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

Spis treści

Spis treści
W naszej wspólnocie
Triduum Sacrum ................................................................
Kalendarium ........................................................................
Z posługi Kościoła ..............................................................
Program Rekolekcji Wielkopostnych ........................
Jasełka w naszej parafii ....................................................
Kto śpiewa, ten się dwa razy modli .............................
Rekolekcje – czas zadumy i przemyśleń ...................
Kościół pod lupą ..................................................................
Biskup pomocniczy – Jan Zając ...................................
 Podsumowanie osiągnięć uczniów w Gimnazjum
Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej ..............................

3
4
4
4
5
5
5
6
8
9

Wierzę, więc jestem
 Dekalog – zniewolenie czy wolność? ..........................
Przygotowanie do Sakramentu Pokuty ....................
Kanonizacja – wielkie święto Kościoła ....................
Ostrzeżenie przed grzechem .........................................

10
11
12
14

Młodzi ciałem, młodzi duchem (wkładka)
 Podsumowanie roku 2013 ...............................................
 Czego pragną wartościowe dziewczyny –
list nie tylko dla chłopaków ...........................................
Wakacje z Bogiem – jedziemy na Mazury ..............
Życie to koncert ..................................................................

15
17
18
18

Wierzę, więc jestem
O tym, jak święty Antoni przejął inicjatywę .........
 Królowo Różańca Świętego –
módl się za nami! ................................................................
Alfa – czy jest coś więcej? ...............................................
Krzyż i fiołki .........................................................................

19
20
21
22

Wychowanie
 Rotmistrz Pilecki ................................................................ 24

Poznaj Dzieła Boże
 Podróże z K… Kościół Mariacki w Krakowie –
odwieczne pragnienie, nieustanna ucieczka… ....... 26

Pół godziny dla rodziny
Warto posłuchać, przeczytać, zobaczyć ...................
Aforyzmy ..............................................................................
Krzyżówka ............................................................................
Łamigłówki małej główki ................................................
Dowcipy .................................................................................

29
30
31
32
32

rodzy Czytelnicy.
Wiele razy, np. przy Wizycie Duszpasterskiej, słyszałem pytanie „Czy będzie jeszcze nasza gazetka?” Dziś
mogę odpowiedzieć – „Tak. Jest nowy numer”. Dziękuję
bardzo tym, którzy znów podjęli się tej pracy. Mamy też
nowych współpracowników. Serdecznie witamy Panią
Małgorzatę Palińską, Jolantę Kukułę, Małgorzatę Kaszę, Dorotę Wójcicką oraz Pana Marcina Kurelę, który
wesprze stronę graficzną „Zwiastuna”. Liczymy na pomoc Was wszystkich, drodzy Czytelnicy i Przyjaciele.
W świecie złośliwości, nerwów, kłótni, krzyku i przekleństw dzielenie się dobrym, spokojnym słowem, jest
wielkim wezwaniem i potrzebą wszystkich wyznawców „Słowa, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami.”
Dlatego proszę, podziel się słowem jak chlebem.
ks. Edward Bąbol

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

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

Wielka Sobota
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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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Z posługi
Kościoła

Kalendarium
02.04. – Początek Rekolekcji Parafialnych
04.04. – Pierwszy Piątek Miesiąca
06.04. –	V Niedziela Wielkiego Postu, zakończenie Rekolekcji, wizytacja Biskupia
13.04. – Niedziela Palmowa
17.04. – Wielki Czwartek
18.04. – Wielki Piątek
19.04. – Wielka Sobota
20.04. – Zmartwychwstanie Pańskie
21.04. – Poniedziałek Wielkanocny
23.04. – Św. Wojciecha, Patrona Polski
26.04. – MB Dobrej Rady
27.04. –	Święto Bożego Miłosierdzia, Kanonizacja Jana
XXIII i Jana Pawła II
01.05. – Św. Józefa Rzemieślnika
02.05. –	Pierwszy Piątek Miesiąca, Święto Flagi Państwowej
03.05. – NMP Królowej Polski
04.05. – III Niedziela Wielkanocy
07.05. – NMP Matki Łaski Bożej
08.05. – Św. Stanisława Biskupa – Patrona Polski
11.05. – Niedziela Dobrego Pasterza
13.05. – Matki Bożej Fatimskiej
18.05. – V Niedziela Wielkanocy
25.05. – VI Niedziela Wielkanocy
31.05. – Nawiedzenie NMP

Program Rekolekcji Wielkopostnych
2–6 kwietnia 2014
Środa – 2 kwietnia
17.00 –	Spotkanie z kandydatami do Sakramentu Bierzmowania (klasy III)
18.00 –	Msza święta na rozpoczęcie rekolekcji z nauką
ogólną
19.00 – Spotkanie z młodzieżą studiującą i pracującą
20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 –	Uroczysty Apel Jasnogórski w rocznicę śmierci
papieża Jana Pawła II
Czwartek – 3 kwietnia
7.00 – Msza święta z nauką ogólną
17.00 – Godzina Święta
18.00 – Msza święta z nauką ogólną
19.00 – Nauka stanowa dla kobiet
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Ochrzczeni w 2014 roku:
– Oliwia Alicja Maliszewska, c. Jacka i Beaty z d. Krawczyń z ul. Kątowej
– Oliwia Maria Naumowicz, c. Stefana i Katarzyny
z d. Nogieć z ul. Bocznej
– Szymon Kacper Naumowicz, s. Mariusza i Agnieszki
z d. Kowanec z ul. Bocznej
– Kacper Jan Kozik, s. Konrada i Justyny z d. Włodarz
z ul. Nagietkowej
– Kornelia Lena Orda, c. Andrzeja i Moniki z d. Gałka
z ul. Topolowej
– 
Jakub Michał Gołofit, s. Stanisława i Agnieszki
z d. Tynar z ul. Flisaków
– Liliana Emilia Głowach, c. Jacka i Anety z d. Chrząszcz
z ul. Suszówka
– A melia Lena Wołek, c. Wojciecha i Kingi z d. Turchan z ul. Powiśle
– Alicja Magdalena Krupa, c. Pawła i Ewy z d. Gawron
z ul. Nagietkowej.
Otoczmy te dzieci modlitwą, by wzrastały na chwałę Bożą
i były radością swych rodziców.

Sakrament Małżeństwa w tym roku zawarli:

Jasełka
w naszej parafii

J

uż po raz kolejny dzieci z naszej
parafii przygotowały i przedstawiły po Mszy św. o 11.30 Jasełka. Przedstawienie przygotowane
pod czujnym okiem Magdy Wójcik
i wspierane przez rodziców dzieci po
raz kolejny nas zaskoczyło. Przede
wszystkim tym, że znów było inne!
Dzieci co roku pokazują nam, ile
różnych treści w ludzkie życie wnoszą Święta Narodzenia Pańskiego.
W tym roku najliczniejszą grupą,
która odwiedziła małego Pana Jezusa, byli Pastuszkowie i to ich skromne, ale z serca ofiarowane rady i dary
były dla Niego najważniejsze. Dziękujemy serdecznie dzieciom i ich rodzicom za poświęcony czas i pra-

cę, aby pogłębić nasze wspólnotowe
przeżywanie okresu Świąt Bożego
Narodzenia. Ksiądz proboszcz oczywiście nie omieszkał rzucić wyzwania dorosłym, by to oni w przyszłym
roku przygotowali jasełka. Czy ktoś
zdecyduje się podjąć to wyzwanie?
Redakcja

Kto śpiewa, ten

się dwa razy modli!

T

radycję kolędowania, będącą
częścią naszej polskiej kultury,
warto podtrzymywać i przekazywać kolejnym pokoleniom. W naszej wspólnocie w tym roku wspól-

Redakcja

Rekolekcje – czas

– Kamil Nowak z Ruszczy i Karolina Wołek z ul. Powiśle
– Tomasz Piska ze Śmigna i Paulina Pawliszyn z Krakowa

zadumy i przemyśleń

Niech nasze dobre życzenia pomogą im budować trwały
związek oparty na skale, którą jest Chrystus.

R

Piątek – 4 kwietnia
8.30 – Wyjazd do chorych (Sakrament Namaszczenia)
17.00 – Droga Krzyżowa
18.00 – Msza święta z nauką ogólną
19.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn
Sobota – 5 kwietnia
8.00 –	Msza święta z nauką dla chorych i Sakramentem
Namaszczenia
8.30 –	
Spowiedź święta do godz. 12.00 (przerwa od
10.00 do 10.30)
14.30 –	
Spowiedź święta do godz. 18.00 (przerwa od
16.00 do 16.30)
18.00 – Msza święta z nauką ogólną
Niedziela – 6 kwietnia
Program Wizytacji Kanonicznej Księdza Biskupa Jana
Zająca

nie z parafianami kolędowały różne
zespoły. Był nasz miejscowy znany
zespół „Wrzos” z pięknymi kolędami
i pastorałkami, ale też kilkudziesięcioosobowy, zaproszony zespół góralski „Robcusie i Robcany”, który
dał piękny koncert kolęd i pastorałek
góralskich oraz tych, które wszyscy
śpiewamy, ale z góralskim akompaniamentem. Pięknie ubrani w stroje
regionalne pokazali, że do śpiewania
Panu Jezuskowi żadne mikrofony
im nie są potrzebne. Wystąpił też
z pięknym koncertem kolęd nasz
niepołomicki Chór „Cantata” pod
dyrekcją prof. Grzybka, a na koniec
w święto Matki Bożej Gromnicznej
wszyscy razem kolędowaliśmy z naszą parafialną scholą. Już dziś zachęcamy wszystkich, którzy w naszym
kolędowaniu nie uczestniczyli, by
dołączyli w przyszłym roku, bo kto
śpiewa ten dwa razy się modli.

ekolekcje wielkopostne 2014
przed nami. Czy będzie to czas,
który przeznaczymy dla Boga? Jest
to zaledwie kilkadziesiąt minut, które przygotują nas do jakże ważnego
dla każdego chrześcijanina okresu
Wielkiej Nocy.
Obecny rok jest poświęcony Rodzinom. W tych trudnych czasach
postarajmy się dawać przykład naszym dzieciom, wnukom, aby nie zagubiły wiary, gdyż Kościół dla wielu
młodych (i nie tylko) jest „niemodny”. Sakrament małżeństwa to niepotrzebny papierek a Bóg staje na
końcu kolejki wielu „ważniejszych”
potrzeb.
Chodźmy razem z dziećmi na
msze św. rekolekcyjne, przypominajmy o spotkaniach stanowych naszym bliskim, bo w Bogu nasza nadzieja Dobrej Katolickiej Rodziny.

W tym roku rekolekcje będzie
głosił ks. Rafał. Znają go siostry i bracia pielgrzymujący w 2012 r. na Jasną Górę. Cieszyliśmy się, że ks. Rafał idzie z nami. Był wielką pomocą
dla ks. Adama, który przez kilka
lat sprawował funkcję przewodnika grupy. Pamiętam, jakie było nasze zdziwienie, kiedy dowiedzieliśmy się, że ks. Rafał właśnie wrócił
z jednej pielgrzymki i prawie na drugi dzień stanął z nami w szeregu, by
podążać do Jasnogórskiej Pani. Śmialiśmy się, że nie musiał rozpakowywać plecaka. Na szlaku musiał kupić nowe sandały, ponieważ stare nie
wytrzymały takiej próby. Dodawał
nam sił i głosił bardzo ciekawe konferencje. Był zawsze gotów sprawować
sakrament pokuty, byśmy z czystymi sercami stanęli przed obliczem
Najświętszej Panienki.

Ks. Rafał Wilkołek

K

siądz Archidiecezji Krakowskiej. Pochodzi z Jawornika
k. Myślenic. Święcenia kapłańskie
przyjął w 2009 r. Dwa lata był wikariuszem w Skawinie, gdzie pełnił
funkcje duszpasterza dzieci i studentów, a także moderatora rejonowego rodzin Domowego Kościoła.
W 2011 r. podjął studia teologiczne
we Francji. Środowisku niepołomickiemu znany jako pielgrzym wakacyjnej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę (grupa
myślenicka członu V „Mszana–Myślenice–Gdów–Niepołomice”; ostatnio w 2013 r. pielgrzymował z grupą
niepołomicką).
Małgorzata Palińska
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Największa moneta
z wizerunkiem Jana Pawła II

C

zęstochowska Mennica Papieska działająca przy Muzeum
Monet i Medali Jana Pawła II wyprodukowała największą w historii numizmatyki monetę z wizerunkiem Jana Pawła II. Waży ona
ponad 3 kg. Moneta wykonana została z nieskazitelnego srebra najwyższej próby. Ma kształt konturów
Polski. Zdobi ją 27 diamentów, które symbolizują lata pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Mennica wybije
99 takich monet. Jedna będzie zawierać 100 uncji srebra. Będzie miała 14 cm średnicy i grubość 3–4 cm.

Rok 2014 w Kościele
w Polsce – wydarzenia

C

ztery ogólnopolskie uroczystości dziękczynne po kanonizacji Jana Pawła II, modlitwy w 100.
rocznicę wybuchu I wojny światowej
i 70. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego – to niektóre spośród tegorocznych wydarzeń w Kościele w naszym kraju. Ponadto polscy
katolicy podczas specjalnych uroczystości, jak co roku, będą modlić się
m. in. w intencji misjonarzy, rodzin,
imigrantów, więźniów i prześladowanych chrześcijan.

Ponad 3,5 mln pielgrzymów
na Jasnej Górze

J

asną Górę nawiedziło w 2013
roku około 3,5 mln pielgrzymów. Częstochowskie sanktuarium
wciąż pozostaje jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Ruch pątniczy
nie tylko nie maleje, ale obserwuje
się jego wzrost. Nadal fenomenem
pozostaje piesze pielgrzymowanie. Przybywa turystów i wiernych
z zagranicy. W minionym roku
w 200 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział ponad 805 tys.
osób. Najliczniejszymi były spotkania modlitewne: Rodziny Radia
Maryja, Odnowy w Duchu Świętym, Rolników, Ludzi Pracy i Anonimowych Alkoholików.
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Zbliżamy się do Kościoła
znacznie prostszego

W

śród honorowych tytułów,
przyznawanych zasłużonym
dla Kościoła duchownym, pozostanie jedynie odznaczenie „Kapelan
Jego Świątobliwości” – taką decyzję
podjął papież Franciszek. Stosowny
dokument w tej sprawie został przesłany na ręce nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore.
„Zbliżamy się zapewne do Kościoła
z czasów apostolskich, a więc Kościoła, który był znacznie prostszy”
– skomentował dla KAI rzecznik
Konferencji Episkopatu Polski ks.
dr Józef Kloch.

Orszaki Trzech
Króli w niemal
180 miejscowościach

U

licami niemal 180 miast i wsi
6 stycznia przeszły Orszaki
Trzech Króli. Świąteczne pochody odbyły się także poza granicami
Polski: w Wielkiej Brytanii, Stanach
Zjednoczonych czy we Włoszech.
Orszak Trzech Króli 2014 był czwartym w skali ogólnopolskiej. W pierwszym – w 2011 roku – wzięło udział
sześć miast. W kolejnym roku były
to już 24 miejscowości, natomiast
w roku ubiegłym orszaki przeszły
przez 92 miasta, miasteczka i wsie.
Na ulicach uroczystość Objawienia
Pańskiego świętowało wówczas ponad 200 tys. osób. W tym roku było
nas dwa razy więcej.

