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Msze święte w niedziele i święta o godzinie 830, 1130, 1800
W dni powszednie pn, śr, pt, sb o 1800, wt, czw o 700
Nabożeństwa w ciągu roku o 1730
Spowiedź – pół godziny przed Mszą Świętą
Wyjazdy do chorych – pierwsze piątki miesiąca od 830
Spowiedź pierwszopiątkowa od 1700
Stałe nabożeństwa:
poniedziałek – Dziesiątka Różańca
środa – Litania do NMP
piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego
Zamawianie intencji Mszy Św. i sprawy kancelaryjne w zakrystii.

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.

Matko Różańca Świętego
Prowadź nas przez tajemnice radosne i bolesne,
do tajemnic światła i chwały.

Trdiuum Paschalne

Z niczego, czyli z głowy

Dar pustyni

Triduum Sacrum

na ziemię i odpoczywać. Według Pisma
Świętego – świętej księgi chrześcijan,
pustynia jest po to, żeby człowiek tam
mógł przyjść i spotkać się z Bogiem.
Przychodząc bowiem na pustynię staje prawdziwy przed Bogiem – tam jest
sam. Pustynia jest zawsze wtedy, gdy jesteśmy sami, gdy nie musimy grać przed
innymi, gdy nie musimy udawać, zmieniać masek i patrzeć jak inni reagują – to
jest pustynia i takie jest jej chrześcijańskie rozumienie.
W języku hebrajskim pustynia to słowo „negeb”. Gdy to słowo czyta się od
tyłu, czyli „begen”, to oznacza raj. „Negeb” – pustynia, „begen” – ogród rajski.
W ten sposób Biblia pokazuje, że aby
wrócić do raju, trzeba iść najpierw na
pustynię. Pustynia stała się zaprzeczeniem raju, ale powrót do raju może być
tylko poprzez pustynię. Nam się czasem
wydaje, że powrót do raju będzie wtedy, gdy nagromadzimy wokół bardzo

dużo rzeczy i gdy już będziemy mieli
wszystko. Potem się przekonujemy,
że to nieprawda. Biblia mówi, że
najpierw musimy wszystko odrzucić,
a wtedy będziemy gotowi wejść do
raju.
Fragment kazania wygłoszonego
przez ks. Edwarda 01.03.2009 r.

Wielki Czwartek
18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa (Msza w intencji parafian, którzy
przyjęli księdza z wizytą duszpasterską, a po Mszy św. przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i Adoracja do godz. 21.00).

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

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

Z

anim Jezus w Ogrodzie Oliwnym
powiedział Bogu „tak”, „tak niech
się stanie”, „niech będzie wola
Twoja”, najpierw na pustyni mówił „nie”
do złego ducha. Każdy z nas, który Bogu
chce mówić „tak”, najpierw musi powiedzieć „nie” szatanowi. Zaczęliśmy okres
Wielkiego Postu Środą Popielcową,
słowami „pamiętaj, że jesteś prochem
i w proch się obrócisz”. To było przypomnienie prawdy o nieuniknionej konieczności śmierci, o odpowiedzialności
za własne życie. W pierwszą niedzielę
Wielkiego Postu słyszymy inne słowa:
„nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. To przypomina nam prawdę o zmartwychwstaniu, o życiu.
Według Koranu – świętej księgi Islamu Allach uczynił pustynię – wypędził z pewnych miejsc ludzi, zwierzęta
i wyczyścił je z roślin – żeby mieć miejsce do spokojnego odpoczynku, żeby
było miejsce pokoju, aby on mógł zejść

W naszej wspólnocie

„Budujcie cywilizację miłości!”

I Komunia Św.
W
Program rekolekcji
Niedziela – 21.03.

godz. 8.30 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Poniedziałek – 22.03.

godz. 17.30 – Nauka stanowa dla kobiet
godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 19.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn

Wtorek – 23.03.

godz. 17.30 – Nauka dla dzieci
godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 19.00 – Spotkanie z Parafialnymi
Grupami Dorosłych

Wielkanoc

Środa – 24.03.

SAKRAMENT POKUTY od 8.30 do 10.00;
10.30 do 12.00; 14.30 do 16.00;
16.30 do 18.00
godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 19.00 – Spotkanie dla młodzieży

tym roku, podobnie jak w poprzednim, nasza wspólnota parafialna będzie wspomagać modlitwą dzieci przygotowujące się do I Spowiedzi
i Komunii Świętej oraz ich rodziny. Każdego dnia przez 35 dni przed tą
uroczystością będziemy modlić się po Mszy św. za inne dziecko. Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami według poniższego kalendarium:
28 kwietnia – Gabriela Rędziniak
3 kwietnia – Aleksandra Tymczyszyn
29 kwietnia – Andrzej Świętek
4 kwietnia – Honorata Paluch (11.30)
30 kwietnia – Klaudia Frąś
5 kwietnia – Michał Azierski (11.30)
1 maja – Julia Matyjewicz
6 kwietnia – Michał Miklas
2 maja – Tomasz Pantoł (godz. 11.30)
7 kwietnia – Anna Cieśla
3 maja – Dominika Podkowa (godz. 11.30)
8 kwietnia – Jakub Ciepiela
4 maja – Aleksandra Tymczyszyn
9 kwietnia – Dawid Gieras
5 maja – Magdalena Duś
10 kwietnia – Adam Jaracz
6 maja – Aleksandra Kącka
11 kwietnia – Kacper Kita (11.30)
7 maja – Weronika Kmiecik
12 kwietnia – Bartłomiej Kokot
8 maja –	spowiedź święta dzieci i ich
13 kwietnia – Filip Komorowski
rodzin (od godziny 9.00)
14 kwietnia – Agata Kopeć
9 maja –	Uroczystość I Komunii Świętej
15 kwietnia – Sylwia Kryza
godz. 11.30 (dzieci gromadzą się
16 kwietnia – Natalia Łach
przed kościołem 20 min. przed
17 kwietnia – Andrzej Różański
mszą)
18 kwietnia – Natalia Skóra (11.30)
19 kwietnia – Natalia Styczeń
20 kwietnia – Katarzyna Biernat
21 kwietnia – Mateusz Gapis
22 kwietnia – Krystian Kurzeja
23 kwietnia – Wojciech Kwinta
24 kwietnia – Kaja Toroń
25 kwietnia – Kamila Wochal (11.30)
26 kwietnia – Aleksandra Gancarczyk
27 kwietnia – Jakub Nawrocki

Pewnego razu zapytano światowej sławy kompozytora: „Czemu pan zawdzięcza swoje osiągnięcia muzyczne?” – „W całym życiu przy tworzeniu utworów muzycznych trzymałem się jednego: z Bogiem je zaczynałem i zawsze ze słowami: „Chwała Bogu"
je kończyłem” – odpowiedział wielki kompozytor.
Zapraszam na Rekolekcje Wielkopostne w dniach od 21 do 24 marca 2010 r. Rozpoczniemy je w Dzień Pański i w Wigilię Uroczystości Zwiastowania Pańskiego zakończymy. Niech ten czas będzie naszym odnowieniem wiary, odnowieniem obrazu Boga
Stwórcy jaki nosimy w naszym sercu. Proszę o modlitwę w intencji rekolekcji i otaczam modlitwą Księdza Proboszcza Edwarda
i całą Waszą Wspólnotę Parafialną.
Ks. Paweł Gawron
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„Budujcie cywilizację miłości!”

intencje Mszy św.

10 maja –	za rodziców
dzieci I-komunijnych
11 maja – za rodziców chrzestnych
12 maja – za rodzeństwo
13 maja – za dziadków
14 maja –	za nauczycieli, wychowawców
i katechetów
15 maja – za dzieci I-komunijne

Sakrament Chrztu
przyjęli
– Natasza Taborska, c. Szymona i Anny
z d. Ziencik
– Maciej Marek Frankiewicz, s. Marka
i Suliki z d. Salei
– Milena Katarzyna Trzepla, c. Radosława i Katarzyny z d. Trzcionka
– Amelia Zuzanna Nitek, c. Marcina i Katarzyny z d. Drąg
– Liwia Wiktoria Jagła, c. Roberta i Julity
z d. Statutaite
– Natalia Karina Piepióra, c. Mariusza
i Marzeny z d. Dorynek
– Marcel Mirosław Grabowski, s. Łukasza i Dominiki z d. Chrobot
– Klara Krystyna Szostek, c. Adama i Katarzyny z d. Siwek
– Karolina Maja Kowalczyk, c. Janusza
i Agaty z d. Dąbroś
Z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu
Świętego składamy tym dzieciom z serca płynące życzenia. Niech ich życie będzie mądre, dobre i piękne, pełne Bożego
światła i radości.

Kalendarium

5 III – I Piątek Miesiąca – odwiedziny u chorych od 8.30, spowiedź św. od 17.00
6 III – I Sobota Miesiąca
7 III –	III Niedziela Wielkiego Postu
14 III –	IV Niedziela Wielkiego Postu
19 III – Św. Józefa Oblubieńca
21 III –	V Niedziela Wielkiego Postu – początek Rekolekcji Wielkopostnych
25 III –	Zwiastowanie Pańskie
28 III –	Niedziela Palmowa – konkurs palm po Mszy o godz. 11.30
1 IV –	Wielki Czwartek – Msza św. w intencji parafian, którzy przyjęli księdza
po kolędzie
2 IV –	Wielki Piątek (V rocznica śmierci Jana Pawła II)
3 IV –	Wielka Sobota
4 IV – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
5 IV –	Poniedziałek Wielkanocny
11 IV –	Święto Bożego Miłosierdzia
18 IV – III Niedziela Wielkanocna
23 IV – Św. Wojciecha – Patrona Polski
28 IV –	IV Niedziela Wielkanocna
1 V – I Sobota Miesiąca
2 V –	V Niedziela Wielkanocna
3 V – NMP Królowej Polski
7 V –	I Piątek Miesiąca – odwiedziny u chorych od 8.30, spowiedź św. od 17.00
8 V –	NMP Łaskawej, Św. Stanisława Patrona Polski – spowiedź dzieci I Komunijnych
9 V –	IV Niedziela Wielkanocna
		8.30 – Msza św. dla wszystkich
		11.30 – I Komunia św.
		13.30 – Msza św. dla wszystkich (dodatkowa)
		18.00 – Msza św. dla wszystkich
13 V – Matki Bożej Fatimskiej
16 V – Wniebowstąpienie Pańskie
23 V – Zesłanie Ducha Świętego
24 V – NMP Wspomożycielki Wiernych
30 V – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
31 V – Nawiedzenie NMP

Sakramentalny związek
małżeński zawarli
– Marcin Maciejewski i Hanna Barbara
Brząkali
– Mariusz Fiema i Agnieszka Gawor
Ten dzień to szczególna chwila, w której
każdy z nas może się przekonać, jak cenna i piękna może być prawdziwa miłość.
Dlatego tak serdecznie życzymy Wam, aby
szczęście i miłość trwały przez całe Wasze
wspólne życie.

Zmarli z naszej
wspólnoty parafialnej

Nabożeństwa
Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17.30, potem Msza św.
o godz. 18.00 z Koronką do Miłosierdzia Bożego.

– Marian Langier
– Maria Skocz

Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.00.

Żyli wśród nas na ziemi, teraz żyją w naszych sercach, aż do ponownego spotkania w Niebie.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 21.00 modlimy się w rodzinach o kanonizację Papieża Jana Pawła II.

Nabożeństwa majowe – codziennie przez cały maj o godz. 17.30.

Każda pierwsza niedziela miesiąca w naszej parafii to dzień szczególnej ofiary
i modlitwy o duchowy i materialny rozwój parafii.
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Wielkanoc

Biały Tydzień

W naszej wspólnocie

W naszej wspólnocie

„Budujcie cywilizację miłości!”

Jasełka
europejskie

17

stycznia 2010 r. po Mszach św.
o godz. 8.30 i 11.30 po raz kolejny mogliśmy obejrzeć „Jasełka
parafialne”, które odegrały dziewczynki
ze scholi parafialnej pod kierunkiem siostry Ireny. Pomysłodawcy zrezygnowali
w tym roku z konwencjonalnej formuły aniołków, pasterzy, trzech króli. Myślą przewodnią tegorocznych jasełek
była prawda, że do Jezusa można dojść
jedynie poprzez drugiego człowieka,
pochylenie się nad nim i pomoc w jego
trudnościach i potrzebach. Siostra Irena, która była „mózgiem” całego przedsięwzięcia, zaznacza, że rozszerzeniem
przesłania inscenizacji było zauważenie
chrześcijańskich korzeni poszczególnych krajów Europy. Przygotowania do
odegrania jasełek rozpoczęły się już we
wrześniu! Dla samych dziewczynek było
to duże przeżycie, tak jak i dla samych
rodziców, którzy włożyli wiele wysiłku w zorganizowanie przedstawienia.
To oni wspierali swoje dzieci, pomaga-

li w nauce skomplikowanych ról oraz
przygotowali stroje i rekwizyty, bez których jasełka nie miałyby tak wyrazistej
wymowy. Na szczególne wyróżnienie
zasługują Karolina Nakielska i Monika
Korabik-Bochenek, które wspomagały
siostrę Irenę w przygotowaniu tak profesjonalnego występu. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
tak udanych jasełek, które spodobały
się dzieciom, a u dorosłych wzbudziły
głębszą refleksję. Życzymy kolejnych tak
udanych inscenizacji, wciąż nowych pomysłów i wytrwałości. Szczęść Boże.
W Jasełkach wystąpiły: Ola Broda,
Julia Grzyb, Anna Cieśla, Katarzyna Biernat, Natalia Styczeń, Agata Kopeć, Sylwia Kryza, Julia Trzos, Edyta Dziad, Justyna Dziad, Małgorzata Mleko, Izabela
Wójcik, Magdalena Wójcik, Weronika
Motyka, Natalia Motyka, Dominika Kopeć, Anna Kozik, Paulina Wochal, Kamila
Wochal i Weronika Stanek.
Redakcja

Konkurs wygrali!
Anna Cieśla, Natalia Styczeń, Agata Kopeć i Sylwia Kryza zajęły I miejsce w kategorii zespołów młodszych na IV Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Suchorabie. Dziewczynki śpiewają w naszej parafialnej scholi młodszej, tym większa zapewne radość siostry Ireny oraz Karoliny i Moniki, które pracują z dziewczynkami.
Ale to nie wszystko! Mamy też zwycięzcę w kategorii solistów młodszych! To nasz
parafianin Bartek Kokot.
Całej piątce serdecznie gratulujemy!
Redakcja

Parafialna strona internetowa

Z

przyjemnością informujemy, że nasza Parafia ma swoją stronę internetową.
Można tam zajrzeć, aby zobaczyć zdjęcia z historii budowy kościoła oraz z bieżących wydarzeń parafialnych. Tam też znajdziecie kolejne numery „Zwiastuna Różańcowego”, informacje o parafii, ogłoszenia parafialne z ostatniej niedzieli
oraz intencje mszy św. Zapraszamy na:

www.parafiajazy.pl
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Dzień

życia

konsekrowanego

2 II w Dniu Ofiarowania Pańskiego mieliśmy okazję podziękować siostrom
pracującym w naszej parafii i w parafii
X Tysięcy Męczenników za ich codzienny
trud i modlitwę. W tym dniu, który jest
również Dniem Życia Konsekrowanego,
siostry odnowiły swoje przyrzeczenia
podczas wieczornej Mszy św. Liturgię
uświetnił śpiew chóru Cantata, który po
zakończeniu eucharystii dał piękny koncert kolęd i pastorałek.

„Budujcie cywilizację miłości!”

W naszej wspólnocie

Piękne przeżywanie Adwentu

Ś

więta, święta i po świętach – mówili niektórzy – i po co
tyle zachodu i przygotowań dla dwóch dni. Na szczęście
dla wielu z nas, którzy przeżywaliśmy okres radosnego
oczekiwania adwentowego, święta trwały prawie cały miesiąc.
W tym roku Adwent przeżywaliśmy, przygotowując się na
przyjście Jezusa razem z Aniołami. Początek Adwentu to przecież spotkanie Maryi z Aniołem. Koniec natomiast, to spotkanie Aniołów z pasterzami. My chcieliśmy wypełnić jako „aniołowie” przestrzeń pomiędzy tymi anielskimi spotkaniami.
W nabożeństwach roratnich regularnie uczestniczyło około 50 dzieci, a czasem było ich nawet 80. Codziennie wszystkie
szły dumnie z zapalonymi lampionami w procesji rozpoczynającej Mszę św. Potem aktywnie słuchały krótkich opowiadań
o Aniołach, przytaczanych w ramach kazania. Niespodzianką
dla nich była możliwość obejrzenia filmu o Bożym Narodzeniu
i zrobienie sobie zdjęcia w stroju anioła, które to zdjęcia ozdobiły później naszą oryginalną choinkę. Nie sposób było też nie
zorganizować konkursu lampionów.
Nagrodą za najpiękniejszy lampion była książka i film –
oczywiście o aniołach. Wszystkie dzieci, które uczestniczyły
w konkursie otrzymały słodycze jako nagrody pocieszenia.
Bardzo dziękuję dzieciom, a przez nie rodzicom za liczny
i wytrwały udział w adwentowych roratach.
Ks. Edward Bąbol

Pasterka

T

ym razem na naszą Pasterkę sfrunęły chyba wszystkie
pobliskie anioły. Było więc biało, uroczyście i radośnie,
bo przecież narodził się nam Zbawiciel. Sądząc po ilości
wiernych w świątyni „narodził” się w bardzo wielu sercach. Zaskakująca była ilość małych dzieci, które o tej porze powinny
już spać, usprawiedliwia je tylko to, że były tak anielsko pięknie przebrane. Ks. Proboszcz wygłosił dobre (bo jak sam twierdzi krótkie), dla słuchających „życiowe” kazanie. Tylko osiołek
usnął (nie wytrzymując trudów czuwania). W trakcie całej liturgii dało się odczuć dużą „Bożą energię” przybyłych, spotęgowaną całorocznym oczekiwaniem. Msza św. zakończyła się
błogosławieństwem i widowiskowym pokazem sztucznych
ogni, zorganizowanym przez niezawodnego (od lat) pana
Marka Ślusarczyka.

Wizyta św. Mikołaja

6

grudnia wszystkie dzieci (dorośli również) czekali na św.
Biskupa i doczekali się! Przybył po Mszy św. o godz. 11.30
i przed kościołem rozpoczął rozmowy z dziećmi i rozdawanie słodkości. Chętnych było tak wielu, że święty rozdał
wszystkie słodycze, które przywiózł. Serdecznie dziękujemy
św. Mikołajowi oraz wszystkim, którzy mu pomagali i oczywiście zapraszamy za rok. Na pewno będziemy czekać!

Stacja VIII
Nic nie zrozumieliśmy z tej Drogi!
Daliśmy się zwieść
pozorowi faktów…
Sąd się odbył
(nie był jednak sądem
ale Od-kupieniem)
Płaczące niewiasty
nieskończenie bardziej
potrzebują pocieszenia
niż Ty
Król
kiedy gest po geście
czynisz wszystko nowe
Niedziela Palmowa 2009
Jagna Prokop
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W naszej wspólnocie

Z życia parafii

Podsumowanie
sobą dane z ubiegłego roku. Dla porównania będę je podawał w nawiasach.
Najpierw udział w niedzielnej Mszy
świętej. Na terenie parafii mieszka ponad 1500 osób. W niedzielę ogólnopolskiego liczenia na Mszach świętych
w naszym kościele było 747 osób (671).
Do Komunii św. przystąpiło 245 osób
(220). Niewątpliwie najradośniejsza wiadomość to ta, że w tym roku rozdaliśmy
więcej Komunii świętych, to jest ponad
31 000, a w ubiegłym roku ponad 24 000.
Bogu niech będą dzięki.

Adwent

Sakramenty święte udzielone w naszej wspólnocie
parafialnej:

Podsumowanie Roku Pańskiego 2009 w Parafii Matki Bożej Różańcowej Niepołomice – Jazy.
Razem z naszą Patronką Matką Bożą
Różańcową dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za kończący się rok. Matko
Różańcowa, przedstaw Swojemu Synowi nasze radości, smutki, powody do
chwały, chwile uroczyste i smutne.
Boże, przyjmij to dziękczynienie naszej wspólnoty parafialnej za Twoje łaski,
przebacz Ojcze miłosierny nasze grzechy, pobłogosław nam w Nowym Roku.
Myśląc o całorocznej pracy w Parafii
najpierw chcemy wyrazić dużą wdzięczność księdzu Jackowi za pomoc w spowiedzi, przy rozdawaniu Komunii św.
i odprawianiu Mszy św. oraz wszelką
służbę – radą i modlitwą. Podobne podziękowania ks. Czesławowi i diakonowi
Przemkowi. Są u nas wtedy, gdy mogą
być, mają bowiem swoje prace i zadania.
Wdzięczny jestem i codziennie modlę
się w Brewiarzu za Was parafian. Szczególnie dziękuję tej grupie, na którą zawsze można liczyć. Oni dla naszego
wspólnego dobra poświęcają swój czas
i siły. Pisząc to sprawozdanie mam przed
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– Sakrament Chrztu świętego przyjęło
38 dzieci, 6 spoza parafii (24)
– Sakramentem Małżeństwa połączyło
się 19 par, 8 spoza parafii (16)
– Pożegnaliśmy 23 osoby, które odeszły
do wieczności (17)
– W Pierwszej Spowiedzi i Komunii
świętej uczestniczyło 26 dzieci
– Na poziomie pierwszych klas gimnazjalnych przygotowanie do Bierzmowania rozpoczęło 24 uczniów.
Z ważnych wydarzeń religijnych trzeba przypomnieć rekolekcje wielkopostne, wygłoszone przez księdza Jana Lisa,
salezjanina, proboszcza ze Staniątek
i liczny udział parafian. W nadchodzącym roku rekolekcje będzie prowadził
ks. dr Paweł Gawron, wizytator katechetyczny.
Trzeba podkreślić bardzo uroczyste,
liczne przeżywanie najważniejszych
dni w roku liturgicznym, czyli Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej
Nocy Zmartwychwstania.
Dziękuję rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za pomoc przy organizacji dnia pierwszej spowiedzi i Komunii
św., oraz Paniom Małgorzacie i Beacie za
przygotowanie śpiewów, a panu Wojciechowi za dekoracje.
Tradycyjnie z dużym udziałem i dużą
pomocą parafian świętowaliśmy po raz
dziewiąty Parafialne Święto Dnia Matki.
To taki nasz znak firmowy. Nasza marka
i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
Dzień Bożego Ciała był beze mnie i tu
okazało się, jak jesteście dobrze zorganizowani i zaangażowani. Byłem z tego
dumny i wzruszony.

