niedawno wydawało się
zupełnie nierealne. Zostajemy
babcią (lub dziadkiem). W naszym życiu
otwiera się całkiem nowy rozdział. Jeśli
zdecydowaliśmy się kiedyś na dzieci, to
naturalną konsekwencją tego faktu jest,
że – w pewnym momencie – stajemy się
też dziadkami. Nie wszystko jednak co
naturalne przychodzi nam z łatwością.
Być babcią (dziadkiem) to dziś nie taka
prosta sprawa. Trzeba umieć do repertuaru licznych swoich ról dołączyć kolejną. Czy najłatwiejszą? Sądząc po wypowiedziach na forum www.eDziecko.pl,
bycie babcią, dziadkiem (a także teściową albo teściem młodej mamy lub taty)
przysparza wszystkim osobom niemałych emocji. Czy można coś zrobić, żeby
były to głównie emocje pozytywne?

Adwent

Mój wnuk moja miłość
Stawanie się babcią (dziadkiem)
to okazja do rozwoju. Dzięki temu, że
w naszej rodzinie pojawia się dziecko,
otwierają się przed nami nowe możliwości. Mamy szansę pokochać nowego
człowieka, a nowa miłość zawsze dodaje nam skrzydeł. Jest to również okazja
do wzbogacenia relacji z naszymi własnymi dziećmi, które teraz – w pewnej
płaszczyźnie – stają się naszymi partnerami. Córka, która została matką, zyskuje zupełnie nowe spojrzenie na własną
matkę, może ją teraz lepiej zrozumieć.
Babcia właśnie teraz może dać młodej
kobiecie oparcie, jakiego nie udawało
się jej dawać przedtem.
Dobra rewolucja
Nowy członek rodziny, choć tak
mały, czyni w niej niezłe zamieszanie.
Pozostali muszą się bowiem odnaleźć
w nowej sytuacji, poszukać swojego
nowego miejsca w zmienionej struktu-
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Rodzina dojrzała

www.eDziecko.pl

rze. Młodzi nie są już tylko parą – wraz
ze swoim nowonarodzonym dzieckiem
tworzą teraz rodzinę, co oznacza, że ciążą na nich męczące obowiązki i ogromna odpowiedzialność. Pieczę nad dzieckiem sprawują rodzice i to w ich rękach
są najważniejsze decyzje dotyczące
małego. Dziadkom może być trudno to
przyjąć, powstrzymać się od ingerowania na zasadzie „my wiemy lepiej”.
Siła spokoju
Nie sposób zupełnie się uwolnić
od lęku o bliskiego małego człowieka. Ale dziadkowie zwykle jednak boją
się mniej od młodych rodziców. Swoje
przeżyli, widzieli, swoje o życiu wiedzą.
Na przykład to, że nawet jeśli dziecko
niechętnie je, to nie umrze z głodu. Rodzice stają przed wieloma trudnościami po raz pierwszy i dlatego łatwiej
wpadają w panikę. Dziadkowie patrzą
z innej perspektywy. Zdążyli się już nauczyć, że czas, wiele trudnych spraw leczy i prostuje. Pamiętają, że potencjalne
niebezpieczeństwa zmieniają się często
w coś niegroźnego, a nawet pozytywnego. Dziadkowie mogą więc stanowić
ogromne oparcie dla młodych rodziców
– ich spokój może się im udzielać.
Same plusy
Być babcią czy dziadkiem oznacza
na ogół mniej odpowiedzialności i więcej beztroski, bo przecież odpowiedzialność za wychowanie dzieci spoczywa
w największym stopniu na rodzicach.
Dziadkowie nie są tym obarczeni, nie
muszą każdego swojego kroku, każdej
formy kontaktu z wnukami, podporządkowywać założeniom wychowawczym.
Rodzice wychowują – dążą do jakiegoś
celu, dziadkowie mogą sobie pozwolić
na więcej luzu. Przy wnukach mogą się
czuć swobodniej, niż czuli się przy włas-

nych dzieciach. I jeszcze jeden luksus –
w jakimś momencie dziadkowie idą do
domu, rzucają się w wir pracy lub rozrywek, a młodzi rodzice nie mogą uciec
od swoich obowiązków. Rodzicami jest
się non stop, babcią czy dziadkiem się
bywa.
Błądzić – rzecz ludzka
Brzmi banalnie. A jednak wiele
w tym prawdy. Każdy z nas uczy się na
błędach, których nie da się uniknąć. Każdy błąd może być lekcją, z której wyciągniemy naukę i która nas w jakiś sposób
rozwinie. Trzeba tylko uznać ten błąd,
przyjrzeć mu się, podyskutować o nim
z bliskimi. Młodzi rodzice popełniają
mnóstwo błędów i dzięki temu się uczą.
Rolą dziadków jest wspierać ich w tej nauce, dodawać otuchy, utwierdzać w poczuciu rodzicielskich kompetencji.

•

•

•

•

•

Najczęstsze błędy popełniane przez
dziadków:
Brak zrozumienia, że zostanie babcią
(dziadkiem) otwiera nowy rozdział
w życiu i nie da się udawać, że nic się
nie zmieniło.
Niedocenianie wielkości i siły tej zmiany, która wymaga zreformowania dotychczasowych stosunków w całej rodzinie.
Niesłuchanie młodych rodziców, brak
taktu i delikatności, narzucanie się
z własnymi radami, które często są niepotrzebne.
Brak uznania dla wysiłków świeżo
upieczonych rodziców, którzy potrzebują teraz od nas wsparcia, wsparcia,
wsparcia…
Zapominanie, że „dziadkostwo” wymaga od nas elastyczności i gotowości
do rozwoju, że stare sposoby zawodzą,
a dawna wiedza bywa bezużyteczna.

• Z
 bytnia małostkowość, gdy idzie
o błędy popełniane przez młodych
(młodzi potrzebują dodawania odwagi, doceniania ich wysiłku i dobrych
chęci).
• Brak otwartej komunikacji z młodymi,
zakładanie, że „pewne sprawy są oczywiste” (nie są).
• Wypowiadanie przestróg i rad pochopnie i bez głębszego zastanowienia się, czy jeśli się tego nie powie,
to wnukowi rzeczywiście stanie się
krzywda. Z perspektywy czasu widać,
że w większości wypadków lepiej było
zmilczeć…

•

•

•

•

•

Najczęstsze błędy popełniane przez
młodych rodziców
Brak zrozumienia dla faktu, że pojawienie się małego dziecka jest również
dla dziadków dużym emocjonalnym
przeżyciem. Czasami dziadkowie wpadają po narodzinach wnuka w euforię,
a czasami wyglądają tak, jakby wcale
się narodzinami wnuka nie cieszyli –
trzeba im dać trochę czasu na dostosowanie się do nowej sytuacji.
Brak jasnej komunikacji (jeśli młodzi
uważają, że dziadków jest „zbyt dużo”
w ich życiu, muszą im to jasno, a zarazem delikatnie powiedzieć, nie czekając, aż się sami domyślą).
Godzenie się na zależność finansową,
a zarazem ignorowanie tego, że taka
zależność niesie za sobą pewne konsekwencje (dziadkowie, wspierając finansowo, oczekują, że będą mieli również coś do powiedzenia).
Unikanie konfliktów za wszelką cenę.
Jeśli babci trzeba powiedzieć coś trudnego, np.: „Mamo, nie potrzebujemy
chodzika, na pewno nie będziemy go
używali, więc nie zostawiaj go u nas,
proszę”, lepiej zrobić to od razu (lepiej
też, by babcia usłyszała to od swego
rodzonego dziecka niż od zięcia czy
synowej – łatwiej jej będzie to przyjąć).
Traktowanie uwag babci czy dziadka jako wyrazu niechęci i złośliwości,
a nie miłości i pragnienia pomocy. Zakładanie z góry złej woli.
Zaczerpnięte ze strony
www.eDziecko.pl.