Młodzi mają wielką rolę
do odegrania

M

łodzi mają w Kościele wielką
rolę do odegrania – stwierdził abp Józef Michalik podczas
spotkania z prezesami i asystentami Katolickiego Stowarzyszenia
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Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski zwrócił uwagę na
istotną rolę stowarzyszeń i ruchów
w społeczeństwie, a także w Kościele. Przypomniał, że są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa oraz umożliwiają
skuteczniejsze działanie jednostek.
„Stowarzyszenie to nie tylko siła
sprawcza wielu dobrych akcji i przedsięwzięć, ale również okazja do formowania serc i umysłów” – stwierdził abp Michalik.

Kościół…
Dialog i nadzieja

T

radycyjnie już, styczeń był
w Polsce miesiącem dialogu wyznań i religii. Najpierw przeżywaliśmy Dzień Judaizmu, następnie tydzień modlitw o jedność chrześcijan,
a następnie Dzień Islamu. Ta ostatnia inicjatywa polskiego Episkopatu
jest – co warto przypomnieć – pionierską w skali świata. „Dialogowy”
styczeń jest w Polsce jednym z przejawów praktycznej realizacji ducha
Soboru Watykańskiego II z jego imperatywem otwarcia na świat, a także na inne religie. Jak bowiem głosi
słynne już zdanie z deklaracji Nostra
aetate: „Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych
jest prawdziwe i święte”.

Duchowe przygotowania do
ŚDM w Polsce

O

tym jak powiązać program
duszpasterski Kościoła w Polsce z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.
mówił 20 stycznia ks. Grzegorz Suchodolski. Dyrektor Krajowego
Biura Organizacyjnego ŚDM wygłosił na ten temat referat podczas
posiedzenia Komisji Duszpasterstwa
KEP w Warszawie. Mówiąc o koncepcji duchowych przygotowań do
Światowych Dni Młodzieży – poinformował, że wiązać będą one program duszpasterski Kościoła w Pol-

sce z tematyką orędzi do młodzieży
ogłaszanych przez papieża Franciszka w tym roku i najbliższych. Ks. Suchodolski poinformował, że Krzyż
Światowych Dni Młodzieży (wraz
z towarzyszącą mu ikoną) zostanie
przekazany młodzieży polskiej przez
młodzież z Brazylii w Niedzielę Palmową 13 kwietnia br. w Rzymie
podczas Mszy św., której przewodniczyć będzie papież Franciszek. Udaje się tam ponad stuosobowa delegacja młodzieży z Polski – po 2 osoby
z każdej diecezji oraz większa delegacja z archidiecezji poznańskiej,
która przejmie krzyż jako pierwsza.
Następnie trasa pielgrzymowania
symboli Światowych Dni Młodzieży prowadzić będzie przez diecezje:
kaliską, włocławską, legnicką, warszawsko-praską i siedlecką, po czym
przez pół roku będą one pielgrzymować po Białorusi, Ukrainie i Krajach Bałtyckich. Po powrocie do Polski w grudniu 2014 r. krzyż i ikona
odwiedzą pozostałe polskie diecezje,
aby w końcu dotrzeć do Krakowa.

…pod lupą
Podczas 13. Dnia
Papieskiego zebrano ponad
7,6 mln zł

P

onad 7,6 mln zł zebrano podczas
13. Dnia Papieskiego w październiku ub.r. Fundusze zostaną przeznaczone dla stypendystów Fundacji
Dzieła Nowego Tysiąclecia. Hasłem
kolejnego Dnia Papieskiego, który odbędzie się w roku kanonizacji
papieża-Polaka są słowa „Jan Paweł
II – świętymi bądźcie”. Podsumowania Dnia Papieskiego dokonano
22 stycznia w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski
w Warszawie. Ks. prałat Jan Drob,
przewodniczący Zarządu Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia podziękował wszystkim dziennikarzom
i ludziom mediów za pomoc w promowaniu i opisywaniu Dnia Papieskiego. Dzień Papieski w 2013 roku
przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II
– papież dialogu”. Obchodzony był
w 35. rocznicę wyboru Karola Woj-

tyły na papieża i zapoczątkował
przygotowania do jego kanonizacji.

kę, o wieloznaczności słowa gender,
i manipulacjach tym pojęciem oraz
o znaczeniu ideologii gender dla ruchu feministycznego, zagrożeniach
i absurdach, jakie niesie ona z sobą,
a także jak Kościół powinien uczestniczyć w debacie wokół gender.

Przybywa Polaków
wybiórczo traktujących
zasady moralne

O

d 2005 r. systematycznie przyPolscy biskupi odbyli wizytę
bywa Polaków, którzy posiaad limina Apostolorum
danie jednoznacznych zasad mo-

B

ardzo intensywny był program
wizyty polskich biskupów ad limina Apostolorum. Do 8 lutego polscy hierarchowie odwiedzali urzędy
Kurii Rzymskiej i omawiali różne
aspekty działalności Kościoła w Polsce. Spotkali się także z papieżem
Franciszkiem – pięć razy w grupach
i raz wszyscy wspólnie. Ponadto odprawili Msze św. w czterech papieskich bazylikach.

Narciarskie mistrzostwa
Polski kleryków i księży

32

duchownych wzięło udział
w XVII mistrzostwach Polski księży i kleryków w narciarstwie
alpejskim, które odbyły się 15 lutego na Stożku w Wiśle-Łabajowie.
Startowali księża, zakonnicy i klerycy pochodzący głównie z parafii archidiecezji katowickiej, krakowskiej,
diecezji bielsko-żywieckiej, ale także
z Gdyni i Kaszub.

Ideologia gender – ostre
starcie z Kościołem

W

przypadku ideologii gender
dochodzi do ostrego starcia z Kościołem katolickim, a nawet
w pewnym sensie jest ona w niego
wymierzona. Kościół bowiem głosi w sposób otwarty i jasny inną
niż ideolodzy gender wizję człowieka i społeczeństwa” – mówi ks. prof.
Piotr Mazurkiewicz, politolog, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mówi m.in. o tym, że
ideologia gender jest współczesną formą wypełniającą ideologiczną pust-

ralnych uznają za pożądane, lecz
dopuszczają, iż w pewnych sytuacjach zasady te można uznać za
nieobowiązujące – wynika z najnowszych badań CBOS nt. Religijność a moralność. Religia nadal pozostaje ważną sferą życia Polaków, ale
pojawia się pytanie, na ile stanowi
ona w dzisiejszym społeczeństwie
wyznacznik codziennego postępowania. W Polsce coraz wyraźniej
uwidaczniają się symptomy „sekularyzacji moralności”, która wyraża się
w tym, że Polacy w coraz mniejszym
stopniu odczuwają potrzebę religijnego uzasadniania własnych zasad
moralnych i w wielu kwestiach deklarują poglądy moralne niezgodne
z wyznawaną przez siebie religią.

Telewizja Trwam na MUX-1

T

ransmisją Mszy św. z Jasnej
Góry Telewizja „Trwam” zainaugurowała nadawanie swojego programu na multipleksie. Przez
kilkanaście miesięcy trwała batalia o miejsce na cyfrowej platformie.
Podczas Eucharystii 15 lutego dziękowano Bogu za dar, jakim jest katolicka stacja z Torunia i możliwość
nadawania programu na MUX-1.
Telewizja „Trwam” od soboty 15 lutego nadaje w cyfrowej telewizji naziemnej, po tym jak TVP zwolniła
miejsce na MUX-1 przyznane katolickiej stacji. – Wejście na multipleks
to nie wszystko. Teraz trzeba stworzyć dobrą telewizję – mówi o. Tadeusz Rydzyk, twórca TV Trwam.
Mirosław Henke
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W naszej wspólnocie

W naszej wspólnocie

Biskup pomocniczy

– Jan Zając

J

an Zając (ur. 20 czerwca 1939
w Libiążu) – biskup pomocniczy i wikariusz generalny arcybiskupa metropolity krakowskiego, rektor
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie – Łagiewnikach. Jego
zawołanie biskupie brzmi: „Wstańcie, chodźmy”.
Syn Piotra i Jadwigi z d. Klamka. Ukończył szkołę podstawową
w Libiążu w 1953, po czym podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym
w Chrzanowie, gdzie zdał egzamin

maturalny w 1957. W październiku tego samego roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym
Archidiecezji Krakowskiej. Po sześciu latach studiów, 23 czerwca 1963
otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze wawelskiej z rąk późniejszego
papieża, biskupa Karola Wojtyły.
Jako wikariusz pracował w parafiach:
– pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim (1963–1967);
– pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chełmku (1967–1970);
– pw. Ofiarowania Matki Bożej
w Wadowicach (1970–1971).
Od czerwca 1971 do sierpnia 1977
pełnił obowiązki ojca duchownego

Program Wizytacji Kanoniczej
Ks. Biskupa Jana Zająca
6 kwietnia 2014 r.
8.30
– 
Przywitanie Księdza Biskupa
przed kościołem
– Uroczyste wejście
– 
Powitanie przez przedstawicieli
parafii
– Słowo proboszcza na temat historii parafii
– Msza święta z udziałem starszej
scholi
– Homilia Księdza Biskupa
– Błogosławieństwo starszych małżeństw i osób samotnych
10.00
– 
Śniadanie z udziałem osób zasłużonych przy budowie kościoła
z Komitetu Budowy
11.30
– Msza święta z udziałem młodszej
scholi
– Błogosławieństwo młodszych małżeństw i dzieci
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13.00
– 
Wyjazd do Domu Bożego Narodzenia (dom dla niewidomych
mężczyzn)
– 
Obiad z księdzem Jackiem Ponikowskim oraz mieszkańcami
i pracownikami
14.00
– Wizyta u wielodzietnej rodziny
i osoby obłożnie chorej
15.00
– Nabożeństwo Gorzkich Żali
15.45
– Spotkanie w kościele z Liturgiczną Służbą Ołtarza, Różami Różańcowymi, Honorową Strażą
NSPJ, Redakcją Gazetki Parafialnej „Zwiastun Różańcowy”
18.00
– 
Msza święta z Sakramentem
Bierzmowania
19.00
– Kolacja z kapłanami dekanatu

„Zwiastun Różańcowy” (nr I) marzec-kwiecień-maj 2014

w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej, po
czym do czerwca 1980 był duszpasterzem jednego z czterech rejonów
parafii pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Nowej Hucie. W czerwcu
1980 został proboszczem parafii pw.
św. Szczepana w Krakowie.
4 listopada 1984 został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i pełnił tę funkcję
przez 9 lat. W czerwcu 1993 objął
funkcję dyrektora Wydziału Koordynacji Duszpasterstwa Archidiecezji Krakowskiej. Od czerwca 1998
pełnił również posługę ojca duchownego w ramach Studium Formacji
Stałej Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej. Należy do Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. Jest kanonikiem
Kapituły Metropolitalnej na Wawelu i protonotariuszem apostolskim.
W 1999 został wikariuszem biskupim ds. duszpasterstwa.
Od 2002 jest rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie–Łagiewnikach. 14 sierpnia
2004 wspólnie z ks. Józefem Guzdkiem został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.
Wyświęcony na biskupa 15 września 2004 roku. Mianowany wikariuszem generalnym przez arcybiskupa
Stanisława Dziwisza w 2005 roku.
W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Komisji Charytatywnej
oraz Zespołu ds. Sanktuariów.

Podsumowanie osiągnięć
uczniów Gimnazjum Lady Sue
Ryder w Woli Batorskiej

D

rodzy Rodzice i uczniowie!
Skończył się rok 2013, skończył
się też pierwszy semestr roku szkolnego. Czas na krótkie podsumowanie i przedstawienie planów na
najbliższy czas. Jeśli chodzi o wyniki w nauce, to należy młodzież pochwalić, a właściwie to wystarczy
stwierdzić, że wyniki egzaminów
gimnazjalnych znalazły się w 8 staninie (w skali 9-stopniowej), a egzaminy próbne w klasach młodszych
wskazują na bardzo duży progres
wiedzy uczniów.
Domeną naszych uczniów są
też konkursy i olimpiady nie tylko przedmiotowe na szczeblu rejonowym i wojewódzkim, ale i inne
o charakterze artystycznym (plastyczne, teatralne, recytatorskie…)
oraz sportowym. Wymienić należy
naszych najlepszych laureatów:
Natan Górecki: finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki, chemii i fizyki,
etap rejonowy konkursu przedmiotowego z biologii.
Jakub Rutyna: laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii, etap rejonowy konkursu przedmiotowego z języka
angielskiego, finalista konkursu tematycznego z historii: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach
1887–1922, etap rejonowy konkursu
przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie.
Radosław Dereń, Hubert Świderski oraz Mateusz Cygal: laureaci
ogólnopolskiego konkursu „The Solar
System”.
Wojciech Buczek: finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z informatyki, Trzeciego
Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego T.I.K.? – TAK! wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „Simba 3D
L.O.G.O.”
Anna Bisztyga: finalistka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki, etap rejonowy kon-

kursu przedmiotowego z biologii
i chemii.
Radosław Syguła: etap rejonowy konkursu przedmiotowego z historii.
Dariusz Hardyn: etap rejonowy
konkursu przedmiotowego z informatyki.
Samuel Tronowski: etap rejonowy konkursu przedmiotowego z informatyki.
Aleksander Cieśla: etap rejonowy konkursu przedmiotowego z języka angielskiego.
Piotr Wolnicki: etap rejonowy
konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie, etap rejonowy
konkursu tematycznego z historii:
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1887–1922.
Marek Henke: złoty medalista
Małopolskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w pływaniu stylem motylkowym.
Paweł Henke: brązowy medalista Pucharu Europy Dzieci w Karate
Tradycyjnym w konkurencji en-bu.
To tylko niektóre z sukcesów naszych gimnazjalistów. W zeszłym
roku w naszej szkole działo się bardzo wiele ciekawych rzeczy. Klub
Podróżnika „Turbacz” we współpracy z gimnazjum zorganizował ponad pięćdziesiąt imprez. Były to wyprawy jedno i wielodniowe głównie
w tereny górskie. Efektem tego będzie między innymi bardzo ciekawa
publikacja pod redakcją Pawła Góralczyka Kwiaty Gorców – przewodnik, który został opracowany we
współpracy z uczniami – członkami
Klubu. W minionym roku w ramach
programu „Niezwykłe Spotkania
z Niezwykłymi Ludźmi” gościliśmy
w szkole Stanisława Litwina, Jerzego Stępnia, Normana Davisa, Jerzego Piątkowskiego.
A co w tym roku?
Z nowości to… żeglarstwo zaczynamy od zajęć teoretycznych,
aby przygotować się ostatecznie do
pierwszego rejsu w Krainie Wielkich

Jezior Mazurskich, który jest przewidziany na czerwiec. Obóz będzie
sfinansowany po części ze środków
Powiatu Wielickiego. Wcześniej
(w marcu) rozpoczyna swoją działalność sekcja strzelecka z oddziałem
LOK. Troje pracowników gimnazjum zdobyło pod koniec minionego roku uprawnienia instruktorskie
i to oni rozpoczną regularne zajęcia z młodzieżą. Deklaracje do sekcji
strzeleckiej zgłosiło ponad pięćdziesiąt osób. Uczniowie klas trzecich
w maju wyjeżdżają do Anglii, gdzie
zwiedzą londyńskie muzea, zamek
królewski w Windsor, Uniwersytet
w Cambridge, w programie również
rozrywka w ekstremalnym Thorpe
Park a przede wszystkim St. Katharines Parmoor wspaniały, zabytkowy ośrodek należący do Fundacji
Lady Ryder, naszej patronki. W maju
zawodnicy z UKS Wola wyjeżdżają na zaproszenie zaprzyjaźnionego klubu z Paliano we Włoszech na
Turniej Siatkarski, a na początku
sierpnia na kolejny obóz sportowy,
prawdopodobnie do Czech. Artyści w maju i w sierpniu zaplanowane
mają plenery malarskie, co do miejsca decyzja jeszcze nie zapadła, ale
cieszymy się z uzyskanej na ten cel
dotacji z UMiG Niepołomice. Ponadto zaplanowano kilka inwestycji, a między innymi mały amfiteatr
– to obiekt w części frontowej gimnazjum, który ma służyć występom
aktorskim i koncertom muzycznym.
Wszystkich – uczniów i ich rodziny
– bardzo gorąco i serdecznie zapraszam na kolejny Piknik Rodzinny,
który odbędzie się najprawdopodobniej w czerwcu, ale o szczegółach tej
imprezy będziemy jeszcze informować.
Tomasz Donatowicz
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Wierzę, więc jestem
My, chrześcijanie mamy kompleks
niższości. Czujemy się jak w twierdzy zabarykadowanej szlabanami
przykazań na „nie” i na „będziesz”.
Zakazy i nakazy – tak brzmi nam
Dekalog.