Październik to nasz miesiąc, mamy
wtedy nasz parafialny odpust, w tym
roku prowadził go ksiądz prałat Jan
Franczak, a my mogliśmy poświęcić dwa
dzwony („Maria” i „Brat Albert”) i świętować pierwszą rocznicę powstania naszej
parafii uroczystą procesją.
Przez Dzień Wszystkich Świętych
i modlitwy wypominkowe przeszliśmy
do Czasu Adwentu. Przeżywaliśmy Adwent z Aniołami. Dzielne i wytrwałe
dzieci w liczbie około 30, w anielskich
strojach były na Pasterce. Te ostatnie
świąteczne dni są chyba jeszcze w Waszej pamięci i nie trzeba ich przypominać.
Materialna strona naszej parafii to dalsze prace przy budowie naszego kościoła i jego ozdabianiu. Można je było kontynuować dzięki Waszym ofiarom.
Niedzielne składki w naszym kościele
w mijającym roku to 105 190 zł. (106 303
zł). Ostatnie już ofiary z parafii Kłaj, Zabierzów B., Podłęże, Wola Batorska,
Niepołomice to 15 500 zł. (32 000). Ofiary składane w kopertach, głównie przy
okazji kolędy to 14 200 zł (9 300). Składki
na ślubach i pogrzebach 7 500 zł. Ofiary
od sprzątających kościół 12 300 zł. Dochód z Loterii fantowej z Dni Niepołomic
i z odpustu 17 900. Sprzedaż cegły klinkierowej gminie za 16 800 zł i osobom
prywatnym za 3 000 zł. Z Dni Niepołomic Gmina przekazała naszej parafii na
dzwony 52 000 zł. Pożyczyliśmy z parafii
św. Jana Kantego 30 000 zł. Razem więc
mieliśmy 274 390 zł (216 253 zł).

Główne wydatki to:
– Kamienna elewacja zachodnia 150 m
kwadratowych, kosztowała 102 000 zł.
– Kostka wokół i przed kościołem 1 350
m kwadratowych kosztowała 100 000
zł.
– Przygotowanie mieszkania nad zakrystią – 21 000 zł.
– Opłaty za gaz 13 891 zł (9 669 zł).
– Opłaty za prąd 4 237 zł (2 579 zł).
– Opłaty za wodę 515 zł (311 zł).
– Wykonanie alarmów i opłaty 4 451 zł.
– Wpłaty do Kurii na Seminarium, Bratnią Pomoc Kapłańską, Misje i materiały duszpasterskie – 6 489 zł.
– Akcje charytatywne:
* poszkodowani w powodzi – 1 620 zł,

Z życia parafii
część zostaje. Chciałbym też zorganizować Krąg Biblijny, głównie dla młodzieży. Zachęcać do grup modlitewnych
i spotkań adoracyjnych. Zadania materialne to wykonać ambonkę, chrzcielnicę, sedilia, lichtarze, przynajmniej część
ławek, konfesjonały, klęczniki, katafalk.
Dokończyć kaplicę papieża Jana Pawła II
na kanonizację. Może uda się rozpocząć
malowanie Kościoła i elewację.
Do tegorocznych sukcesów zaliczyłbym organizację Bożego Ciała, Dnia Matki, Pierwszej Komunii, Odpustu i Świąt.
Dobry przebieg sprzątania Kościoła według ulic, wydawanie Gazetki Parafialnej
i pomoc misjom. Paniom i panom, których znacie, a którzy swoim zaangażowaniem, pracą i poświęceniem nadają
charakter naszej Wspólnocie, jeszcze raz
w imieniu wszystkich dziękuję. Za każdą
modlitwę, ofiarę i pracę dziękuję oddając je na chwałę Boga i Jego Matki. Jeśli
komuś zawiniłem, przepraszam i proszę
o przebaczenie, tak jak i ja z serca wybaczam.
Nasza Patronko, Matko Boża Różańcowa prowadź nasza parafię przez radości
i smutki aż do chwały Nieba.

Adwent

* zakony klauzurowe – 400 zł,
* paczki na Wielkanoc – 1 000 zł,
* paczki na Boże Narodzenie – 720 zł,
* na misje na Madagaskarze – 4 260 zł,
* na akcje SOS – 1 000 zł,
* na PAT – 800 zł.
– Na potrzeby Liturgii i wystroju Kościoła – 4 700 zł (4 200 zł).
– Dębowe rzeźby Jezusa na Krzyżu, patronki Matki Bożej Różańcowej i św.
Józefa – 19 000 zł.
Wydatki wyniosły w sumie 286 083 zł.
Mieliśmy też szczęśliwy dzień zamontowania Tabernakulum – 24 marca 2009 r. Zamontowaliśmy też rzeźby
wykonane przez znanego artystę, pana
Józka Nowaka, wykonane unikalną metodą. Był też dzień montażu dwutonowego, kamiennego ołtarza.
Często pamiętamy w modlitwie
o chorych. W pierwsze piątki miesiąca
odwiedzam około 20 z nich ze spowiedzią i Komunią św. Byliśmy też u nich
z aniołkiem i świętym Mikołajem. Przekażcie im życzenia zdrowia, życzliwości
otoczenia, siły i wiary. Dużą pomoc dla
parafii stanowią Ci, którzy według wyznaczonych ulic, przychodzą, aby przygotować kościół na niedzielę. Jest 35
grup sprzątających. Dziękuję zespołowi
Gazetki Parafialnej. Z okazji pierwszej
rocznicy powstania życzymy nowych
pomocników i wytrwałości w pracy.
Dziękujemy za 4 dobre numery Zwiastuna Różańcowego w bardzo dobrej szacie graficznej.
Za wspieranie pracy modlitwą podziękowania dla Róż Różańcowych – św.
Karola, św. Rodziny i Matki Bożej Częstochowskiej. Podziękowania również za
modlitwę tym, którzy przychodzili na
wieczorne adoracje w czwartki. Chcę
także wymienić i podziękować za pomoc ministrantom, lektorom, panom
lektorom, kościelnemu, organiście, siostrom i paniom prowadzącym młodszą
scholę, starszej scholi. Za pracę przy
księgowaniu wpływów i wydatków
dziękujemy pani Ślusarczyk. Za dokumentowanie parafialnych wydarzeń
dziękujemy panu Mirosławowi Henke
i pani Patrycji Kukułce. Mamy też dzięki
państwu Buczkom swoją stronę internetową www.parafiajazy.pl.
Zadania na przyszły rok to zwiększenie czytelnictwa prasy religijnej, bo
kilkanaście egzemplarzy to za mało. Parafialnej gazetki wydajemy 350 egzemplarzy – tyle ile jest domów, niestety

W naszej wspólnocie

Fiat, Magnificat, Stabat
Ciekawostki:
– Każdy z uczestników Mszy św. niedzielnych przyjmował Komunię świętą 41 razy w ciągu roku.
– Kościelny 53 razy chodził po składce
zbierając na naszą parafię. Dziewięć
razy chodził po składce zbierając na
inne cele. Ministranci pięć razy stali
przed Kościołem z puszkami. Średnia
składka niedzielna to 1 985 zł., co daje
średnio 3 zł na osobę.
– Średnia długość życia w naszej parafii
to tylko 61,5 roku.

Nowi w rodzinie ministrantów

W

pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, do grona
ministrantów zostali przyjęci
chłopcy, którzy od września do tej służby się przygotowywali. Wszyscy byli
bardzo przejęci tą chwilą, ale spisali się
dobrze i nie zawiedli odpowiedzialnego
za ich przygotowanie diakona Przemka. Widzimy ich już pełniących służbę
w trakcie liturgii i można powiedzieć,
że korzystając czasem ze wskazówek
starszych kolegów, radzą sobie bardzo
dobrze. Życzymy im, aby byli pomocni
nie tylko w kościele, ale i w swoim środowisku szkolnym i w swoich rodzinach.
Szczęść Boże.
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Wielcy święci

Proboszcz z Ars

Wielkanoc

Proboszcz
J

an Maria Vianney urodził się 8
maja 1786 r. w Dardilly koło Lyonu we Francji w rodzinie ubogich
wieśniaków Mateusza i Marii Beluze. Dorastał w czasach rewolucji francuskiej,
która podporządkowała Kościół państwu. Nie mógł chodzić ani do szkoły,
ani do kościoła. Pierwszą Komunię Świętą przyjął potajemnie, w szopie. Dopiero
w wieku 17 lat rozpoczął naukę w szkole
podstawowej i nauczył się pisać, czytać
i liczyć. Po czterech latach rozpoczął
szkołę średnią, a po jej ukończeniu wstąpił do niższego seminarium duchownego, gdzie z powodu złego stanu zdrowia
oraz słabego przygotowania i wieloletniego opóźnienia w stosunku do innych seminarzystów miał duże trudności z nauką. Wytrwał jednak i dostał się
do wyższego seminarium duchownego.
Tu już zupełnie sobie nie radził, co powodowało, że przełożeni namawiali go
do rezygnacji. Vianney wytrwał jednak
w swojej decyzji, w czym wspierał go
przyjaciel – proboszcz z Ecully, ksiądz
Balley. W 1815 r. otrzymał więc święcenia
kapłańskie. Następne trzy lata pracował
jako wikary w Ecully. Jan nie był księdzem pokazowym – głosił schematyczne kazania, jąkał się i często gubił wątki.
Jednak dotkliwy brak kapłanów sprawił,
że wkrótce został proboszczem w parafii
Ars.
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Dotarł do Ars, małej wioski, w której
mieszkało 230 osób. Biskup ostrzegł go,
że zastanie tam niełatwą sytuację religijną:
„Nie ma w tej parafii wielkiej miłości
Boga; będzie z tym ksiądz miał do czynienia”.
Niektórzy twierdzili, że tam ludzie
różnią się od zwierząt jedynie tym, że są
ochrzczeni. Był więc w pełni świadom,
że miał tam ucieleśniać obecność Chrystusa świadcząc o Jego zbawczej delikatności:
„Boże mój, daj mi nawrócenie mojej
parafii; gotów jestem cierpieć wszystko
co zechcesz Panie, przez całe me życie!”
– to z tą właśnie modlitwą rozpoczynał
swą misję. Nawróceniu swojej parafii
Święty Proboszcz poświęcił się z całych
sił, myśląc nade wszystko o chrześcijańskiej formacji powierzonego mu ludu. Na
początku na Msze święte przychodziło
zaledwie kilka osób, ale z czasem ksiądz
Jan znalazł drogę i do pozostałych, gdyż
sam znał biedę z domu rodzinnego. Oni
też zaufali księdzu, który ciągle pościł,
spał na gołych deskach i tak jak oni nic
nie miał. Powoli liczba osób chodzących
do kościoła i przystępujących do sakramentów zaczęła rosnąć.
Potrafił on także aktywnie „zamieszkiwać” na całym terytorium swojej pa-

rafii: systematycznie odwiedzał chorych
i rodziny: organizował misje ludowe
i święta patronalne; zbierał i rozporządzał
pieniędzmi na swe dzieła charytatywne
i misyjne; upiększał swój kościół i obdarzał go wyposażeniem sakralnym; zajmował się sierotami z założonego przez
siebie instytutu „Providence” oraz ich
wychowawczyniami; interesował się wykształceniem dzieci; tworzył konfraternie
i wzywał świeckich do współpracy.
Święty Proboszcz pouczał swoich parafian świadectwem swego życia. Z jego
przykładu wierni uczyli się modlitwy,
chętnie pozostając przed tabernakulum,
by odwiedzić Jezusa Eucharystycznego.
„Nie trzeba wiele mówić, by dobrze się
modlić – wyjaśniał im Proboszcz – wiadomo, że tam, w świętym tabernakulum jest
Jezus, otwórzmy Mu serce, radujmy się
Jego świętą obecnością. To jest najlepsza
modlitwa.”
Zachęcał: „Bracia moi, przyjdźcie do
Komunii, przyjdźcie do Jezusa. Przyjdźcie
by Nim żyć, abyście z Nim mogli żyć…
To prawda, że nie jesteście tego godni,
ale Jego potrzebujecie!”
Takie wychowanie wiernych do obecności eucharystycznej i do Komunii zyskiwało szczególną skuteczność, kiedy
wierni widzieli jak celebruje Najświętszą
Ofiarę Mszy św. Ten, kto w niej uczestni-

Proboszcz z Ars
czył, mówił, że „nie można było znaleźć
osoby, która mogłaby lepiej wyrażać
ad orację […] jak zakochany kontemplował Hostię.”
Mówił, że „wszystkie nagromadzone
dobre dzieła nie mogą się równać ofierze Mszy św., ponieważ są one dziełami
ludzi, podczas gdy Msza św. jest dziełem
Boga.”
Był przekonany, że od Mszy św. zależy cała żarliwość życia kapłańskiego.
To osobiste utożsamienie z Ofiarą Krzyżową prowadziło go – jednym poruszeniem wewnętrznym – od ołtarza do konfesjonału.
We Francji w czasach Świętego Proboszcza spowiedź nie była ani łatwiejsza, ani też częstsza niż dzisiaj, biorąc

Nie tylko rozgrzeszał, ale także pomagał
wzrastać do dobra. Kilkakrotnie pokutował za swoich penitentów. Według
osób, które znały go bliżej, oprócz naturalnych cierpień fizycznych doświadczał
też cierpień nadprzyrodzonych w postaci dręczeń demonicznych. Mówiono
wówczas, że Ars stało się „wielkim szpitalem dusz”. Sam ks. Jan tłumaczył, że
„to nie grzesznik powraca do Boga, by
prosić Go o przebaczenie, lecz sam Bóg,
który biegnie za grzesznikiem i sprawia,
że zwraca się on do Niego.
Ów dobry Zbawiciel jest tak pełen
miłości, że wszędzie nas szuka.”
Proboszcz z Ars potrafił w swoim czasie przekształcać serce i życie tak wielu
osób, gdyż udało mu się ukazać im mi-

Wielcy święci
nia parafią, bo czuł się niegodny.
Mimo to, przykładnie posłuszny,
zawsze pozostawał na swoim stanowisku, gdyż pożerała go apostolska pasja o zbawienie dusz.
Starał się całkowicie przystawać do
swego powołania i misji, poprzez surową ascezę. Powściągał ciało, przez
czuwania i posty, aby nie stawiało
przeszkód jego kapłańskiej duszy.
Nie unikał umartwienia siebie dla
dobra powierzonych mu dusz oraz
by przyczynić się do wynagrodzenia tak wielu grzechów wysłuchanych
na spowiedzi.
Wyjaśniał współbratu w kapłaństwie:
„Powiem tobie jaką mam receptę:
daję grzesznikom niewielką pokutę,

pod uwagę, że rewolucyjna zawierucha na długo przytłumiła
praktykę religijną. On jednak starał się na wszelki
sposób, przez kaznodziejstwo i przekonującą radę, umożliwić
swym parafianom
odkrycie znaczenia i piękna sakramentalnej Pokuty.
Wkrótce
zaczęła
się szerzyć sława
Vianney’a jako niezwykłego
spowiednika, który
ma dar czytania
w ludzkich sumieniach i przepowiadania
przyszłości.
Spowodowało to masowe wizyty w jego parafii
tłumów penitentów, którzy przybywali nawet z odległych miejscowości, celem
odbycia spowiedzi. Vianney
spędzał w konfesjonale od 13 do 17 godzin dziennie. Przyjmuje się, że w ciągu
czterdziestu lat pełnienia funkcji proboszcza wysłuchał około miliona spowiedzi. Cierpiąc zmęczenie, głód i choroby nie zwalniał tempa swojej pracy.

a resztę czynię za nich sam.”
Ponad konkretne pokuty, którym
poddawał się Proboszcz z Ars, dla
wszystkich kapłanów ma znaczenie istota jego nauczania: dusze zostały nabyte
drogocenną krwią Chrystusa zaś kapłan
nie może poświęcić się ich zbawieniu,
jeśli odmawia osobistego uczestnictwa
w „wielkiej cenie” odkupienia.
Wyniszczony chorobami i ascezą
zmarł 4 VIII 1859 r. po 41 latach pobytu
w Ars. Został beatyfikowany w roku 1905
przez papieża Piusa X, natomiast Pius XI
kanonizował go w roku 1925 i w cztery lata później ogłosił św. Jana Marię
Vianney’a patronem wszystkich proboszczów Kościoła Katolickiego.

łosierną miłość Pana. Przez sakramenty
i słowo swego Jezusa Jan Maria Vianney
potrafił budować swój lud, mimo że często drżał, przekonany o swojej osobistej
niewystarczalności, tak bardzo, że wiele razy chciał zrezygnować z kierowa-
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Wielkanoc

wierny do śmierci

Wspólnoty parafii

Siostry

Siostry

Pójdź za Mną i nieś Imię

Wielkanoc

W

idzimy je w kościele wśród
dzieci i gdy prowadzą do świątyni niewidomych. Uczą nasze
dzieci języka angielskiego, ale zagadnięte chętnie rozmawiają z każdym, kto
tej rozmowy potrzebuje. Siostra Irena
i siostra Teresa – nasze Siostry Karolanki.
Skąd są, dlaczego się tu pojawiły i czym
się zajmują w Domu Bożego Narodzenia
i w naszej parafii? Postanowiliśmy spytać
o to ks. Jacka Ponikowskiego – opiekuna
niewidomych.
– Jak to się stało, że to właśnie te, a nie
inne siostry tutaj trafiły?

natknąłem się na ogłoszenie Zgromadzenia sióstr Karolanek. Zatelefonowałem więc pod wskazany numer, pytając
czy mogę z kimś o tej kwestii porozmawiać. Odesłano mnie do Łodzi, gdzie
mieszka siostra odpowiedzialna za sprawy Zgromadzenia w Polsce. Okazało się,
że miejsce przebywania sióstr jest mi
doskonale znane, ponieważ właśnie tam
prowadziłem kiedyś rekolekcje i znam
tamtejszego proboszcza. Dzwonię więc
do niego i pytam czy mógłby zorganizować spotkanie z siostrami, gdyż zna
sytuację naszego domu i może wstęp-

Ks. Jacek: W czasie rekolekcji przeprowadzanych z okazji 400-lecia istnienia obrazu św. Karola Boromeusza
w Niepołomicach wpadła mi w rękę
„Niedziela”, a w niej ogłoszenie o siostrach św. Karola Boromeusza, które
zapraszały na rekolekcje dla dziewcząt
z adresem w Częstochowie i numerem
telefonu. W tym czasie zastanawiałem
się nad możliwością sprowadzenia do
naszego domu kogoś do pomocy, pomyślałem sobie, że może to nie jest
przypadek, że właśnie w takim czasie

nie przedstawić im propozycję pracy na
rzecz naszych niewidomych chłopców.
Siostry zdecydowały się tu przyjechać
i zobaczyć na własne oczy naszą placówkę. W związku z tym, że tak się to potoczyło, nie mam żadnych wątpliwości,
że to właśnie św. Karol Boromeusz miał
w tym swój udział.
– Jak ksiądz ocenia współpracę z siostrami?
Ks. J. Przez wiele lat byłem w Laskach, a tam u podstaw tego miejsca
była działalność Matki Elżbiety Czackiej,
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która przed wojną zakładając Laski miała, jak na owe czasy, bardzo nowoczesne,
niespotykane dotąd myślenie. Założyła
tamtejszą placówkę jako triuno na wzór
Trójcy Świętej, tzn. filarami stali się niewidomi, siostry zakonne i ludzie świeccy.
W latach międzywojennych ewenementem było to, że świeccy współpracowali z siostrami zakonnymi we wspólnym
działaniu i różnych współzależnościach.
Były takie działy i takie miejsca, w których siostra była kierownikiem osób
świeckich, ale były i takie działy, gdzie
było odwrotnie. To jest i funkcjonuje
do dnia dzisiejszego. Wydaje mi się, że
w takich pomysłach jak ten, gdy chodzi
o pomoc ludziom niepełnosprawnym
i służbę, obecność sióstr jest rzeczą ważną, zwłaszcza jeżeli są tu także i świeccy.
To jest wzajemne uzupełnianie, a jeżeli istotą miejsca jest duch wiary, to tym
bardziej siostry są potrzebne, ważne i ta
współpraca może być tylko ubogaceniem tych, którym się pomaga.
– Czy ksiądz znał wcześniej posłanie,
jakim kierują się siostry tego Zgromadzenia i czy wiedział ksiądz, że będą się mogły
w ogóle włączyć w posługę dla tej wspólnoty?
Ks. J. Początkowo nie. Dzwoniąc, nic
o nich nie wiedziałem, prócz nazwy, która mi się podobała i współgrała z właśnie przeżywanym świętem. Dopiero
później dowiedziałem się o charyzmacie Zgromadzenia, którym jest niesienie
pomocy potrzebującym i to w szeroko
pojętym zakresie posługi, a więc w tym
ich charyzmacie nasz dom się jak najbardziej mieścił.
– Czyli była to sprawa świętego Karola
i tyle?!
Ks. J. Tak, oczywiście!
– Jak wygląda praca sióstr w tym
domu? Czy wykonują konkretne, z góry
ustalone obowiązki?