Wszystkim Babciom i Dziadkom
z okazji zbliżającego się święta życzymy
niegasnącej miłości wnuków oraz niewyczerpanej cierpliwości do własnych,
dorosłych już dzieci.
Redakcja

definicje

G

niazdo – symbol domu, miejsca
gdzie wzrastamy i przygotowujemy się do samodzielności
i dorosłości. Gniazdo to także miejsce,do
którego się powraca, to taki punkt na
ziemi, wedle którego orientujemy się
w świecie. Puste gniazdo, to nie to samo
co porzucone czy opuszczone miejsce.
Może być, i bywa zamieszkane przez
rodziców, i tym samym puste jest w takim sensie, że nie jest zamieszkane przez
całą rodzinę.
Ludzie budują domy zazwyczaj raz
w życiu. Jakże wiele jest wokół nas domów tak budowanych, aby dla każdego
z dzieci znalazło się w nim miejsce, także na rodzinę jaką założy w przyszłości.
Większość z tych domów świeci pustkami, a rodzicom trudno jest je utrzymać, wówczas gdy dzieci już z owego
gniazda wyfruną   ku swojej samodzielności, by zakładać nowe gniazda. Nasze
polskie rodziny dotknięte są dopiero co
minionymi lub raczej mijającymi uwarunkowaniami w których dom, mieszka-

godne naśladowania w naszej kulturze.
Model rodziny, w której dorastające
dzieci „idą na swoje” zachowując dobry
kontakt z rodzicami, do tych wyjątków
należy. W moich rozmowach poniedziałkowych zbyt wiele razy, przez prawie 20

Puste gniazdo

nie były inwestycjami życia. Naturalna
zatem była i bywa postawa, aby swoje
dzieci od owego wyzwania uwolnić.
Dom, czy jak kto woli tytułowe gniazdo, to nie tylko budowla, ale coś o wiele
bardziej istotnego. To rodzinna więź, to
wzajemna miłość i troska o los i przyszłość tych, którymi jako rodzice zostaliśmy obdarowani.
Jeżeli nie zapomnimy, że naszym
zadaniem jest przygotować dzieci do
tego, by dorastając same zdolne były do
budowania swoich nowych gniazd, to
nie będzie nostalgii i dramatów gniazd
opuszczonych. Czym innym jest tęsknota, oczekiwanie na wizytę, telefon
a czym innym dramat porzucenia, zerwania więzi. Dobrze wypełnia swoje
rodzicielskie powinności ten, kto jest nauczycielem i autorytetem dla swojego
dziecka. Mistrzem nauki życia jest ten,
kto odnajduje w sobie radość z usamodzielnienia się swojego wychowanka.
Ciekawe dlaczego częściej z taką sytuacją miewamy w relacjach Nauczyciel,
uczeń – olimpijczyk. Puste gniazdo
może być zatem   znakiem dobrze wypełnionej rodzicielskiej misji. Niewiele z amerykańskich wzorców uznaję za

lat, nasłuchałem się relacji Matek wręcz
dręczonych przez nierzadko 40 letnich
milusińskich, którzy uważali za swoje
prawo, korzystanie z matczynej renty czy emerytury. Takich, nie pustych,
gniazd jest u nas wiele, ale nie są to miejsca wspólnoty i radości, a wręcz odwrotnie, to domy niezgody i udręki.
Rodzinne gniazdo – dom w Spytkowicach, gdzie wraz z braćmi wzrastaliśmy, był i jest w moim przypadku, miejscem jedynym na świecie. Jest miejscem
gdzie pamięć Rodziców odżywa w sposób szczególny. Nie jest ważne, że są
w tym domu także nowi mieszkańcy. To
dla mnie taki jedyny punkt na świecie,
i razem z Żoną uczyniliśmy wszystko co
możliwe, aby takim miejscem niepowtarzalnym dla naszych synów było nasze
niepołomickie gniazdo, tu założone gdy
wyfrunęliśmy z domów naszych rodziców. Opuściliśmy przed laty nasze gniazda, a one nie stały się puste.
Stanisław Kracik
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Z

bliża się kolejna rocznica
wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.
Szczególne piętno wywarł on na
to pokolenie, któremu przyszło
wzrastać wśród wszechobecnych
oparów gazów łzawiących, huku
petard, ryku milicyjnych pojazdów,
strug wody z milicyjnych armatek
wodnych (nawet przy dość dotkliwym mrozie) oraz szturmujących,
wściekłych oddziałów ZOMO uzbrojonych w tarcze, pałki, miotacze gazu
łzawiącego, wspieranych przez transportery opancerzone. Cały ten arsenał
był wymierzony przeciw tysiącom ludzi
demonstrujących swój sprzeciw wobec
utraty wolności i domagającym się godnego życia.
Pierwszą reakcją tamtego zimowego, niedzielnego poranka – 13 grudnia
– było wielkie zaskoczenie, niedowierzanie, bezsilność oraz strach, że można było w tak bezceremonialny sposób
w ciągu jednej nocy zabić wolność i nadzieję całego narodu.
Nieliczne telefony stacjonarne (komórkowych nie znano) nie działały,
wykluczając możliwości jakiejkolwiek
komunikacji nawet z numerami alarmowymi (pogotowia czy straży) – tylko
milicja była na zawołanie. Tamtej nocy
aresztowano tysiące działaczy „Solidarności”, niejednokrotnie wywlekając
ich prosto z łóżek, zostawiając
ich rodziny bez środków do życia.
Niezwłocznie
wprowadzono godzinę milicyjną, co
oznaczało, że między
godziną 22 wieczór, a 6
rano nie wolno było znajdować się poza domem
pod karą aresztu i grzywny.
Młodzież wyposażono w prze- p u s t k i
z harmonogramem godzin nauki, które
musiała mieć wraz z legitymacją zawsze
przy sobie. Mogli bowiem być, podobnie jak dorośli, wylegitymowani w każdym momencie przez cywilne i mundurowe patrole milicji. Nie można było
opuścić miasta bez pisemnego pozwolenia – na drogach dojazdowych i wyjazdowych z miast stacjonowały silnie
uzbrojone wojskowo-milicyjne patrole
egzekwujące przepustki. Obowiązywał
bezwzględny zakaz jakichkolwiek zgromadzeń (powyżej 2 osób) – ryzykowne
więc było nawet poruszanie się w dro-

wspomnienia

stan wojenny

dze ze szkoły czy zakładu pracy w większej grupie znajomych. Tak więc wychodząc z domu nikt nie miał gwarancji,
że do niego powróci. Sklepy świeciły

nymi rękami” zdławi ruch „Solidarności”,
co zresztą skrupulatnie wykonał. Najcięższy zarzut wobec gen. Jaruzelskiego i jego popleczników jest taki, że nie

pustkami. Po chleb (wówczas przeważnie czarny) ustawiały się gigantyczne
kolejki. Z czasem wprowadzono reglamentację (kartki) na prawie wszystkie
produkty żywnościowe i przemysłowe
m.in. cukier, masło, wędlinę, słodycze,
benzynę, buty, zeszyty i przybory szkolne (zgubienie kartki pozbawiało możliwości zakupu czegokolwiek). Proszku do
prania, papieru toaletowego, szamponu
i innych pozakartkowych produktów
„luksusu” nie było wcale. Był za
to ocet. Z telewizora sączył się jad wobec
osób o innych

opowiedział się jasno po stronie swojego narodu i swojej ojczyzny, lecz stanął
po stronie obcego i zawsze nam wrogiego mocarstwa, jakim było ZSRR, a dawniej Rosja, która trzykrotnie brała
udział w rozbiorze Polski,
a ostatni – czwarty
raz – poprzez
p a k t

a co to takiego ?