W

iele razy słyszymy, szczególnie od osób określających siebie jako wierzący-niepraktykujący,
że przestrzeganie przykazań, które
powstały tysiące lat temu w kompletnie innej rzeczywistości, jest
w naszych czasach bez sensu. Jeśli
już to można by ewentualnie niektóre zachować, ale dostosowując je do
naszej zmienionej rzeczywistości, bo
przecież nic nie jest do końca czarne albo białe, więc jak można akceptować kategoryczność przykazań?
Może więc warto poszukać „tłumaczenia” Dekalogu na język, który pomoże nam zrozumieć, że czas ma
znaczenie tylko dla nas, nie dla Boga.
Dla Boga, który jest Miłością liczy się
miłość i właściwie powinno wystarczyć tylko jedno przykazanie: „Miłuj”, albo „Kochaj”. Już nie trzeba nic
więcej mówić. Nie trzeba wymieniać
Dziesięciu Bożych Przykazań, a tym
bardziej tych 613 wskazań, które są
spisane w Torze. „Kochaj” to znaczy:
kochaj Boga, wszystkich i wszystko
co istnieje. Również siebie samego.
Dlatego Jezus wskazał Przykazanie
Miłości jako najważniejsze. Dekalog jest więc w pewnym sensie jakąś
Bożą łopatologią, która rozmieniając na drobne przykazanie miłości,
tworzy zbiór ponadczasowych zasad zrozumiałych dla każdego – od
najprostszego człowieka po największych mędrców.
Gdy Mojżeszowi udało się wyprowadzić naród izraelski z Egiptu,
pojawiły się wkrótce tendencje odśrodkowe – pragnienie usamodzielnienia się poszczególnych rodów.
Mojżesz zrozumiał, że potrzeba czegoś – względnie kogoś – kto zwiąże
ich w jeden naród, bo inaczej rozsypią się, rozproszą, rozejdą i zatracą
się. Jednym słowem nie dojdą do ziemi ich przodków i nie zdobędą jej.
Wiedział, że jedynym sposobem jest
oparcie się o Boga, w którego wszyscy
wierzą. Boga, który jest w stanie pomóc im w odzyskaniu tej ziemi. Tak
zrodziła się idea zawarcia Przymie-

10

Wierzę, więc jestem
rza z Bogiem, posiadania kodeksu
etycznego postępowania, który byłby wykładnią, treścią, a właściwie
formą realizacji tego Przymierza ze
strony narodu izraelskiego. Bóg-Miłość, który jest Stworzycielem człowieka i wyprowadził naród Izraela
z niewoli egipskiej, obiecuje ze swej
strony pomoc w zdobyciu ziemi ich
przodków i zobowiązuje się do opieki nad nimi. Domaga się w zamian
za to przestrzegania danych Dziesięciu Przykazań, które są zestawem
nakazów wynikających z prawa miłości, a przecież prawo to jest w każdym człowieku podstawowym prawem życia. Kto więc przestrzega
Przykazań Bożych, ten żyje zgodnie
z naturą, zgodnie ze swoim człowieczeństwem – żyje szczęśliwie. Przykazania chronią człowieka przed
nim samym, przed skutkami jego

Dekalog –

zniewolenie

czy wolność?
skłonności do grzechu. Reasumując Bóg dał Izraelitom przykazania,
żeby mogli wzrastać jako jednostki, ale też tworzyć jednolitą społeczność, która pod Jego opieką mogła
żyć szczęśliwie w pokoju i dobrobycie. Klęski były więc odbierane jako
kary Boga za niewierność Przymierzu. Jednak skoro grzech jest naruszeniem porządku naturalnego zawartego w przykazaniach, to zawsze
uderzy w tego, który się go dopuszcza. I dlatego zasadne jest stwierdzenie, że to Izraelici sami siebie karali
sprzeniewierzając się naturalnemu
Prawu Bożemu.
Czy w tym świetle sytuacja Izraelitów, mimo upływu czasu, nie przypomina naszej obecnej rzeczywistości społecznej? Bo jeśli chodzi o samo
Przymierze, to w zasadzie tak naprawdę nic się nie zmieniło. W pewnym sensie każdy człowiek zawiera
przymierze z Panem Bogiem. Z jednej strony Bóg opiekuje się człowiekiem, z drugiej strony, człowiek żyje
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Wydawnictwo TUM
według Dekalogu. Jeżeli go przekracza, krzywdzi nie tylko innych, ale
i samego siebie. Z tym, że Pan Bóg
jest Bogiem wiernym, co oznacza, że
nie rezygnuje z człowieka i opiekuje
się nim nadal czekając, kiedy zrozumie swój błąd. Bo Przykazania są po
to, żeby nas uszczęśliwiać, żebyśmy
w pełni rozwijali swoją osobowość
i żebyśmy tworzyli społeczeństwo
przyjaznych sobie ludzi.
My, chrześcijanie, mamy kompleks niższości. Czujemy się jak
w twierdzy zabarykadowanej szlabanami przykazań na „nie” i na „będziesz”. Zakazy i nakazy – tak brzmi
nam Dekalog. Żeby się odblokować,
spróbujmy dokonać jednego zabiegu – przejdźmy po kolei wszystkie
przykazania Boże, zgłębiając w myślach ich treść poprzez pozytywne
rozszerzenie. Spróbujmy czytać je
przez pryzmat przykazania miłości,
bo w rzeczywistości pokazują one
w praktyce, co znaczy kochać.
I tak: „Będziesz miłował Pana
Boga swego z całego serca swego…”
czytaj: kochaj Boga, bo jest twoim
Stworzycielem. Stworzył cię z miłości, odkupił twoje grzechy i obdarzył
życiem wiecznym.
„Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” czytaj: kochaj
świat, bo jest stworzony przez Boga,
a zwłaszcza kochaj drugiego człowieka.
I. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną” czytaj: Pan Bóg
jedyny jest mądrością i wolnością,
miłością i przebaczeniem, pięknem

i pokojem. On jest Drogą, Prawdą
i Życiem. Kochaj Go.
II. „Nie będziesz brał Imienia
Pana Boga twego nadaremno” czytaj:
wołaj do Boga! Módl się do Niego.
Wołaj, żeby prosić, wołaj, żeby dziękować, wołaj, żeby przepraszać i wołaj, żeby Go wielbić.
III. „Pamiętaj, abyś dzień święty
święcił” czytaj: pracuj, pracuj i jeszcze raz pracuj. Odpoczywaj, odpoczywaj i jeszcze raz odpoczywaj.
Świętuj, świętuj i jeszcze raz świętuj
– zwłaszcza niedziele i święta kościelne.
IV. „Czcij ojca swego i matkę swoją” czytaj: szanuj swoich rodziców
i pomagaj im w potrzebie, a zwłaszcza w starości.
V. „Nie zabijaj” czytaj: dbaj o swoje zdrowie i szanuj swoje życie. Dbaj
o zdrowie bliźnich i szanuj ich życie.
Chroń każde życie od poczęcia do
naturalnej śmierci.
VI. „Nie cudzołóż” czytaj: szanuj swoje małżeństwo i bądź wierny
przysiędze, którą sam, dobrowolnie
złożyłeś.
VII. „Nie kradnij” czytaj: bądź
uczciwy. Szanuj własność cudzą
i wspólną.
VIII. „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu”
czytaj: mów prawdę do bliźniego.
Mów prawdę o bliźnim.
IX. „Nie pożądaj żony bliźniego swego” czytaj: szanuj małżeństwa
twoich bliźnich.
X. „Ani żadnej rzeczy, która jego
jest” czytaj: dziękuj Panu Bogu za
życie, którym cię obdarzył. Dziękuj
za talenty, którymi cię wyposażył.
Dziękuj Panu Bogu za swoje powołanie, które ci wyznaczył, bo z wszystkich dróg, wyznaczył ci najlepszą dla
ciebie.
Patrząc na przykazania w ten
sposób trudno nie zauważyć, że program moralny, który Bóg nam proponuje w Przykazaniach, jest najbardziej ludzki, najmądrzejszy, a przy
tym najpiękniejszy, bo porządkując
życie w naturalny sposób, uwalnia
człowieka od strachu.
Bożena Henke
(na podst. książki pt.
Koncert na cztery ręce
ks. Mieczysława Malińskiego)

Przed nami okres wielkanocny
czyli okres szczególnych przygotowań do sakramentu spowiedzi.

O

znaczeniu sakramentu pokuty dla życia chrześcijańskiego przypomniał Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej 19.02.2014 r.
Papież Franciszek podkreślił, że sakrament pokuty został ustanowiony
przez Chrystusa, abyśmy pomimo
naszych grzechów mogli odzyskać
życie Boże. Wypływa on bezpośrednio z tajemnicy paschalnej i „nie jest
wynikiem naszych wysiłków, ale jest
darem Ducha Świętego, który napełnia nas obmyciem miłosierdzia […]”
Papież zaznaczył, że sakrament
pojednania jest nam niezbędny do
rozwoju ludzkiego. Podkreślił zbawienne znaczenie wstydu, który
często towarzyszy spowiedzi i czyni nas pokorniejszymi. Wskazał, że
kapłan przyjmuje to wyznanie grzechów z miłością i czułością i przebacza w imię Boga.
Papież mówił „Nie lękajcie się
spowiedzi! Ktoś stojąc w kolejce do
spowiedzi odczuwa wszystko to, co
mu ciąży na sercu a także wstyd,
żeby się wyspowiadać. Kiedy skończy się spowiedź odchodzi wolny,
wspaniały, odczuwając przebaczenie, nieskalany, szczęśliwy. To właśnie jest piękno spowiedzi!”.
Ojciec Święty zachęcił też, by nie
tracić ani chwili i śmiało pójść się
wyspowiadać. Nawiązał do przypowieści o synu marnotrawnym, którego ojciec, nie pozwolił mu mówić,
lecz objął go, ucałował i wyprawił
ucztę – podobnie działa także i Bóg.
Za każdym razem, kiedy się spowiadamy „Bóg nas obejmuje w uścisku,
wyprawia ucztę” – stwierdził Ojciec
Święty.
Zachęcona zasłyszanymi słowami Ojca Świętego postanowiłam już teraz rozpocząć drogę do
dobrego przygotowania do spowiedzi. Wiele razy słyszeliśmy słowa, że

nasza wiara nie może pozostać na
etapie dziecka komunijnego. Wiara to także sakrament pokuty – nawrócenia. Aby uporządkować swoje życie, trzeba rozpocząć od dobrej
spowiedzi. W tym celu polecam
książkę ks. Aleksandra Radeckiego
Jak się spowiadać. Autor przedstawia
wskazówki i spostrzeżenia w sposób prosty i zrozumiały dla czytelnika. Rachunek sumienia jest tutaj
przedstawiony jako nasze „stawanie w prawdzie” wobec Boga, siebie
i bliźnich. Rachunek sumienia ma
charakter dialogiczny jako modlitwa, jako „żywy telefon” bezpośrednio podłączony do Boga. Najlepszym
rozwiązaniem jest czynienie rachunku sumienia codziennie na przykład
podczas wieczornej modlitwy, podsumowując kolejny dany nam dzień,
uwielbiając Boga za to, co było piękne i przepraszając za to, co było nie
w porządku względem Niego lub ludzi, których On akurat postawił na
ścieżce naszego życia. Tak praktykowany rachunek sumienia pozwoli
nam dobrze i szczerze przygotować
się do sakramentu pokuty.
Dla rodziców i dzieci, przygotowujących się do sakramentu pokuty
i może I Komunii Świętej polecam
książkę ks. Stanisława Chabińskiego
Przepraszam Cię, Jezu. Rachunek sumienia dla dzieci.
M. K.

Przygotowanie do
Sakramentu Pokuty
„Zwiastun Różańcowy” (nr I) marzec-kwiecień-maj 2014
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Wierzę, więc jestem
Jan XXIII i Jan Paweł II
– święci papieże

27

kwietnia, w Święto Miłosierdzia Bożego, papież Franciszek wyniesie na ołtarze dwóch
wielkich poprzedników: błogosławionego Jana XXIII i błogosławionego Jana Pawła II. Będzie to wielkie
wydarzenie i święto dla całego Kościoła katolickiego.