Siostry

Wspólnoty parafii

Karolanki
Moje aż po krańce świata
a po prostu domem. W tym miejscu trzeba „mieć oczy dookoła głowy”, myśleć,
przewidywać, być otwartym i reagować
w zależności od zmieniającej się sytuacji,
a nie działać według schematycznych
procedur ośrodków opiekuńczych. Siostry więc przyjechały najpierw na trzytygodniowy rekonesans, aby przekonać
się, czy podołają. Potem zdecydowały
się tu przyjechać. Widząc ich pełne zaangażowanie i serce do tych chłopców,
zdecydowałem się przyjąć je do naszego
domu.
– Czy obecność kobiecej ręki, opiekuńczość, łagodność i kobieca wyrozumiałość
wpłynęły na emocjonalność bądź co bądź
męskiego grona mieszkańców domu?
Ks. J. Już wcześniej, gdy do naszego
domu przybyła pani Teresa, jej obecność
jako niewiasty, wniosła bardzo dużo dobra. Bo jeżeli to miejsce ma być domem,
to niewiasta w tym domu jest bardzo
potrzebna. Właśnie takie relacje matczyne wobec niewidomych chłopców,
równoważą mój często nadmiernie apodyktyczny charakter i pomagają ocieplić atmosferę i stworzyć z tego miejsca
prawdziwy dom. Przybycie sióstr tylko
to potwierdziło i wzmocniło.
– Widzimy jednak te siostry nie tylko
u księdza, ale i w kościele parafialnym ze
scholą, wiemy też, że uczą dzieci języka
angielskiego.
Ks. J. Tak. Od samego początku było
to naszym założeniem, by siostry mogły,
w możliwie szerokim zakresie, realizować swój zakonny charyzmat i oddziaływać na ludzi poprzez włączanie się w życie parafii. Oczywiście w takim zakresie,
by nie przyniosło to uszczerbku dla ich
głównego zadania.
Wszystko to, o czym opowiedział
nam ks. Jacek, jest dzisiaj możliwe dzięki innemu księdzu – Adrienowi Bresy –

proboszczowi Wez (niewielkiej miejscowości w Belgii w diecezji Tournai). On
to dostrzegając nie tylko postępującą
biedę materialną, ale i narastającą nędzę duchową parafian, jako gorliwy pa-

Wielkanoc

Ks. J. Obecność sióstr w ogóle wpisuje się w funkcjonowanie tego domu,
a tutaj, prócz pani, która gotuje obiady, to my wszyscy jesteśmy niejako do
wszystkiego. Wygląda to trochę podobnie jak w relacji rodziców do dzieci w normalnym domu, w którym obowiązki są podzielone pomiędzy ojca
i matkę bez wyraźnych granic. My jesteśmy tutaj wszyscy dla tych niewidomych, którzy mają się czuć użyteczni
i potrzebni. Siostry w to wszystko wchodzą bez ściśle określonego harmonogramu zajęć. Jesteśmy dla tych ludzi, którzy
wobec swoich różnorodnych schorzeń,
mają różne potrzeby.
– Jak wyglądałoby funkcjonowanie
domu, gdyby tych sióstr nie było?
Ks. J. Byłby to znaczący uszczerbek.
Obecnie działamy na granicy możliwości opieki nad niewidomymi i teraz
gdyby zabrakło kogokolwiek z opiekunów na dłuższy czas, czy też na stałe, to innym trudno byłoby wypełnić tę
lukę. Bez sióstr w ogóle nie bylibyśmy
w stanie obsłużyć obecnej ilości niewidomych, w związku z tym ich obecność
tutaj jest niezbędna.
– Jak siostry zostały przyjęte przez niewidomych chłopców?
Ks. J. Część z nich jest absolwentami
ośrodka w podwarszawskich Laskach,
więc byli przyzwyczajeni do codziennej
obecności sióstr i tymi doświadczeniami
podzielili się z innymi, dla których było
to nowym doświadczeniem. Była więc tu
duża doza otwartości z ich strony, zresztą oni w ogóle są bardzo ufni i otwarci na
relacje z innymi, życzliwymi im osobami.
Siostry miały na początku trudną sytuację, ponieważ, tak jak większość nowych
opiekunów, nie miały wcześniej do czynienia z niewidomymi i nie pracowały
w miejscu takim jak to, które nie jest typowym ośrodkiem pomocy społecznej,

sterz powierzonej mu trzódki, pragnął
polepszyć tę sytuację, ogarniając swoją troską szczególnie tych, którzy niebawem mieli tworzyć przyszłość, czyli
najmłodszych. W tym celu w roku 1684
zaprosił do współpracy trzy młode nauczycielki z Francji i dwie ze swojej parafii, zapewniając w ten sposób ubogim
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Wielkanoc

Wspólnoty parafii
dzieciom i młodzieży z okolicy
dobrodziejstwo chrześcijańskiego wychowania i edukacji. Oddał
im do dyspozycji swoją plebanię,
a sam przeniósł się do pobliskiego
seminarium. Te właśnie młode kobiety bez reszty oddane służbie najuboższym 25 listopada 1685 r. złożyły
śluby czasowe i stały się pierwszymi
członkiniami założonego Zgromadzenia Sióstr św. Karola Boromeusza
(Siostry Karolanki), który był niedościgłym wzorem ks. Adriena i którego
setną rocznicę śmierci właśnie wówczas obchodzono.
Ks. Adrien zmarł w 1699 r., ale Zgromadzenie przetrwało i rozwijało się
mimo pogarszającej się sytuacji społecznej i politycznej, służąc jak św. Karol potrzebującym, chorym i ubogim. W 1929 r.
przełożona generalna zakonu Josephin
Allart zwana „matką misji” wyrusza, wiedziona natchnieniem Ducha Świętego,
wraz z trzema siostrami do Indii, by tam
zgodnie ze swoim charyzmatem świadczyć o Chrystusie. Niebawem wybucha
II wojna światowa. W Belgii zamyka się
klasztory i zastrasza duchowieństwo.
Siostry jednak pozostają nieugięte, pełniąc uczynki miłości bliźniego (ukrywając w podziemiach swego domu prześladowanych i poszukiwanych, opatrując
rannych, otaczając opieką chorych umysłowo i ucząc dzieci i młodzież), a także
uczynki miłości wobec nieprzyjaciół –
wrogiej armii, która właśnie w ich domu
urządziła sobie centralną jednostkę dowództwa. Ich oddanie i wierność Bogu
zadziwiła wrogich na początku żołnierzy
i pobudziła do szacunku i wdzięczności.
Wojna się skończyła i Zgromadzenie znów zaczęło się rozwijać, tak że
w 1984 r. siostry pochodzące już z Indii,
podjęły pracę misyjną w Argentynie.
W 1991 r. Opatrzność Boża przywiodła
Przełożoną Generalną wraz z trzema siostrami z Indii do Polski. Przybyły na zaproszenie Arcybiskupa łódzkiego, by odpowiedzieć swoją służbą na wezwanie
Ojca Świętego Jana Pawła II o rozszerzenie miłości Boga w krajach wschodnich,
dźwigających się z upadłego systemu
komunistycznego. W naszym kraju założyły sześć domów: w Andrzejowie,
Dąbrowie Górniczej, Warszawie, Łodzi,
Chojnach i Niepołomicach (prowadzi je
19 sióstr). Ich marzeniem i nadzieją jest
wyruszenie od nas z misją ewangelizacyjną dalej na wschód Europy. W 1996 r.
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Siostry
został też otwarty Dom Zgromadzenia w Aronie (we Włoszech), gdzie urodził się ich patron św. Karol Boromeusz,
a już rok później powstał pierwszy dom
w Tanzanii.
Obecnie siostry prowadzą więc już 78
domów w 6 krajach.
Siostry św. Karola Boromeusza są
wrażliwe na wszystkie formy nędzy duchowej, moralnej oraz materialnej i są
gotowe służyć najbardziej pokrzywdzonym. Ich specyficznym charyzmatem
jest właśnie objawienie miłości Bożej
przez całkowite oddanie się Bogu i ludziom najbardziej opuszczonym. Dlatego też poświęcają się pracy:
– Wychowawczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, średnie,
wyższe i instytuty szkoleniowe – w samych Indiach do tych szkół uczęszcza
ponad 30 tys. dzieci i młodzieży).
– Opiekuńczej i pielęgniarskiej nad
ludźmi starymi, sierotami, opuszczonymi, trędowatymi, niewidomymi, chorymi umysłowo i fizycznie (prowadzą
domy opieki, leprozoria, szpitale, przychodnie).
– Społecznej (pomagają ubogim
upominać się o swoje prawa i dbają
o traktowanie ich z godnością).
– Duszpasterskiej i katechetycznej
(wspomagają księży, uczą religii).
W Polsce siostry prowadzą przedszkole, pracują w szpitalu Bonifratrów
w Łodzi i Warszawie, w Pabianicach rozpoczęły budowę hospicjum, a w Częstochowie prowadzą zakrystię w Katedrze
oraz stołówkę dla bezdomnych i ubogich, pracują też jako katechetki i nauczycielki języka angielskiego. Siostry
przykładają dużą wagę do własnego
wykształcenia, stąd większość z nich posiada lub właśnie jest w trakcie zdobywania wyższego wykształcenia.
A kim są nasze dwie siostry: Irena i Teresa?
Siostra Irena urodziła się w południowo-zachodniej części Indii, w mieście
Mangalore, w stanie Karnataka, na wybrzeżu Malabarskim, nad Morzem Arabskim, przy ujściu rzeki Netrawatai. Jest to
miasto liczące około 883 tysięcy mieszkańców, z własnym międzynarodowym
portem lotniczym, dużym zapleczem
hotelowym i szerokimi piaszczystymi
plażami. Siostra Irena wychowywała
się w licznej, szanowanej, z dziada–pradziada katolickiej rodzinie (ma ośmioro

rodzeństwa). Otrzymała staranne wykształcenie począwszy od przedszkola,
poprzez 7-letnią szkołę podstawową,
3-letnie gimnazjum, szkołę średnią, na
studiach skończywszy. Naukę prowadziły Siostry Betanki. Potem siostra trafiła do Zgromadzenia Sióstr Karolanek,
gdzie po 4-letniej formacji, zakończonej ślubami, przez kolejne 2 lata służyła Zgromadzeniu lokalnemu. W 1989 r.
siostra Irena wyjechała do Belgii, skąd
po dwóch latach (pod koniec 1991 r.)
przyjechała do Łodzi. Tutaj przez pierwszy rok uczestniczyła w zajęciach na
uniwersytecie – poznając język polski.
Z Łodzi została przeniesiona do parafii
Chrystusa Króla w Pabianicach, skąd po
9 latach została skierowana do Dąbrowy
Górniczej na 5 lat. Do Niepołomic trafiła
8 kwietnia 2006 r.
Siostra Teresa pracująca z siostrą
Ireną w Domu dla Niewidomych urodziła się w Brzeziu w woj. kujawsko-pomorskim, w diecezji toruńskiej. Tam też
ukończyła szkołę podstawową, a liceum ekonomiczne w pobliskiej Brodnicy.
Zaraz po maturze w 2004 r. wstąpiła do
Zgromadzenia Sióstr Karolanek w Częstochowie. Po pierwszych 3 latach formacji i pierwszych ślubach wyjechała
do Warszawy, a stamtąd do Niepołomic w 2009 r. Obecnie studiuje zaocznie
w Częstochowie na drugim roku pedagogiki o kierunku: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna.
Siostry mówią, że siły potrzebne
do realizacji swego powołania czerpią
z modlitwy, Eucharystii i życia wspólnotowego. Serdecznie zachęcają też młode dziewczęta do aktywnego włączenia
się w realizację ich charyzmatu – pomocy człowiekowi opuszczonemu.
Mirosław Henke

Nabór do gimnazjum

Wiedza, którą chcę się z Państwem
podzielić, pochodzi z czternastoletniego doświadczenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz ośmioletnich
obserwacji i doświadczeń w kierowaniu
Społecznym Gimnazjum w Woli Batorskiej.
Trzeci etap edukacyjny, czyli gimnazjum, jest ostatnim etapem nauki
obowiązkowej i zarazem ogólnokształcącej. W gimnazjum nie powinno się
wprowadzać specjalizacji ani profili.
Młodzież w tym wieku najczęściej nie
ma jeszcze sprecyzowanych planów na
przyszłość, a zainteresowania uczniów
często się zmieniają. To właśnie w gimnazjum młody człowiek odkrywa swoje
talenty i zaczyna się ukierunkowywać.
Dlatego ważne jest, aby gimnazjum
wyposażyło ucznia w niezbędne umiejętności i wiedzę ogólną, którą prze-

Ważne wybory
naszych dzieci
widuje Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego. Niemniej istotne jest
rozbudzanie zainteresowań, pozytywne
wzmacnianie i kształcenie właściwych
postaw. Wszystko musi odbywać się
w warunkach wzajemnego zrozumienia, poczucia bezpieczeństwa, tolerancji
i konsekwentnego stawiania wymagań
oraz podnoszenia poprzeczki, co rodzi
satysfakcję i prowadzi do sukcesu. Młody człowiek przychodzący do gimnazjum to jeszcze zagubione dziecko, które w ciągu trzech lat trwania nauki, staje
się pod wieloma względami dorosłym
człowiekiem. W tym czasie dochodzi do
wielu przemian w młodym organizmie.
Dziecko zmienia się, poszukuje wzorów
do naśladowania, przykładów. Odkrywa świat i samego siebie. Często błądzi,
zmienia zainteresowania, wręcz osobowość. Usamodzielnia się i właśnie dlatego w tym czasie bardzo ważne jest, aby
otrzymało dobre wzorce.
W szkole spędza średnio osiem godzin, co stanowi jedną trzecią doby.
Dlatego tak ważne jest, aby wybrać dla
dziecka jak najlepsze gimnazjum, które
zapewni mu poczucie bezpieczeństwa

i rozwinie jego zainteresowania oraz
pasje, a przede wszystkim jak najlepiej przygotuje do dalszej edukacji. Nasze gimnazjum realizuje
wszystkie te priorytety poprzez
wiele różnorakich form zajęć pozalekcyjnych, które krótko można podzielić na koła zainteresowań: przedmiotowe, artystyczne, sportowe (więcej
informacji na stronie: www.gimnazjum.
sueryder.pl).
Wybór gimnazjum to ważna decyzja, której skutki zaważą na dalszych
losach dziecka. Należy podjąć ją świadomie, konsultując z dzieckiem, jednak
ostateczna decyzja pozostaje w gestii
dorosłych.
Tomasz Donatowicz

Wielkanoc

D

la szóstoklasistów i ich rodziców
rozpoczął się czas wyboru gimnazjum – szkoły, w której dzieci
spędzą kolejne trzy bardzo ważne lata
w ich życiu. Konieczność zmiany otoczenia ma prawo wzbudzać niepokój
zarówno u uczniów, jak i rodziców. Poprosiliśmy więc dyrektora pobliskiego
Gimnazjum w Woli Batorskiej o kilka
refleksji i uwag, które mogą pomóc zainteresowanym w wybraniu szkoły, nie
będącej jedynie przykrym trzyletnim
obowiązkiem.

Ogłoszenia

G

imnazjum Społeczne im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej ogłasza nabór
uczniów na rok szkolny 2010/2011. Szóstoklasistów chętnych do zdobywania
solidnej wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań i poznawania nowych
przyjaciół serdecznie zapraszamy do składania dokumentów (podanie i dwa zdjęcia)
w sekretariacie szkoły do dnia 19 marca (pierwszy termin) – liczba miejsc ograniczona. Wzór podania oraz informacje o naszej szkole znajdziecie na stronie internetowej
gimnazjum: www.gimnazjum.sueryder.pl
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Wierzę, więc jestem

Rok kapłański

Bóg sam wystarczy

Wielkanoc

M

oja służba proboszczowania wiąże się z posługą
kapłańską, nie jest to dla
mnie jakieś wyróżnienie, choć na pewno zaufanie Kościoła, iż dano mi w tak
młodym wieku wziąć tak wielką odpowiedzialność za Parafię a zwłaszcza za
zbawienie dusz moich wiernych, do
których jestem posłany. I to mnie troszkę
przerasta i przeraża, bo jestem słabym
człowiekiem i gdyby nie nadzieja, iż Bóg
daje siłę i natchnienia oraz modlitwa
parafian i wielu innych osób, o których
wiem, że się modlą, to uciekłbym jak św.
Jan Vianey 
Moja parafia, Strzelczyska na Ukrainie, jest specyficzną parafią. Od sierpnia
2009 roku tworzy ją osiem wiosek, cztery kościoły. Największa wspólnota jest
w Strzelczyskach i wszyscy parafianie to
katolicy obrządku rzymskiego, Polacy.
Pozostałe wioski są międzynarodowe
i międzykonfesyjne.
Zajmuję się duszpasterstwem jak
w Polsce, choć trudnością są środki na
utrzymanie. W pracy pomaga mi ksiądz
Stefan, który jest miejscowym księdzem,
gorliwym, dyspozycyjnym, otwartym na

duszpasterstwo. W pracę włączają się
także wierni – są to kościelni, osoby dbające o kościoły (np. kwiaty), a także Rady
Parafialne, które są łącznikiem między
mną a wiernymi, zwłaszcza w wioskach,
do których nie dojeżdżamy każdego
dnia.
Ludzie są ubodzy, ale bardzo ofiarni,
stąd możemy podejmować akcje duszpasterskie: dni skupienia, rekolekcje, ale
także prace remontowe i upiększające
kościoły i teren przy nich.
Do moich obowiązków należy odprawianie
nabożeństw,
katecheza
w szkole polskiej, którą mamy w Strzelczyskach, spotkania grup, spotkania
ekumeniczne i inne. Myślę, że sukces
proboszcza w duszpasterstwie wiąże się
z modlitwą osobistą za wiernych, ale zarazem z otwartością i gorliwością.
Proboszczowania uczę się z każdym
dniem, przeżywając wzloty i upadki.
Wiele zaczerpnąłem z posługi kapłanów, których spotkałem w dzieciństwie,
ale także w duszpasterstwie, już jako
ksiądz. Najwięcej czerpię z doświadczenia ks. Prałata Tadeusza Kasperka, który
był moim proboszczem w Wadowicach,

Odkryć Boga w

P

od koniec grudnia odbyło się
w Poznaniu Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez
wspólnotę ekumeniczną z Taize, na którym zgromadziło się blisko 30 tysięcy
młodych ludzi z całej Europy i nie tylko.
Jak to możliwe, że tak wiele młodych
serc postanowiło spędzić poświąteczny
czas, w tym Sylwestra, modląc się razem
w tej ogromnej wspólnocie?
Charyzmat Taize jest oparty na idei
ekumenizmu. Między nami nie ma róż-
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nic, kiedy modlimy się do jednego Jezusa Chrystusa, kiedy trwamy w jednej
Wspólnocie. Taize opiera się na modlitwach, które są krótkim kanonami, często wersetami pochodzącymi z Pisma
Świętego – również jednego dla nas,
chrześcijan.
Europejskie Spotkanie Młodych to
naprawdę kilka pięknych, niezapomnianych, i bez wątpienia zmieniających na
lepsze dni. Schody zaczynają się jednak
po zakończeniu spotkania. Charyzmat
Taize zakłada bowiem również całoroczną pracę opartą na wspólnocie parafialnej. Ze świadectw przyjaciół choćby
z Francji, Włoch czy Niemiec – dowiaduję się, że to ogromny problem. Bo bez
formacji, aktywnego trwania i bycia we
własnej parafii szybko zatraca się istotę
i ducha spotkań Taize.

gdy byłem tam wikariuszem. Można powiedzieć, że do tej pory podglądam 
jego pracę i kopiuję akcje duszpasterskie
w mojej parafii. Parafianie to „łapią”, i to
cieszy, że widać efekty.
Pan Bóg posyła różnych ludzi, którzy są oparciem dla mnie w mojej pracy
duszpasterskiej i to jest dla mnie siłą i nadzieją, że przynosi to dobre owoce. Są
problemy, są trudne chwile, ale trzeba je
przeżyć spokojnie czekając, że wszystko
będzie dobrze. Pomaga mi w tym słowo
św. Teresy Wielkiej, które umieściłem na
obrazku prymicyjnym „Bóg sam wystarczy”. I cóż więcej pisać – „Bóg sam wystarczy”.
Ks. Mieczysław Frytek, urodzony w Czernichowie k. Krakowa, wyświęcony w 1997 r. W latach 1997–
–2000 wikariusz w parafii św. Piotra
w Wadowicach. 2000–2005 wikariusz
parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela
w Mościskach na Ukrainie. 2005–2009
administrator parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca
NMP w Strzelczyskach. 4 czerwca 2009 r.
mianowany proboszczem tejże parafii.
Proboszcz ze Strzelczysk

Taize
Schody zaczynają się również, gdy
pragniemy przemilczać różnice, zamiast
o nich rozmawiać. Wydaje się że Taize samo w sobie zbyt skupia się na idei
Wspólnoty, którą za wszelką cenę chce
utrzymać w status quo nie zagłębiając
się w istotę innych wyznań i nie dyskutując choćby o poszczególnych, spornych
dogmatach wiary.
Mimo wszystko Bracia z Taize skutecznie pokazują młodym ludziom
Chrystusa, stawiając go w centrum życia, ukazując jako przyjaciela i Pana jednocześnie. Wielu z tych, którzy uczestniczą w Spotkaniu Młodych już któryś raz,
nazywa je „Ładowaniem baterii”.
To dobre określenie, bowiem ze
spotkań Taize rzeczywiście płynie dobra
moc, i rzeczywista, chrześcijańska energia.
Michał Hebda

Znak

Nie zdejmę

krzyża

Wierzę, więc jestem
w radiu, telewizji, parlamencie…
Pewnie „przykleją” nam wtedy „łatkę” fanatyka z Ciemnogrodu, ale
obronimy w sobie tę resztkę godności ludzi, którzy sami potrafią bronić
symboli swojej wiary, zamiast dziwić
się, dlaczego żyjący w Europie muzułmanie stają w obronie „naszego”
krzyża i Chrystusa dla nas.
Bożena Henke

z mojej ściany

postępu! Właściwie zaczynamy się zastanawiać, do czego w ogóle jakiś Bóg
jest nam potrzebny?
W mojej dawnej Polsce ludzie rzeczywiście umierali za krzyż, a mimo to
odważnie go bronili. W tej obecnej – ludzie wciąż słyszą o innych, którzy giną za
krzyż w Indiach, Afryce, Chinach, a mimo
to twierdzą coraz głośniej, że jest on im
Stał się piękny
Z tego, co widzę, to wszystko się wali –
podeprzeć nie ma się czym.
Szydzisz sobie ze mnie losie
słowami pewnej prowokatorki.

G

dy słucham ostatnio dyskusji
różnych polityków, ludzi kultury, sztuki czy wreszcie swoich
własnych znajomych na temat obecności religii i jej symboli w życiu osobistym
i publicznym, przypominam sobie tychże samych ludzi 25 lat wcześniej. Śpiewali wówczas z gorliwością równą tej
z obecnych dyskusji:
„Nie zdejmę krzyża z mojej ściany, za
żadne skarby świata…”
Zastanawiam się więc jakie „srebrniki” pojawiły się w ciągu tego ćwierćwiecza na świecie, że tylu chętnych wyciąga
po nie ręce, że gotowi są ściągnąć krzyż
nie tylko ze swojej ściany, ale najchętniej
ze wszystkich innych. Wygląda na to,
że tymi „srebrnikami” jest jedynie tytuł:
„Tolerancyjnego Europejczyka Niezaściankowego”. Chrystus zresztą też już
przestał być „ukochany”, bo wokoło tyle
się zmieniło, a On stale przypomina nam
stare, nieprzystające do naszej nowej
rzeczywistości frazesy – nie zabijaj, nie
kradnij, nie cudzołóż. Żadnego ducha

Wielkanoc

Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
za żadne skarby świata,
bo na nim Jezus ukochany
grzeszników z niebem brata.
Nie zdejmę Krzyża z mego serca,
choćby mi umrzeć trzeba,
choćby mi groził kat, morderca,
bo Krzyż to klucz do nieba.
Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy,
nie wyrwę go z sumienia
bo Krzyż szatana wniwecz kruszy,
bo Krzyż to znak zbawienia.
A gdy zobaczę w poniewierce
Jezusa Krzyż i ranę,
która otwiera Jego Serce,
w obronie Krzyża stanę.