u
r
g

Adwent

wspomnienia

z
d

poglądach politycznych,
szczególnie
w codziennym, wieczornym dzienniku telewizyjnym, którego prezenterzy występowali w mundurach wojskowych.
Jednak najbardziej bolesne w tym
wszystkim było to, że to nasi rodacy, czyli gen. Jaruzelski, Siwicki, Kiszczak i cała
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
(WRON-a)* zdradzili swój naród, podporządkowując go Związkowi Radzieckiemu. Z wielu dokumentów wynika,
że Leonid Breżniew – ówczesny przywódca ZSRR – nie kwapił się z interwencją zbrojną wobec zbuntowanej Polski,
skutecznie powstrzymywany przez Ronalda Reagana – ówczesnego prezydenta USA. Gen. Jaruzelski wystąpił więc
niejako „przed orkiestrę”, przekonując
towarzyszy radzieckich, że sam „włas-

ń
e
i

RibbentropMołotow. Z kolejnych
dokumentów
wynika, że ZSRR nie kwapił się
do interwencji zbrojnej w Polsce, obawiając się również reakcji polskiej armii
na takie posunięcie. Uważam, że w sprawach fundamentalnych należy opowiedzieć się jasno po czyjej jest się stronie.
Gen. Jaruzelski opowiedział się po stronie obcego mocarstwa, przedłużając
jedynie agonię nieludzkiego systemu
i pogłębiając zapaść gospodarczą kraju. W ten sposób dopuścił się zdrady
własnego kraju, która według ówcześnie obowiązującego prawa była karana
śmiercią (patrz płk. Kukliński skazany
zaocznie na karę śmierci za ujawnienie
tajnej, sprzecznej z interesem Polski
doktryny Układu Warszawskiego oraz
planów wprowadzenia stanu wojennego w Polsce). Generał nie został osądzony nigdy. W zamian za to zaprasza się go
obecnie do różnych stacji tv, a jego nieporadne tłumaczenia i usprawiedliwienia są kłamliwe oraz gorszące dla tych,
którzy stan wojenny przeżyli (wielu nie
przeżyło).

Po pierwszym szoku w ludziach zrodził się sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji i zaczęło dochodzić do spontanicznych protestów, wyrażanych
strajkami i demonstracjami, za które pracownikom,
zmili-

tralnych oraz kabaretów odgrywanych
przez znanych aktorów, koncertów znanych piosenkarzy). Powstawały duszpasterstwa ludzi pracy i nauki, prowadzone przez odważnych duszpasterzy,
z których najbardziej znany jest ks. Jerzy
Popiełuszko (przypłacił to życiem), ale
i dziesiątki innych jak choćby ks. Józef
Gorzelany, ks. Kazimierz Jancarz,
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, ks.
Władysław Palmowski oraz ks.
Podziorny, zawężając do naszego regionu. Działalność opozycyjna
była prowadzona na dużą skalę. Wiele
było inicjatyw samorodnych i bezimiennych bohaterów plakatujących miasta
i piszących na murach domów hasła
podtrzymujące na duchu resztę społeczeństwa.
Z czasem spontaniczne marsze i demonstracje sprzeciwu, na skutek brutalnych interwencji sił milicyjnych, nierzadko przeradzały się w walki uliczne,
przypominające regularne działania wojenne armii reżimowej z oddziałami partyzanckimi spod znaku „Solidarności”.
Czy warto o tym mówić i pisać? Myślę, że trzeba, ponieważ ówcześnie zniweczono wielki poryw społeczny roku
1980 (strajki i zalegalizowanie 10 miliono-

1
8
9
1
tar y zo wanych wówczas zakładów pracy,
groziły wysokie kary więzienia i inne szykany. Rozpoczęto
odbudowę podziemnej struktury związku „Solidarność”, której pierwszym celem było zorganizowanie pomocy materialnej dla rodzin osób internowanych
oraz uwięzionych z powodu udziału
w strajkach i demonstracjach. Wydawano także setki tytułów prasy i literatury podziemnej. Cała wolna aktywność
społeczna skupiła się wokół Kościoła
Katolickiego, w tym działalność kulturalna (dziesiątki sztuk i inscenizacji tea-

Dekalog Polaka
„...Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z ktorej wzrosłeś.
Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz.
1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.
2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla
własnej chwały, kariery albo nagrody.
3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie.
4. Czcij Polskę, Ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną.
5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do
ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi
w żyłach twoich.

z Polski

wego związku zawodowego „Solidarność”), aspiracje Polaków, by stać się
równoprawnymi, wolnymi obywatelami Europy. Stłumiono przedsiębiorczość Polaków, którą na nowo,
na szczęście, wyzwolił rok 1989. Straciliśmy więc 10 lat pogrążeni w stagnacji i opartym na żelaznej sile tłumieniu
inicjatyw społecznych, gospodarczych
i kulturalnych. Stan wojenny pozbawił
możliwości powrotu setki tysięcy Polaków, którzy wyemigrowali do innych
krajów, zmuszeni brakiem perspektyw
na normalny rozwój, bądź szykanami
politycznymi. Szacuje się, że emigracja
solidarnościowa lat 80-tych wyniosła
około 1 miliona osób. To kolejny milion
emigrantów, którzy byli najbardziej wartościowymi i przedsiębiorczymi Polakami, mogącymi tu w Polsce rozwijać się,
podnosząc cały kraj „na nogi”. Niestety
musieli robić to w innych krajach dla innych i to często w poniżeniu. Na szczęście nie wszyscy wyjechali, dorośli młodzi
i to dzięki nim w 1989 roku doszło do
ostatecznego przełamania komunizmu
w Polsce, wraz z nową falą strajków, zapoczątkowaną w Hucie im. Lenina, a zakończoną pierwszymi, wolnymi wyborami.
Mirosław Henke
*  często skandowanym hasłem podczas nielegalnych manifestacji był okrzyk „WRO-NA
SKO-NA”

6. Walcz z własnym wygodnictwem i
tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie
może być Polakiem.
7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia
polskiego.
8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj,
że jesteś Polakiem.
9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę.
10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej zasługi, Jej dorobek i Majestat.
Będziesz miłował Polskę pierwszą po
Bogu miłością.