Wierzę, więc jestem
W 1890 r. rozpoczął naukę w katolickim kolegium, do którego codziennie boso, przez góry przemierzał 6 km
w jedną stronę.
Po ukończeniu seminarium
w Bergamo został powołany do Papieskiego Rzymskiego Seminarium
św. Apolinarego. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 sierpnia 1904 r.

w służbie Kościoła spędził na misjach w odległych krajach – już jako
arcybiskup pełnił funkcję wizytatora apostolskiego w Bułgarii. Pełen
skromności, odbierając nominację
powiedział: „W rezultacie być biskupem czy zwykłym księdzem to
rzecz bez znaczenia dla tych, którzy
szukają jedynie chwały Pana, a nie
przemijającego blichtru
ziemskich zaszczytów”.
W 1931 r. otrzymał tytuł

Kanonizacja –

wielkie święto Kościoła

Giuseppe Angelo Roncalli –
Jan XXIII

G

iuseppe Angelo Roncalli – papież
Jan XXIII urodził się w małej
górskiej wiosce Sotto il Monte w pobliżu Bergamo, we Włoszech. Jeszcze
tego samego dnia rodzice zanieśli go
do kościoła, aby go ochrzcić. Wychowywał się w bardzo pobożnej, biednej,
chłopskiej rodzinie jako jedno z dziesięciorga dzieci. Sam wspominał: „Wyrosłem w atmosferze samowystarczalnej, błogosławionej biedy, która ma
bardzo małe wymagania”. Codziennie rano, a w niedzielę dwa razy, chodzili na Mszę św. do pobliskiego kościoła. W wieku sześciu lat posłano go
do szkoły. Był bardzo zdolnym i bystrym chłopcem, pasjonowało go czytanie. Marzył, aby zostać księdzem.
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Swoją pierwszą mszę odprawił w bazylice Świętego Piotra. Tego samego dnia, idąc korytarzem wraz z innymi duchownymi i całym tłumem
wiernych, zupełnie niespodziewanie
spotkał Ojca Świętego, który udzielił mu błogosławieństwa: „Niech łaska i odwaga towarzyszą ci zawsze
w wypełnianiu zaszczytnego obowiązku twego powołania”. Było to
wielkie przeżycie dla młodego Angelo, tym bardziej, że papież również
okazał wzruszenie na wspomnienie
swojej pierwszej Mszy św.
W 1915 r. został powołany do
wojska. Służył w korpusie medycznym i jako kapelan wojskowy do
końca I wojny światowej. W 1921 r.
wezwany z Bergamo do Rzymu zajął się reorganizacją Kongregacji
Rozkrzewienia Wiary. Długie lata
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legata apostolskiego działając kolejno w Turcji i Grecji. Wybuch II wojny światowej zastał go w Stambule, gdzie modlił się: „Prosimy Ciebie
dla tych wszystkich, którzy żyją pod
tym samym niebem, jakiejkolwiek są
rasy, bo wszyscy jesteśmy braćmi bez
względu na religię, zwyczaje, tradycje, czy pozycje społeczne”.
Wiele lat spędził we Francji pełniąc obowiązki nuncjusza apostolskiego. W 1953 r. papież wezwał
Roncallego do Rzymu, czyniąc go
kardynałem i patriarchą Wenecji.
Wszędzie potrafił zjednywać sobie
ludzi swoją prostotą, życzliwością
i poczuciem humoru – mawiał, że
„smutny ksiądz, to zły ksiądz”.
I nadszedł rok 1958, kiedy po
śmierci papieża Piusa XII, został wezwany na konklawe. 28 października został wybrany na papieża. Przyjął imię Jan XXIII. Wywołało to
wśród kardynałów zdumienie, ponieważ od pięciuset pięćdziesięciu
lat żaden papież nie przybrał tego
imienia, po tym jak wybór ostatniego Jana XXIII – antypapieża, został
unieważniony. Natychmiast zmienił oblicze papiestwa, zaczynając od
przestrzeganych przez wieki zwyczajów, np. że papież musi jeść sam.
Z wrodzonym poczuciem humoru
powiedział: „Przejrzałem dokładnie
cały Stary oraz Nowy Testament
i nie mogłem znaleźć w nich ani
jednego słowa, które by wskazywało, że papież musi jadać sam. Toteż
nie będę robił tego więcej”. Odrzu-

cił zamknięcie za murami Watykanu, a zamiast tego nie wahał się odwiedzać kościołów, szpitali i więzień.
Organizował audiencje generalne,
konferencje prasowe. Jego pontyfikat
przypadł na szczególnie niebezpieczny okres nuklearnego wyścigu zbrojeń. Swoimi napomnieniami i apelami uczynił wiele, by zapobiec trzeciej
wojnie światowej. Jego encyklika poświęcona problematyce pokoju –
Pacem in terris – przyczyniła się do
osiągnięcia trwałego pokoju między
narodami. Łącznie napisał 8 encyklik oraz wiele listów i adhortacji.
Jan XXIII najbardziej kojarzony jest ze zwołaniem II Soboru Watykańskiego. Otwierając go, powiedział: „Czcigodni bracia, taki oto
jest cel Soboru Watykańskiego II,
który zebrawszy najlepsze siły Kościoła przygotowuje i utrwala drogę
do zjednoczenia rodzaju ludzkiego,
które jest konieczne jako podstawowy fundament do tego, aby państwo
ziemskie upodobniło się do państwa
niebieskiego, gdzie panuje prawda,
prawem jest miłosierdzie, a wymiarem jest wieczność”. Zmarł 3 czerwca 1963 r. po krótkim, 5-letnim pontyfikacie. Uznany jednak został za
jednego z największych papieży, którego dewizą były słowa: „Chrześcijaństwo to pokój, radość, miłość
i stale się odnawiające życie”.

Karol Wojtyła
– Jan Paweł II

Ż

yciorys „naszego” papieża znamy
wszyscy, pamiętamy tę ciepłą,
pogodną twarz, rękę podniesioną do
błogosławieństwa. Zawsze chciał być
blisko ludzi, sam kazał nazywać siebie Wujkiem i Bratem. Wielu z nas
spotkało go osobiście i były to głębokie, niezapomniane chwile. Również
poprzez środki masowego przekazu
mogliśmy uczestniczyć we wszystkich ważnych wydarzeniach Watykanu, uczestniczyć w coniedzielnej
modlitwie Anioł Pański i środowych
audiencjach generalnych na placu
Świętego Piotra.
Opowieść o Janie Pawle II to
opowieść o człowieku, który zmienił
oblicze świata, zmienił serca szczególnie nas – Polaków, dodając nam
odwagi chociażby w słowach „Nie

lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Od początku swoje kapłańskie życie powierzył Matce Bożej: „Totus Tuus ego sum, o Maria, et
omnia mea Tua sunt”.
27-letni pontyfikat Jana Pawła II
skierowany był w stronę człowieka,
którego „nie można zrozumieć bez
Chrystusa”. Walczył o sprawiedliwość społeczną w różnych częściach
świata, był głosem tych, którzy go
nie mieli – żyjących w nędzy i głodzie, prześladowanych za wiarę i poglądy polityczne, wyzyskiwanych ludzi pracy.
Ze szczególną miłością odnosił
się do ludzi młodych, zainicjowane
przez niego Światowe Dni Młodzieży
do dziś gromadzą młodych z całego
świata i różnych wyznań. Papież Pielgrzym wyciągał rękę pojednania i dialogu ekumenicznego do przedstawicieli innych religii. Był obrońcą życia
ludzkiego od poczęcia do naturalnej
śmierci, szczególną uwagę poświęcał
ludziom chorym i cierpiącym.
Orędownik pokoju i cywilizacji
miłości – symbolicznie otwierając
drzwi Bazyliki Św. Piotra w Rzymie
przeprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie.
Jakie było nasze wzruszenie,
kiedy podczas ostatniej pielgrzymki do ojczyzny, w Łagiewnikach Ojciec Święty zawierzył świat Bożemu
miłosierdziu. Powiedział: „Tu, w og-

niu Bożej miłości, ludzkie serca pałać będą pragnieniem nawrócenia,
a każdy, kto szuka nadziei znajdzie
ukojenie. Bądźcie świadkami Bożego
miłosierdzia!”.
W niezliczonych swych dziełach,
encyklikach, listach i przemówieniach pokazał światu, jak świadomie
przeżywane człowieczeństwo czyni
ludzi otwierających się na miłość –
obrazem i ikoną samego Boga. Obyśmy chcieli do nich sięgać i czerpać
z nieprzebranych wartości, które po
sobie pozostawił.
Jako papież wyniósł na ołtarze wielu świętych, aby teraz samemu dołączyć do tego grona. Kiedy
odchodził do domu Ojca, w wigilię
święta Miłosierdzia Bożego, zatrzymał się na chwilę cały świat. Odchodził Człowiek każdemu bliski, a nam
jakże szczególnie. Ile łaski, przemiany serc dokonało się w tych dniach.
W swoich osobistych notatkach
napisał: „Ażeby odpowiadać z Matką Najświętszą »tak« Bogu samemu
trzeba być znakiem Chrystusa poprzez modlitwę, sprawowanie Eucharystii, duchowość oczekiwania,
powagę władzy, posługę słowa, ducha pokuty… Deo gratias!”.
Bogu niech będą dzięki za tych
świętych papieży!
Jolanta Kukuła
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Wierzę, więc jestem
poradzić. Nie potrafiła przebaczyć,
ani dalej żyć i zaczęła się mścić. Najpierw napuściła dzieci przeciw ojcu.
Potem nawet oskarżyła go o pedofilię. Pisała donosy do urzędu skarbowego i do firmy, gdzie pracował, że
okrada tę firmę. Nienawiść doprowadziła do takiej obsesji, że już nie
żyła swoim życiem. Nie budowała swego życia, nie chroniła dzieci,
które miały coraz większe kłopoty.
Niszczyła męża, niszczyła tę drugą
żonę, na koniec podpaliła im samochód. Mąż zaczął dzieło zniszczenia,
ona dokończyła to dzieło. Tak szybko rośnie grzech, zresztą my to dobrze wiemy, my to czujemy. Grzech
to bardzo szybka i krótka droga do
nieszczęścia.
Człowiek jest wolny. Bóg nie chce
mieć towarzystwa niewolników. Bóg
nie chce, żeby tu koło Jego ołtarza,

Ostrzeżenie

przed grzechem
B

racia i siostry. Nie możemy traktować grzechu banalnie, nawet
małego, bo on bardzo szybko rośnie
i niszczy. Jezus przypomina przykazania, a jednocześnie po każdym przykazaniu mówi: „Powiedziano nie zabijaj,
a Ja wam powiadam…”. Tutaj widać,
że mówi jak Bóg, bo kto z nas ośmieliłby się coś dodać do przykazania, powiedzieć tak jak On. A Jezus dodaje jeszcze większe wymagania: „…a Ja
wam powiadam nie gniewaj się…”, bo
przecież na początku zabójstwa był
gdzieś jakiś mały grzech, może całkiem małe nieporozumienie, które
wiemy jak szybko rośnie.
Jak szybko rośnie grzech, jak
szybko niszczy pokazuje pewna rzeczywista historia, której nie chcę
oceniać, nie wiem nawet jak się
skończyła, bo ona właściwie jeszcze
trwa. Po 17 latach wspólnego życia
mąż odszedł od żony. Dzieci zostały z mamą, która musiała zamienić
mieszkanie większe na mniejsze, porzucić pracę, później zachorowała,
zraniona, nie potrafiła sobie z tym
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przed Nim byli jego niewolnicy, którzy nie są zdolni wybrać dobra lub
zła. Ale jednocześnie Biblia mówi, że
Bóg nikomu nie pozwolił grzeszyć.
Mówimy dużo o wolności, a mało
o odpowiedzialności. My mamy
wybór rzeczy tak różnych jak woda
i ogień. Szczęście, przyjemność to nie
jest cel, to jest efekt tego jeżeli człowiek zachowa przykazania.
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Pamiętacie jak samoloty uderzyły w Nowojorskie wieże? nie uderzyły w fundamenty, nawet chyba
wyżej niż w połowie budynków, ale
runęło wszystko. Nie da się wyciągnąć jednego przykazania i nie zachować go – trzeciego, piątego czy szóstego. Runie cała nasza moralność,
runie całe nasze ludzkie szczęście,
cały cel i sens naszego życia.
Jezus mówi też „…nie cudzołóż,
a Ja wam powiadam…” i zachęca do
zachowania czystości serca. To nie
jest obsesja, że Kościół często mówi
o grzechach nieczystych. Nie dlatego, że są to jakieś największe grzechy,
ale te grzechy bardzo są destrukcyjne, bardzo niszczą człowieka.
W grzechu nieczystym, w wyobraźni, w myślach, w obrazach, w pornografii, w zachowaniach nieczystych
człowiek szuka czegoś dla siebie. Nawet drugi człowiek ma być dla niego, dla chwili jego przyjemności. To
co mi się podoba ma być dla mnie,
absolutnie dla mnie i wtedy pompuję swój egoizm i tak napompowany
egoizm wychodzi później z człowieka przy różnych okazjach. I już jest
on nieznośny dla rodziców, dla żony,
dla męża, dla innych, arogancki, krytykancki, wymagający od innych, zawsze usprawiedliwiony, bo przecież
wszystko ma być dla niego. Dlatego
Jezus tak ostrzega przed grzechami,
szczególnie grzechami nieczystymi.
Ks. Edward Bąbol
(fragment kazania wygłoszonego
w lutym 2014 r.)

Młodzi ciałem, młodzi duchem
Podsumowanie Roku Pańskiego
2013 w Parafii MB Różańcowej,
Niepołomice – Jazy

S

iostry i bracia!
Dnia 7 października mijającego roku na Odpuście Parafialnym
hymnami: Ciebie, Boga, wysławiamy
i Uwielbia Dusza moja Pana dziękowaliśmy Bogu za 5 lat naszej Wspólnoty Parafialnej, a dziś 1 stycznia
2014 roku, patrząc wstecz na zakończony 2013 rok, oddajemy go Bożemu Miłosierdziu. Świętując Uroczystość Bożej Rodzicielki, przez Jej
wstawiennictwo składamy Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi, nasze
oddanie i wyznanie wiary oraz podziękowanie za wszystko, co wspólnie przeżywaliśmy w ostatnim roku.
Prosimy Boga, aby to przyjął na Swoją chwałę, dla dobra naszych bliźnich
i dla naszego zbawienia. Ojcze nas
wszystkich, który jesteś w Niebie,
dziękujemy za wszystkich, którzy
mieszkają na terenie naszej Parafii,
za tych, co podzielają naszą Wiarę
i Nadzieję, za wyznawców innych
Wyznań oraz obojętnych religijnie.
A mieszka w tej części Niepołomic,
gdzie jest nasza Parafia, ponad 1800
ochrzczonych w Kościele Rzymskokatolickim i kilkadziesiąt osób innych wyznań, najwięcej Świadków
Jehowy.
Dnia 20 października, w ramach
Ogólnopolskiego Liczenia Wiernych, uczestniczących w niedzielnej
Mszy św. i przystępujących do Komunii św., naliczyliśmy w naszym
Kościele podczas sobotniej Mszy św.
o 18.00 oraz na niedzielnych Mszach
św. 976 osób, tj. 78 osób więcej niż rok
temu, a do Komunii były 372 osoby, tj. 48 osób więcej niż rok temu.
W kaplicy Domu Bożego Narodzenia u ks. Jacka na Mszy św. o godz.
10.00 było 55 osób, tak, więc po raz
pierwszy w historii naszej Parafii na
niedzielnych Mszach św. było ponad 1000 osób. W naszym kościele
w niedzielę liczenia było 530 kobiet
i 446 mężczyzn (rok temu 484 kobiety i 414 mężczyzn). Do Komunii św. przystąpiło 231 kobiet
i 141 mężczyzn (rok temu 196 kobiet
i 128 mężczyzn). W ciągu roku rozdaliśmy około 36 000 Komunii św.,
pół tysiąca więcej niż rok temu.

Dzięki wierze rodziców oraz ich
decyzji na katolickie wychowanie
swoich dzieci ochrzciliśmy 59 dzieci,
rok temu 40, z tym, że 8 dzieci było
urodzonych poza granicami kraju,
a 7 dzieci spoza naszej parafii.
Do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. przystąpiło 35 dzieci, rok
temu 27. W tym roku było 18 chłopców i 17 dziewczynek.
Do Sakramentu Bierzmowania,
przygotowują się obecnie 22 osoby
z klas III gimnazjalnych. Sakrament
przyjmą podczas wizytacji biskupiej.
Poprzednio do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 31 osób.
Sakrament Małżeństwa połączył w naszym kościele 25 par. Rok
temu – 26. W minionym roku było
5 takich ślubów, gdzie przynajmniej
1 osoba była z naszej Parafii i 4 takie
śluby, gdzie obydwoje narzeczeni byli
z naszej Parafii. 16 ślubów było spoza Parafii.
Co miesiąc na Pierwsze Piątki
ze Spowiedzią i Komunią św. odwiedzamy około 20 chorych. Z okazji
Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, dochodzi jeszcze kilka do-

datkowych wyjazdów, a na Rekolekcjach 47 osób przyjęło Sakrament
Chorych.
Do Wieczności z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszło 14 osób, rok
temu 31. 9 pogrzebów było w naszym kościele, a 5 w innych kościołach.
Nie da się podliczyć innych
aspektów życia religijnego, np. przystępujących do Spowiedzi, ale ważniejsze, że zna je sam Bóg i zachowa
u Siebie na zawsze.
Sprawy materialne są wymierne, można je dokładnie policzyć
i przedstawić. Przychody pieniężne w naszej Parafii w ciągu całego
roku wyniosły 178 218 zł, rok temu
163 426 zł. Składają się na to: składki
z niedziel i świąt 113 671 zł, rok temu
105 030 zł; ofiary w kopertach 36 000
zł, rok temu 20 350 zł; wpływy z Loterii 8150 zł, rok temu 13 070 zł; ofiary od sprzątających kościół 15 380 zł,
w ubiegłym roku 18 062 zł i ze składek na ślubach i pogrzebach 5017 zł,
rok temu 6914 zł. Więcej niż rok
temu jest ze składek i z kopert, a nieco mniej z innych źródeł przychodu.