Czyż nie pojmujesz –
Najwyższy nie mieszka w dziełach rąk ludzkich.
Runąć musi wszystko,
co się opiera na nieostatecznej Mocy.

niepotrzebny i próbują usunąć go ze
swojego serca. O tym, że „…krzyż szatana wniwecz kruszy” nawet szkoda wspominać, bo kto dzisiaj (o zgrozo!) w szatana wierzy? Chyba tylko Sataniści i to jest
największy jego (Szatana) sukces.
Rozpoczął się właśnie kolejny okres
Wielkiego Postu w życiu każdego z nas.
Może z tej okazji warto przypomnieć sobie obietnicę, którą składaliśmy Chrystusowi i sobie samym śpiewając:
„A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa krzyż i ranę, która otwiera Jego Serce,
w obronie krzyża stanę”.
Może trzeba wreszcie głośno powiedzieć „nie” w pracy, wśród znajomych,

Wspinam się na szczyt rozeznania.
I wiem, że nie nagnę ku sobie
najświętszego tchnienia.
Nie rozglądam się wokół trwożliwie.
Kurczowo się trzymam niewymazywalnego
zawierzenia.
Staję po stronie Krzyża.
Krzyż mnie uwolnił od skończoności
i uwidocznił mi Zmartwychwstanie.
…I od tej chwili,
od tego wiekopomnego poranka
jestem niesiona do Boga
w ramionach Paschalnego Baranka.
Mój los stał się piękny…
kalos gegenemenos.
Jolanta Lesiuk
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Wierzę, więc jestem

Chrystus zmartwychwstał

symbole
wielkanocne

Wielkanoc

W

kwestiach wiary nie sposób
wszystkiego wyrazić za pomocą słów. Dlatego Kościół
od początków swego istnienia chętnie
używa materialnych symboli jako przekaźników niebieskich tajemnic i „kanałów” Bożej łaski. Czy jednak wymowa
i ukryty sens prostych symboli jest dla
nas żyjących w stechnicyzowanych społeczeństwach wciąż czytelny? Czy nasza
symboliczna wyobraźnia nie potrzebuje
niezbędnego odświeżenia?
Zbliżają się święta wielkanocne. Wielu z nas z pewnością pojawi się częściej
w tych dniach w kościele. Począwszy od
Wielkiego Czwartku, poprzez Wielki Piątek, aż po Wigilię Paschalną, zauważymy
znaczące różnice nie tylko w długości,
ale i w przebiegu liturgii. Kościół będzie
starał się na różne sposoby przybliżyć
nam wielkanocne wydarzenie i jego
zasadnicze przesłanie. Będziemy zaproszeni do aktywnego współuczestnictwa
w wielu rytuałach i symbolicznych czynnościach (poświęcenie ognia, gra światła
i ciemności, poświęcenie wody chrzcielnej, święconek, umycie nóg itd.). Niestety, często dokonywane podczas liturgii
znaki wydają się nam obce. Nie przemawiają do naszej wyobraźni i nie uwidaczniają nam istotnego związku z naszym
codziennym życiem. Specyficzną cechą
liturgii jest to, iż odwołuje się ona do
prostych, materialnych znaków i symboli, dzięki którym niewidzialne i trudno
wyrażalne tajemnice mają stać się nam
bliższe. Czy jesteśmy tego świadomi, czy
nie, żyjemy w świecie symboli i stale się
nimi posługujemy, zwłaszcza we wzajemnej komunikacji i sztuce.

Ogień
W życiu codziennym pełni rozmaite
funkcje: jest źródłem światła; ogrzewa;
towarzyszy śpiewom, tańcom i zabawom; odstrasza dzikie zwierzęta; służy
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do przyrządzania potraw; oczyszcza
i spala to, co niepotrzebne; nieraz leczy,
a nieokiełznany – niszczy i obraca w popiół. Chrześcijaństwo początkowo nieufne wobec ognia (ze względu na pogański zwyczaj, polegający na zapalaniu
dużej ilości świateł w czasie pogrzebu
w celu odpędzenia demonów), z czasem
zaczęło przejmować go jako znak Chrystusa – Światłości rozpraszającej mrok.
Tam gdzie światło, tam znika paraliżujący nas lęk. Blask światła wzbudza w nas
radość, wskazuje kierunek; sprawia, że
rozpoznajemy właściwą drogę i nie zbaczamy z niej. Komuż z nas uśmiecha się
błąkanie w ciemnościach? Co czulibyśmy, zamknięci przez kilka dni w zupełnie ciemnym pomieszczeniu? Czy nasze
życie jest w ogóle możliwe bez związku
ze światłem?

Paschał
Ileż dobrodziejstw przynosi nam
praca pszczelego roju: miód, propolis
i wosk. Aż trudno sobie wyobrazić, ile
tysięcy, a może nawet milionów lotów
musiały wykonać pszczoły, aby powstała taka gruba świeca. Kiedy zapalamy
świecę, rodzi się w nas wrażenie, jakby
cały trud pszczelej pasieki obracał się
w nicość. Świeca kurczy się, topi, by użyczyć swego istnienia wystrzeliwującemu
w górę płomieniowi. Płomień pali i nie
pozwala się bezboleśnie dotknąć. Jednak z drugiej strony emanuje zeń przyjazne dla nas ciepło. Jego wyrazistość koncentruje na sobie naszą uwagę. Przed
nim pierzchają wszelkie ciemności. On
sam jeden jest głównym „bohaterem”
w polu naszego widzenia. W Chrystusie „gorejącym ognisku miłości”, płonie
pragnienie, które nie zna końca. Jest to
pragnienie uszczęśliwienia człowieka
i wydobycia go z mroków grzechu. Kiedy patrzymy na świecę paschalną widzimy symboliczne ucieleśnienie tego

pragnienia. Więcej – Jego Męka, Śmierć
i Zmartwychwstanie stanowią najwyższą formę urzeczywistnienia Jego nieskończonej miłości. Miłości, która ogrzewa i obejmuje wszystkich.

Woda
Czy przypatrywaliśmy się kiedyś
z uwagą wytryskującemu, cichemu
źródłu? Czy wsłuchiwaliśmy się w nurt
górskiego strumienia? Czy nie poraził
nas huk odmętów wodospadu? Ten żywioł w przeciwieństwie do ognia wypełnia i kształtuje nasze ciało. Jest tak
ściśle z nami związany, że bez niego
umieramy. Pragniemy wody! Czy to nie
dziwne? Człowiek może obejść się bez
wielu rzeczy, lecz pragnienie napoju jest
w nim nieodzowne. Kto kiedykolwiek
poczuł dłuższą „suchość” w gardle, ten
wie, jaką wartość ma wówczas odrobina wody. Jakże wydatnie poprawia się
nasze samopoczucie, gdy dzięki kąpieli
stajemy się czyści! Jakąż ulgę przeżywa
kuracjusz, kiedy po paru tygodniach picia wód mineralnych, czuje się lepiej?
Dlatego wiele kultur postrzegało wodę
jako symbol szczególnych energii witalnych. W tradycji judeochrześcijańskiej
woda stała się znakiem życia nadprzyrodzonego. Wodą Ducha jest łaska –
dar darmo dany przez Chrystusa. Łaska
Chrystusa przypomina studnię bez dna.
Wszyscy mogą z niej czerpać. Od momentu chrztu łaska wkroczyła w nasze
życie. Ona nas formuje, odnawia, krzepi i uzdalnia do wydawania duchowych
owoców. Zaspokaja nasze pragnienie.
Bez niej marniejemy.

Chleb
Jak stosunkowo łatwo przychodzi
nam w dzisiejszych czasach rozpalić ognisko, jak lekko zaczerpnąć wody (wystarczy odkręcić kran w kuchni). Z chlebem jest jednak inaczej. Chleb musimy

z uwiądu grzechu. Żylibyśmy stłamszeni w naszych skorupach lęków i ograniczeń, które czynią nas nieszczęśliwymi.

Baranek

„współtworzyć” i poświęcić dla niego
sporą część naszej istoty. Nie spada on
z nieba jak deszcz czy słup ognia. Ile
trudu i znoju trzeba włożyć, aby skosztować chleba! Istnieje jakiś tajemniczy
związek pomiędzy pracą a chlebem.
Przyzwyczailiśmy się do chleba z mąki,
ale przecież dla wielu ludów chleb to
ryż; dla innych kukurydza, czy trzcina
cukrowa. Wszyscy oni muszą długo nań
pracować i czekać, aż ziemia wyda owoc.
Chleb powstaje z połączenia darów ziemi, stworzonych przez Boga i twórczego wysiłku człowieka. Chleb nas jednoczy, bo wszyscy go potrzebujemy. Jezus
utożsamia się z chlebem, gdyż w nim
tkwi duża cząstka naszego człowieczeństwa – tak wiele musimy dać, nieraz wiele wycierpieć, aby zjeść chleb. Chrystus
to Chleb żywy – daje siebie do spożycia
za darmo. Pragnie tylko, abyśmy o Niego
zabiegali, abyśmy Go sobie cenili.

Jajko
Wykluwanie się piskląt. Co za radość dla ptasiej matki, jakie poruszenie
w gnieździe. Czyż to nas nie zastanawia, że nierozumne stworzenie cieszy
się z nowego życia? Wbrew pozorom
nowe życie nie rodzi się automatycznie,
jak za pstryknięciem palców. Tu również
trzeba cierpliwie czekać. Najpierw jajko
musi być zniesione, potem wysiedziane
w cieple przez kokoszę, a kiedy przychodzi właściwy moment, następuje przedziwna walka. Ukryte pod skorupą pisklę
chce wyjść z zamknięcia. Czy przypatrywaliśmy się kiedyś, jak kurczę powoli, ale
jednak z nieodpartym instynktem wydobywa się z jajka? Dopiero na wolności,
małe czuje w pełni, że żyje. Życie! Często wydaje się nam, że to takie oczywiste. Życie zakłada walkę, przeobrażanie
się, zrzucanie starych, krępujących powłok. Żyć to być wolnym. Któż z nas nie
chce żyć? Ale co jajko ma wspólnego ze
zmartwychwstaniem Chrystusa? Tyle, że
bez Niego nie wydobylibyśmy się sami

Łagodność i niewinność, to pierwsze
słowa, jakie cisną nam się na usta, kiedy
myślimy o baranku. Jednak pomimo
jego potulności, nigdy nie był on obnoszony i czczony z taką nabożnością jak
święty byk Apis w Egipcie, czy mityczny jednorożec. Jego przeznaczeniem
było stawać się ofiarą. Według Izraelitów
czystość baranka składanego w ofierze, miała przebłagać Boga za grzechy.
„Nie rób ze mnie kozła ofiarnego!” – tak
mówimy, gdy ktoś usiłuje obarczyć nas
winą za coś, czego nie uczyniliśmy. Co
więcej, potrafimy znaleźć wymówkę nawet wtedy, gdy rzeczywiście jesteśmy
winni. To nam wychodzi bardzo dobrze.
Baranek nie potrafi się obronić, nie jest
w stanie uciec, a przy tym zachowuje
swoją nieskazitelność. Robią z nim co
chcą, pędzą go, gdzie im się podoba,
a on posłuszny w swej „naiwności” idzie,
nie wiedzieć czasem dokąd. Baranek bez
skazy – Chrystus – przyjął nasze zrzucanie winy na innych. Ten balast przygniatał nas niemiłosiernie. A On wziąwszy
go na siebie – milczał. Pozwolił stać się
widowiskiem i dał się rozszarpać „dzikim
zwierzom”. Jednak wbrew temu, co narzuca się naszym oczom, nie był on ofiarą losu. Stał się ofiarą miłości.

Sól
Używanie przypraw do przyrządzania posiłków pokazuje nam, że cel
jedzenia nie tkwi jedynie w napełnianiu żołądka. Spożywanie pokarmów
jest osobliwą sztuką, w której również
smak odgrywa niebłahą rolę. Jako istoty cielesno-duchowe pragniemy kosztować, delektować się smakiem przeróżnych dań, wychodzić ponad kojące
zaspokojenie głodu. Staje się to możliwe właśnie dzięki zastosowaniu m.in.
soli. Według starożytnych przekazów
asyryjskich to bogowie pouczyli ludzkość o dobroczynnych właściwościach
soli. Sól, jako nosicielka przedziwnej siły
witalnej, użyta we właściwych proporcjach, zachowuje i przedłuża życie, chroni przed zepsuciem, obdarza potrawy
odpowiednim smakiem. Św. Hieronim
nazywa Chrystusa „niebieską solą”, która swoją ożywczą mocą przenika niebo
i ziemię i czyni nasze życie smaczną po-

Wierzę, więc jestem
trawą. W życiu nie chodzi bynajmniej o to, aby w miarę spokojnie
przepędzić swoje dni na tej ziemi.
Zapraszając Jezusa do swego życia,
nadajemy naszym staraniom nowe
znaczenie, stawiamy w nich na jakość, nabieramy świeżości, odradzamy się. Przyjęcie Zmartwychwstałego oznacza porzucenie „dawnego
człowieka, podlegającego zepsuciu”
(Ef 4, 22b), gdyż On przyobleka nas
w szatę nowego człowieczeństwa,
które „wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga” (Kol 3,10).

Olej
Czyż nie wprawia nas w zachwyt wirtuozerski popis skrzypka, interpretującego dla nas dzieła wybitnych twórców
muzyki? Czy nie budzi w nas podziwu
doskonała gra aktorska, angażująca cały
potencjał ludzki i oddziałująca na nas
swą siłą przekonywania? Czy nie pociąga nas bezinteresowna służba lekarza,
matki, ojca, kapłana czy siostry zakonnej? Widząc osobę, która z oddaniem
angażuje się na rzecz innych lub z przejęciem wykonuje swoją pracę, przychodzi nam nieraz taka myśl do głowy:

Ten człowiek jest pełen pasji.
On ma „coś” w sobie. Pracuje i postępuje z takim namaszczeniem.
Nic dziwnego, iż przykład takich ludzi nam imponuje. Bo właśnie wielkość
pasji i wewnętrznego namaszczenia
(poczucia jakiegoś odczytanego w sercu posłania) decyduje o tym, czy będziemy się posuwali naprzód w naszym
życiu lub ugrzęźniemy w tzw. „świętym
spokoju”. Człowiek ospały, oplątany sidłami marazmu i obojętności, nigdy nie
będzie w stanie dokonać czegoś ważnego w swoim życiu. Namaszczenie
jest znakiem szczególnego wybrania
i podkreślenia wyjątkowej godności.
Zapach nasyconej wonnościami oliwy,
w Kościele określanej zwykle jako krzyżmo, naznacza wierzącego niezatartym
piętnem powołania. Duch Zmartwychwstałego tchnie w ochrzczonego pełną
mocy pasję niesienia światu nadziei i bycia świadkiem Bożej obecności wśród
stworzenia. W ten sposób Bóg wyraża
zarówno swoje upodobanie w człowieku jak i nakłada nań ogromną odpowiedzialność. Odpowiedzialność zakłada
czyn. Czyn rodzi się z pasji.
Dariusz Piórkowski SJ
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Wielkanoc

Chrystus zmartwychwstał

Wierzę, więc jestem

Przybądź Pocieszycielu

Duch Święty

Wielkanoc

czyli Bóg w działaniu

W

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nasza wiara jest wiarą
w Boga Trójjedynego. Choć
objąć rozumem Boga nie sposób, to
jednocześnie jesteśmy wezwani, zobowiązani do tego, by Go poznawać.
Starając się poznać Boga, mimochodem konstruujemy jakieś wyobrażenia
wizualne Osób Boskich, przyzwyczajeni jesteśmy bowiem do tego, że świat
odbieramy w dużej mierze wzrokiem.
O ile odnośnie Boga–Ojca i Syna Bożego sytuacja nie jest tak kontrowersyjna,
o tyle w przypadku Ducha Świętego natrafiamy na niemałą trudność. Bo myśląc
o Trzeciej Osobie Boskiej przed oczyma
ma nam się jawić „gołębica” (por. np. Mt
3,16), czy „języki jakby z ognia” (Dz 2,3)?
Ponadto, Boga Ojca poznajemy z kart
Starego Testamentu, możemy prześledzić Jego dialog z narodem wybranym.
O Jezusie Chrystusie dowiadujemy się
z Ewangelii szeregu szczegółowych informacji, znamy Jego naukę. Okazuje
się, że na tym tle o Duchu Świętym wiemy niewiele. Kościół jednak przez wieki
zgromadził (i nadal gromadzi) bogactwo nauki o Duchu Świętym. W wielu
miejscach rzeczywiście nie jest ona łatwa w odbiorze, ale gdy dobrze się jej
przyjrzeć to dojdziemy do wniosku, że
Duch Święty jest nam bliższy niż nam się
zdawało.
Myśląc o Duchu Świętym bardziej odpowiednie jest skupienie się na tym, „co
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On czyni dla nas” niż to „kim” jest. Jego
natura pozostaje ukryta. A co czyni dla
nas Duch Święty? Jeśli pragniemy spotkać Boga poprzez lekturę Pisma Świętego, to dlatego, że Duch Święty skierował
nas ku poszukiwaniu prawdy. O tym, że
Duch Święty działał w chwili powstawania Biblii, powszechnie wiadomo. Mniej
oczywiste jest natomiast, że działa także
w momencie Jej czytania. „Ożywia” Słowo Boże, przez co może być Ono przez
nas przyjęte i zrozumiane. Poznanie
Boga dokonuje się wyłącznie przez jednoczenie z Nim w Duchu Świętym. Modlitwa, jako poszukiwanie Boga i jedność
z Nim, jest zawsze darem samego Boga.
Ale jak każdy dar Boga, modlitwa może
przyjść tylko przez otwarcie człowieka
na Ducha Świętego, który łączy się z Ojcem przez Syna.
Całe nasze „życie duchowe” odbywa się tylko za sprawą Ducha Świętego i w Duchu Świętym. Jest On zawsze
darem, łaską daną człowiekowi przez
Boga Ojca i sprawia, że człowiek pragnie widzieć Boga. I chociaż to pragnienie
jest wpisane w człowieka, to człowiek
zawsze w swej wolności musi dać odpowiedź na ofertę Boga. Jeśli człowiek
oczyści się dla Boga to tworzy z Nim jedność w Duchu Świętym. Tak wyjaśnia to
św. Bazyli, jeden z Ojców Kościoła:
Ten, kto nie żyje już według ciała, lecz
jest prowadzony przez Bożego Ducha
i nazywa się synem Boga, upodobnio-

ny do obrazu Syna Bożego, nazywa się
duchowym. I jak w zdrowym oku jest
zdolność widzenia, tak w oczyszczonej
duszy działa siła Ducha Świętego.
Gdyby nie Duch Święty nie mógłby istnieć Kościół – On buduje Kościół.
Duch Święty jednoczy wiernych, by stanowili wspólnotę. Jest On pojednaniem
i wszystkim, co warunkuje pojednanie.
Jan Paweł II pisał, że Duch Święty jest
Osobą–Miłością, Osobą–Darem, reprezentuje bowiem wzajemną, wieczną
miłość między Ojcem i Synem, Ich wzajemne obdarowywanie. Dzięki Duchowi
Świętemu, pomimo istniejących między
nami różnic, stajemy się wspólnotą zjednoczoną miłością, nazywając się Kościołem Bożym.
W Duchu Świętym Kościół głosi Słowo Boże. Nie można jednak zaakceptować głoszenia Ewangelii bez daru wiary.
Jak naucza Katechizm: „wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego (w człowieku, który w swej wolności odpowiedział
na ten dar). Chodzi przy tym o żywą
wiarę, która angażuje całego człowieka.
Jeśli z jednej strony trudno powiedzieć,
czym jest Duch Święty, to z drugiej można stwierdzić Jego działanie w życiu
tych, którzy pozwalają się przekształcać
przez Niego. Duch Święty bowiem przekształca i przemienia życie chrześcijanina, dokonuje tak głębokiej przemiany
w jego byciu, że nie można jej nie zauważyć. Duch jest pierwszy w działaniu,
ale ostatni w rozpoznaniu, co oznacza,
że dopiero refleksja nad już zaistniałym
działaniem Ducha Świętego może prowadzić do Jego poznania i rozumienia.”
W Święto Zesłania Ducha Świętego,
nie szukajmy więc „języków jakby z ognia”, czy „gołębicy”, ale otwórzmy się na
Jego działanie. Oby owoce naszego postępowania zaświadczyły o tym, że Bóg
jest w nas i między nami.
Anna Pasisz

Jan Paweł II o prawdziwym
obliczu Boga i... człowieka

2

kwietnia mija piąta rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Wobec
licznych owoców, jakie zrodziła
Jego służba Kościołowi, wszelkie próby podsumowania pontyfikatu Karola
Wojtyły wypadają nieadekwatnie blado
i ułomnie. Jednak ogrom wdzięczności
noszony w sercu dla Ojca Świętego za
jego świadectwo życia w bliskości z Bogiem skłania mnie do tego, by przypomnieć o jednym z przesłań kierowanych
przez Niego do Polaków i do ludzi na całym świecie.
Chciałam, mianowicie, zwrócić uwagę na wkład papieża w rozsławienie Bożego miłosierdzia. Zobaczmy, jak usilnie
Jan Paweł II dążył do tego, by przekonać
Kościół przełomu XX i XXI w., w tym chyba w szczególny sposób wszystkich, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny
światowej i zła systemów totalitarnych,
że miłość Boga miłosiernego jest nieskończona.
Bóg wciąż na nowo gotów jest przebaczać.
30 kwietnia 2000 r. poprzez kanonizację polskiej zakonnicy z wielką radością zaoferował całemu Kościołowi Boży
dar: życie i świadectwo siostry Faustyny
Kowalskiej. W homilii wygłoszonej z tej
okazji papież podkreślał:
Kanonizacja siostry Faustyny ma
szczególną wymowę. Poprzez tę kanonizację pragnę dziś przekazać orędzie
miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli
się coraz pełniej poznawać prawdziwe
oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka.