Adwent
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Bedziesz Ją miłował więcej niż siebie samego”.
Zofia Kossak-Szczucka
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T

o jedno z najtrudniejszych
zadań, jakie przychodzi mi
wykonać, w ciągu mojego krótkiego kapłańskiego stażu
– przedstawienie życia młodego
księdza. Zmusza do zatrzymania się
w natłoku spraw i wymaga popatrzenia trochę na siebie i trochę na ideały,
które jako posag wnosiło się w życie
w dniu święceń.
Po 17 miesiącach bycia księdzem
mogę stwierdzić, że jestem szczęśliwy, że to co robię przynosi radość i satysfakcję. Spotkania z młodymi ludźmi
w szkole, w czasie przygotowania do sakramentu bierzmowania, w Grupie Apostolskiej w parafii – to wszytko motywu-

każdy święty

z życia kapłana
obecności Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie, odkrywanie tego, że każda
Msza święta jest wchodzeniem w wielką tajemnicę. Odwiedziny u chorych to
spotkanie z chorobą i cierpieniem, a co
za tym idzie odkrywanie sensu drogi
krzyżowej i jej obecności w życiu człowieka. Wreszcie spotkania przy kapłańskim stole i korzystanie z mądrości starego, doświadczonego i wierzącego
Proboszcza.
Można by powiedzieć, że wszystko jest wspaniałe, wręcz usłane różami.
Nic podobnego. Pierwsze doświadczenie parafii, to również uczenie się sztuki życia, polegającej na podejmowaniu
trudnych decyzji i wyborów. Pierwsze

ciować, pochwalić, docenić, ale kapłan
to narzędzie, które ma służyć. Tylko i aż
służyć.
Nie wiem jak będą wyglądały kolejne miesiące i lata mojego kapłańskiego
życia. Wola Boża. Wiem jednak, że na
pewno nie będzie łatwo, bo zły „jak lew
ryczący krąży szukając kogo pożreć” (1
P 5, 8). Potrzeba modlitwy, życia sakramentem pokuty, codzienną Eucharystią.
Uczyli tego w seminarium, ale człowiek
jak to człowiek – ma ciągłą pokusę układania życia

wspaniałe
z
beznadziejnym

Adwent

je do szukania nowych dróg dotarcia do
– często zagubionej w świecie – młodzieży. Pozwala mi to odkrywać powołanie apostolskie, aby mówić, i mówić,
i mówić – że Pan Bóg ich kocha. Nauka
religii w klasie II szkoły podstawowej to
wielka radość kontaktu z dziećmi i z ich
żywą chęcią spotkania z Jezusem. Dla
mnie jest to ciągłe odkrywanie żywej
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oskarżenia, docinki, niezrozumienia, rozgoryczenia, samotność, mniejsze i większe kryzysy. To wszystko jest nowe i wymaga poznania, często nie jest łatwe.
Ciągłe spotykanie się pięknego z brzydkim, dobrego ze złym, wspaniałego
z beznadziejnym zmusza do refleksji
nad sensem tego co i dla kogo się robi.
Człowiek potrzebuje, by go dowartoś-

uśmiechnięty

karnawał

po
swojemu
i liczenia tylko na swoje siły. Kapłańskie
życie polega na ciągłym pokonywaniu siebie oraz odkrywaniu i dzieleniu
się doświadczeniem tego, że „jedynym
szczęściem na ziemi jest świadomość, że
Bóg nas kocha” (św. Jan Maria Vianney).
Przynajmniej tak mi się wydaje.
ks. Marcin Rozmus

M

iło szaleć kiedy czas po temu –
pisał poeta i miał wiele racji,
bo na wszystko w życiu człowieka powinien być odpowiedni czas.
Przed nami karnawał, a chrześcijanie to
nie smutasy. Co do tego nie trzeba nikogo przekonywać, wystarczy tylko przypomnieć sobie dobrą zabawę podczas
naszego pikniku parafialnego!
I właśnie podczas pikniku, obserwując radosne dzieci, duże i małe, poprzebierane w różne stroje i odgrywające
w nich śmieszne scenki, przypomniałam
sobie dawne, tematyczne zabawy karnawałowe (notabene organizowane najczęściej przez parafie), gdzie różni ludzie
–starsi i młodsi – poprzebierani, zgodnie
z tematem balu, w różne śmieszne stroje, świetnie się razem bawili (bez alkoholu) przy muzyce i rozmaitych, wesołych konkursach i turniejach. Każdego
było na to stać, bo jedliśmy i pili to, co
przynieśliśmy, a i ludzi bywało dużo, bo
każdy chciał choć na chwilę zmienić się
w inną postać i zapomnieć przy dobrej
zabawie o trudach codzienności. Przy
okazji przekonywaliśmy się jak wiele pomysłów drzemie w każdym z nas.
My jako wspólnota Matki Bożej Różańcowej z Jazów chcemy i potrafimy
wspólnie się modlić i pracować, może
czas, abyśmy chcieli się też częściej
wspólnie spotykać, śmiać i bawić? Wszak
„każdy święty chodzi uśmiechnięty…”
Co wy na to? Karnawał blisko! Wszystkie
pomysły, propozycje i inicjatywy bardzo
wskazane!
Bożena Henke

Sylwia Kucharska – z Krakowa meldunkiem, z Niepołomic duchem. Od pół
roku żona Andrzeja. Z zawodu Sekretarka-Asystentka w wydawnictwie naukowym. Ostatnio pasjonatka DTP i grafiki
komputerowej. Wieczna optymistka – z
nogami na ziemi, ale z głową w chmurach.

Adwent

rzeczywistość
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dzieła Boże

K

olejnym przystankiem w naszych podróżach jest miejsce szczególne dla kultu maryjnego znajdujące się w Hiszpanii,
a dokładnie w Katalonii, ok. 40 km
na północny zachód od Barcelony –
Góra i Klasztor Montserrat.
Być w Katalonii i nie odwiedzić
słynnej „Czarnulki”, to jakby być w Częstochowie i nie pokłonić się przed obliczem Czarnej Madonny. Aby tam dotrzeć, po wyjeździe z Barcelony musimy
udać się na północny zachód, a naszym
oczom ukaże się piękny widok, który
zapiera dech w piersiach. Przed oczami
podróżnika wyłania się potężny masyw
górski wznoszący się na wysokość 1236
m n.p.m. o osobliwym kształcie. Wygląda jak zlepek pozornie nie pasujących
do siebie olbrzymich skał, spękanych,
wystających baszt, które formują się
w przeróżne kształty i postacie, jakby

Hiszpania

Hiszpania

montserrat
o powstaniu rzeźby. Miał ją wykonać
sam św. Łukasz Ewangelista, lekarz
i wierny towarzysz misyjnych wypraw
św. Pawła. Głosi ona, że do Katalonii ową
figurkę przywiózł sam św. Piotr 50 lat po
narodzeniu Chrystusa. Tajemnicza góra
miała stanowić świetną kryjówkę dla figury doskonale ukrytej przed najazdem
Maurów – wrogów Chrześcijan. W roku
880 w pieczarze Santa Cova (Święta Grota) zaczęły się dziać dziwne zjawiska.  
Pasterze i miejscowa ludność odkryła, że
każdej nocy z groty wydobywa się silne
światło i muzyka. Postanowiono sprawdzić niecodzienne zjawisko pod nadzorem ówczesnego biskupa z Vic. W grocie
znaleziono cudowną figurę Czarnej Madonny z Dzieciątkiem. Legenda mówi,