Podsumowanie

roku 2013
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Wydatki w sumie wyniosły
152 266,70 zł. Największe dotyczą
rozpoczętej budowy Domu Parafialnego: za robociznę, beton, deski,
stemple, materiały izolacyjne zapłaciliśmy 81 000 zł. Za materiały żelazne (głównie pręty zbrojeniowe)
24 700 zł. Inne wydatki to media,
i tak odpowiednio: gaz 13 897 zł, rok
temu 15 433 zł; prąd 6200 zł, rok temu
8771 zł; woda 1260 zł, rok temu 800
zł, ochrona 650 zł, rok temu 745 zł;
telefon i Internet 1950 zł, rok temu
2039 zł. W sumie za media 31 601 zł.
Inne wydatki związane z funkcjonowaniem kościoła i parafii np. materia do Mszy św., gazetka, kalendarze, druki firmowe i kancelaryjne,
książki, materiały dekoracyjne, prezenty mikołajowe dla chorych dzieci, pamiątki chrztu, ślubu, utrzymanie terenu wokół kościoła plus inne,
mniejsze wydatki na budowę, w sumie 14 965,70 zł. Dobrą wiadomością
jest to, że zostało w kasie 25 951,30 zł,
a z ubiegłego roku 24 363 zł. Łącznie
50 314,30 zł, co pokrywa koszty części dachu.
Niezależnie od wyżej wymienionych wpływów, przekazaliśmy
dodatkowo na pomoc dla innych
w sumie 20 971 zł, w tym: na parafię
w Latyczowie na Ukrainie 4500 zł,
na misje 2197 zł, na Uniwersytet
Jana Pawła 3230 zł, na budowę kościoła w Pychowicach 3442 zł, na pomoc dla poszkodowanych na Filipinach 2697 zł, na Domy Samotnej
Matki 2405 zł, na Hospicjum 1585 zł
i na uzdolnioną młodzież podczas
Dnia Papieskiego 915 zł.
Dobrze, że stać nas na pomoc
innym, to nie żadna łaska, ale nasz
obowiązek, przywilej. „Tylko miłosierni dostąpią miłosierdzia”, „więcej
radości jest w dawaniu aniżeli w braniu”, poza tym wiemy, że „branie
wypełnia ręce i kieszenie, a dawanie
wypełnia serce”.
Czas na podziękowania. Za pomoc w prowadzeniu księgowości parafii oraz wszelkie podliczenia dziękuję Panu Andrzejowi Wójcikowi i Pani
Marii Ślusarczyk. Za pomoc w naszej
parafii dziękuję w imieniu wszystkich
księdzu Piotrowi i księdzu Jackowi,
a osobiście dziękuję Pani gospodyni.
Dalsze podziękowania należą się: kościelnemu, organiście, służbie liturgicz-
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nej ołtarza, scholom (młodszej i starszej), panom do asysty na procesjach,
piszącym modlitwę powszechną –
Pani Bożenie i Krystynie oraz czytającym, za gazetkę ścienną Panu Mirkowi, HSNSPJ za pierwszoczwartkowe
adoracje, Różom Św. Rodziny, Św. Karola i Matki Bożej Częstochowskiej za
świadectwo wspólnej modlitwy, pomocnikom przy dekoracjach świątecznych, sprzątającym kościół z poszczególnych ulic, organizatorom loterii,
dokumentującym wydarzenia Włodkowi i Mirkowi i Państwu Buczek za
kolejny rok prowadzenia strony internetowej parafii.
Mając kościół, podstawowe wyposażenie, choć bez witraży, dobrego
sprzętu organowego, wyświetlacza
tekstów, dodatkowych ołtarzy MB
Nieustającej Pomocy i Miłosierdzia
i innych drobnych sprzętów, rozpoczęliśmy budowę Domu Parafialnego. Jak wiecie ma w nim być m.in.:
kancelaria z poczekalnią, archiwum parafialne, 3 duże sale spotkań,
mieszkanie gościnne i dwa mieszkania w poddaszu dla księży. Całość
ok. 600 metrów kwadratowych. Planujemy, że w tym roku przykryjemy
dachem ten nasz wspólny dom. Jak
zawsze obiecuję codzienną modlitwę
w Waszej intencji podczas odmawiania brewiarza, proszę o modlitwę
za mnie, zachęcam do uczestnictwa
we Mszach św. w zwykłe dni tygodnia, do częstego przyjmowania Komunii św. Przepraszam za wszystkie
nieświadomie wyrządzone krzyw-
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dy. Jeżeli ktoś został pominięty, proszę, aby się nie gniewał, przecież
tym bardziej otrzyma łaskę od Boga.
Mam nadzieję, że uda się jeszcze
choć okazyjnie wydać kolejny numer
naszej gazetki parafialnej. Jak zawsze
proszę o większe czytelnictwo prasy
religijnej. Musimy też założyć zespół
charytatywny. Najważniejsze wydarzenia w nadchodzącym roku to
wizytacja biskupia, przypadająca co
5 lat. Najpierw Komisji Kurialnych,
sam ksiądz biskup będzie 6 kwietnia. Czeka nas też kanonizacja Jana
Pawła II – 27 kwietnia. Już dziś zachęcamy do modlitwy w tych intencjach, a nasze podsumowanie oddajemy Matce Bożej Różańcowej.
Na koniec ciekawostki:
Najwięcej uczestników mamy
na Mszy św. o 11.30 – 475 osób. Dla
porównania w sobotę wieczorem
o 18.00 – 78 osób, w niedzielę o godz.
8.30 – 265 osób i w niedzielę o godz.
18.00 – 188 osób. Procentowo najwięcej osób przystępuje do komunii
na Mszy św. o godz. 8.30 – prawie
50% uczestników.
Średnio do Komunii św. uczestnik niedzielnych Mszy św. przystępował w ciągu roku 37 razy.
W tym roku był tylko jeden ślub
na 25 z obcokrajowcem.
W minionym roku było najmniej
pogrzebów od 5 lat.
Średnia długość wieku mężczyzn
w naszej parafii to 67 lat.
Kolędy, czyli Wizyty Duszpasterskiej, nie przyjęło 9,5% mieszkańców.
Wciągu roku były 54 składki na
potrzeby parafii. 8 razy w zbieraniu
składki pomagał Pan Antoni.
Najbardziej parafianie ofiarni byli w grudniu, złożyli wtedy na
składki 13 059 zł, a najmniej w lipcu
– 8291 zł czyli mniej o 4768 zł.
Średnia składka w ciągu roku
wyniosła 2105 zł. Najniższa składka w Uroczystość Wszystkich Świętych wyniosła 788 zł. Gdyby wziąć
pod uwagę wszystkich mieszkańców
parafii praktykujących i niepraktykujących, to średnio na mieszkańca
wypada 99 zł i 1 grosz składki, a biorąc pod uwagę tylko praktykujących
wypada w ciągu roku 182,60 zł.
Ks. Edward Bąbol

N

ajbardziej drażnią mnie mężczyźni idący ulicą w grupie,
głośno przeklinający i żartujący
z przechodzących obok dziewczyn.
Wywołują zakłopotanie, czasem
strach przed kolejnym ich pomysłem
na kpinę. Gdy widzisz taką paczkę i dziewczynę, która ich mija, nie
spuszczaj wzroku, obserwuj co zrobią, powiedzą, bo współcześni młodzi mężczyźni nie mają granic w zaczepkach. Możesz podbiec i udawać
kolegę tej dziewczyny lub iść za nią.
Tu chodzi o wyobraźnię, roztropność, męską mądrość.

sytuacjach czekają z Bożą kawalerią
wsparcia, by Twoje działanie nigdy
nie było samotne.
Prawdziwy mężczyzna przejmuje
się innymi. Jest odważny w obronie kobiet
Nie bójcie się reagować! Brak reakcji jest zgodą. Czy to przystanek,
czy tramwaj, w miejscu publicznym
zdarzają się zachowania uwłaczające przyzwoitości, kulturze. Co Ty na
to? Jeśli jest Was dwóch, to siła jeszcze większa, ale nie siła mięśni tylko
ducha. Odwaga cywilna jest to coś,

Czego pragną wartościowe dziewczyny?
Podczas karnawału prowadziliśmy wiele imprez jako firma muzyczna i po jednej z nich mój mąż
rozpakowywał auto ze sprzętu,
a było sporo po północy. Dostrzegł
samotnie przechodzącą dziewczynę, chwiejącą się na nogach.
Od razu podbiegł, zapytał, czy
wszystko ok. Ona poślizgnęła się
i przewróciła. Marcin pytał, czy tu
mieszka i zaproponował, że ją odprowadzi. Okazało się, że wracała
z dyskoteki z krakowskiego Rynku i taksówkarz zaproponował jej
podwózkę pod akademik. Wcale
tam nie dojechał, tylko wywiózł
ją do Zielonek i próbował zgwałcić. Ona otworzyła drzwi i uciekła.
Tak znalazła się na naszym osiedlu i szła w zupełnie innym kierunku niż miasteczko studenckie. Była
pod wpływem alkoholu i stresu,
dlatego nie mogła utrzymać się na
nogach. Mąż chyba wzbudził zaufanie, bo mówił, że może zejść
jego żona, by poczuła się bezpiecznie, a on odwiezie ją do domu. Zgodziła się.
Przytaczam Wam to zdarzenie, by pokazać, że obok nas ludzie
w milczeniu wołają o pomoc. To życie w Duchu uzdalnia nas do widzenia, postrzegania i reagowania.
Twój Anioł Stróż również komunikuje się z innym Aniołem Stróżem,
by wpłynąć na ostateczną decyzję.
Oto jak łaska uświęcająca otwiera
niewidzialny korytarz między Tobą
a niebem. Wszystkie pomysły, myśli, które rodzą się w tak trudnych

– list nie tylko
dla chłopaków

czym dzisiaj młody mężczyzna może
w szczególny sposób zaimponować
kobiecie. Przykład: Kraków. Tankujemy na stacji benzynowej naprzeciwko Uniwersytetu Pedagogicznego. Patrzę z auta, a obok oszklona
witryna sklepowa z wyłożonymi gazetami pornograficznymi. Marcin
podchodzi do szyby, robi zdjęcia telefonem z bliska i z odległości, by mieć
dowód. Idzie zapłacić za paliwo, po
czym pyta: „Co te czasopisma robią
na widoku? To jest uwłaczanie godności kobiety i mężczyzny. To jest
niezgodne z prawem i karalne. Mam
zdjęcia i zgłaszam stację do kontroli
przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa. A jeśli tego Państwo nie zdejmą,
to dzwonię po straż miejską, zwłaszcza, że w aucie mam małe dzieci”.
Reakcja natychmiastowa. Wszystko znika. Mężczyzna z armią Bożych wojowników odnosi sukces. Ja
niejednokrotnie próbowałam w tej
sprawie interweniować w kioskach,
sklepach monopolowych, gdzie kupowałam słodycze dla dzieci i wzbudzałam sensację. Wiele ekspedientek
okazywało zdumienie, kiedy prosiłam o przysłonięcie gazet porno lub
prezerwatyw z grafiką erotyczną.
W jednym sklepie moje argumenty pozostały bez odpowiedzi, więc
wychodząc powiedziałam do sprzedawczyni: „Jest pani bezwstydna!”
Wyszłam bez rezultatu, ale nie da-

łam za wygraną. Poprosiłam męża,
by jadąc z pracy odwiedził to miejsce
i zwrócił tej pani uwagę. Kiedy znalazł się w sklepie, wszystkie prezerwatywy były odwrócone.
Żadna kobieta nie chce być postrzegana jako ta bezwstydna. Obecnie prezentowanie swoich wdzięków nazywa się byciem sexy. Młode
dziewczęta chodząc w legginsach do
kościoła myślą, że to piękno. Mało
która zadaje sobie pytanie, czy mój
strój wzbudza zachwyt czy pożądanie. Czy mój strój pomaga się skupić
na modlitwie? Taki obraz dziewczyny lansują kolorowe czasopisma. Ich
celem jest jak najwcześniejsza seksualizacja dziewcząt, by przestały się
wstydzić! I by rozbudzały innych.
niszcząc szacunek do siebie.
Modą na podryw zmieszane są
dziewczyny o wysokich lotach, te
z wartościami, ideałami. Nie wiedzą, o jakich koleżankach marzy wartościowy chłopak, z jakimi chce się przyjaźnić, jakiej żony
pragnie? Bo większość chłopaków
opowiada o podbojach miłosnych,
o doznaniach na randkach z łatwymi dziewczynami. Natomiast koledzy z zasadami milczą.
Prawdziwy mężczyzna szanuje
dziewczyny. Ma zasady.
Wartościowy mężczyzna nie opowiada kawałów o podtekście erotycznym. Jeśli uczestniczy we wspólnym
śmianiu się i nakręcaniu perwersji,
to niczym się nie różni od kolegów.
Przecież można zareagować i powie-
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dzieć do rówieśników: „Dajcie spokój,
zmieńcie temat, tak o kobietach nie
można mówić!!!” Jeśli słowa nie hamują kolegów, to trzeba po prostu zmienić
towarzystwo. Takie odejście od cwaniaków żartujących z kobiet i widzących tylko ciało imponuje wartościowym dziewczynom.
One to widzą, podziwiają. Ten to
jest inny, ma coś w sobie. Podobnie,
gdy któraś z koleżanek staje się ofiarą kpin grupy, klasy, stanięcie w jej
obronie jest miarą dojrzałości mężczyzny. I tak można uratować komuś
życie. Możesz mieć 18 lat i postawę dojrzałego mężczyzny, a możesz
mieć 35 i postawę dzieciaka. Widzimy to w serialach, programach niby
dla mężczyzn, gdzie wszystko sprowadza się do presji działania seksualnego. Świadomie nie promuje się wypowiedzi młodych mężczyzn, którzy
wspaniale funkcjonują bez współżycia. Oni wiedzą, czym jest wolność
od presji erotyzmu. Oni są dumni
z dziewiczości swego męskiego serca i ciała.
Pisze o tym mój mąż w swojej książce Mogę zwyciężać. Tylko dla
chłopaków, sam był takim przykładem w młodości. Podczas różnych
festiwali dla młodzieży poznaliśmy
chłopaków pragnących trwać w czystości i to uczyniło ich wolnymi od
pasożytów, ale nie od pokus. Walka
trwa, dlatego bycie na posterunku,
czuwanie, roztropność, opanowanie to droga do rozwoju potencjałów
męskiej siły.
Czy umiesz obronić bliską Ci
dziewczynę przed własnym pożądaniem?
Czy masz odwagę, by pożegnać
się z nią w sytuacji, kiedy widzisz, że
sama traci kontrolę nad dystansem
fizycznym?
Czy masz odwagę poprosić, by
ubierała się skromniej, bo wówczas
budzi w Tobie piękno a nie fantazje?
Kto z Twoich znajomych trwa
w postawie trzeźwości seksualnej i jest z tego dumny? Znajdź podobnych sobie na www.adonai.pl,
www.milujciesie. org.pl.
Możesz zwyciężyc! Jesteś do
tego stworzony, bo Pan Twój wojownikiem.
Beata Mądra
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Wakacje z Bogiem –
jedziemy na Mazury
W

czasie wakacji pragniemy się
oderwać od szarej codzienności i przenieść w krainę jezior i lasów do miejscowości Rajgród. Leży
on nad pięknym Jeziorem Rajgrodzkim, w bezpośrednim sąsiedztwie
Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Od 14 lipca (poniedziałek) do
27 lipca (niedziela) 2014 r. wspólnie
w radosnej atmosferze, na świeżym
powietrzu, będziemy szukali śladów
Boga. Planujemy:
– 
wycieczki, m.in. Augustów,
Wilno;
– rejs statkiem „Szlakiem Papieskim” po jeziorze Wigry;
– pływanie kajakami, żaglówką;
– zabawy na plaży, integracyjne,
taneczne, wspólne śpiewanie.