Dalej wyjaśniał, że człowiek może
nauczyć się tej miłości wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się
w Niego, jednocząc się z Jego ojcow-

skim sercem, stajemy się zdolni patrzeć
na braci nowymi oczyma, w postawie
bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest
właśnie miłosierdzie!
Podczas uroczystości kanonizacyjnych Jan Paweł II ogłosił ustanowienie
Niedzieli Miłosierdzia Bożego przypadającej na następną niedzielę po Wielkanocy. Wypełnił tym samym polecenie
Chrystusa, które odebrała siostra Faustyna. Warto w tym miejscu zacytować
fragment z Dzienniczka dotyczący tego
święta: „w tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe
morze łask na dusze, które się zbliżą do
źródła miłosierdzia mojego; która dusza

Wierzę, więc jestem

przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar…”
Co myśleć w kontekście tych
słów obietnicy Pana, gdy przypomnimy sobie, co działo się z setkami tysięcy ludzi w Polsce i na
świecie w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 2005 r.? W wigilię tego
święta odszedł od nas Jan Paweł II. Każdy na pewno dobrze
pamięta tamte dni.
Gdy powrócimy pamięcią do
ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do
Polski, znów uderzy nas Jego niezwykła
troska o to, by orędzie o Bożym miłosierdziu trafiło do serca każdego człowieka.
Już wiele mówi hasło przewodnie tamtej pielgrzymki: „Bóg bogaty w miłosierdzie”.
Wtedy to Ojciec Św. konsekrował
sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Podczas Mszy na krakowskich Błoniach nauczał:
„Doznajemy niejako przynaglenia,
abyśmy korzystając z daru miłosiernej
miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec
braci. Bóg, okazując nam miłosierdzie,
oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.”
Przypomniał też słowa ze swojej encykliki o Bożym miłosierdziu:
„Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle,
o ile sam przemienia się wewnętrznie
w duchu podobnej miłości w stosunku
do bliźnich.”
Głoszenie światu przesłania o Bożym Miłosierdziu przez Jana Pawła II
traktujemy jako coś więcej niż tylko mądrość wielkiej osoby. Wierzymy, że będąc stale blisko Boga, wypełniał Jego
wolę, powtarzając za Maryją: „Niech mi
się stanie według Twego słowa.”
Sam Karol Wojtyła tak to określił:
„Żyję w przeświadczeniu, że we
wszystkim, co mówię i robię w związku
z moim powołaniem i posłannictwem,
z moją służbą, dzieje się coś, co nie jest
wyłącznie moją inicjatywą. Wiem, że to
nie tylko ja jestem czynny w tym, co robię jako następca Piotra.”
Anna Pasisz

21

Kwartalnik Parafialny (nr I) marzec-kwiecień-maj

Wielkanoc

Boże Miłosierdzie

Wierzę, więc jestem

Autoportret

Dziś widziałem
B

wielkanocnego Pana

Wielkanoc

yły to pierwsze słowa Kardynała
Joachima Meisnera, Arcybiskupa Kolonii, po wizycie w Manop-

pello.
Zobaczyć Boga, doświadczyć Jego
obecności, spotkać Go – to odwieczne pragnienia i tęsknoty ludzi. Powracają one na przełomie wieków i tysiącleci.
Człowiek noszący je w sobie pyta: „Co
robić, aby spotkać Boga?”. Podobne pytania stawiali i wciąż stawiają ludzie Kościoła, na czele z Janem Pawłem II. Pan
Bóg słowami Jezusa Chrystusa naucza
o potrzebie pokory, wiary i wyciszenia
swoich rozhukanych myśli, okiełznania
swojego ego, by Boga odnaleźć. Zdaje się, że ci, którzy spełniają te warunki
i szczerze poszukują Jego oblicza, odnajdują Boga, jakby skrywanego przed
przepychem świata w kościele „Świętego Oblicza” nad stromym wąwozem niedaleko Manoppello, małego miasteczka
w Abruzji we Włoszech. Niedaleko stąd,
za najbliższą przełęczą leży Lanciano
– miasteczko, w którym w IX wieku dokonał się najstarszy cud eucharystyczny.
W tamtejszym kościele do dziś przechowywana jest stara monstrancja, a w niej
Hostia, cudownie przemieniona we
fragment ludzkiego mięśnia sercowego
o grupie AB.
Idąc środkiem głównej nawy kościoła „Świętego Oblicza” naszym oczom
ukazuje się prostokątna monstrancja
umieszczona za pancerną szybą nad
głównym ołtarzem. Poranne światło
sprawia, że rozpięty w ramach przezroczysty Welon ma łagodną mleczno-żółtą
barwę. Obchodząc ołtarz z lewej strony
można wejść po schodkach znajdujących się za nim i stanąć twarzą w twarz
z żywym Obliczem brodatego mężczyzny z lokami na skroniach i złamanym,
wąskim nosem. Prawy policzek jest
spuchnięty, broda częściowo wyrwana.
Mężczyzna ma rzadką, młodzieńczą brodę tak, że widać niemal każdy włos i delikatne, prawie kobiece brwi. Na środek
wysokiego czoła opada mały kosmyk.
Kiedy się dokładniej przyjrzeć, widać,
że skóra wokół ust, na policzkach i czole ma intensywnie różowy odcień świe-
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żo zadanych ran. Można jednak odnieść
wrażenie, że odcień ten kryje się gdzieś
„we wnętrzu włókien”, jak w hologramie.
Podobne plamy znajdują się pod oczami
i na opuchliźnie prawego policzka. Na
obrazie nie widać ani szyi, ani uszu, które znajdują się pod włosami. Z szeroko
otwartych oczu emanuje niewytłumaczalny spokój. Zaskoczenie, zdziwienie,
zdumienie, łagodne miłosierdzie. Żadnego bólu, gniewu, przekleństwa na
ustach. Twarz na obrazie przypomina
oblicze człowieka, który właśnie zbudził
się ze snu. Cienie pod oczami i na powiekach są bardzo delikatne. Kolor włosów
i skóry oscyluje miedzy brązem, miedzią
i kasztanem. Usta są na wpół otwarte.
Dolna linia górnej wargi jest wyraźnie
zarysowana, jakby ołówkiem. Wyraźnie
widać końcówki przednich zębów; dolne są tak maleńkie jak perełki światła.
Można nawet określić dźwięk, który wydobywa się z tak uformowanych ust – to
ciche „a”. Twarz z obrazu spogląda na
patrzącego jak żywa. Oczy mężczyzny
patrzą na nas jakby na starego znajomego. Jednak gdy ojciec gwardian otwiera
główne drzwi, by przewietrzyć świątynię, Oblicze kieruje swój wzrok na plac
przed kościołem i dalej – ku pobliskim
domom i całej równinie Pescary. Obraz

znika w świetle poranka. Ulatnia się jak
sen; Welon staje się przezroczysty jak
szyba.
Welon ten od blisko 400 lat przechowywany jest w tym małym kościółku.
Relikwię umieszczono nad ołtarzem
dopiero w 1923 roku. Wcześniej Welon
przez stulecia przechowywano w półmroku jednej z bocznych kaplic, gdzie
oczy pielgrzyma mogły dostrzec jedynie
grafitowo-szare płótno relikwii. Lampy
halogenowe wyraźnie oświetlają niematerialne, delikatne jak tchnienie płótno.
Ogromna rama ze srebra kryje w swym
wnętrzu naruszone przez czas, drewniane ramy, na których rozpięto niezwykły
wizerunek. Welon, który w tym świetle
przypomina kliszę fotograficzną w kolorze brązu i sepii, ma 17 cm szerokości
i 24 cm wysokości. W spolaryzowanych
promieniach tzw. lamp Wooda obraz
reaguje tak silnie, „jakby nie podlegał
prawom fizyki”. O ile mocne, przenikliwe
światło wywołuje wokół oblicza wielobarwne efekty, o tyle sama Twarz pozostaje zupełnie bez zmian. Całun jest
tak delikatny, że wydaje się, iż po zwinięciu można by Go zmieścić w łupinkę
włoskiego orzecha. To nie może być ani
obraz, ani rysunek. Na płótnie nie ma
najmniejszego śladu farby.
Stara tradycja głosi, że któregoś niedzielnego popołudnia latem 1506 roku
przybył do Manoppello tajemniczy pielgrzym.
Przed kościołem (wówczas) św. Mikołaja, przybysz poprosił Giacomantonia
Leonellego, by wszedł z nim do środka.
Tam wręczył mu zawiniątko, mówiąc
z powagą: „Szanuj i czcij ten Obraz.
Bóg odwdzięczy ci się wielkimi łaskami
i ogromnym bogactwem tak doczesnym, jak wiecznym.”
Rozwinąwszy paczuszkę Leonelli ujrzał Oblicze Pana na cienkim jak pajęczyna Welonie. Kiedy odwrócił się, aby
podziękować darczyńcy, okazało się, że
ten zniknął. Przez 100 lat relikwia przechodziła na kolejne pokolenia Leonellich, by ostatecznie po wielu perypetiach około 1645 roku trafić na stałe do
kościoła konwentu kapucynów w Ma-

noppello w prowincji Królestwa Neapolu. W pochodzącym z 1645 roku dokumencie, niejaki ojciec Donato da Bomba,
kaznodzieja kapucyński ze środkowej
prowincji Abruzji, opisuje, jak to przeszło 100 lat wcześniej „cudowna interwencja Niebios” sprawiła, że Welon znalazł się w Manoppello. Przez całe stulecia
właśnie ta relacja o „przekazaniu Całunu
przez ręce Anioła”, uznawana była za
dokument rozstrzygający o boskim pochodzeniu Obrazu. W roku 1638 signore
De Fabritiis podarował Całun miejscowym kapucynom, którzy w 1646 roku
pozwolili okolicznej ludności oddawać
Mu należny kult.
Z Obrazem wiąże się nieprawdopodobna historia, która zachowując formę
relacji ściśle historycznej, opisuje fakt
z 1703 roku, w którym to ojciec Bonifacio d’Ascoli postanowił wyjąć relikwie
ze starych, drewnianych ram i oprawić ją
w nowe, srebrne. Kiedy jednak umieścił
Obraz w nowej ramie, wizerunek znikł.
Pod dokumentem potwierdzającym to
niezwykłe zjawisko widnieją podpisy
wielu świadków. Płótno pozostawało
puste, dopóki nie umieszczono go w starych ramach. Wtedy wizerunek pojawił
się z powrotem. Próbę tę powtórzono
z tym samym skutkiem. W związku z tym
sporządzono srebrny relikwiarz, w którym umieszczono Obraz wraz z drewnianą ramą.
Osobą, która ponownie „odkryła”
ten Obraz dla współczesności jest siostra Blandyna Paschalis Schlomer z zakonu Cysterskiego Ściślejszej Reguły
(Trapistek), która to dokonała po wielu latach badań niezwykłego odkrycia.
Otóż tworząc odpowiednie foliogramy
Oblicza z Manoppello i nakładając je
na znane już obrazy i ikony Chrystusa,
stwierdziła z całą pewnością pokrywanie się wszystkich istotnych elementów
Twarzy z obrazem Zmartwychwstałego
z „Ołtarza Hohenfurckiego” w Pradze,
„Świętego Oblicza” z Nowogrodu, ikoną Chrystusa z klasztoru świętej Katarzyny na Synaju i mozaiką „Chrystusa
Pantokratora” z pochodzącej z IV wieku
rzymskiej bazyliki „Pudentiana”. Jednak
najbardziej zdumiewające jest odkrycie
dokładnego dopasowania wizerunków
na dwóch złączonych foliach – obrazu
z Manoppello i z Turynu (Całun Turyński). Nie tylko dokładnie się pokrywają, ale foliogram Welonu, kładziony na
ikonach Chrystusa jakby otwierał okno

do wnętrza namalowanego obrazu. Na
uwagę zasługuje też miejsce przebywania obrazu właśnie w miejscowości
Manoppello. Betlejem znaczy po hebrajsku „Dom chleba”. Z kolei łacińskie
słowo manipulus, od którego pochodzi
Manoppello, znaczy „ręka pełna kłosów”. Czyżby nieznane miasteczko we
Włoskiej Abruzji stało się – rzec można
– nowym Betlejem – miasteczkiem na
Judejskiej prowincji, w którym 2000 lat
temu przyszedł na świat „Chleb Świata”?
Kolejnym zdumieniem i zaskoczeniem
jest sam materiał, na którym widnieje
wizerunek Świętego Oblicza, oscylujący
pomiędzy brązem, czerwienią i złotem.
Obraz sprawia wrażenie jakby Go namalowano światłem. Nawet pod mikroskopem nie widać na płótnie śladów farby. Oglądana pod światło tkanina staje
się przezroczysta jak szkło. Coś takiego
można zaobserwować tylko na morskim
jedwabiu, najdroższej tkaninie starożytnego świata, który uzyskuje się z morskich małży. Ten rodzaj tkaniny nazywany jest bisiorem i charakteryzuje się
tym, że jest niepalny, nie rozpuszcza się
w wodzie, opiera się działaniu alkoholu,
eteru, rozcieńczonych kwasów i ługów.
Włókien nie da się sztucznie farbować,
bo mają strukturę rurki i są pokryte solą
morską. Dla lepszego zobrazowania unikalnego charakteru tej tkaniny i jej dużej
ceny, niech zaświadczy fakt, że do uzyskania jednego kilograma surowca należy wyłowić około 1000 muszel (muszla
była starożytnym symbolem Maryi). Niemniej jedyna kobieta na świecie, która
potrafi obecnie wytwarzać bisior – Chiara Vigo mieszkająca na Sardynii – stwierdziła, że nigdy jeszcze nie widziała tak
cienkiej przędzy i tak delikatnej tkaniny
jak na „Świętym Obliczu” i nigdy nikomu
nie uda się zbliżyć do tego ideału.
Z 1143 roku pochodzi wzmianka, iż
„Całun” nazwany był też „Weroniką”.
Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Całun jest chustą, którą była
przykryta głowa złożonego w grobie Jezusa, położoną na płóciennym całunie
okrywającym Jego ciało. Istnieje przypuszczenie, że jedyną osobą, którą było
stać na posiadanie bisioru w otoczeniu
Pana Jezusa była Maria Magdalena. To
ona wraz z Matką Bożą stała pod krzyżem i to ona mogła w grobie nałożyć
chustę z bisioru, którą nosiła na włosach (o czym donoszą inne źródła), na
wierzch płótna, w które zawinięto ciało

Wierzę, więc jestem
Pana Jezusa. Kolejne logiczne przypuszczenie w oparciu o fakty historyczne, dzieła sztuki malarskiej, literackiej oraz rzeźb, mówią, że może to
być tzw. „Weronika” – obraz–relikwia,
którą przechowywano i eksponowano w Rzymie, gdzie w 705 r. wzniesiono dla niego na polecenie papieża
Jana VII ołtarz otoczony kolumnami.
W 1608 r. zburzono stary relikwiarz
i zbudowano nowy skarbiec w jednej z wież podtrzymujących kopułę
nowej bazyliki, w której miała być
przechowywana „najcenniejsza relikwia
chrześcijaństwa”. Część badaczy uważa,
że właśnie na początku XVII w. Chusta
„Weronika” w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła, choć jest wciąż obecna w Rzymie na niezliczonych kopiach
od obrazów Panteonu począwszy, na
trzech freskach w bazylice San Silvestro
skończywszy. Tylko oryginał jest ukryty
przed oczami wiernych.
Powstaje pytanie, dlaczego tak niezwykły obraz Świętego Oblicza jest tak
skryty przed szeroką opinią publiczną,
a jego temat tak słabo jest podejmowany przez międzynarodowe media
i naukowców, którzy rozmyślnie omijają
ten temat jako niewygodny i przeszkadzający dzisiejszemu światu problem?
Odpowiedzi może być wiele, gdyż uznanie Całunu z Manoppello za autentyczne odbicie twarzy Zmartwychwstałego
Chrystusa, byłoby jak „gwałtowne trzęsienie ziemi”. Ten wizerunek to najdoskonalszy wzorzec człowieka. Jego odnalezienie oznaczałoby, że wzorzec ten
znów znajduje się w Kościele. Chrystus
jest wzorem osoby ludzkiej i jej wolności – jest Pełnym Człowiekiem, w którym
nie ma miejsca na nieposłuszeństwo.
W jego spojrzeniu wiele kontrowersji
i błędnych teorii rozpłynie się jak poranna mgła, a każda wrogość zamieni się
w miłosierdzie. Kościół ma Jedną Głowę – Chrystusa. To On jest Panem. A to
Jego prawdziwy wizerunek, starszy od
najstarszych tekstów Nowego Testamentu! Łatwiejsze będzie przywrócenie
jedności chrześcijan – tak z Kościołami
protestanckimi, jak i wschodnim, greckim i rosyjskim, w których ikona ma nieporównywalnie większe znaczenie niż
na zachodzie. Odkrycie to będzie miało
wreszcie dalekosiężne skutki dla papiestwa i jego roli w Kościele i świecie.
Opracował Mirosław Henke,
na podstawie książki
Paula Badde Boskie Oblicze
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Wielkanoc

Autoportret

Kandydat na ołtarze

Wielkanoc

S

dr

Kownacki

tanisław Kownacki urodził się 17 grudnia 1915 roku.
Dyplom lekarza otrzymał
w 1945 roku. Przez wiele lat był ordynatorem oddziału zakaźnego
w szpitalu w Nowej Hucie (lata 1957–
–1989). W wieku 38 lat ożenił się z Anną
Komorowską. Wychowali pięcioro
dzieci – dwie córki i trzech synów.
Zmarł 22 grudnia 1995 roku.
7 listopada 2007 roku Kardynał Dziwisz, Metropolita Krakowski podpisał
Edykt, w którym poinformował o tym, że
grupa krakowskich lekarzy zwróciła się
do niego z prośbą o przeprowadzenie
procesu kanonizacyjnego dra Stanisława Kownackiego oraz o pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu Polski i Stolicy
Apostolskiej odnośnie rozpoczęcia tego
procesu.
Zapewne wielu mieszkańców Niepołomic znało doktora Kownackiego
z racji jego pracy w Szpitalu im. Stefana
Żeromskiego.
Ja poznałam go w 1969 roku będąc
pacjentką oddziału zakaźnego, którego był ordynatorem. Kontakt nie skończył się na pobycie w szpitalu, ale trwał
przez kolejne lata (można powiedzieć,
że aż do samej śmierci pana Kownackiego). Stało się tak z kilku powodów. Po
pierwsze dom, w którym mieszkali od
czasów wojny moi dziadkowie potem
moja mama a wreszcie ja i moje siostry,
był oddalony o kilka ulic od ulicy Kapucyńskiej, na której mieszkała rodzina
Kownackich. Państwo Kownaccy znali
moich rodziców, dr Kownacki uczestniczył w leczeniu mojej babci w ostatnich
miesiącach jej życia itd. Ale główną przyczyną, dla której tak się stało, było chyba
podejście Doktora do swoich pacjentów,
których nie traktował jak „przypadku
medycznego”, ale jak osoby znajdujące
się w określonej sytuacji, interesował się
ich życiem, wykraczając poza spojrzenie
wyłącznie medyczne. Prawdopodobnie
to było powodem, dla którego pobyt na
oddziale zakaźnym wspominałam jako
bardzo dobry czas mojego dzieciństwa.
Jego podejście do ludzi (pacjentów czy
współpracowników) tworzyło klimat,
w którym inni odnajdowali się jako osoby otoczone troską, ważne, mogące liczyć na pomoc i uwagę.
Może najlepszą ilustracją tego jak
pracownicy oddziału, w tym klimacie, troszczyli się o pacjentów jest fakt,
że kiedy okazało się, iż będę musiała
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w szpitalu spędzić Święta Wielkanocne,
pani odpowiedzialna za bibliotekę przyniosła mi z własnego mieszkania (zdaje
się, że mieszkała na Bronowicach!) akwarium, żebym nie czuła się za bardzo osamotniona.
Dr Kownacki był lekarzem oddanym
swoim pacjentom, niezwykle ofiarnym.
Wielokrotnie w sytuacjach jakiegoś niepokoju związanego ze zdrowiem korzystaliśmy (jako rodzina) z jego pomocy.
Był nadzwyczaj stanowczy odmawiając przyjmowania materialnych
wyrazów wdzięczności. Powszechnie
było wiadomo, że nie przyjmował nawet kwiatów. Miałam okazję usłyszeć,
że jego stanowczość w tym względzie
czasem prowadziła do zaskakujących
efektów. Spotkałam kiedyś kobietę, której syn, nieuleczalnie chory, wiele czasu spędził na oddziale Doktora. Mama
chcąc się odwdzięczyć panu Kownackiemu kupiła kwiaty i… skłamała, że są z jej
działki. Dzięki temu wybiegowi kwiaty
przyjął (ach te kobiety! – zawsze znajdą
jakieś rozwiązanie).
Jestem przekonana, że osią czy fundamentem tej postawy była wiara Doktora i jego życie sakramentalne. Przez
całe lata codziennie uczestniczył w Eucharystii.
Przede wszystkim był jednak głową
rodziny. W kuchni państwa Kowna ckich
zawsze można było usiąść, wypić herbatę i porozmawiać. Dom był i pozostał
miejscem otwartym dla różnych potrzebujących. Kiedy urodziłam pierwsze dziecko, bardzo szybko, pojawiła się
przy wiklinowym łóżeczku mojej córki, córka pana Doktora – pediatra. Jej
pomoc w przeprowadzeniu, przez lata

pełne chorowania, naszych dzieci nie
da się przecenić. Dla mnie to jeden z dowodów na to, jak dalece pan Kownacki
przekazał swoim dzieciom postawę oddania innym ludziom.
Rok, w którym zmarł dr Kow–
nacki, to czas ciężkich chorób jednego
z naszych synów – stanów duszności,
które często kończyły się w szpitalu. Po
śmierci Doktora pomyślałam, że jest najbardziej właściwą osobą, do której można by się zwrócić o pomoc – jako lekarz
zna się na rzeczy, jako osoba przyjaźnie
i z troską odnosząca się do naszej rodziny zechce pomóc, no i wreszcie jako
człowiek, który żył w wielkiej zażyłości
z Panem Bogiem wiele może wyprosić.
Więc prosiłam Go o rozwiązanie naszych
problemów zdrowotnych. Niedługo potem znalazło się rozwiązanie, które wyprowadziło nas „na prostą”.
Pod koniec życia Doktor Kownacki podjął się tłumaczenia książki Życie
i męka Jezusa Chrystusa Marii Valtorty,
ponieważ zrobiła na nim wielkie wrażenie. Z przytoczonych przez księdza Bukowskiego fragmentów dziennika można wnosić, że sam proces tłumaczenia
był dla Niego bardzo istotny – pomagał
głębiej zrozumieć czy przeniknąć treść,
którą ten opis życia Pana Jezusa niesie.
Kiedyś, gdy ze względu na stan zdrowia musiałam spędzić kilka dni w łóżku
i ja miałam szczęście z tego tłumaczenia
skorzystać.
Poza tym wszystkim malował. Jego
liczne akwarele (głównie pejzaże) zdobią mieszkanie na Kapucyńskiej…
Jaga Prokop
Korzystałam z: Ks Kazimierz Bukowski Doktor Judym czy Samarytanin? w:
Materiały Homiletyczne, Kraków 1996.