że biskup postanowił ją zabrać ze sobą,
ale figura, choć średniej wielkości, wykonana z drzewa, ani drgnęła. Uznano to
za pierwszy cud „Czarnulki z Montserrat”. Wokół niej ulokowały się pierwsze
eremitoria zakonników. Miejscem kultu
zajęła się najstarsza organizacja klasztorna ówczesnej Europy Zachodniej
- Benedyktyni. W X w. wybudowano
klasztor, który do dnia dzisiejszego stanowi siedzibę zakonu, w której obecnie
przebywa około 300 mnichów. Klasztor
został wzniesiony z kamienia pochodzącego z góry, jego bryła została idealnie
wkomponowana w masyw górski. Nie
uchroniło to jednak budowli przed wojskami napoleońskimi, które plądrowały
Katalonię. W roku 1811 został zniszczony,

a mnisi poddani represjom. Z zapisków
dowiadujemy się, że Polacy służący pod
flagą Napoleona, nie bezcześcili klaszto-

Boska z dzieciątkiem na kolanach siedzi
na złoto-srebrnym tronie. Figura wykonana jest z drewna (czas jej powstania
jest sporny – ostatnie badania wskazują
na drugą połowę XII w.). Twarze Matki
i Syna są czarne co przypisuje się naturalnym zmianom zachodzącym w lakierze, który pokrywa rzeźbę.
Figura schowana jest za szybą kuloodporną, jedynie prawa dłoń, w której
umieszczone jest jabłko obfitości wysunięta jest poza kuloodporny pancerz. To
właśnie ręka czarnulki stała się mistycznym kontaktem z wiernymi, którzy stoją
w długich kolejkach ze swoimi prośbami dotykając lewą ręką odsłoniętej dłoni Madonny. Przybywają tu pielgrzymi
z całego świata, młode małżeństwa po
błogosławieństwo miłości oraz kobiety, które pragną zostać matkami. Wśród
Katalończyków panuje przekonanie, że
to właśnie tam przed obliczem Czar-

rów ani kościołów sprzeciwiając się rozkazom swoich francuskich dowódców.
W latach reżimu generała Franco klasztor benedyktyński stał się opoką i ostoją kultury i obyczajowości. To właśnie
do klasztoru znoszono dzieła literatury
katalońskiej, obrazy, naczynia liturgiczne i inne dobra chcąc uchronić je przed
grabieżą. Do dnia dzisiejszego klasztor
chlubi się posiadaniem ponad 300 tysięcy woluminów zgromadzonych w bibliotece klasztornej oraz licznych dzieł
między innymi El Greco i Pabla Picassa
zgromadzonych w powstałym w 1920
r. muzeum. Jednakże to nie dzieła wielkich twórców i wspaniała biblioteka
oraz niesamowita architektura klasztoru
wtopionego w uroczy krajobraz przyciąga tu rzesze turystów, a słynna rzeźba
Czarnulki z Montserrat. To dla niej niezliczone rzesze wiernych przybywają prosząc i dziękując za liczne łaski uzyskane
za sprawą cudownej Matki. La Moreneta – jak nazywana jest rzeźba - usytuowana jest w centralnej części bazyliki
wysoko nad głównym ołtarzem. Matka

nej Madonny powinna się rozpoczynać
każda podróż poślubna Nowożeńców,
a każdy mieszkaniec Katalonii chociaż
raz w roku powinien odbyć pielgrzymkę
do Montserrat.
Na dziedzińcu klasztoru możemy
podziwiać gotyckie krużganki z 1460 r.,
kwadratową dzwonnicę, absydy oraz
bogato zdobioną XIX fasadę bazyliki.
Samo wejście zdobi portal, z którego na
wiernych spogląda Chrystus i dwunastu
apostołów. Wokół budynku znajdują się
liczne kamienne korytarze, w których
zapach świec wotywnych miesza się
z powietrzem nasączonym prośbami,
błaganiami i dziękczynieniami milionów
wiernych odwiedzających sanktuarium.
Mówiąc o Montserrat nie można
nie wspomnieć o najstarszej europejskiej szkole muzycznej, której chlubą
jest Escolania - drugi po wiedeńskim
chłopięcy chór Europy. Uczniowie
szkoły pobierają nauki przez cztery
lata, a ich codzienne 10 minutowe bezpłatne koncerty cieszą się ogromną
popularnością
wśród
odwiedzają-

dzieła Boże
cych. W 1881 r. Czarna Madonna
z Montserrat została oficjalnie
ogłoszona patronką Katalonii.
Piękno krajobrazu, atmosfera sanktuarium stały się inspiracją dla wielu artystów, pisarzy i kompozytorów. Ta słynna pocięta góra jest tłem
dla oper Wagnera „Parsifal” i „Lohengrin” i utworów Schiller’a i Goethe’go.
Można by jeszcze wiele napisać
o „czarnym cudzie”, który skrywają postrzępione skalne budowle anielskie, o jego wyjątkowości
i pięknie, ale chyba najbardziej wymowne jest zdanie zaczerpnięte z Goethego, który w literacki sposób próbował
wielkość tego miejsca: ”nigdzie indziej
poza swoim własnym Montserrat nie
znajdzie człowiek szczęścia i spokoju”.
Katarzyna Siwek-Szostek

powycinane ostrym narzędziem. I tylko
ludzka wyobraźnia podsuwa rozmaite
obrazy i porównania dla wypiętrzonego
masywu, z którego powstaniem wiąże
się piękna legenda.
Nazwa „Montserrat” znaczy dokładnie „przepiłowana góra”. Legenda mówi
o tym, że to sami Aniołowie rzeźbiarze
przepiłowali górę złotymi piłami przygotowując dom dla Matki Bożej z dzieciątkiem. Rozwiązaniem owej zagadki
może być fakt, że masyw skalny ok. 25
milionów lat temu był dnem morskim,
a wypiętrzenie skorupy ziemskiej wyniosło to dno w górę. Reszty dzieła dokonała siła wiatru, bowiem naga skała została
wystawiona na działanie erozji.
Samo miejsce jest przepełnione mistycyzmem, nie tylko ze względu na otaczający krajobraz, ale przede wszystkim
ze względu na klasztor benedyktyński
Montserrat, którego wnętrze jest domem dla katalońskiej Czarnej Madonny z Dzieciątkiem zwanej La Moreneta.
Z postacią cudownej figurki wiąże się
również ciekawa legenda, która mówi
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Pozdrowienia dla wszystkich czytelników kwartalnika ZR przesyłają, Kaśka mieszkanka, malutka Klara - „nowiutka”
mieszkanka i Adam od trzech lat mieszkaniec Niepołomic.
Jesteśmy rodzicami od niemal
dwóch tygodni, a Naszą wspólną pasją
są podróże, o których ja opowiadam
Państwu w każdym numerze gazetki, na
codzień jako rodzice zajmujemy się Klarą, jako inżynierowie projektujemy infrastrukture komunalną, a nasza córeczka  
rośnie szczęśliwa z dnia na dzień :-)

Klara znaczy Jasna.
Kasiu! Niech Wasza córeczka Klara będzie dla  Was  światełkiem  rozświetlającym powołanie do małżeństwa i rodzicielstwa.
Redakcja.
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Adwent