Bardzo ważnym celem jednak
jest pogłębienie życia wewnętrznego.
Troszczył się o to będzie Ks. Krzysztof Król, który wraz z panią dyr.
Krystyną Augustyńską i panią Bogumiłą Latko (pielęgniarką), będzie
opiekunem grupy. Koszt: 550 zł dla
scholi i ministrantów oraz 700 zł dla
pozostałych chętnych. Zapisy bezpośrednio u pani Krystyny Augustyńskiej (dyrektora Szkoły Podstawowej w Niepołomicach) tel.
509 390 552 (zaliczka 100 zł i nr PESEL), informacja u ks. Krzysztofa tel.
608 451 634. Chętnych serdecznie zapraszamy!
Krystyna Augustyńska

Życie to koncert
T

woje życie to koncert na cztery ręce. To nie jest tak, że ty samotnie rzępolisz sobie. Przy twoim
fortepianie życia oprócz ciebie gra
Bóg. A nawet On przewodzi, poddaje, inicjuje, sugeruje.
Czasem to będzie preludium
czy andante, innym razem rondo
czy wariacje na temat, kiedy indziej
marsz żałobny czy lekki, wesoły mazurek. Od czasu do czasu forte, od
czasu do czasu piano.
Bóg prowadzi, ty wsłuchuj się, towarzysz, wczuwaj się, bierz, ciesz się.
Nadążaj. Żebyś był razem. Nie bój
się, że cię opuści i zostawi samego.
Ale niech ci się w głowie nie zawróci od sukcesów i osiągnięć – jaki to
jesteś genialny, prawie bóstwo. Ani
też nie zamartwiaj się cierpieniami,
klęską. Graj odważnie. Bo Bóg jest
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wciąż z tobą. Nie możesz się zbłaźnić, skompromitować. Musisz być
partnerem godnym Mistrza.
Tylko uważaj, bo mogą się w twoim koncercie życia pojawić zgrzyty,
dysonanse, fałszywe tony – brutalne, prostackie, chamskie, nienawistne, bałaganiarskie. To znak, że się
szatan włączył w twoje życie i chce
cię zwieść, sprowadzić z drogi wielkiej twórczości. Miej ucho. Wyczuwaj, co jest tak, a co tak nie jest, co
jest Boże, a co jest szatańskie. Nie
daj się zwieść szatanowi. Nie idź jego
tropem. Nie idź za jego melodyką.
Twoje życie, ten koncert na cztery ręce, ma być arcydziełem – twoim
i Boga, Boga i twoim.
Ks. Mieczysław Maliński
Koncert na cztery ręce

Wierzę, więc jestem
To są te niby przypadki, które
umacniają naszą wiarę w Opatrzność i prowadzą do Boga, troskliwego Ojca, otoczonego świętymi,
którzy tylko czekają, by wstawiać
się za nami.

T

o będzie historia o tym, jak
skontaktował się ze mną św.
Antoni. Tak, po prostu mnie zaczepił, żeby mi pomóc. Pomógł, oczywiście, bardzo szybko. Święty z Padwy
pozwolił mi zaoszczędzić trochę czasu (a być może i pieniędzy) i jakoś
tak czuję, że liczy na to, że opowiem
o tym innym na świadectwo „świętych obcowania”.
Zdarzyło się kiedyś, że bezskutecznie poszukiwałam talonu na zakupy. Karteczka mniejsza od banknotu, na niej logo sklepu, kwota (jednak już) trzycyfrowa i „Ważne do:”.
Właśnie zbliżał się termin ważności
talonu, a zrodził się w końcu pomysł,
co za niego kupić. A talon przepadł.
Przez kilka kolejnych dni podejmowane były akcje poszukiwawcze.
Zawiodło przypominanie sobie, co
z nim zrobiłam i gdzie mogłam go
dać: która torebka, który plecak,
spodnie, bluza. Nic. Zawiodły „logiczne” i „oczywiste” miejsca, tzn.
szuflada i koszyczek przeznaczone
na małe ważne karteluszki. Desperacja skłoniła mnie do zaglądania
w coraz to nowe, czasem zupełnie
dziwne miejsca. Ale, a nuż… Co jakiś
czas wracałam pod te bardziej prawdopodobne adresy, by jeszcze raz dokładnie wszystko przejrzeć. Przypomniałam sobie wtedy o św. Antonim. Wszyscy wiedzą, że pomaga
znaleźć zgubione. Jednak stwierdziłam w myślach, że to byłoby takie interesowne i że nie w moim stylu jest
tak wysługiwać się innymi dla swoich celów, szczególnie jeśli mam poczucie, że nie mamy bliskiej relacji
(nieważne, czy ci „inni” są na ziemi,
czy w niebie). Do tej pory żadnego
szczególnego nabożeństwa do świętego Antoniego nie miałam, żadnego
wkupywania się w łaski, a tu nagle,
gdy jestem w potrzebie, mam go tak
wykorzystać?
Zaraz potem wpadłam na pomysł, że zacznę szukać na półce
z książkami. Przekładam więc książki, aż tu nagle wyskakuje św. Anto-

O tym, jak
święty Antoni

przejął inicjatywę
ni. To znaczy obrazek ze świętym,
który był wetknięty między książki. Nie wiem absolutnie skąd on się
tam wziął i nic nie mówi mi nazwisko księdza, którego pieczątka jest na
odwrocie. Ale wtedy nie miałam już
żadnych wątpliwości, że św. Antoni zaprasza mnie, bym zwróciła się
do niego o pomoc. Tak też zrobiłam.
W ciągu kilku minut od krótkiej
modlitwy skierowałam swoje kroki znowu w stronę tej „oczywistej”
szuflady, w której znajdywały miejsce właśnie tego typu przedmioty
i po raz kolejny przekładałam znajdujące się tam szpargały. W pewnej
chwili otworzyłam papierową okładkę z dokumentami, a w niej czekał
na mnie talon.

Całe zdarzenie przypomniało
mi się bardzo wyraźnie wtedy, gdy
ksiądz proboszcz podzielił się historią z własnego życia związaną
z interwencją św. Antoniego. Było to
podczas kazania o Świętym Padewskim wygłoszonego do dzieci w czasie jednej z mszy roratnich. Kiedyś
to święty pomógł odnaleźć księdzu
zielony różaniec zgubiony przez jego
babcię w, jak by nie patrzeć, zielonym lesie. Widać, święty Antoni
lubi wyzwania.
Wdzięczność i poczucie, że tego
wymaga dobry obyczaj, kazały mi
spisać powyższą historię (skądinąd,
św. Antoni jest nazywany w litanii „odnowicielem dobrych obyczajów”). Jeśli otrzymało się jakieś dobro, wypada podziękować i dać
o tym świadectwo.
Jest jeszcze coś. Wielokrotnie
przekonałam się, że Pan Bóg posługuje się nami, każąc nam coś zrobić,
podczas gdy my zupełnie nie mamy
pojęcia o tym komu, gdzie i kiedy
przysłużą się nasze czyny lub słowa
i z jakiego względu będą dla kogoś
ważne. To są te niby-przypadki, które umacniają naszą wiarę w Opatrzność i prowadzą do Boga, troskliwego Ojca, otoczonego świętymi, którzy tylko czekają, by wstawiać się za
nami. Istnieje w końcu jakieś wytłumaczenie i ciąg zdarzeń (choć go nie
znam lub nie pamiętam), który sprawił, że obrazek ze świętym Antonim
znalazł się u mnie w domu na półce
między książkami.
Anna Pasisz
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Wierzę, więc jestem
„Jeżeli pragniesz spokoju duszy i kiedyś jej zbawienia, rozszerzaj nabożeństwo Różańca Świętego, bo ten,
kto to czyni, nigdy nie zginie”.
W Polsce kopia obrazu z Pompei
znajduje się w Skoczowie na Kaplicówce i w Wieńcu.

Jak Matka Boża dała światu
nowennę pompejańską?

B
„Maryja pozdrawia nas łaską, jeśli my pozdrawiamy Ją: »Zdrowaś
Maryjo«”
św. Bonawentura

Kult Matki Bożej
Pompejańskiej

Ż

yjemy w czasach, w których doświadczamy wielu trudnych
sytuacji. Coraz więcej ludzi nie ma
pracy, zapada na nieuleczalne choroby, małżeństw dotyka problem niepłodności… W związku z tym warto przybliżyć nowennę pompejańską
określaną jako „modlitwa nie do odparcia”. Nowenna pompejańska zyskuje coraz większy rozgłos na świecie i w Polsce. Coraz więcej osób dostępuje łask, które wypraszają przez
nowennę pompejańską.

Obraz Matki Bożej
Pompejańskiej

O

braz Matki Bożej Pompejańskiej, który widzimy po lewej
stronie do Doliny Pompejańskiej został sprowadzony w 1875 r. przez
bł. Bartola Longa, gorliwego apostoła różańca. Nie wiadomo, kto go namalował. Obraz ten umieszczony
jest w głównym ołtarzu bazyliki różańcowej w Pompejach. Bł. Bartolo
Longo był założycielem popularnego
sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Z kapłana szatana stał się oddanym sługą Królowej
Różańca Świętego. Oświecony łaską
Bożą zapragnął nawrócić się. Usłyszał z głębi serca głos, który mówił:
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łogosławiony Bartolo Longo rozsławił też nowennę pompejańską – daną przez Maryję nieuleczalnie chorej Fortunatinie.
Cofnijmy się do 1884 roku. Matka Boża ukazuje się nieuleczalnie chorej z Neapolu Fortunatinie
Agrelli (lat 21). Natina tak zrelacjonowała swoje widzenie: „Leżałam
w półśnie gdy ukazała mi się Matka
Boża Różańcowa […]. Najświętsza
Panna jedną ręką trzymała Dzieciątko Jezus a drugą różaniec […]. Ma-

Jak odmawiać tę nowennę?

W

ten sposób Najświętsza Panna Pompejańska zapoczątkowała nabożeństwo, które polega
na odmawianiu codziennie trzech
części różańca: radosnej, bolesnej, chwalebnej przez 54 dni. Jeśli
ktoś chce, może odmawiać czwartą
część z Tajemnicami Światła. Przed
rozpoczęciem każdej części różańca, wymieniamy najpierw intencję
(tylko jedną), a następnie mówimy:
„Ten Różaniec odmawiam na Twoją
cześć, Królowo Różańca Świętego”.
Przez 27 dni odmawiamy część
błagalną nowenny pompejańskiej
i codziennie, po ukończeniu każdej
części różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy
jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek
z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał

Królowo Różańca Świętego

– módl się za nami!
ryja patrzyła na mnie czułym, macierzyńskim wzrokiem. Wzbudziło
to moje zaufanie i zaczęłam ją natychmiast błagać:
– Królowo Różańca Świętego
w Pompejach, udziel mi łaski zdrowia! […]
Maryja odpowiedziała:
– Modliłaś się do mnie pod różnymi wezwaniami i zawsze odbierałaś łaski. Teraz, gdy mnie wzywasz
pod imieniem Królowej Różańca
Świętego z Pompejów, które mi jest
bliższe ponad wszystkie inne, nie
mogę Ci odmówić. Odpraw trzy nowenny, oddawaj mi cześć, a wyzdrowiejesz.”
Wkrótce Matka Boża Różańcowa ponownie ukazała się Natinie oznajmiając: „ktokolwiek pragnie otrzymać łaski, niech odprawi
na moją cześć trzy nowenny odmawiając piętnaście tajemnic różańca,
a potem niech odmówi znowu trzy
nowenny dziękczynne”. Fortunatina została cudownie uzdrowiona
8 maja 1884 roku.
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być przez Ciebie opuszczony. Ach,
nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie
dobrotliwie. Amen.”
Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, po
ukończeniu każdej z trzech części
różańca, odmawiamy następującą
modlitwę:
„Cóż Ci dać mogę, o Królowo
pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy,
będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów,
bo gdy Twojej pomocy wezwałem,
nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu,
które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo
do Różańca Świętego, wszystkim
głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś
się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja,
grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się

udawali. O, gdyby cały świat wiedział
jak jesteś dobra, jaką masz litość nad
cierpiącymi, wszystkie stworzenia
uciekałyby się do Ciebie. Amen.”
Niezależnie od modlitw końcowych, każdą z trzech części różańca
kończymy po jej odmówieniu trzykrotnym westchnieniem do Matki
Bożej: „Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!”