12 marca 1995

O

d wczoraj jesteśmy w okresie
nowenny do św. Józefa. Przykro mi, ale zaniedbałem pamięć
tego świętego, Opiekuna Matki Boskiej,
Opiekuna Pana Jezusa, Głowy Świętej
Rodziny – także mojego Patrona. Świętego, do którego moja mama miała
szczególne nabożeństwo, mawiała zawsze, że spodziewa się w marcu „prezentu” od św. Józefa i w marcu umarła.
Niewiele czasu zostało do odrobienia.
Św. Józefa „widzę” tak, jak pisała
o Nim Valtorta. Uprzytomniłem sobie,
że cała pierwsza cząstka różańca to także dotyczy św. Józefa. Jego ociąganie
się z wzięciem Matki Boskiej do „swego
domu” – po uspokojeniu go przez anioła – wielki smutek i żal, że tak zostawiał
samą Matkę Najświętszą. Jego bardzo
trudna sytuacja w Betlejem, kiedy nikt
nie chciał ich przyjąć – dokładanie starania, jak potrafił, by w grocie było cieplej.
Prowadzenie osła, na którym siedziała
Matka Najświętsza z Dzieciątkiem do Jerozolimy. To straszne poczucie lęku, kiedy Pan Jezus – tajemnica Boga – oddalił
się w Jerozolimie i kiedy Go szukali trzy
dni. A nie ma jeszcze w różańcu uciecz-

tam dostaje? Zostawia ciało, ręce, głowę, wzrok, słuch, ludzkie myślenie, ludzką pamięć, zostawia świat, którego był
cząstką. To los każdego z nas, to także
był los św. Józefa. Świat i wszystko czym

Postać

św. Józefa
ki do Egiptu, powrotu do Nazaretu, Jego
ojcowskiego uczucia do Pana Jezusa
Dziecka – potem Chłopca, którego uczył
stolarstwa, wreszcie Jego śmierci.
Św. Józef był zwykłym człowiekiem,
świętym, poza Matką Boską, może najświętszym. Wybrany przez Boga na
Opiekuna Matki Boskiej – Którą kochał
prawdziwą miłością i Która go też kochała prawdziwą miłością, czyli najbliższym
Matki Boskiej, Pana Jezusa. I ta Jego bliskość jakoś wyznacza Jego pozycję jako
świętego w gronie wszystkich świętych.
Co człowiek, taki zwykły bierze
z sobą do Nieba? A może wpierw, jak się

był jako cząstka tego świata zostawił –
i tego nie ma – został proch ziemi. A sam
– osoba, duch – duch świadomy, myślący, pamiętający całe swe życie, duch
miłujący Boga, ale i wszystko w Bogu –
u ludzi świętych idzie do Nieba. Takim
był przede wszystkim św. Józef, który
umierał na rękach Matki Boskiej i Pana
Jezusa. I w Niebie widzi duchem Boga,
widzi Pana Jezusa, Jego Matkę i ma
w świadomości wszystko to, co łączyło
go z nimi na ziemi. To jest jego szczęście.
I takiego szczęścia nikt poza nim z ludzi
nie ma.

Z serca
Oszczędził mu Pan Bóg – zapewne nie wytrzymałby tego
– przeżycia Męki Pana Jezusa.
To wytrzymała Matka Boska, bez
grzechu poczęta – Współodkupicielka nasza. Ale św. Józef na pewno wszystko wie z Męki Pana Jezusa w przeżyciu Pana Jezusa i Matki
Boskiej. Wie, że to cena odkupienia
nas, cena przyjścia do nas Pana Jezusa najmiłosierniejszego. I wierzę, że wszyscy my, których Pan
Jezus ogarnął swą miłością jesteśmy umiłowani i przez św. Józefa,
że wstawia się za nami duchowo złączony z Bogiem Trójcy św. i Matką Najświętszą.
Na czym ma polegać moja modlitwa
do św. Józefa? Muszę sobie to wszystko
dobrze uprzytomnić – zrobić miejsce
w myśli, pamięci, wyobraźni dla św. Józefa i zwracać się do niego często z radością, że jest tak blisko Boga nadal
Głową Najświętszej Rodziny i z ufnością, że chce nam pomóc i nam pomaga.
W naszej postawie wewnętrznej musimy
uprzytamniać sobie, że musimy starać
się, by nasze rodziny chciały mieć przed
oczami wzór Najświętszej Rodziny. A jeżeli z wyobraźni, pamięci zniknął mi prawie św. Józef, to daleki jestem od tego.
– Zwracajmy się do niego jako do
wzoru – najczystszego Oblubieńca Matki Boskiej – wzoru miłości nie mającej
nic wspólnego z miłością cielesną – tej
najdoskonalszej, której nam tak bardzo
potrzeba.
– Zwracajmy się do niego jako do
wzoru człowieka pracy, mającego na
utrzymaniu Najświętszą Marię i Pana Jezusa.
– Zwracajmy się do niego jako do
świętego, który ujął swe życie w granicach powołania Bożego, któremu był
najposłuszniejszy – sam niczego, nic innego nie pragnąc.
– Zwracajmy się do niego pamiętając o jego śmierci – takiej, jaką będzie
i nasza w sensie ontologicznym – przyjętej z wiarą, nadzieją i miłością – przeżytej
przy Matce Najświętszej i Panu Jezusie.
Chciałbym to sobie dobrze uprzytomnić i do końca życia zachować już
poczucie bliskości św. Józefa, któremu oddaję w opiekę nasze rodziny, nas
wszystkich, naszą godzinę śmierci, nasze zbawienie.
Z dzienników dr. Kownackiego
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Wielkanoc

Słowa

Z miłości

Święci znani i nieznani

Moja żona

błogosławiona Joanna
Wielkanoc

J

oanna kochała bardzo życie
i wszystkie piękne rzeczy dotyczące życia. Z pomocą i błogosławieństwem Bożym razem próbowaliśmy
uaktualnić w naszej rodzinie sakrament
miłości, w którym podarowaliśmy się
jedno drugiemu. Razem dzieliliśmy
pewność, że życie ludzkie jest święte,
ponieważ jest darem Boga, że stworzenie wraz z jego nienaruszalnym prawem
do życia jest takim już od jego poczęcia.
Kiedy Joanna została dotknięta tajemnicą cierpienia, była przykładem i zachętą
także dla mnie. Wraz z nią także i ja odnalazłem odwagę bycia wiernym powołaniu chrześcijańskiemu aż do największej miłości.
Święta Joanno, matko rodziny, módl
się za nami, św. Joanno, cudowna żono,
módl się za nami, św. Joanno, opiekunko biednych, opuszczonych, módl się za
nami, św. Joanno, mądry lekarzu, módl
się za nami, św. Joanno, ty, która stanęłaś w obronie swego dziecka, dodaj nam
odwagi, abyśmy zawsze umieli obronić
każde poczęte życie w Polsce.
Święta Joanna pełna elegancji, pasjonatka teatru, mody, z zawodu lekarka zaangażowana w służbę Akcji Katolickiej,
a przede wszystkim czuła żona i kochająca mama, która oddała życie, by mogło
narodzić się jej czwarte dziecko – owoc
wielkiej miłości.
Pragnę przytoczyć trzy autentyczne
listy Joanny do Piotra, na początku znajomości, zaraz po ślubie i ostatni z udostępnionych jako świadectwo uświęcanej zwyczajnej codzienności.
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21 lutego 1955 r., poniedziałek
Najdroższy Piotrze!
Przepraszam Cię, wybacz, że już od samego początku mojego listu będę się zwracała
do Ciebie po imieniu i na „Ty”. Myślę, iż po wczorajszym spotkaniu, w czasie którego byliśmy na siebie wzajemnie otwarci, możemy wejść na taki stopień zażyłości, dzięki której
będziemy potrafili jeszcze lepiej się poznać i pokochać.
Chciałabym naprawdę uczynić Cię szczęśliwym i być taką, jakiej mnie pragniesz: dobra, wyrozumiała i gotowa do poświęceń, których będzie wymagało od nas życie.
Nie mówiłam Ci jeszcze, iż zawsze byłam osobą bardzo wrażliwą i łaknącą uczucia.
Dopóki miałam rodziców, wystarczało mi ich ciepło. Później, pomimo że stale pozostawałam w wyjątkowej jedności z Panem Jezusem – pracując dla Niego – odczuwałam
brak mamy. Odnalazłam ją dopiero w tej drogiej mi siostrze zakonnej, o której Ci wczoraj
mówiłam.
Teraz pojawiłeś się Ty. Pokochałam Cię i pragnę oddać Ci siebie w darze po to, aby
stworzyć prawdziwie chrześcijańską rodzinę.
Do zobaczenia, Drogi Piotrze.
Wybacz tę poufałość, lecz ja już taka jestem.
Serdecznie pozdrawiam!
Joanna
(tłum. ks. Piotr Gąsior)

14 grudnia 1955 r. wtorek, po południu
Mój Najdroższy Piotrze!
Oto minęła noc i połowa dnia bez mojego najukochańszego Piotra. Jednak jesteś przy
mnie ciągle obecny i towarzyszę Ci chwila po chwili w Twej długiej podróży. Wczoraj wieczorem, wracając z Magenta, wstąpiłam do Twoich, aby ich uspokoić oraz zanieść Twe
pozdrowienia. Potem, zjadłszy kolację u moich, poszłam z Zitą do naszego kościółka.
Piotrze, powiesz pewnie, że przesadzam: jaka to pustka i smutek nie widzieć Ciebie! Natychmiast zabrałam się do pisania życzeń Bożonarodzeniowych dla wszystkich.
Oczekiwałam na drugie wiadomości TV… lecz mój Piotr nie ukazał się na ekranie telewizyjnym. Potem Różaniec, modlitwa za naszą rodzinę i z moim Drogim Skarbem w sercu
oraz myślach zasnęłam.
Miałam nadzieję wstać na Mszę św. o szóstej. Tymczasem zgadnij, kto mnie zbudził?… Twoja sympatyczna syrena! I w ten oto sposób pojechałam wraz z Zitą do Magenta. Uczestniczyłam we Mszy św. o ósmej trzydzieści. Następnie poszłam odebrać Iucci
i z Zitą wróciłam do Ponte Nuovo.
Iucci, bardzo szczęśliwa, przyszła ze swoją piżamką i zatrzyma się dzień, a potem zamieni się z Marią Vittorią.
Jak więc widzisz, towarzystwa mi nie brakuje. Ty zaś jedziesz do tej zimnej Szwecji
sam samiuteńki. Piotrze, ubieraj się ciepło i zbytnio nie forsuj. O, żebym tylko mogła być
pomocna w Twej pracy. A tymczasem nie mogę uczynić nic innego, jak tylko prosić Pana,
by Cię stale miał w opiece i pomagał Ci.
Mój Piotrze, jestem tak szczęśliwa, że Cię kocham, a Ty mi tę miłość odwzajemniasz.
I zrobię zawsze wszystko, abyś mógł mieć we mnie żoneczkę dobrą, czułą, wyrozumiałą
i zawsze uśmiechniętą.
Gorące, gorące całusy i najczulsze uściski od Twojej Joanny
(tłum. ks. Piotr Gąsior)

Święci znani i nieznani

Z przeszłości

Z Courmayeur
4 lutego 1961 r., wtorek, wieczorem

W tej chwili nasze trzy najdroższe aniołki śpią. Wiele spacerowały,
bawiły się i zjeżdżały na nartach. Tego wieczoru były zmęczone. Pierluigi po tym wszystkim nie chciał jeść, wolał jedynie wypić trochę herbaty.
Jutro zatrzymam je tutaj, w ogrodzie. W ten sposób nie zmęczą się
tak bardzo.
Mamy nadzieję, że nadal będzie tak pięknie. Ładne niebo, słońce cieplejsze niż w lipcu, góry wyraźniejsze i piękniejsze niż w lecie.
W Checrouit wszystkie panie leżą na leżakach, łapiąc kolory, podczas gdy dzieci na nartach i saneczkach nie ustają ani przez chwilę.
Lauretta również dziś jest stale w moich ramionach. Potrzeba nieco czasu, aby przyzwyczaiła się do nowego środowiska, do śniegu, do
słońca. Natomiast Mariolina wychodzi i bez żadnego zakłopotania zjeżdża
po śniegu w swoich bucikach. Jak ci powiedziałam przez telefon, w tym roku
Pierluigi bawi się na saneczkach wspaniale i wcale nie boi się zjeżdżać nawet
sam. Potem wspina się, ciągnąc saneczki. A po godzinie takiej gimnastyki siada zmęczony i mówi: „Dziś wiele się bawiłem”.
Szkoda, że aby powrócić do domu, potrzeba dwudziestu minut drogi. Byłoby o wiele bardziej wygodne mieć takie miejsce tuż obok domu. Mój Piotrze,
jakże wiele o Tobie myślę. Tak bardzo chciałabym, abyś był tutaj z nami. Piotruniu złoty, dziękuję za wszystko, za Twoją przeogromną miłość, za Twoją troskliwość, Twoją dobroć.
Twoje skarby całują Cię z całych sił,
a wraz z nimi rozmiłowana w Tobie Joanna
(tłum. ks. Piotr Gąsior)

Hymn na cześć uśmiechu

ułożony przez św. Joannę Beretta Molla
Uśmiechaj się do Boga, od Którego każdy dar pochodzi
Uśmiechaj się do Boga Ojca w modlitwach coraz bardziej doskonałych
Uśmiechaj się do Ducha Św.
Uśmiechaj się do Jezusa idąc na Mszę Św., do Komunii Św., podczas nawiedzenia
Uśmiechaj się do tego, który uosabia Chrystusa – Ojca Św., wyznając wiarę
Uśmiechaj się do Najświętszej Maryi Panny – wzoru, do którego mamy dostosować nasze
życie tak, aby ten, kto patrzy na nas, mógł żyć lepiej i po Bożemu myśleć
Uśmiechaj się do Anioła Stróża, dlatego, że został nam dany przez Boga, aby nas zaprowadzić do raju
Uśmiechaj się do rodziców, braci i sióstr, nawet wtedy, kiedy nakładają nam obowiązki,
które sprzeciwiają się naszej pysze, ponieważ mamy być iskrami radości
Uśmiechaj się zawsze przebaczając zniewagi
Uśmiechaj się do wszystkich, których Pan posyła do nas w ciągu dnia
Świat poszukuje radości, ale jej nie odnajduje, ponieważ jest oddalony od Boga.
My zrozumiawszy, że radość pochodzi od Jezusa, z Jezusem w sercu niesiemy radość.
On będzie siłą, która nam pomaga.
Ze zbiorku modlitw św. Joanny 1938 r.

25 marca 2010

– Dzień Świętości Życia, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Narodowy Dzień Życia – święto obchodzone co roku 24 marca, uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Celem święta jest propagowanie
odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do życia w rodzinach wielodzietnych.
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Wielkanoc

Mój Najdroższy Piotrze!

Myśli

Niezapomniane

Aforyzmy
Niczego – a zwłaszcza kobiet – nie
zdobywa się z założonymi rękami.
Janusz Roś
Kobiety łatwiej przyznają się do popełnionych błędów niż mężczyźni; dlatego
wydaje się, że popełniają ich więcej.
Joanna Rouch
Nie ma takiej zapory, żeby ręka słabej,
a zręcznej kobiety, usunąć nie mogła.
Henryk Rzewuski

Wielkanoc

Kobiety przy bliższym poznaniu w ogóle
zyskują, mężczyźni w ogóle tracą.

Niech się święci
Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie,
Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj…

P

ierwsza polska konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni w Warszawie 3 maja 1791 r.
w atmosferze zamachu stanu. Jej projekt powstawał od końca 1790 r. dzięki
współdziałaniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z przywódcami
stronnictwa patriotycznego Ignacym
Potockim, Hugonem Kołłątajem i Scypionem Piatollim.
Zawierała podstawowe zasady ustroju Polski, pierwsza w Europie, druga na
świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) sformułowana na piśmie ustawa zasadnicza.
Panującą religią miał być katolicyzm
przy tolerancji uznanych przez państwo
wyznań.
Za integralną część konstytucji uznano uchwalone już znacznie wcześniej
(18 kwietnia 1791 r.) tzw. prawo o mia-
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Małżeństwo jest najlepszym sposobem
na to, aby dowiedzieć się, jakiego to rodzaju mężczyznę twoja żona pragnęła
poślubić.
Antoni Uniechowski
Mężczyźni pragną być zawsze pierwszą
miłością kobiety. Kobiety mają subtelniejszy instynkt – wolą być zawsze ostatnią miłością mężczyzny.
Siła kobiet leży nie w tym, co mówią,
lecz w tym, ile razy mówią.
Moda damska była zawsze najdroższą
techniką opakowania.
Ambroze Bierdze

Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta – sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga – skarbem.
Napoleon Bonaparte
Pieniądze albo życie – złodziej zostawia
nam wybór, żona żąda jednego i drugiego.
Samuel Butler
Kto nie może się już podobać kobietom,
ten się z nich natrząsa.
Luc de Vauvenargues
Wszystkim naszym pięknym kobietom
z okazji ich święta życzymy, by zapatrzone w Maryję, pozostawały zawsze wierne własnemu powołaniu i były ozdobą
i światłem tego świata.
Redakcja Zwiastuna

3 maja
stach nadające mieszczanom nietykalność osobistą i majątkową oraz prawo
nabywania dóbr ziemskich. Konstytucja
oddawała chłopów pod opiekę rządu.
Szlachta korzystać miała z dotychczasowych przywilejów z pewnymi ograniczeniami. Znacznie uszczuplono wpływy
magnaterii. Duże zmiany wprowadzała konstytucja do organizacji najwyższych władz. Nastąpiło scalenie Korony
i Litwy przez zniesienie unii lubelskiej
tworząc jednolite państwo polskie po
raz pierwszy w czasach nowożytnych
(zniesione zostały istniejące dotąd
w obu państwach, odrębne urzędy centralne, skarb i wojsko). Najwyższym organem władzy był dwuizbowy sejm. Do
jego kompetencji należało ustawodawstwo, uchwalanie podatków i kontrola rządu wraz z możliwością uchylenia
wszystkich jego postanowień. Zniesiono liberum veto, czyli prawo zrywania
sejmu przez jednego posła okrzykiem
„nie pozwalam”. Okrzyk ten unieważniał wszystkie uchwały danego sejmu,
przy czym poseł nie był obowiązany do
uzasadniania swego protestu. Ów „głos
wolny” demokracji szlacheckiej, uważa-

no powszechnie za „źrenicę złotej wolności”. Zniesiono również konfederacje
oraz przyjęto zasadę głosowania większością głosów. Król przestał odgrywać
rolę „trzeciego stanu sejmującego”, zlikwidowano wolną elekcję i wprowadzono dziedziczność tronu w linii saskich
Wettinów. Najwyższym organem władzy wykonawczej stawała się Straż Praw,
czyli rada ministrów. W jej skład wchodzili król, prymas, marszałek aktualnego
sejmu, następca tronu oraz 5 ministrów.
Straży praw podlegały komisje o charakterze kolegialnie zorganizowanych ministerstw Policji, Wojska, Skarbu oraz Edukacji Narodowej. Z prawnego punktu
widzenia uchwalenie konstytucji przypominało zamach stanu, ale Rzeczpospolita, wielki, chory organizm Europy,
zaczęła zdrowieć. Niestety, jej zbyt szybka rekonwalescencja nie była na rękę
drapieżnym mocarstwom ościennym,
a zwłaszcza Rosji oraz części szlachty
i magnaterii tracących uprzywilejowaną
pozycję w państwie. Zbliżała się Targowica.
Elżbieta Siwek

Bądź pochwalona
Bądź pochwalona, o Ty słodka, cicha,
Ty bez szemrania pod krzyżem schylona,
Pijąca do dna z boleści kielicha
Bądź pochwalona.
Bądź pochwalona, gdy młodzieńczych rojeń
Zdarta, stargana opadnie zasłona,
Matko miłości, łaski i ukojeń
Bądź pochwalona.
Bądź pochwalona, gdy wizja ulata
Krótkiego szczęścia na wieki stracona
Pani innego, szczęśliwego świata
Bądź pochwalona.
Bądź pochwalona, gdy zwątpień godzina
We wszystko! wszystkich! przyjdzie nieproszona.
Matko – twarz której wiarę przypomina
Bądź pochwalona.
Bądź pochwalona, gdy ciągły ból toczy,
Gdy dusza chora długie lata kona.
Za Twe prześwięte, miłosierne oczy
Bądź pochwalona.
(wiersz nieznanego autora z Wilna
z 1918 r.)