Adwent

w blasku świec

K

r z yś sie dzia ł pr z y oknie i pr z ygląda ł się
lek ko wirując y m p ł atkom śniegu. Mama prosiła,
aby wypatrywał pierwszej
gwiazdki. – Jestem taki nieszczęśliwy – myślał. Nagle jeden z płatków usiadł na parapecie i… zaczął
rosnąć. Powoli przybierał postać podobną do ludzkiej. Rączki, nóżki, jasna
główka, a z tyłu – o rany! – skrzydełka… To aniołek. Prawdziwy aniołek
w białej szatce! Ciekawe skąd się tu
wziął? Biały przybysz zajrzał do pokoju, a po chwili delikatnie zapukał w
szybę. Krzyś prędziutko uchylił okno,
powiało zimnym powietrzem i kilka

Wiersze

opowieści familijne
– Na pewno ci się uda, tylko musisz mocno w to uwierzyć. Serce Krzysia
napełniła nadzieja. Przecież aniołki nie
kłamią… – Daj rękę – zakomenderował
Rufus – lecimy…! Chłopiec bez wahania podał rękę aniołkowi i… udało się!
Już po chwili lecieli w białej ciszy ponad
dachami domów. Krzyś czuł się lekki jak
ptak. Mógłby tak lecieć bez końca. Z
rozmarzenia wyrwał go głos Rufusa: To
tutaj! Przysiedli miękko na ośnieżonym
parapecie. W małym pokoiku za szybą
siedział chłopiec może w wieku Krzysia.
– Przynieść ci herbatkę, Misiuniu? – spytała babcia.
– Nie, dziękuję. – To może podam
ci książkę? – Też coś – fuknął Krzyś – nie

szała zupę w garnku. Na podłodze bawiło się dwoje dzieci.
– To nie będzie w tym roku choinki?
– zapytał chłopczyk.
– Tatuś obiecał, że pójdzie na plac
i pozbiera trochę gałązek wyrzuconych
przez handlarzy – brzmiała smutna odpowiedź mamy. – Nic innego nie możemy zrobić.
– Nie martw się, mamusiu – szepnęła dziewczynka, choć jej samej chciało
się płakać.
– Na co czekasz, wyciągnij gwiazdkę! – przynaglił Krzyś aniołka. Rufus
uśmiechnął się i sięgnął do srebrzystego woreczka. W tej samej chwili na korytarzu dało się słyszeć dziwny chro-

Adwent

3 gwiazdki
śnieżynek wpadło do pokoju.
– Mam na imię Rufus – powiedział
aniołek strącając z włosów płatki śniegu.
Odwiedzam nieszczęśliwe dzieci. Zdaje
się że jesteś jednym z nich… Czemu czujesz się nieszczęśliwy?
– Widzisz… – Krzyś chrząknął niepewnie – w sklepie z zabawkami na sąsiedniej ulicy zobaczyłem coś… fantastycznego: całe kosmiczne miasteczko z
klocków lego. Mógłbym bawić się nimi
od rana do wieczora. Powiedziałem to
tacie, a on na to, że nie ma pieniędzy na
taką drogą zabawkę.
– I dlatego jesteś taki nieszczęśliwy
– domyślił się aniołek. Krzyś w milczeniu
kiwnął głową.
– Zostały mi jeszcze trzy gwiazdki szczęścia – zaczął Rufus. – Czego? –
spytał zdumiony Krzyś.
– Szczęścia – powtórzył aniołek. –
Pan Bóg dał mi cały ich worek, przestrzegając, abym strzegł ich jak oka w głowie
i rozdawał tylko tym dzieciom, które ich
naprawdę potrzebują. Zostały mi do odwiedzenia jeszcze trzy domy. Jeśli nie
znajdę w nich trojga nieszczęśliwych
dzieci, podaruję ci jedną gwiazdkę.
– Naprawdę? – ucieszył się Krzyś –
To leć, leć prędko.
– A może… – zawahał się aniołek –
może poleciałbyś ze mną?
– Przecież nie umiem latać – westchnął chłopiec.

może sam sobie wziąć? – Przyjrzyj mu
się uważnie – ostudził go Rufus. Krzyś
spojrzał i zrozumiał. Fotel, na którym siedział chłopiec, miał z tyłu dwa duże kółka. Teraz dopiero zobaczył, jak smutna
była twarz małego Michałka.
– Nie może chodzić? – spytał, aby
się upewnić. – Nie może – potwierdził
aniołek. Na pewno wiele by dał za to,
aby móc biegać jak inni chłopcy, zjeżdżać na sankach i rzucać śnieżkami… –
Czy możesz coś na to poradzić? – spytał
Krzyś.
– Właśnie po to tu jestem – uśmiechnął się Rufus i sięgnął do swego worka.
Jaśniejąca srebrnym blaskiem gwiazdka
wylądowała na kolanach chłopczyka. W
tej samej chwili drzwi się otworzyły i stanął w nich szeroko uśmiechnięty pan.
– Mam dla ciebie wspaniałą wiadomość, synku! – krzyknął od progu.
Przyszła odpowiedź ze Szwajcarii. Zaraz
po Świętach jedziemy na operację. To
ogromna szansa! Być może znów będziesz mógł chodzić! Na buzi chłopczyka wykwitły rumieńce. – Naprawdę? Pojadę? Tak się cieszę! – gdyby tylko mógł,
na pewno podskoczyłby z radości. Póki
co zrobił to za niego Krzyś.
Ruszyli dalej. Tym razem zatrzymali
się przy starym, parterowym domku na
przedmieściu. Zajrzeli do środka. Przy
piecu stała ubogo ubrana kobieta i mie-

bot i zanim ktokolwiek zdążył ruszyć ku
drzwiom w progu stanęła wielka, zielona… choinka.
– Już myślałem, że się z nią tutaj
nie zmieszczę – śmiał się wesoło ojciec
dzieci. – Słuchajcie, zdarzył się cud! Mam
pracę! Spotkałem przypadkowo kolegę.
Powiodło mu się lepiej niż mnie i założył
własną firmę. Wyobraźcie sobie, że mnie
zatrudnił i już dziś wypłacił mi zaliczkę.
Kupiłem bombki, karpia, grzyby i orzechy. Będziemy mieli prawdziwe świę…
– nie dokończył, bo już ściskały go ile sił
trzy pary ramion.
– Czeka nas jeszcze trochę pracy –
chrząknął dyskretnie aniołek, widząc,
że Krzyś stoi jak urzeczony i ani myśli się
ruszyć. – Musimy odwiedzić jeszcze jeden dom. – Tak…, tak…, – odezwał się
wreszcie chłopiec – lećmy! Tym razem
przysiedli na parapecie okna bardzo eleganckiej willi.
– Ale tu ładnie – szepnął Krzyś, zaglądając do środka. W pokoiku, który
zobaczył, pełno było ślicznych zabawek
i książek. Na podłodze leżał puchaty, kolorowy dywan, a na nim… tak, to właśnie
to, o czym marzył Krzyś – kosmiczne miasteczko z klocków lego. Właściciel tych
wszystkich cudowności siedział przy
eleganckim biurku i przeglądał książkę z
obrazkami. Po chwili wstał i podszedł do
kosmicznego miasteczka.