Świadectwa

W

arto poświęcić czas na odprawianie tej nowenny, zwłaszcza gdy doświadczamy sytuacji trudnych, a niekiedy według nas beznadziejnych. Osoby, które odmawiały
nowennę pompejańską z ufnością,
przekonały się, że jest rzeczywiście
„modlitwą nie do odparcia”. Wciąż
napływają piękne świadectwa jako
dowody wypełniania się obietnicy Matki Bożej. W ostatnich latach
w Polsce nowenna ta staje się coraz
bardziej popularna. Świadectwa te są
przytaczane na stronie: http://pompejanska.rosemaria.pl/category/
swiadectwa-nowenna-pompejanska/. Świadectwa te dotyczą głównie
uzdrowień z nieuleczalnych chorób,
powrotu do zdrowia, wyjścia z nałogu, łaski macierzyństwa, znalezienia
pracy, zdania egzaminów, nawrócenia. Gdyby podsumować wszystkie
świadectwa, to najwięcej z nich zawiera głęboką przemianę duchową,
jaką przynosi odmawianie różańca.
Liczne świadectwa o otrzymanych łaskach i cudach za wstawiennictwem Królowej Różańca Świętego nieustannie przypominają
o szczególnym zaproszeniu Maryi
skierowanym do nas. Jest nim codzienna modlitwa różańcowa. Rozważając tajemnice różańca ubogacamy się wewnętrznie i utrwalamy
w wierze.
Anna Wilk

Alfa – czy jest

coś więcej?
T

akie zdanie można usłyszeć
w krótkim filmiku informującym o kursach Alfa.
Pytanie to słyszymy z ust osób,
które osiągnęły w swoim życiu to,
co nazywamy sukcesem lub szczęściem. Wśród nich zobaczymy znanych w Anglii (i poza nią) alpinistę,
piłkarza czy modelkę którzy osiągnęli w swoim życiu bardzo dużo i są
właśnie u szczytu swoich możliwości: można powiedzieć „znani, piękni
i bogaci”. A jednak stawiają sobie to
pytanie – czy jest w życiu coś więcej?
Miałem to szczęście uczestniczyć już dwukrotnie w Niepołomicach w Kursie Alfa, i choć słowo
„kurs” może jest nieco mylące i niezbyt trafne na określenie tego, czego
doświadcza się na spotkaniach Alfy,
to cała idea jest czymś wspaniałym.
Spotkania te odbywały się w sali kina
wieczorem, raz w tygodniu w każdy
czwartek. Na pełny cykl składa się
10 spotkań plus mniej więcej w połowie cyklu – wyjazdowy Weekend
Alfa, który miał miejsce w ośrodku
rekolekcyjnym w Bronowicach.
Cóż można powiedzieć krótko
a treściwie o tym, co jest najważniejsze w tych spotkaniach?
Może to, że są one kierowane do
wszystkich, a szczególnie do osób
stawiających sobie trudne pytania
i próbujących znaleźć na nie konkretne odpowiedzi. Do osób, które
poszukują pytań o sens życia, o istnienie Boga, do tych którzy poszukują wiary lub przeciwnie – pozwolili
jej wygasnąć na drodze codziennych
obowiązków i trudów życia. Do
osób, które szukają zrozumienia i poczucia tego, co nazywamy wspólnotą, przyjaźnią, szacunkiem doświadczanym w kontaktach z innymi.
Jedno jest pewne – po takich spotkaniach nikt już nie jest taką samą
osobą jak był wcześniej. Te spotkania odciskają w ludziach znak rado-

ści, sprawiają, że życie spostrzega się
w nowej, piękniejszej perspektywie.
To doświadczenie osobowego spotkania Ducha Świętego na weekendzie Alfa przemienia każdego, choćby w pierwszym momencie nie był
tego świadomy. To pragnienie budowania relacji z Bogiem już jest posiane w sercu człowieka.
Ewangelizacja – być może brzmi
bardzo poważnie, jednak w rzeczywistości dokonuje się na naszych
oczach, gdy dostrzegamy niesamowitą przemianę osób, które na Alfie się znalazły często z powodu
zwykłej ciekawości, niewiary, że cokolwiek może się zmienić w ich życiu, czy wręcz z chęci „włożenia kija
w mrowisko” i postawienia trudnych
pytań tym, którzy teoretycznie mają
wszystko poukładane na swojej drodze do Boga.
Nowa edycja Alfy przy parafii
pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach rozpocznie
się już wkrótce (w połowie marca
2014). Choć doświadczyłem tam już
wiele łask, wybieram się po raz kolejny, bo dla mnie mówiąc obrazowo jest to źródło, z którego mogę ponownie zaczerpnąć ożywczej wody.
A tym, którzy poszukują odpowiedzi na swoje trudne dylematy, i tym,
którzy w tym momencie czują, że są
na drodze sukcesu proponuję postawić sobie pytanie: czy jest cos więcej?
Mam nadzieję, że odpowiedź
znajdziecie na najbliższej Alfie.
Jarek Kwiecień
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W

centrum naszego miasteczka Ogrojec z ukrzyżowanym
Chrystusem. Przechodzimy tędy codziennie do swoich zajęć i obowiązków, do urzędów, na zakupy.
Niektórzy przechodzą obojętnie
nie dostrzegając… Zatrzymuje się
ten, kto zrozumiał Krzyż! Ten, kto
szuka miłości…
Kaplica jest mała. Zaledwie kilka
metrów kwadratowych – jak namiot
bezpieczeństwa. Żadnych szczegółów architektonicznych, żadnej polichromii. Na ścianie ołtarzowej rzeźba Ukrzyżowanego z kręgu kultury hiszpańskiej. Na sklepieniu kilka
gwiazd. Wysoko, nad otwartą ścianą
wejściową kartusz z herbem Śreniawa – fundator.
Ogrojec dobudowano w 1700 r.
do wschodniej ściany prezbiterium
za proboszcza Tomasza Olińskiego.
W tym samym czasie postawiono
dzwonnicę i wymieniono drewniane
ogrodzenia przykościelnego cmentarza – na murowane (dzięki bramkom od południowej i północnej
strony możemy skracać sobie drogę
„przez kościół”).
Wtedy też do zewnętrznych
ścian kościoła dostawiono 14 drewnianych stacji Męki Pańskiej z polichromią bezpośrednio na kościelnym murze (zachowała się polichromia stacji 14 „Złożenie do grobu” tuż
przed wejściem do kościoła na ścianie pamięci). Przez wiele lat wisiał
w Ogrojcu zdjęty z łuku tęczy zabytkowy średniowieczny Krzyż z Chrystusem z 1370 r. (za proboszcza A. Fidelusa wisiał w kruchcie, później staraniem proboszcza J. Rzadkosza po
renowacji wrócił do tęczy).
Przychodziliśmy do Ogrojca, bo
było „po drodze”. Tędy biegaliśmy:
– po zeszyt lub ołówek do ulubionego sklepiku p. Forysia. Starszy
pan zawsze się uśmiechał. Pykała zaczarowana fajka, a w sklepiku pachniało macierzanką.
– po chleb i bułki (z piekarni
p. Skóry) do sklepiku p. Filipowskiej
(był na miejscu obecnego pawilonu owocowo-warzywnego obok zamku). Tam chleba było zawsze za
mało, a ludzi za dużo i trzeba było
mieć trochę szczęścia, żeby go kupić.
Szczęściem było, gdy matczyne oko
sprzedawczyni dostrzegło w tłumie
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malucha i gorący chlebuś wędrował
do przygotowanej siatki.
– pod cukiernię p. Kusia, gdzie
z nosem przy szybie tak się trzeba było napatrzyć słodkim pysznościom, żeby się w nocy przyśniły.
– po lody do budki p. Włodarskiej (stała w rynku przy wylocie ul.
Różanej dzisiaj Szewskiej).

Krzyż i

fiołki

Wracało się oczywiście „przez
kościół”.
W Ogrojcu zawsze było cicho
i chłodno. Na starej wysiedzianej
ławce można było ochłonąć, zdjąć
buty, zjeść bułkę z „trójki” lub wyjeść
dziurę w jeszcze ciepłym chlebie. Tutaj wszystko dla nas dzieciaków było
tajemnicą, zagadką, a nasze pytania
stale pozostawały bez odpowiedzi:
– dlaczego Pan Jezus taki umęczony?
– dlaczego ta korona, te gwoździe?
– dlaczego krew, śmierć? Dlaczego?
I wszystko nas tutaj ciekawiło.
Było wspinanie na palcach, by dotknąć zbyt dużych stóp na Krzyżu,
bo tak się wtedy wydawało. Zresztą cały Krzyż był wielki i trzeba było
dobrze zadzierać głowę, by spojrzeć
na Twarz. Było zaglądanie, co kryje
się za małym ołtarzykiem i sprawdzanie, co robi wielki pająk w kryjówce za ażurowymi drzwiami. Czasem zachowywaliśmy się dosyć głośno, ale On się nie gniewał. Spoglądał
z miłością i pobłażaniem. Przecież
wiedział, że po nocach śnią się nam
jeszcze koszmary wojny.
Jego milczenie było dla nas zaproszeniem. Żal nam było Pana Jezusa. Któregoś dnia ktoś położył na
ołtarzyku gałązkę bzu. Od tej pory
wszyscy nosiliśmy Mu kwiaty zrywane na łąkach pomiędzy zamkową skarpą a Drwinką (starsi ludzie
mówili na te łąki – Doły, a ja myślę,
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że to był Eden). Piękne były te kwiaty, kiedyś zapewne zdobiły królewskie pokoje na zamku. Teraz, gdy
skończyła się wojna, tak jak ludzie
zachłysnęli się wolnością, tak i cała
przyroda oszalała radością nareszcie
jasnego nieba.
Łąki tonęły w kwiatach. W wysokich, soczystych trawach królowały fioletowe dzwonki, biało-złote rumiany, modre niezapominajki.
Dołem płoziły się pachnące i miodne rozchodniki, macierzanki i stokrotki. A w powietrzu rozlegało się
granie, cykanie, ćwierkanie i rechotanie. W lesie działo się to samo, ale
tam nie chodziliśmy, bo wybuchały
jeszcze pozostawione przez Niemców niewypały.
Brodząc w tej kwietnej powodzi
wybieraliśmy do bukietów najpiękniejsze kwiaty i znosiliśmy Jezusowi
do Ogrojca. Później wypatrzyliśmy
za starymi drzewami przy kościelnym ogrodzeniu całe kępy liliowych,
pachnących fiołków. Miały krótkie łodyżki, więc zrywane garściami rzucane były pod Stopy na ołtarz.
Przynosiliśmy też Jezusowi najważniejsze wiadomości ze szkoły:
– że ruszyła szkolna stołówka,
kazali przynieść garnuszki i dostajemy gorącą zupę,
– że tran taki niesmaczny,
– ja – że moja siostra Basia zemdlała w szkole i doktor powiedział,
że to anemia, że trzeba dobrego odżywiania i witamin.

Później Jezus w Ogrojcu był
świadkiem czegoś bardzo wielkiego w moim życiu… Byłam wtedy
uczennicą I klasy, gdy po raz pierwszy w życiu zobaczyłam swojego Tatusia.
…urodziłam się w transporcie
rodzin wojskowych ewakuowanych
z Bydgoszczy na wschód – w przygranicznym Horodle nad Bugiem.
Mój Tatuś – kapitan artylerii WP
po przegranej bitwie pod Kutnem
był już wtedy w jenieckim obozie
w Woldenbergu (Niemcy). Jak Mamusia z trzema malutkimi dziewczynkami (byłam tą trzecią) przeżyła z nami tę straszną wojnę, wiedziała tylko Ona i Bóg.
On pokierował Ją do Niepołomic,
gdzie Rodzina przyjęła nas z otwartym sercem (chociaż byłam malutka, pamiętam te straszne lata). Tatuś
przyjechał do Niepołomic już z Kanady, tylko na parę dni, przez „zieloną granicę” z obcymi papierami. Były
to czasy reżimu Stalina i nie mógł
w Polsce z nami zostać. Jakie było
nasze z Nim spotkanie po latach
rozłąki, tułaczki i biedy, ze mną, której jeszcze nie widział, ani ja Jego?…
Były tylko łzy, tylko łzy. Poprosił
właśnie mnie, bym go zaprowadziła do naszego kościoła. Onieśmielona szłam kilka kroków przed Nim.
Zaprowadziłam Go… do Ogrojca.
Przecież musiałam pokazać Jezusowi, że mam Tatusia. Długo przed
Nim klęczał. Długo patrzyli na siebie, a tatuś bardzo płakał. A ja? Byłam oszołomiona i onieśmielona, nie
zdawałam sobie sprawy, że radość
za chwilę się skończy, rozwieją się
wszystkie nadzieje…
Gdy szliśmy przez Rynek chciało mi się krzyczeć: „Patrzcie wszyscy,
to mój Tatuś”. W Rynku, tutaj gdzie
obecnie filia banku BS, znajdował się
magazyn gminnej spółdzielni. Kierownikiem był p. Derlęga (on i wujek
Kazik Bulanda służyli z Tatusiem
w jednym pułku w stopniu porucznika). Wzruszające było to spotkanie dwóch żołnierzy po latach wojny
i niedoli. Posadzili mnie wśród wielkich pudeł i opowiadali, opowiadali.
A mnie było na tych pudłach tak dobrze…
…Odjechał na trzeci dzień. Na
zawsze… Prosił, żebyśmy Go do Sza-

rowa do pociągu nie odprowadzały…
Pani Szczurkowa z ul. Bocheńskiej
opowiadała, że odpoczywał pod lipą
koło jej domu i oparty o wojskowy
plecak – płakał. Tak więc znów zostałyśmy same, z fotografią młodego
oficera z szabelką na koniku, z naszą
biedą, która nigdy nas nie opuszczała, ale nauczyła pokory.
…Ale i Jezus z Ogrojca nas nie
opuszczał…
Minęło wiele lat. Wiele się zmieniło. Niepołomice to dzisiaj piękne,
liczące się w Polsce i znane w świecie
miasteczko, gdzie historia i zabytki
są jednakowo ważne jak integracja
z nowoczesną Europą.
…I łąki za zamkiem nie te same.
Z trudem próbują odzyskać dawną
urodę po latach klęski ekologicznej.
Zniszczyła je, podobnie jak siostrzaną Puszczę, huta Lenina (te piękne,
kolorowe z dzieciństwa pozostały
tylko w snach).
…W czerwonej kanadyjskiej ziemi spoczywają prochy naszego Ojca.
…trzy grzeczne dziewczynki od
ślicznej kapitanowej z Bocheńskiej
nr 548 – przemieniły się w trzy siwiejące babcie.
Tylko Jezus w Ogrojcu stale ten
sam. Cichy Nauczyciel pomógł wiele
zrozumieć. Znalazły się odpowiedzi
na dręczące dziecięce pytania. Miłość z Krzyża pomogła oderwać się
od niespełnionych marzeń i niezaspokojonych ambicji.
Ona nadała życiu sens. Ona
wskazała właściwy, konieczny dystans do wielu wartości, sytuacji.