Kobieca mistyka

codzienności

L

ubię długie spódnice, lniane sukienki latem, kolczyki z motywami
roślin, rozpuszczone włosy czesane wiatrem… a najbardziej kobieco czuję się, kiedy „serca mam dwa” – a potem
kołysanie, karmienie piersią, całowanie
łez po stłuczonym kolanie, i dekorowanie stołu serwetkami pod kolor nastroju
między zupą a praniem.
Kobieco czuję się w paraliżującym
niezdecydowaniu wybierając firanki
do kuchni, kupując świece do łazienki – wcześniej poznając zapach każdej
z nich – i stukając obcasami, i zaparzając
herbatę mężowi – koniecznie z łyżeczką
miodu.
Kobieta jest domem mężczyzny. Nie
tylko maluje dom zapachem, ozdabia
uśmiechem, ale swoją niezastąpioną
obecnością tworzy nastrój i przyodziewa nim domowników, bo kiedy jest, to
wypełnia wnętrze życiem, oczekiwaniem, ciepłem. Szczególny dar kobiety to czułość. Pod jej wpływem topi się
złość przyniesiona ze świata. Nie wyrachowanie, racje, poważne i przemądrza-

łe argumenty a subtelna czułość rozprasza chmury nad zatroskaną głową,
kruszy mur obojętności czy zniechęcenia. Delikatność i radość w słowie, geście, spojrzeniu zapraszają do spotkania,
dialogu, zwierzenia i zawierzenia modlitwie tego, co trudne, niezrozumiałe i do
łez bolesne.
Już 2-letnia dziewczynka tuli lale,
opiekuje się nimi, bawi się w dom
i to bez względu na to, czy jest dzieckiem wychowywanym w rodzinie czy
w Domu Dziecka. Ile tu instynktu, a ile
naśladowania?
Jedno jest pewne, że kobiecość szuka relacji, pragnie tworzyć więzi, wypełniać pokój rozmową, budzić do życia, bo
powołana jest do miłości – tej ofiarnej,
wiernej, która dając, sama się miłością
wypełnia.
W judaizmie kobieta – nekewa, oznacza wgłębienie, zbiornik, wewnętrzną
przestrzeń. Jej ciało to jedna giętkość,
uczyniona, by przyjmować, pocieszać,
dawać życie. Maryja Dziewica stała się
czarą Bożej miłości; powołana do „roz-

Blisko serca
ważania Słowa”. Mężczyzna – zachar, znaczy „przypominać sobie”.
Jego ciało zostało ukształtowane
do walki, pracy, by chronić, zdobywać, celebrować dzieło stwórcze
Boga.
Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni ku porozumieniu, ku wspólnocie w miłości […]. Głęboka różnica
między nimi rodzi głębokie przyciąganie w perspektywie harmonijnego dopełniania się.
Cechą jego jest siła i działanie,
cechą jej – obecność i byt (Jo Croissant, Kobieta Kapłaństwo serca).
Choć przeczuwa piękno swego powołania, kobieta przeżywa obecnie zagubienie, niepokój, spowodowane tym, że
nigdy nie wie, jakie ma dokładnie zająć
miejsce jako kobieta. W mediach wiąże
się z nią rozmaite wyobrażenia, oczekiwania, wręcz tworzy się lukrowany wzór,
do którego porównują się Polki w różnym wieku i stanie, co kończy się nieznośną zgagą niezadowolenia z siebie i tzw.
szarej codzienności.
Prałat Escriva (założyciel Opus Dei)
mówił:
„Praca domowa jest rzeczą pierwszorzędnej wagi. Nadto wszystkie prace
mogą mieć tę samą wartość nadprzyrodzoną, nie ma zadań wielkich czy małych
– wszystkie są wielkie, jeśli się je wypełnia z miłością. Te, które uważa się za wielkie, karleją, gdy zatraca się chrześcijański
sens życia.”
Przed Bogiem tyle samo znaczy i ta,
która jest profesorem, jak i ta która pracuje jako sprzedawczyni, czy sekretarka,
czy kelnerka, czy sprzątaczka – wszystkie
dusze są równe. Tylko, że czasami piękniejsze są dusze osób mniej skomplikowanych. […] pracę w domu rozumiem
jako zawód o szczególnej ważności. Wykonując ją można sprawić dużo dobrego,
albo dużo złego, w samym sercu rodziny.
Kobieta nadaje człowieczeństwo życiu!!!
Beata Mądra
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Pełna uroku

Wydarzenia

N

Wielkanoc

abożeństwo
Majowe
(zwane potocznie majówką), odprawiane w maju
w Kościele Katolickim, ku czci
Matki Bożej, podczas którego odmawia się lub odśpiewuje Litanię
Loretańską oraz modlitwę „Pod
Twoją obronę”, ma rodowód znacznie wcześniejszy niż się powszechnie
uważa. Gromadzenie się i śpiewanie
pieśni na cześć Matki Bożej było znane
na Wschodzie już w V wieku.
W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono
raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstał pomysł, aby
miesiąc ten poświęcić Maryi. Pierwszym,
który rzucił taką myśl, był król hiszpański Alfons X. Władca ów zapraszał do
udziału w nabożeństwach majowych,
sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się
w porze wieczornej na modlitwy wokół
figur Matki Bożej. Dominikanin bł. Henryk Suzo, uczeń Jana Eckharta i przyjaciel Jana Taulera, znanych mistyków
średniowiecza, wyznał, że jako chłopiec
zbierał w maju kwiaty i niósł je do stóp
Matki Bożej. Lubił pleść z kwiatów wieńce i kłaść je na głowę figur Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go za to
wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów.

Godne polecenia

Nabożeństwa majowe
W roku 1549 ukazała się w Niemczech
książeczka pod tytułem Maj duchowy,
gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. W żywocie św. Filipa Nereusza czytamy, że gromadził on
dziatwę przy figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał z nimi pieśni, zbierał
kwiaty i zachęcał do składania ku Jej czci
kwiatów, duchowych ofiar i wyrzeczeń.
Nowicjusze dominikańscy we Fiesole
(w latach 1677–1709) w maju gromadzili
się przed wizerunkiem Najświętszej Maryi i czcili ją muzyką, śpiewem i składaniem duchowych wyrzeczeń. Jednakże
za autora właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę,
o. Ansolani (1713). On to w kaplicy królewskiej w Neapolu codziennie w maju
urządzał koncert pieśni ku czci Bożej
Matki, który kończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Za
największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli.
W roku 1787 wydał on broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe.
Co więcej rozesłał ją do wszystkich biskupów Italii. Sam w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo. Odprawiał on również nabożeństwo majowe w Paryżu,
gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII

w podróży na koronację Napoleona Bonaparte. Pius VII nabożeństwo majowe
obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do
nabożeństwa majowego – na które składa się Litania Loretańska do Najświętszej
Maryi Panny, nauka kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem – przypisał w 1859 roku papież bł.
Pius IX.
W połowie XIX wieku nabożeństwo
majowe przyjęło się we wszystkich prawie krajach. W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici
w Tarnopolu (1838), misjonarze w Warszawie w kościele Św. Krzyża w roku
1852, ksiądz Golian w Krakowie w 1856
i we Włocławku biskup Marszewski
(1859). W tym samym czasie cześć Królowej maja szerzył w Galicji poezją jezuita Karol Antoniewicz. Ks. Wincenty
Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie
pierwszą książeczkę o nabożeństwach
majowych (1839). W dziesięć lat potem
podobną broszurę wydał we Wrocławiu w roku 1850 ks. Aleksander Jełowic–
ki, zmartwychwstaniec. Po 30 latach nabożeństwo majowe stało się bardzo popularne i znane w całym kraju.
Opracowała Bożena Henke

Monopol na zbawienie
S

zymon Hołownia – dziennikarz
i publicysta, dyrektor programowy kanału Religia.tv, dwukrotny
laureat nagrody „Grand Press”. Trzykrotnie nominowany do Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. ks. bpa Jana Chrapka,
którą otrzymał w 2007 roku. Jest także
laureatem wielu innych nagród i wyróżnień. Autor książek: Kościół dla średnio
zaawansowanych, Tabletki z krzyżykiem,
Ludzie na walizkach.
Monopol na zbawienie Szymona Hołowni – książka, którą warto polecić, myślę, że prawie każdemu, ze względu na
sposób komentowania spraw religijnych.
Do książki dołączona jest gra, natomiast sama książka jest instrukcją, według której należy się poruszać po planszy. Można jednakże zapoznać się tylko
z instrukcją, wcale nie trzeba grać, choć
wydaje mi się, że można w ten sposób
miło rodzinnie, lub w gronie przyjaciół,
spędzić czas.
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We wstępie do książki sam autor tłumaczy: „Dlaczego Monopol na zbawienie? W największym skrócie – by podekscytować i na chwilę zająć uwagę
tych, dla których życie to gra, gdzie trzeba zdobywać punkty, być w stałym pędzie do mety. Aby zbulwersować tych,
których bulwersuje wszystko. Wreszcie –
by zagrzać do boju tych, którzy w tytule
będą się doszukiwać śladów katolickiego triumfalizmu. Monopol na zbawienie
– czy to znaczy, że do nieba mają szansę
trafić tylko katolicy? Odpowiedź na jednym z pól gry.”
W samej książce zawartych jest wiele informacji z historii Kościoła, historii
religii, życia świętych, podanych w bardzo przystępny i czytelny sposób. Autor
opowiada też wiele anegdot i przytacza
sytuacje „z życia wzięte”, uczy, ale nie
moralizuje, skłania do refleksji nad życiem, a także nad naszym stosunkiem
do wiary i religii.

Szymon Hołownia rysuje problemy
i stara się mądrze i po katolicku do nich
ustosunkować. Nie jest przy tym odpychająco zasadniczy. Pisząc językiem
młodych, pełnym kolokwializmów, szuka porozumienia Kościoła z rzeczywistością XXI wieku. Treścią książki są informacje (czasem zaskakujące, zawsze
interesujące) i argumenty, którymi można się posługiwać w dyskusjach.
Lektura interesująca i pouczająca, ale
bez moralizowania.
Warto poświęcić czas na tę lekturę,
i nie będzie to czas stracony. Zaduma,
refleksja, ale też dobra zabawa i ogromne poczucie humoru tryskające z kart
książki. A także skarbnica myśli i informacji dotyczących spraw ważnych i bardzo istotnych, które możemy, a niejednokrotnie wręcz musimy odnieść do
własnego życia.
Ewa Korabik

Podróże
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Dolina Cedronu
Sądu Ostatecznego. Ciekawą tradycją
jest składanie kamyków na grobie przez
odwiedzającą grób rodzinę (a nie, jak
w naszej tradycji składanie kwiatów, palenie zniczy) na znak przywiązania i miłości do zmarłego.

Tradycja starotestamentowa mówi,
że tutaj odbędzie się sąd nad światem,
tak więc każdy pobożny Żyd chce być
tutaj pochowany – „w kucki”, zwrócony
przodem w stronę Doliny, by jako pierwszy mógł stanąć przed Bogiem w dzień

sta. W pobliżu Złotej Bramy święty Piotr
uzdrowił chromego.
Złota Brama została zamurowana,
by żaden Prorok nie przybył do miasta.
Wzdłuż muru, w okolicy Bramy jest usytuowany cmentarz muzułmański, który

Ogród Getsemani

Cmentarz Żydowski w Dolinie Cedronu

Groby Żydowskie z tradycyjnymi
kamieniami
Po drugiej stronie Doliny Cedronu,
w obrębie dawnych murów, znajduje się Złota Brama, przez którą wielokrotnie przechodził Pan, wchodząc do
Jerozolimy. Tutaj witały Go tłumy, gdy
w Niedzielę Palmową wkraczał do mia-

ma dodatkowo uniemożliwić powtórne przyjście Proroka, gdyż jego
przejście przez cmentarz uczyniłoby go nieczystym.
Mury Jerozolimy ze Złotą
Bramą
Pan Jezus wielokrotnie przemierzał Dolinę Cedronu, gdy zmęczony
wielogodzinnym nauczaniem w Świątyni udawał się w stronę Góry Oliwnej
do Ogrodu Getsemani (Tłoczni), gdzie
w małym, otoczonym niewielkim murem ogrodzie mógł odpocząć wraz
z uczniami w cieniu drzew oliwnych.
Później miejsce to stało się świadkiem
tragicznych wydarzeń – zdradzieckiego
pocałunku Judasza i pojmania naszego
Pana.
Do dziś zachowały się drzewa oliwne
lub ich szczepy, które wiekiem sięgają
tamtych czasów. Przez długi okres czasu teren Ogrodu należał do muzułmańskich właścicieli, którzy okaleczali drzewa z liści, drobnych gałęzi i owoców,
sprzedając je pielgrzymom jako relikwie. W XVII wieku teren ten został wykupiony przez franciszkanów, którzy po
dzień dzisiejszy w należyty sposób dbają i opiekują się Ogrodem upamiętniającym tak wielkie wydarzenia.
Godnym uwagi miejscem Doliny Cedronu jest prastare cmentarzysko z grobami Zachariasza i Absalome (zbuntowanego syna króla Dawida). Jest to
jedno z niewielu miejsc, które zachowało swój pierwotny charakter.
Skręcając z Doliny Jozafata (Cedronu),
idąc w stronę Bramy Gnojnej (Esseńczyków) trafiamy do Doliny Gehenny (Hinnom). Tutaj, według tradycji zakończył
swoje życie Judasz, wieszając się na
drzewie. W tradycji starotestamentowej jest to „zejście do piekieł” z powodu
znajdującego się tutaj ołtarza Molocha,
bożka Ammonitów, któremu składano
ofiary z dzieci.
Gehenna – Dolina Hinnom
Tak jak Jerozolima jest miastem trzech
religii, tak i Dolina Cedronu łączy wielowiekowe tradycje tych wyznań zachowując swój niepowtarzalny, święty charakter.
Stanisław Banaś
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Po ubiegłorocznej wycieczce po Ziemi Świętej chciałbym podzielić się z Czytelnikami swoimi wrażeniami, opisać
miejsca uświęcone obecnością naszego
Pana i upamiętnione w Ewangelii. Wędrówkę chcę rozpocząć od Jerozolimy,
skupiając się na Dolinie Cedronu (Jozafata). Dolina Cedronu znajduje się niejako w centrum, leżąc pomiędzy Górą
Oliwną a murami Jerozolimy. Od niepamiętnych czasów jest związana z tradycją judaistyczną i chrześcijańską. Tutaj,
na zboczu Góry Oliwnej, znajduje się
jeden z najstarszych „czynnych” cmentarzy świata.

Dzieła Boże

Podróże z K...

niebem

Między

Wielkanoc

O

d przeszło 1000 lat liczni
pielgrzymi i podróżnicy przybywają każdego
roku na Mont Saint Michelle, wysepkę
leżącą w południowo-zachodnim zakątku Normandii.
Historia powstania samej wyspy oraz
budowli piętrzących się na jej skalistym
szczycie jest intrygująca i bardzo tajemnicza. Sama wyspa wznosi się pośród
piasków wygładzonych jak tafla szklana
przez potężne przypływy (mówi się, że
największe w Europie), które wdzierają się do zatoki Atlantyku. Kiedy niebo
jest przejrzyste, oczom pielgrzyma z odległości wielu kilometrów ukazuje się
wspaniały widok świetlistej skały zwieńczonej kościołem i budynkami klasztornymi. Natomiast, gdy otaczające klasztor tereny spowija mgła, unosząca się
nad niebezpiecznymi piaskami otaczającymi wyspę, ukazuje się obraz niczym
z baśni tysiąca i jednej nocy. Oto klasztor
płynie po niebie wspierany delikatnie na
puchu utkanym z mgieł.
Wyspę, o łącznej pow. ok. 300 ha, ze
stałym lądem Francji łączy wąska grobla
o długości 1800 m wybudowana w roku
1879. Wyspa liczy około 65 mieszkańców.
W czasie odpływu otaczają ją połacie
piasków bardzo niebezpiecznych, gdzieniegdzie są to ruchome piaski. Kiedy
zbliża się przypływ – dwa lub trzy razy
do roku – „mknąc z szybkością konia
w galopie”, nitka łącząca wysepkę z lądem przestaje istnieć i klasztor zostaje
całkowicie odcięty od stałego lądu.
Przed wiekami wyspa była częścią lądu, stanowiącą skalistą odkrywkę
wznoszącą się wśród lesistych bagien.
W czasach rzymskich nosiła ona nazwę
Mont Tombe – Góra Cmentarna. Jej odosobnienie i urok Celtowie wykorzystali
i góra była miejscem pochówku. Druidzi
czcili tam Słońce, a zwyczaj w późniejszych czasach kontynuowali rzymianie
oddając hołd bogu słońca – Mitrze.
Jedna z pierwszych legend głosi, że
pod Mont Tombe został pochowany
w złotej trumnie i złotych butach Juliusz
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Cezar. W V wieku teren wokół skalnej odkrywki zaczął się zapadać i z czasem (po
około stu latach) skalny cypel zamienił
się w malutką wyspę, której losem targały przypływy i odpływy umożliwiające dostęp do wyspy. Niebezpieczne
przejście łączące wyspę z lądem zostało
oznakowane wysokimi słupami, a o nadchodzącym, groźnym dla podróżnych
i pielgrzymów przypływie oznajmiał
dzwon, którego echo roznosiło się daleko, niejednego ratując przed niechybną
śmiercią w kipieli wzburzonego oceanu. Legenda głosi, że biskupowi Avranches, Aubertowi (który później został
Świętym Kościoła) ukazał się podczas
snu sam archanioł Michał i polecił mu
wybudować na Mont Tombe kaplicę.
Początkowo biskup nie przejął się zbytnio nakazem i nie zrobił nic. Sen się powtórzył, ale Aubert nadal wątpił w jego
prawdziwość. Dopiero, gdy po raz trzeci archanioł powrócił, powtórzył rozkaz
i postukał Biskupa palcem po czole, ten
rozpoczął budowę.
Od samego początku przedsięwzięciu towarzyszyło wiele cudów i zjawisk
niewytłumaczalnych.
Fundamenty
przyszłego Kościoła wyznaczyła poranna rosa, skradziona krowa pojawiła się

w miejscu, gdzie powinien zostać położony pierwszy złom granitu, a trzymane
na rękach niemowlę odsunęło stópką
ogromny głaz, który zagradzał drogę.
Ostatnią przeszkodą, która uniemożliwiała rozkwit życia religijnego był brak
słodkiej wody, ale i w tym przypadku Św.
Michał nie zawiódł i pojawił się osobiście,
aby wskazać źródło. W roku 708 budowa
ruszyła pełna parą, a nazwę góry zmieniono na Mont Saint Michelle, na cześć
Św. Michała. Na wykutym z ogromnym
trudem tarasie zbudowano pierwszy
Kościół, który niemal natychmiast stał
się celem licznych pielgrzymek.
W roku 966 wzniesiono opactwo
benedyktyńskie dla około 50 mnichów.
Budowa kościoła, który do dnia dzisiejszego wieńczy skalną wysepkę rozpoczęła się w roku 1020 i trwała ponad 100
lat, z uwagi na ogromne trudności, jakie
napotykali budowniczy – strome urwiste zbocza, trudny materiał oraz fakt, że
fragmenty pierwotnego kościoła z biegiem czasu się osuwały.
W XI wieku sława Mont Saint Michelle była największa. Wraz z przypływem
znacznych środków finansowych budowano coraz wyżej, a starsze budynki
stawały się fundamentami następnych.

a wodą
Mnisi mieli na wyspie klasztor – refektarz, kuchnię i dormitorium, warsztaty
i skryptorium, w którym kopiści przepisywali księgi, tworząc prawdziwe średniowieczne cuda iluminacji. Około 70-ciu
takich dzieł można oglądać do dnia dzisiejszego w bibliotece miejskiej w Avranches. W latach największej świetności opat Robert de Torgini zgromadził
w bibliotece klasztornej tyle ksiąg i manuskryptów, że wyspa zyskała przydomek „miasta ksiąg”.
Z czasem klasztorny spokój zakłóciły konflikty tego świata – kościół został
spalony przez bretońskich sprzymierzeńców Filipa II Augusta, króla Francji,
który chciał odebrać wyspę książętom
Normandii, jej tradycyjnym suwerenom.
Mający, jak się potem okazało, spore
wyrzuty sumienia władca postanowił
uczynić zadość i odbudować zniszczony
klasztor.
W 1211 roku, w północnej części wyspy rozpoczęto budowę gotyckiego
klasztoru, którego podstawę stanowiły romańskie pozostałości. Zachwyt,
jaki budzi owa budowla, pozwoliły potomnym nadać jej przydomek La Mervielle, czyli Cud. Ów cud otoczony 227
kolumienkami można porównać do kamiennej koronki umieszczonej pomię-

dzy niebem a ziemią. Na szczycie iglicy
opactwa czuwa nad wyspą książę aniołów, dowódca armii Boga, archanioł Michał, dzierżąc w dłoni uniesiony miecz,
zawsze gotów do obrony. Sam klasztor
składa się z dwóch głównych części,
z których każda ma wysokość trzech
pięter. Na parterze mieści się aumoniere,
gdzie mnisi rozdawali jałmużnę i dawali
schronienie biednym pielgrzymom. Wyżej znajduje się główny pokój gościnny,
w którym opat witał zamożnych gości.
W jednym z dwóch ogromnych kominków znajdujących się w głównym
pokoju gotowane były posiłki, drugi służył jako źródło ciepła. Na górnym piętrze
znajduje się refektarz – olbrzymia sala
o grubych ścianach z wysokimi wąskimi oknami, które wspaniale oświetlają
pomieszczenie. Tutaj, podczas spożywanych w milczeniu posiłków odczytywane były fragmenty Pisma Świętego.
W zachodniej części klasztoru mieści się
skład, nad którym zlokalizowano skryptorium. W roku 1469, po założeniu przez
króla Ludwika XI Zakonu Rycerzy Św.
Michała, salę tę rozdzielono na cztery
części szeregiem kolumn i stała się ona
miejscem zebrań zakonników.
Krużganki zawieszone pomiędzy
niebem a ziemią na szczycie zachod-

Dzieła Boże

niego skrzydła są oazą spokoju, przygotowaną dla ludzi
pragnących
odosobnienia.
Dwa szeregi kolumn ustawionych w szachownicę wspierają
łuki ozdobione płaskorzeźbami
przedstawiającymi liście i ludzkie
twarze. Krużganki miały prowadzić do Sali Kapituły, która nigdy
nie powstała.
Sama góra nie zawsze stanowiła oazę i zaciszną przystań dla
strudzonych pielgrzymów. Podczas
wojny stuletniej wyspa została ufortyfikowana, przeżywała powtarzające
się ataki Anglików, a w 1591 roku oparła się napaści Hugenotów. Napoleon
za czasów swojego panowania założył
na wyspie więzienie a nazwę, o ironio,
zmieniono na… Ile de la Liberte – Wyspa
Wolności. Więzieniem wyspa była do
roku 1863, kiedy to uznano ja za pomnik
narodowy Francji.
Tradycję kultu chrześcijańskiego podjęto na nowo w 1922 roku i od tej pory
odprawiane są tu nabożeństwa. Dwa
razy w roku w pierwszą niedzielę maja
oraz 29 września na wyspie odprawiane
są uroczystości ku czci archanioła Michała – opiekuna i obrońcy wyspy. Liczne rzesze utrudzonych i zatroskanych
pielgrzymów spacerujących po jedynej
ulicy na wyspie – Grand Rue – znajdują w jej zaciszu ukojenie i schronienie
przed światem zewnętrznym. Ponadto,
przez stałą obecność zakonników, podtrzymywana jest tradycja duchowa tego
niezwykłego miejsca. Nie bez przyczyny
francuski pisarz Victor Hugo w 1884 roku
napisał że:
„Mont Saint Michelle jest dla Francji
tym, czym Wielka Piramida dla Egiptu –
miejscem świętym i cudownym, skrywającym tajemnice powierzane mu przez
przeszło dwanaście wieków istnienia.”
Katarzyna Siwek-Szostek
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Życiowe przepisy

Bóg stworzył jedzenie – diabeł kalorie

sukces

Jabłecznik
orzechowy
Składniki

Wielkanoc

50 dag mąki
30 dag margaryny
2 łyżki śmietany kwaśnej
1 jajko
2 żółtka
15 dag cukru pudru
łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie
Zarobić kruche ciasto, podzielić na trzy
części.
Upiec dwa placki, a na trzecie ciasto dać
masę orzechową i upiec.

Masa orzechowa na trzecie ciasto
30 dag orzechów włoskich grubo posiekanych, rozwałkować wałkiem.
1/2 kostki masła
10 dag cukru
2 łyżki miodu
Masło, cukier i miód podsmażyć 5 minut
i na koniec dodać orzechy i wyłożyć na
trzecie ciasto.