– Chyba nie powiesz mi, że to jest
nieszczęśliwe dziecko – szepnął Krzyś
do aniołka. Rufus nie odezwał się ani
słowem. Chłopiec przestawił jednego z
robotów, potem zapalił światło w okrągłym kosmicznym domku, zgasił je,
wstał i wyszedł z pokoju. Po chwili pukał
już do drzwi gabinetu ojca. – Tatusiu, czy
mógłbyś się ze mną pobawić?
– Niestety, jestem bardzo zajęty! –
brzmiała odpowiedź.
W saloniku mama nakrywała do stołu. – Mamo przyjdź do mojego pokoju…
– Nie teraz, synku! – A czy mogę zaprosić do nas Pawełka?
– Wolałabym nie… Chłopiec spuścił
głowę i powoli wrócił do swego pokoju.
Usiadł przy biurku, ale nie oglądał książek. Po jego buzi płynęły dwie ogromne
łzy.
– Czy nadal uważasz, że jest szczęśliwy? – spytał aniołek. Krzyś nie odpo-

wiedział. W jego sercu toczyła się walka.
To przecież ostatnia gwiazdka… Wreszcie podniósł głowę i spojrzał mężnie na
aniołka. – Wrzucaj! – srebrzysta gwiazdka miękko usiadła na puszystym dywanie.
– Kolacja! – głos mamy z salonu zabrzmiał jakoś dziwnie uroczyście. Drzwi
gabinetu i pokoju dziecięcego otwarły się równocześnie. Po chwili wszyscy
zasiedli przy odświętnie przystrojonym
stole.
– Mam dla was radosną nowinę –
powiedziała mama. – Nasza rodzina niebawem powiększy się o…
– Czy to znaczy, że będę miał brata
albo siostrę? – wyszeptał chłopczyk nie
dowierzając własnym uszom. – Właśnie
tak – uśmiechnęła się mama.
– Tak się cieszę! – wykrzyknęli obaj
panowie jednocześnie i wszyscy wybuchnęli szczerym, serdecznym śmie-

chem. Krzyś uśmiechnął się także. –
Muszę już wracać do domu – rzekł
wreszcie. – Dziękuję ci aniołku.
– Prawdę mówiąc, nie ma za co –
mruknął zakłopotany Rufus.
– Jest za co – twarz chłopczyka
spoważniała. – Nawet nie wiesz, jak
bardzo jest za co. Jeszcze nigdy w życiu
nie czułem się tak szczęśliwy.
Fragmenty książki pt. Trzy gwiazdki
Ewy Stadtmuller

Czas miłości

Budowanie domu

Dom – to nie tapety, nie meble
Nie kąt z żyrandolem, obrazem.
Dom – to tam, gdzie choćby pod gołym
niebem

Z naszych dłoni otwartych
Postawimy dom
W tych czterech ścianach
Zamieszkamy razem

Ludzie są razem.
Tam, gdzie jasno wieczorem ciemnym
Tam, gdzie ciepło, choćby wicher dął.
Starczy, że mocno chcemy –
A zbudowaliśmy dom.
To, co różni, opada jak liście.
Zostaje najdroższe, najbliższe.
Huragany murów nie ugną.
Nie przekroczy progu nieufność.
I gdziekolwiek będziemy – wszędzie
Z tobą, ze mną – i dom nasz będzie.
Wiktor Woroszylski

Narodzenie Boga
Gdy Bóg jest w żłobie,
niebo jest w żłobie.
Pasterze zobaczyli,
przekazali sobie.
Ludzie usłyszeli,
spytali psychologa:
Czy wypada w tym wieku
wierzyć teologom?
Dzieci przyszły do Szopki
serduszka włożyły –
o nic nie pytały.
One uwierzyły.

Jezu malutki
Jezu malutki tak długo czekany,
Przez wieki od początku świata wybierany,
Spraw by dziś każdy, kto tylko wierzy
Zasiadł z bliskimi przy wspólnej wieczerzy.
By dzieląc opłatek wspomniał lichą grotę,
Gdzie Maria i Józef skryli jedyną cnotę,
Cnotę czystości, wiecznej miłości,
wzajemnej szczerości i wielkiej radości.
Gdzie malutki Jezus w pieluszki spowity
Kwilił cicho z zimna, choć siankiem okryty.
Niech każda choinka będzie najpiękniejsza
Niech każdy prezent dany będzie z serca
Niech każdy uśmiech najszczerszy pod słońcem
Niech śmierć dla ludzi nie będzie „końcem”
Niech słowo dziękuję nabierze znaczenia,
Niech przepraszam i proszę nie jak „do widzenia”
Niech każdy dla każdego bratem, siostrą będzie
Niech miłość – w sercach, w czynach i wszędzie!
Niech z Nowym Rokiem przyjdzie radość, pokój,
I szczęście, i miłość i wewnętrzny spokój.
Niech nigdy już kłoda pod nogi nie pada,
Niech już zawsze wszystko dobrze się układa.
Takie dziś życzenia niosę dla was w darze,
A czy się spełnią za rok się okaże!
Lecz zawsze będziemy starać się je spełniać
I wszystkie przyrzeczenia rzetelnie wypełniać.
Na koniec Świąt Wesołych życzyć bym wam chciała
A wszelkie smutki z serca i z duszy zabrała!
Paulina Kątniak
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Z naszych dłoni otwartych
Postawimy dom
Zamknięty na dwa zamki
Dwóch złotych obrączek.
Tadeusz Śliwiak

Rodzina
Radość powitań
ciepło domu
podanie dłoni mimo żalu
a nad pożółkłą fotografią
cicha zaduma
i koralik
na dnie szkatułki
sprzed pół wieku…
Rodzina –
wspólne przyklękanie
i codziennego ciężar krzyża
i miłość
słowem nie nazwana
lecz ponad grób
i poza pamięć.
Beata Mądry

Bożena Henke
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W nim wszystkie sprzęty
Postawimy na swoim
Od słowa do słowa
Od deski do deski
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Adwent

fragment

Łamigłówki małej główki

Łamigłówki
małej główki

człowieczy

bowiem

co

to
Syn

„
Przyszedł

”

aby

zginęło
zbawić

szukać

Człowiek wewnętrzny

19:10

Z

podanych słów ułóż we właściwej kolejności
werset z Ew. Łukasza 19:10

Z

mieniając szyk liter w każdym wyrazie, zapisz, co
powiedział anioł,
kiedy narodził się Jezus.

Prezenty
Kiedy byłam mała zawsze z niepewnością czekałam na prezenty – szczególnie
te od św. Mikołaja. Pamiętam, że pewnego roku patrzyłam z zachwytem na
właśnie rozpakowaną lalkę, która miała włosy! I to nie jakieś tam włosy, tylko
długie, które można było czesać i układać. Wcześniej miałam tylko lalki z namalowanymi włosami. Pamiętam do
dziś to zdziwienie, że takie piękne lalki
istnieją. Potem dostawałam jeszcze inne
prezenty, ale zawsze było to zaskoczenie
czymś, o czym nie wiedziałam. Dzisiaj
lalki nie tylko mają włosy, ale bez mała
zachowują się i poruszają jak żywe, tylko wszechobecne reklamy zepsuły dzieciom to zadziwienie i dziecięce zaskoczenie. Szkoda – ale nadal warto szukać
prezentów, których nie reklamują. Jeszcze takie istnieją!
Bożena Henke

Aforyzmy

Wszystkim zakochanym, kochającym i kochanym dedykujemy myśli i aforyzmy o miłości.

Kochać człowieka, to znaczy mieć czas,
nie spieszyć się, być obecnym dla niego.

Quiz biblijny
Adwent

1. Jak nazywał się Anioł wysłany do Dziewicy Maryi?
2. Co to jest żłóbek?
3. Jaki zawód miał św. Józef?
4. Jak nazywał się cesarz, za panowania którego narodził się Jezus?
5. W jakim mieście narodził się Jezus i dlaczego właśnie tam?
6. Jak mieli na imię Mędrcy i jakie dary złożyli małemu Jezusowi?
7. Dlaczego Mędrcy nie wrócili do króla Heroda jak obiecali?
8. Kraj, do którego uciekła św. Rodzina?
9. Skąd wiemy, że Jezus urodził się w nocy 24 grudnia?
10. Nazwa pieśni śpiewanych w okresie Bożego Narodzenia oraz tytuł najpopularniejszej z nich?

Rozwiązania Quizu prosimy nadsyłać na pocztę redakcyjną bądź wrzucać do skrzynki
w kościele do dnia 15.01.2010 r. Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
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w pół godziny

Hans Burki
Bo miłość to bycie do dyspozycji, to
gotowość do tego, by usłużyć, pomóc,
przydać się, zaopiekować się. To chęć
bycia potrzebnym.
ks. Mieczysław Maliński
Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością.
Albert Schweitzer

Jaka miłość – taki człowiek.
św. Augustyn
Życie jest ograniczone, ale miłość niewyczerpana.
Ibara Saikaku

… Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą; nie dopuszcza się
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi
się gniewem, nie pamięta złego…
Hymn o miłości św. Pawła

O wartości życia rozstrzygają nie czyny,
choćby wielkie, ale miłość, choćby mała.
Stefan Kardynał Wyszyński

Nie możemy robić rzeczy wielkich, ale Wychowanie to przykład i miłość – więmożemy robić rzeczy małe z wielką mi- cej nic.
łością.
Friedrich Frobel
Matka Teresa z Kalkuty
Jedna jest miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze, a
przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.

Miłość odwzajemniona jest dobra
Lecz jeszcze lepsza jest taka,
Którą nam ofiarowano mimo,
Że wcale o nią nie zabiegaliśmy.
William Shakespeare

Józef Ignacy Kraszewski
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Adwent

w pół godziny

każdy święty

krzyżówka
1

2

3

4

5

6

7

8

Ksiądz Edward w swojej krzyżówce....

9 10 11 12 13
5

A

humor

Mamo, czy to prawda, że Pan Bóg nas
karmi?
– Oczywiście.
– I, że dzieci przynosi bocian?
– Tak.
– I, że prezenty rozdaje św. Mikołaj?
– Tak.
– To po co właściwie trzymamy w domu
tatusia?

8

B
C

14

2
10

D
E

1

W czasie świąt Bożego Narodzenia cała
rodzina śpiewa kolędy. Małej Małgosi
podoba się kolęda Wśród Nocnej Ciszy.
Zaraz po jej zaśpiewaniu babcia jedząc
pieczonego zająca mówi:
– Patrzcie, znalazłam śrut!
Małgosia pyta:
– Mamo, czy to jest właśnie ten śrut
nocnej ciszy?

13

6

F

15

G
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M
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Adwent

Poziomo:
A7 – …PARK w Niepołomicach
B1 – okrzyk, gdy coś nagle zaboli
B6 – przy wigilijnym …
B12 – konkretnie wskazana kobieta
C1 – płacz, szloch, zawodzenie
C8 – mógł „odejść”, bo ujrzał Zbawienie
E1 – Święte Miasto
E12 – Skrót oznaczający sportowy charakter samochodu
F10 – część kościoła (często oddzielona kolumnami)
G1 – narząd wzroku
G5 – drewniany stojak u malarza
H1 – reszta dla kelnera
H9 – Unia Europejska w skrócie
J2 – jeden z darów Mędrców dla Jezusa
J11 – „… do Młodości”
K1 – mały motor
K9 – zamieniona w wino
L8 – zadrapana na szkle
M3 – Ziemia Obiecana
M10 – woli lub prawny

9

10

11

12

13

14

15

Pionowo:
1B – opałowy, silnikowy lub jadalny
1G – On i…
1K – krzyżówka klaczy z osłem
2B – przedstawienie narodzin Pana Jezusa
2J – ciepły, domowy zwierzak futerkowy
3C – nie przebijesz go głową
3G – biały – godzi ludzi przy wigilijnym
stole
4B – król odpowiedzialny za rzeź dzieci w Betlejem
4H – indyczka to żona …
6B – powołanie czegoś do istnienia
7A – imię kosmicznego bohatera z filmu
7G – skrót tomografu komputerowego
8A – przybysz z kosmosu
8L – symbol radonu
9G – taniec lub strój
10B – „Bóg jest z nami”  
10K – zła jak …
11F – symbol srebra
11I – krajan
12B – ten, ta, …
12E – prowadziła Mędrców do Betlejem
13B – rzadkie imię żeńskie
13I – symbol sodu

a potem smarujemy....

Ksiądz przychodzi po kolędzie do biednej rodziny mieszkającej na wsi. Pociesza, że święta rodzina też była biedna i
zostawia obrazek przedstawiający Jezusa, Józefa i Maryję. Gdy tylko wyszedł,
ojciec bierze obrazek do ręki i mówi:
– Widać nie byli tak biedni jak my, bo
mieli pieniądze na fotografa!

Pierniki miodowe

uśmiechnięty
List do świętego Mikołaja:
„Święty Mikołaju! Ponieważ mam
małe kieszonkowe, włóż mi pod
poduszkę bębenek, trąbkę i pistolet
na kapiszony. Dzięki temu dziadek
będzie mi płacił za to, że nie zagram
na bębenku, narzeczony mojej siostry
za to, że nie zatrąbię, kiedy oni się całują, a moja babcia, która ma słabe serce, za to, że nie będę jej straszyć wystrzałami z pistoletu. Jasio.”
Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili
Fąfarowa pyta męża:
– Czy zabiłeś już karpia?
– Tak, utopiłem go.
Kolega pyta Fąfarę:
– Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?
– Owszem, udało mi się kupić stojak.
Kolędowanie:
Co należy zaśpiewać gościom, którzy
odwiedzają nas nieoczekiwanie w święta?
– Czem prędzej się wybierajcie…
Jaką kolędę nucą niemowlęta?
– Dzisiaj w bet…lejem.
Jaka jest ulubiona kolęda młodych rodziców?
– Cicha noc.
Jaka jest ulubiona kolęda bywalców izby
wytrzeźwień?
– W żłobie leży, któż pobieży…

Składniki:
1 kg mąki
4 jajka
1 kostka margaryny
1 szklanka miodu prawdziwego (płynnego)
1 łyżka sody
1 cała przyprawa do piernika
1 szklanka cukru
kilka rozgniecionych goździków
Wykonanie:
Mąkę przesiać na stolnicę. Jajka wymieszać z cukrem. Margarynę roztopić.
Wszystkie składniki połączyć i dobrze
wyrobić ciasto. Jeśli będzie za twarde
można dodać 1 łyżkę kwaśnej śmietany
i ponownie wyrobić. Następnie rozwałkować i foremkami wykrawać ciastka.
Piec na złoty kolor.
Smacznego!!

Adwent

łamigłówki małej główki

uśmiechnięte

Janina Bąbol
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historia
budowy

Zwi

stun
a
Różańcowy
O jak są pełne wdzięku na górach
nogi zwiastuna radosnej nowiny,
który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie,
Iz
który mówi do Syjonu:
«Twój Bóg zaczął królować».
                                     Iz  52 - 7                
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