Masa jabłkowa
2 kg jabłek (reneta) obrać, poszatkować,
dodać cukier według własnego uznania
i usmażyć. Pod koniec dodać kisiel lub
dwie łyżki mąki kartoflanej.
Ciepłą masą jabłeczną przekładamy
placki, na wierzch dajemy placek z orzechami.
Maria Augustyn
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Serdecznie gratulujemy reprezentacji ministrantów, którzy 6.02. wygrali turniej w halowej piłce nożnej na poziomie dekanatu i awansowali do rozgrywek rejonowych.
Skład drużyny:
Adamczak Michał
Adamczak Łukasz
Bogusz Paweł
Rozgrywki rejonowe odbyły się dn.
Drabina Damian
20.02. w Niepołomicach i tutaj też nasi
Henke Tomasz
ministranci okazali się najlepsi wygryKoza Dawid
wając 15:0 z Niegowicią i 6:0 z JaśkowicaPokrywka Jakub
mi i awansując do rozgrywek diecezjalSoczewica Maciej
nych.
Wyniki meczów:
Życzymy wygranych w kolejnych meJazy – Szarów 1:2
czach.
Jazy – Kłaj 7:1
Redakcja
Jazy – Staniątki 4:1
Jazy – Wola Batorska 14:1
Strzelili więc 26 bramek, a stracili 5.

szachy
N

asz ministrant – Piotrek Bogusz okazał się trudnym przeciwnikiem dla uczestników
powiatowych eliminacji szachowego
turnieju organizowanego w ramach Licealiady Powiatu Wielickiego. Tylko jednemu z nich udało się wygrać z naszym
Piotrkiem, który zajął II miejsce. Jesteśmy dumni, tym bardziej, że to kolejny
sukces „ministranckiej ekstraklasy”, który dowodzi, że potrafią wiele i są dobrym przykładem dla innych. Piotrkowi
życzymy kolejnych sukcesów. Szczęść
Boże.
Redakcja

Łamigłówki małej główki

czyli krzyżówki

Litery z kolorowych kratek, czytane poziomymi rzędami, utworzą 8-literowe hasło. Wśród osób, które nadeślą do 31.03. prawidłowe hasło rozlosujemy nagrodę. Podpisane rozwiązania prosimy zostawiać w skrzynce redakcyjnej na stoliku z prasą, lub nadsyłać na adres e-mail redakcji „Zwiastuna”.

„A żołnierze
upletli koronę
z ciernia, włożyli
mu ją na głowę…”
Ew. Jana 19:2

Użyj kredki lub ołówka, aby odnaleźć
drogę przez koronę cierniową.

Quiz biblijny

Pośród liter ukryte są słowa z Ewangelii Marka 16:1-8, z historii
o Jezusie, który zmartwychwstał. Znajdź te słowa
sabat
wonności
namaścić
pierwszy

dzień
słońce
grób
kamień

szata
Jezus
miejsce
ukrzyżowany

Pionowo:
1. Przemieniona na weselu woda.
2.	Miasto, do którego zmierzał Szaweł, gdy spotkał
Jezusa.
5. Wzgórze ukrzyżowania Jezusa.
6. „Zaśnięcie” Matki Bożej.
7. Bałagan.
8.	Miasto, w którym Jezus wskrzesił młodzieńca – jedynego syna pewnej kobiety.
9. Niewierny apostoł.
11.	Słowo najczęściej używane w okresie wielkanocnym.
14. Symbol życia mądrzejszy od kury.
16. Symbol chrześcijan.
18. Zawód Mateusza – ucznia Jezusowego.
20. Ziarnko wiary.
21. Poszła w ślady Franciszka.
22. Część ciała, którą stracił Jan Chrzciciel.
24. Umiłowany uczeń Chrystusa.
25. Aktor grający gestem.

Maria
tydzień
lęk
zdumienie

1. W jaki sposób Piłat pokazał ludowi, że uważa Jezusa za
niewinnego?
2 Jak nazywał się zbrodniarz, którzy został uwolniony zamiast Jezusa?
3. Co zrobili uczniowie, gdy pojmano Jezusa?
4. Co uczynili żołnierze z Jezusem w pretorium?
5. Jak zachowywali się uczeni w Piśmie i starsi, gdy uznano Jezusa za winnego?
6. Komu kazano nieść krzyż Jezusowy w trakcie drogi
krzyżowej?
7. Gdzie ukrzyżowano Jezusa?
8. Jaki napis umieszczono na tablicy przybitej do krzyża
nad głową Jezusa?
9. Co podano do picia Jezusowi tuż przed śmiercią?
10. Jak Jezus modlił się na krzyżu za swoich oprawców?
Podpisane odpowiedzi na zamieszczone pytania prosimy przesyłać na adres poczty e-mail „Zwiastuna Różańcowego” do 31.03. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę.
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Wielkanoc

Poziomo:
3.	Biblijna postać, na którą spadło zbyt wiele
nieszczęść.
4. Bardzo bliski przyjaciel Jezusa.
6. Nie pokój.
10. Został pokonany na drzewie krzyża.
12. Przywódca Izraelitów.
13.	Atrybut ostatniej niedzieli przed Wielkanocą.
15. Sala lekcyjna.
17.	Jeden ze świeckich symboli Wielkanocy
19.	Nałożone przez Jezusa na oczy niewidomego.
23. Apostoł – skała.
25.	„Namaszczony” lub „Pomazaniec Boży”.
26. Święty dzień żydowski.
27.	Nawrócona jawnogrzesznica usługująca
Jezusowi i apostołom.
28. Zdradził Jezusa.

W pół godziny

Opowieści familijne

B

asia siedziała na huśtawce.
Nudziło jej się okropnie. Dni
były chłodne i większość
dzieci bawiła się w swoich domach.
Basi w domu nudziło się tak samo jak
na podwórku!
– Pobawimy się w coś? – zwróciła
się do idącej alejką Agatki.
– Nie mogę – odparła dziewczynka. – Kupiłam mamie cukier i zaraz pędzę do szpitala.
– A kto jest chory? – Zapytała

Wielkanoc

Tajemnicze
zdziwiona Basia. – Wczoraj widziałam
twoją babcię i tatę.
Agatka roześmiała się.
– Chodzę do szpitala w innym celu
– odparła.
– Jakim? – dopytywała Basia.
– Chodź ze mną, to zobaczysz –
uśmiechnęła się dziewczynka. Była starsza od Basi. Chodziła już do piątej klasy.
Na podwórku bawiła się rzadko. Basia
widywała koleżankę ciągle gdzieś się
spieszącą. Lubiła jednak tę drobną brunetkę, zawsze uśmiechniętą i sympatyczną. Agatka nigdy nie wywyższała się
z tego powodu, że jest starsza.
– To co, pójdziesz ze mną? – Zapytała. – Przecież widzę, że od kilku dni nudzisz się tutaj.
– To prawda – rzekła Basia. – Myślę
jednak, że w szpitalu będę się nudziła
jeszcze bardziej. Co tam można robić
ciekawego? – Wzdrygnęła się na samą
myśl. – Przecież tam są chorzy.
– To prawda – Agatka roześmiała
się. – Zdrowi raczej w szpitalu nie leżą. Ja
chodzę na oddział dziecięcy – dodała. –
I wcale się nie nudzę!
Basia nie miała ochoty iść do tego
szpitala, ale bawić się sama też nie chciała.
– Powiedz chociaż, co będziemy
tam robiły? – Nie dawała za wygraną.
Agatka przybliżyła się do młodszej
koleżanki i szepnęła jej do ucha:
– Ja rozdaję dzieciakom Czamisie.
Jeśli będziesz chciała, możesz także im
coś podarować.
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– Co to są Czamisie? – Zdziwiła się
Basia. – Nigdy o czymś takim nie słyszałam!
– To tajemnica! – Powiedziała Agatka i odeszła, machając na pożegnanie
ręką.
Basia zapytała mamusię, czy będzie
mogła pójść z Agatką do szpitala, do
chorych dzieci. Mamusia zgodziła się
bez wahania. Basia poszła do swojego
pokoju i powyciągała ze skrzynek różne swoje zabawki, które nie były jeszcze

przedszkolaki. Poczuła się nawet bardzo
dorosła wśród tej gromady i taka jakaś
ważna. Rozdała swoje zabawki, a dzieci
bardzo się cieszyły. Potem razem z Agatką wymyślały różne gry i zabawy. Basia
zauważyła, że mała dziewczynka podobna do cyganeczki nie odstępowała
jej na krok.
– Jak masz na imię? – Zapytała
dziewczynkę.
– Roksana – odparła mała i wtuliła
swoją główkę z czarnym, długim warko-

Czamisie
zniszczone, a którymi od dawna już się
nie bawiła. Postanowiła zanieść je do
szpitala. Rodzice wyrazili zgodę. Agatka czekała na Basię na podwórku. Szpital był blisko, więc przeszły ten kawałek
drogi na nogach. W powietrzu czuć było
zbliżającą się wiosnę, choć słońce nie
grzało jeszcze mocno.
– Gdzie masz swoje Czamisie? –
Zapytała Basia, widząc, że Agatka idzie
z pustymi rękoma.
– Byłam już dziś w szpitalu i rozdałam trochę Czamisi – uśmiechnęła się.
– Ja mam zabawki, którymi już dawno przestałam się bawić – z powagą powiedziała Basia.
– To wspaniale – odrzekła starsza
koleżanka. – Dzieciaki się ucieszą!
W szpitalu wszyscy znali Agatkę. Już
przy samym wejściu pan portier przywitał ją serdecznie:
– Widzę, Agatko, że przyprowadziłaś nową przyjaciółkę! – Zawołał. – To
będziecie teraz podwójnie rozdawać
Czamisie!
– Ale ja nie mam Czamisi – zmartwiła się Basia.
– Nie przejmuj się tym – rzekła Agatka. Minęły szklane drzwi i weszły do dużej sali. Ściany były kolorowe, a na korkowych tablicach mieniło się od rysunków,
wycinanek i zwierzaków. – To jest świetlica – wyjaśniła Agatka i nie zdążyła już
nic więcej powiedzieć, ponieważ dzieci
na jej widok rzuciły się z okrzykami radości. Były to przeważnie małe dzieci. Basia
miała wrażenie, że większość z nich to

czykiem w kolana Basi. Basia pogłaskała
ją delikatnie po policzku. Tak dziwnie się
poczuła. Zawsze to ona domagała się od
rodziców pieszczot i przytulania, a teraz głaskała małą dziewczynkę. To było
przyjemne uczucie, ale całkiem nowe,
nieznane Basi.
– Przyjdziesz do mnie jutro? – Zapytała Roksanka, wpatrując się w Basię
prosząco.
– Przyjdę – obiecała.
Czas przeznaczony na wizytę dziewczynek w szpitalu minął szybko. Wracały
w milczeniu.
Od tamtej pory Basia chodziła
z Agatką prawie codziennie. Zaprzyjaźniła się z Roksanką.
– Ona nie ma rodziców – powiedziała któregoś dnia Agatka. – Do tej pory
czuła się bardzo samotna. Teraz traktuje
cię jak starszą siostrę.
Za każdym razem Basia starała się
coś przynieść dzieciakom: a to blok rysunkowy, a to kredki, których miała za
dużo, innym razem jakieś słodycze ofiarowane jej przez babcię. Rzeczy jednak
ubywało i Basia zaczęła sobie zdawać
sprawę, że któregoś dnia nie będzie już
nic, co mogłaby przynieść do szpitala.
– Czy ty masz jeszcze Czamisie? –
zapytała Agatki.
– No jasne! – Dziewczynka serdecznie się roześmiała.
– A kiedy ci się wyczerpią? Bo ja już
nie mam w domu prawie nic, co mogłabym dać w prezencie – powiedziała
zmartwiona.

Opowieści familijne

W pół godziny

płakane oczka. Tego dnia wyjątkowo
trudno było jej się z nią rozstać.
Wieczorem i następnego dnia rano
Basia szukała, ale nie znalazła nic szczególnego, co mogłaby ofiarować Roksance.
– I co ja teraz zrobię? – Myślała zrozpaczona. – To taki ważny dzień w jej życiu! Powinna dostać coś wyjątkowego!
A ja już nie mam nic! Zupełnie nic!
Usiadła na brzegu łóżka i nawet
przez chwilę pomyślała, że może lepiej
by było w ogóle nie pójść, niż iść z pustymi rękoma.

– No coś ty! – Zawołała Basia.
– Nie płacz!
– Ja płaczę z radości – wydukała przez łzy dziewczynka. – Wiedziałam, że przyjdziesz.
– Kocham cię, jak siostrę – powiedziała – i już zawsze będziemy
się spotykać.
Gdy zabrali Roksankę na salę
operacyjną, Agatka powiedziała:
– Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jest pewna pani, która
zaadoptuje Roksankę.
– To najpiękniejsza rzecz,

krztusiła. – Tak bardzo się boję! – Wyrzuciła z siebie te słowa.
– Roksanko – powiedziała czule
dziewczynka. – Po tej operacji będziesz
już całkiem zdrowa!
W tym momencie coś tak bardzo
mocnego uścisnęło serduszko Basi. Taki
uścisk ciepła, gorąca, czegoś takiego, co
chce się natychmiast podarować tej drugiej osobie, żeby nie płakała.
Basia przytuliła mocno do siebie
Roksankę i wytarła jej czerwony nosek,
a potem pocałowała ją w te mokre, za-

– Muszę iść! – Zdecydowała. – Przecież Roksanka tam na mnie czeka. Pozbyła się więc wszelkich wątpliwości
i pobiegła po Agatkę.
– Prędzej! – Poganiała starszą koleżankę po drodze. – Prędzej! Roksanka
tam na mnie czeka. – Jak myślisz, czy
Roksana wybaczy mi to, że nic dla niej
nie mam?
– Sama się przekonaj – rzuciła krótko Agatka. Basia jak burza wpadła do
sali, w której leżała Roksanka. Dziewczynka na jej widok rozpłakała się.

jaką mogłam usłyszeć – krzyknęła Basia
i podskoczyła wysoko.
Operacja udała się, a Roksana zyskała nowy dom. Basia nadal nie wiedziała,
co to Czamisie.
– Dałaś Roksanie Czas, Miłość i Siebie! – powiedziała Agatka. – Pierwsze
litery tych wyrazów tworzą nazwę Czamisie. To dużo ważniejsze niż zabawki.

Wielkanoc

– Czamisie nigdy się nie wyczerpują! – Powiedziała poważnym tonem
Agatka. – Możesz je dawać bez końca.
– Dlaczego ich nie widziałam?
– Zobaczysz dopiero wtedy, gdy
sama zaczniesz je rozdawać. Już rozdajesz, tylko jeszcze o tym nie wiesz –
Agatka uśmiechnęła się.
– Nic, a nic z tego wszystkiego nie
rozumiem – zasmuciła się Basia. – Żartujesz sobie ze mnie.
W tym momencie podbiegła do niej
Roksanka ze łzami w oczach.
– Jutro będę miała operację – wy-

Beata Andrzejczuk
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Wielkanoc

Realizm

I metafizyka

Nie wierzę

w cuda
J

ak często słyszymy, gdy ktoś tak
mówi. A tymczasem znów zbliżamy
się do przeżywania Wielkiej Nocy
Zmartwychwstania – największego cudu, który stał się fundamentem wiary katolickiej. Na kartach Ewangelii opisano
wiele cudów i znaków zdziałanych przez
Jezusa Chrystusa. Dzieje Apostolskie
przynoszą informacje o nadzwyczajnych Bożych interwencjach dokonanych
także za pośrednictwem apostołów.
Cud przemiany wina w Krew Chrystusa
a chleba w Jego Ciało dokonuje się codziennie na ołtarzach całego świata.
Stwierdzenie nadzwyczajnej ingerencji Boga – niewytłumaczalnej przez
naukę – jest warunkiem koniecznym
do dokonania beatyfikacji i kanonizacji
ludzi pełnych cnót i heroizmu uznawanych za sługi Boże.
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Czym są cuda? Według klasycznej
definicji św. Tomasza z Akwinu, cud to
wydarzenie zdziałane przez Boga „poza
porządkiem istniejącym w rzeczach”, to
„co Bóg czyni z pominięciem znanych
nam przyczyn”. Cuda są znakami Bożymi dla ludzi, szczególnymi aktami Bożej
woli i miłości. Wydarzają się głównie po
to, by „rozjaśnić”, „przebudzić” i „nawrócić” człowieka, by mógł on uwierzyć lub
wzmocnić swoją wiarę. Z jednej strony
są one potrzebne, by wzmocnić wiarę
tych, którzy mają z nim styczność, z drugiej przydarza się z reguły tym, którzy
mocno wierzą lub są w sposób szczególny otwarci na Bożą łaskę.
Specyficzną i kluczową cechą jest
zaufanie człowieka do Boga, zatem
wiara w cud jest nieodłącznie związana
z wiarą w Boga. Jeśli przypomnimy so-

bie niezwykłe, niewytłumaczalne wydarzenia z przeszłości, albo jeszcze lepiej,
wiele większych czy mniejszych cudów
naszej i naszych bliskich codzienności,
to na pytanie: „Wierzysz w cuda?” powinniśmy odpowiedzieć: „Tak!”.
Zawsze bowiem warto mieć w pamięci słowa Chrystusa: „Jeżeli znaków
i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie”
(J 4,48). Miejmy więc oczy i serce szeroko otwarte, uczestnicząc z dziękczynieniem w jednym z największych cudów
– cudzie życia!
Bożena Henke

W kręgu podstawowym

Powołanie świeckie

T

ym tekstem rozpoczynamy cykl
poświęcony macierzyństwu i ojcostwu, oparty (przynajmniej po
części) na wykładach Ewy Podhoreckiej,
s. Anety Kołodziejczyk i ks. Józefa Augustyna, zarejestrowanych podczas konferencji „Strumienie Wody Żywej” w Krakowie. Chcielibyśmy jednak, żeby cykl
ten stał się dla Was zachętą do podzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami i radami, jak być dobrymi rodzicami,
do opowiedzenia, jak teoria i praktyka
w życiu każdego z nas czasami się rozmijają i w jaki sposób można przeżywać
takie chwile. Co działa a co nie. To może
pomóc w trudnej chwili każdemu z nas.
Piszcie! Pomóżmy sobie nawzajem wychowywać nasze dzieci, bo od tego zależy nasza i ich przyszłość.
Oczywiście macierzyństwa nie można zupełnie oddzielić od ojcostwa. Rola
rodziców wobec dziecka to przede
wszystkim rola żywicieli, opiekunów,
wychowawców. To obydwoje rodzice od
najwcześniejszego dzieciństwa podejmują decyzje za dziecko i biorą za niego
i jego postępowanie odpowiedzialność
– również odpowiedzialność prawną.
Role matki i ojca w naszej kulturze
pełnione były zasadniczo w sposób
komplementarny. Znaczy to, że w tradycyjnym modelu rodziny naturalną była
sytuacja, że matka pełniła opiekę, zaspokajała wszelkie potrzeby fizyczne i psychiczne dzieci, przez co dzierżyła w swoim ręku, wbrew pozorom, bardzo dużą
władzę. To przecież ona podejmowała
co do dzieci bardzo wiele codziennych
decyzji, realizowała różnorakie nakazy,
zakazy, kary i nagrody. To ona tradycyjnie wprowadzała ojca rodziny, zajmującego się jej utrzymaniem, w sprawy domowe i to od niej zależało, w jaki sposób
mu je przekaże, a także jaką część prawdy on usłyszy. Dopiero w latach 60-tych
ubiegłego wieku zaczęły się pojawiać
opinie, że ojciec ma zbyt mały kontakt
bezpośredni z dziećmi, przez co jego autorytet staje się z czasem coraz bardziej
fikcyjny dla nich. Upatrywano w tym źródeł konfliktów u dorastającej młodzieży.
Obecnie role matki i ojca kształtują
się bardzo różnie i indywidualnie, choć-

by ze względu na wzrost wykształcenia i aktywności zawodowej kobiet. Od
mężczyzn oczekuje się teraz, aby byli
dla rodziny oparciem (nie tylko finansowym), natomiast od kobiet – ekspresji
uczuć, wprowadzania dziecka w świat
ludzi, tworzenia dobrej atmosfery w rodzinie, co prowadzi do umacniania
się modelu dwurodzicielskiego we
współczesnych rodzinach. Jest to model nie tylko wygodny, ale i korzystny
z punktu widzenia dobra dziecka, jeśli
oczywiście opiera się na wzajemnym
szacunku i miłości. Rodzice bowiem
większość swych ról potrafią pełnić

zamiennie i robią tak, gdy zajdzie taka
potrzeba. Jednak każde z nich w inny,
specyficzny dla płci i cech charakteru sposób, podchodzi do tych samych
czynności, co jest dla obserwującego
dziecka bardzo potrzebne w procesie
poznawania i jego prawidłowego rozwoju.
Można zadać w tym miejscu pytanie: kiedy zaczyna się nasze rodzicielstwo? Większość odpowie, że wtedy,
gdy rodzi się nam dziecko lub już gdy
jesteśmy w ciąży. To w takim razie, skąd
wtedy czujemy, w jaki sposób powinniśmy się wówczas zachowywać?
Nauka bycia rodzicem rozpoczyna
się już dla nas w bardzo wczesnym dzieciństwie, a jej rezultaty zależą od trzech
głównych czynników:

– czynnika biologicznego,
– wychowania (innego dla obu
płci),
– możliwości identyfikowania się
z rodzicem tej samej płci (przejmowanie różnych dla kobiety
i mężczyzny zachowań i postaw).
Około drugiego roku życia dorośli
zaczynają inaczej traktować dziewczynki i chłopców (inny ubiór, inne zabawki) i wybiórczo akceptują zachowanie
dzie cka zależnie od jego płci (inne zabawy i sposób zachowania w ich trakcie). Dzieci rosnąc już same później
różnicują swoje zabawy ze względu na
płeć. Chłopcy wolą „męskie” siłowanie,
aktywne sporty i koncepcyjne budowanie, a dziewczynki wolą spokojniejsze zabawy lalkami, kredkami, skakanką. Rodzice obserwując rozwój dzieci,
modelują też swymi oczekiwaniami ich
zachowania. Od dziewczynek wymaga
się większej kultury, czystości, opiekuńczości, a od chłopców dzielności, sprawności i zaradności. Wszystkie te działania
choć na co dzień dla nas naturalne, dla
dzieci są bardzo ważne, bo pomagają im w identyfikacji własnej płci i uczą
zachowań obowiązujących w danej
kulturze. Stają się więc fundamentem
w przygotowaniu dziecka do roli matki
i ojca w późniejszym życiu. Ważną rolę
zaczyna w tym czasie pełnić też młodsze
rodzeństwo, jeśli pojawia się w rodzinie
i jeśli panują w niej w miarę serdeczne
stosunki, to przeważnie chłopiec usiłuje
we wszystkim naśladować ojca, a dziewczynka matkę. I wówczas nasz przykład
i zachowanie może wyrządzić równie
wiele dobrego jak i złego w przyszłym
życiu naszych dzieci.
Co więc jest najważniejsze w macierzyństwie i ojcostwie dzisiaj?…
Bożena Henke
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Rodzicielstwo

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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