Ona odkryła to, co nie błyszczy,
wydaje się bez znaczenia, bez imienia,
ale ma wartość bezcenną, wieczną.
Teraz wiem:
– że żadne ludzkie życie nie jest
nieustannym happy endem, a czasem
ciągłego wybierania, podejmowania
trudnych decyzji często w samotności i opuszczeniu i one właśnie decydują o wartości życia;
– że nie ma wygodnego chrześcijaństwa, że prędzej czy później Bóg
postawi przed nami mniejsze lub
większe krzyże. Poprzez Swój krzyż
prosi nas, byśmy te krzyże cierpliwie
znosili, bo są dopełnieniem Jego Bożego planu naszego ocalenia;
– że świat i ludzie zawsze niszczą tych, którzy nie boją się mówić
prawdy, są wyrzutem sumienia.
Zrozumiałam, że tak jak mozaika składa się z pojedynczych kamieni, które nic nie znaczą, ale w całości
tworzą arcydzieło, tak pojedyncze
godziny i dni też nic nie znaczą, ale
złożone tworzą nasze życie. Koniec
tego życia pokaże, czy było ono tylko zlepkiem poszczególnych kamieni, czy arcydziełem.
W Ogrojcu znalazłam Miłość.
Czy moja miłość potrafi być z Tą
Miłością do końca?…
…Pobiec. Bać się, lecz zostać…
Skoro Ciebie bolało… (ks. J. Twardowski)
Teresa Biernat (z d. Deskur)
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ód Pileckich wywodził się
z Litwy. W ramach represji za
udział w Powstaniu 1863 r. dziadka Witolda – Józefa Pileckiego władze carskie skonfiskowały niemal
wszystkie ziemie należące do rodziny. Pileccy zostali zmuszeni wówczas do wyjazdu w głąb Rosji. Ojciec
Witolda, Julian, absolwent Instytutu
Leśnego w Petersburgu, przyjął posadę leśniczego w Karelii na północy
Rosji. Zamieszkał w Ołońcu, gdzie
poznał Ludwikę Osiecimską i ożenił się z nią. Tu 13 maja 1901 r. urodził się Witold, jako jedno z pięciorga dzieci państwa Pileckich. W obawie, by dzieci nie wynarodowiły się
w rosyjskim otoczeniu, Pileccy zdecydowali się kształcić dzieci w polskiej szkole i postanowili przenieść
się do Wilna, gdzie rodzina zamieszkała w 1910 r. Względy materialne
przesądziły jednak, że Julian Pilecki
pozostał w Ołońcu nadal pracując
w Zarządzie Lasów Państwowych.
W tym czasie Witold rozpoczął naukę w szkole handlowej, tam też
wstąpił do działającego w konspiracji skautingu. Skauting był ruchem
uznanym przez władze carskie za
niebezpieczny ze względu na propagowaną ideę wolności, młodzież musiała się kryć z odbywanymi zebraniami, odczytami, ćwiczeniami.
Wybuch wojny 1914 r. zaskoczył
Pileckich na wakacjach. W związku
z zagrożeniem Wilna przez wojska
niemieckie, Ludwika Pilecka wyjechała do matki, gdzie dzieci kontynuowały naukę w szkole w Orle.
Do Wilna Witold Pilecki powrócił
w 1918 r. Rozpoczął naukę w gimnazjum. Wstąpił do działającej w konspiracji Polskiej Organizacji Wojskowej. Jednak w grudniu przerwał
naukę i wspólnie z grupą harcerzy
zaciągnął się do organizowanych oddziałów Samoobrony Wileńskiej,
które przejęły władzę w mieście.
Jednak na początku 1919 r. oddziały Samoobrony Wileńskiej zostały
zmuszone do opuszczenia miasta.
Pilecki nie złożył broni i przyłączył
się do oddziału kawalerii Samoobrony Wileńskiej. Uczestniczył niemal
we wszystkich ważniejszych bitwach
oddziału z Niemcami i bolszewikami. Jako żołnierz-uczeń jesienią
1919 r. Witold Pilecki został zdemo-
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Rotmistrz

Witold Pilecki

bilizowany, powrócił do Wilna i ponownie rozpoczął naukę w gimnazjum. Wznowił działalność harcerską, zakładając złożoną w większości
z młodych zdemobilizowanych żołnierzy 8 Wileńską Drużynę Harcerską. Również i tym razem nauka nie
trwała zbyt długo. Już w lipcu 1920 r.
wobec ponownie nadciągającego od
wschodu zagrożenia bolszewickiego,
Witold Pilecki ochotniczo wstąpił
do wojska i z pułkiem piechoty 1 Wileńskiej Kompanii Harcerskiej został
skierowany do obrony Grodna. Pod
naporem wojsk bolszewickich, razem ze swoim oddziałem dotarł do
Warszawy. Po zakończeniu kampanii wileńskiej w 1921 r. ułan Pilecki
został zwolniony z wojska w celu
kontynuowania przerwanej nauki.
Rozpoczął studia na Uniwersytecie
im. Stefana Batorego w Wilnie jako
nadzwyczajny słuchacz Wydziału
Sztuk Pięknych. Brak środków do
życia, ciężka choroba ojca, zadłużenie majątku Sukurcze, w którym
mieszkali rodzice wraz z młodszym
rodzeństwem, zmusiły go jednak do
rezygnacji ze studiów i podjęcia pracy zarobkowej. W 1926 r. przejął od
rodziców zarządzanie majątkiem,
który modernizował. Specjalizował
się w produkcji nasion koniczyny.
Tęsknił za wojskiem. Niemal corocznie uczestniczył w ćwiczeniach rezerwy w 26 pułku Ułanów Wielkopolskich. Na przełomie 1929 i 1930 r.
Witold Pilecki poznał swoją przyszłą żonę Marię Ostrowską, młodą
nauczycielkę, z którą zawarł związek małżeński w 1931 r. Zamieszkali
w Sukurczach, gdzie w 1932 r. urodził im się syn Andrzej, a rok później
córka Zofia. Poza pracą w majątku,
Witold Pilecki rozwijał także działalność społeczną. Był naczelnikiem
Ochotniczej Straży Pożarnej, prezesem mleczarni, wspólnie z miejscowymi rolnikami założył kółko rol-
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nicze. W 1937 r. za swoje zaangażowanie w sprawy publiczne otrzymał
Srebrny Krzyż Zasługi. Pomimo
wielu zajęć znajdował czas na pisanie
wierszy i malarstwo.
W połowie 1939 r. rozpoczęto
w Polsce mobilizację wojska na wypadek wojny z Niemcami.
Dowodzony przez ppor. Pileckiego szwadron Ułanów Lidzkich został rozbity przez Niemców. Jednak
nie złożył broni, wraz ze swoimi ułanami prowadził walkę partyzancką
aż do 17 października 1939 r., gdy Pilecki i jego najbliższa rodzina znaleźli
się pod okupacją sowiecką. Zagrożona aresztowaniem przez NKWD,
Maria Pilecka wraz z dziećmi ukrywała się wśród miejscowej ludności.
W kwietniu 1940 r. udało się spotkać całej rodzinie. Po dotarciu do
okupowanej Warszawy ppor. Witold Pilecki nawiązał kontakt z mjr.
Janem Włodarkiewiczem, z którym
podjął działania w celu utworzenia
podziemnej organizacji Tajna Armia
Polska (TAP). W Warszawie Pilecki
ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem Tomasz Serafiński. Aresztowania wśród żołnierzy TAP, osadzanie w obozie koncentracyjnym
w Auschwitz, skłoniło dowództwo
do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu działań wywiadowczych na terenie obozu. Za wiedzą Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej gen. Stefana Roweckiego „Grota”,
do wypełnienia tej misji ochotniczo zgłosił się ppor. Witold Pilecki
i 19 września 1940 r. podczas łapanki na warszawskim Żoliborzu jako
Tomasz Serafiński pozwolił się aresztować. Otrzymał numer obozowy 4859. Pierwszą wiadomość z KL
Auschwitz, opisującą warunki panujące w obozie, Pilecki przesłał do
Warszawy w październiku 1940 r.,
a w marcu 1941 r. wiadomość dotarła do Londynu. W tym czasie Pile-

cki organizował w obozie konspiracyjny Związek Organizacji Wojskowej, którego głównym celem było
połączenie działających w obozie
grup konspiracyjnych. W dowód uznania za prowadzoną działalność na
terenie obozu KL Auschwitz Komendant Główny AK gen. Stefan
Rowecki „Grot” w 1941 r. awansował
Pileckiego do stopnia podporucznika. Zagrożony aresztowaniem uciekł
z obozu w kwietniu 1943 r. Po dotarciu do stolicy aktywnie włączył się
w pracę konspiracyjną pod przybranym nazwiskiem „Roman Jezierski”.
W 1944 r. rozkazem Komendanta
Głównego AK gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego został awansowany do stopnia rotmistrza kawalerii
za swoją bohaterską postawę na terenie obozu Auschwitz. Wobec zbliżającej się nieuchronnie zmiany okupacji ziem polskich z niemieckiej na sowiecką, dowództwo AK rozpoczęło
przygotowania do utworzenia nowej
organizacji podziemnej o kryptonimie „NIE” (Niepodległość). Była to
kadrowa organizacja wojskowa, której celem było kontynuowanie walki o niepodległość Polski po zajęciu
jej terenów przez Armię Czerwoną. Do prac organizacyjnych skierowano również Pileckiego. Działania te przerwał jednak wybuch
Powstania Warszawskiego. Mimo
zakazu uczestniczenia w walkach,
ze względu na pełnioną funkcję
w „NIE”, Pilecki włączył się do działań bojowych. Po upadku Powsta-

nia 5 października 1944 r., trafił do
obozu w Ożarowie, potem do oflagu w Murnau. Po wyzwoleniu obozu
przez wojska amerykańskie w 1945 r.
pozostał w nim jeszcze kilka tygodni,
przygotowując się do wyjazdu do 2
Korpusu Polskiego stacjonującego we
Włoszech. Został oficerem 2 Korpusu Polskiego i przygotowywał się do
przerzutu do Polski. Jego zadaniem
miało być zorganizowanie siatki wywiadowczej, zbierającej wszelkie informacje o sytuacji w kraju. Wyruszył do kraju w październiku 1945 r.
Zdobywał tajne informacje na temat
działalności NKWD i UB, narastającego terroru, działalności niepodległościowego podziemia zbrojnego,
fałszerstw wyborczych oraz na temat współpracy gospodarczej Polski z Sowiecką Rosją. Raporty te trafiały do sztabu 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. W czerwcu 1946 r.
otrzymał od gen. Władysława Andersa rozkaz natychmiastowego wyjazdu na Zachód z powodu zagrożenia aresztowaniem. Nie chciał wyjeżdżać z kraju, nie miał następcy,
któremu mógłby przekazać rozpoczętą przez siebie działalność, musiałby także pozostawić w Polsce rodzinę. Został aresztowany przez UB
w maju 1947 r. Oskarżono go m.in.
o szpiegostwo na rzecz Andersa
i przygotowanie zamachu na wysokich funkcjonariuszy Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego. Do
działalności informacyjnej na rzecz
II Korpusu Pilecki się przyznał, tyle,

że z oczywistych względów nie uważał jej za zdradę. Od razu poddano go niezwykle okrutnemu śledztwu. Podczas widzenia z żoną zmaltretowany szepnął „Oświęcim to
była igraszka”. Rozpoczęty w marcu 1948 r. proces Witolda Pileckiego i jego towarzyszy trwał blisko dwa
tygodnie. 15 marca 1948 r. sąd skazał rtm. Witolda Pileckiego, Marię
Szelągowską i Tadeusza Płużańskiego na karę śmierci. Skarga rewizyjna,
jaką złożyli obrońcy oskarżonych,
uwzględniona została w stosunku
do M. Szelągowskiej i T. Płużyńskiego, którym karę śmierci zamieniono
na dożywotnie więzienie. Bolesław
Bierut nie skorzystał z prawa łaski
wobec rtm. Witolda Pileckiego. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. Nigdy
nie ustalono, gdzie został pochowany. Pamięć o rotmistrzu Witoldzie
Pileckim nie zaginęła. Wiele miast
w Polsce nadało jego imię szkołom,
ulicom, skwerom. W 1988 r. został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oświęcimskim, w 1990 r. Warszawskim Krzyżem Powstańczym.
W 1990 r. rotmistrz Witold Pilecki
oraz pozostali skazani zostali uniewinnieni. Haniebny wyrok z 1948 r.
został w całości anulowany. W 1995
r. Prezydent RP Lech Wałęsa odznaczył pośmiertnie „ochotnika do Auschwitz” Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski, w lipcu
2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński w uznaniu zasług i oddania sprawom ojczyzny odznaczył pośmiertnie rtm. Witolda Pileckiego Orderem Orła Białego. W maju 2008 r.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia pamięci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego.
„Postać rotmistrza Witolda Pileckiego jest symbolem ofiary poniesionej przez społeczeństwo polskie w obu okupacjach – niemieckiej
i sowieckiej. Symbolem, tym bardziej
wyrazistym, że, jako niekwestionowany bohater walki o niepodległość
z okupantem niemieckim, został
przez reżim komunistyczny uznany
za zdrajcę i zbrodniarza”.
Elżbieta Siwek
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P

o europejskich podróżach trzeba przybliżyć historię kościołów
„na własnym podwórku”, a chwalić mamy się czym. Królewskie miasto Kraków słynie przecież nie tylko
z pięknego Wawelu. Czas na podróż
„za miedzę”, ale gwarantuję bardzo
ciekawą, która przysporzy czytelnikom wielu wrażeń, odświeżając
i mam nadzieję uzupełniając wiedzę
na temat dumy krakowskich mieszczan – Bazyliki Mariackiej – kościoła archiprezbiterialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny.
Początki historii pierwszego kościoła Mariackiego sięgają bowiem,
jak donoszą najnowsze odkrycia archeologów, początków XIII w., kiedy
to mecenat nad miastem sprawował
biskup Iwo Odrowąż, wybitny dostojnik kościoła należący do ówczesnej elity intelektualnej, znany z zamiłowania do przedsięwzięć fundatorskich. Kolejne najazdy tatarskie
mocno spustoszyły i zniszczyły kościół. Dlatego u schyłku XIII w. podjęto prace renowacji i rozbudowy
świątyni, która miała stać się ozdobą
szybko rozrastającego się Krakowa.
Była ona wówczas głównym kościołem parafialnym nazywanym wtedy farą, a troskliwą opiekę roztaczali
nad nią wszyscy zamożni mieszkańcy miasta. W kolejnych latach wraz
z rozwojem miasta, rozbudowywano również kościół – z romańskiego na trójnawową halę, której nieznaczne fragmenty są widoczne do
dnia dzisiejszego zwłaszcza w zachodniej części kościoła. Liczne dokumenty historyczne potwierdzają
fakt, że służba liturgiczna odbywała się już przed rokiem 1320, który
określa przybliżoną datę konsekracji
drugiego kościoła mariackiego. Jednakże pomimo konsekracji budowa
i rozbudowa świątyni nadal trwała, bo przedsięwzięcie było ogromne, kosztowne i musiało się odbywać
etapami.
Wiek XIV niósł ze sobą dynamiczny rozwój architektury gotyckiej odciskając wyraźne piętno
na tej budowli. Zawdzięczamy mu
m. in. powstanie prezbiterium należącego do mistrzowskich rozwiązań
krakowskiego gotyku. Za jego fundatora na podstawie kronik Długo-
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ciwwagę dla surowego sklepienia
krzyżowo-żebrowego nawy głównej
i naw bocznych.
Wydarzeniem, które znacznie wpłynęło na dalszy rozwój prac
w kościele, była katastrofa budowlana w 1442 r. – sklepienie prezbiterium zawaliło się niszcząc czternastowieczny ołtarz główny nigdy nie
odbudowany w pierwotnej formie.
Samo sklepienie szybko zostało odbudowane przez kazimierskiego kamieniarza Czipsera. Po trzydziestu
latach rajcy krakowscy postanowili wznieść nowy okazały ołtarz godny stołecznego i królewskiego miasta
Krakowa. Zlecenie prac związanych
z budową ołtarza powierzono młodemu wówczas artyście pochodzącemu z Norymbergi, Witowi Stwo-

Kościół Mariacki
sza uważa się Mikołaja Wierzynka,
znanego patrycjusza, kupca i wójta
wielickiego – zaufanego króla Kazimierza Wielkiego. Doskonałe architektonicznie prezbiterium zadecydowało o dalszym przekształceniu
budowli, która ostatecznie została
zakończona u schyłku XIV w., a jej
kształt zachował się do dziś.
Po budowie prezbiterium do
wykończenia zostały jeszcze wieże, z których północna wyższa już
od średniowiecza pełniła rolę miejskiej strażnicy i należała do miasta,
druga zaś niższa należała do kościoła i służyła jako dzwonnica (wieżę tę
w drugiej połowie XVI w podwyższono o dwie kondygnacje). Z wieży północnej już od końca XIV w.
grywano hejnał oznajmiający otwarcie i zamknięcie bram miejskich,
a strażnik pełniący służbę na wieży
czuwał nad bezpieczeństwem mieszkańców Krakowa.
Ostatnim etapem formowania
ostatecznej bryły ówczesnego kościoła była dobudowa wieńca kaplic
do naw bocznych po cztery do każdej z naw, co odbywało się mniej więcej w jednym okresie. Pozwoliło to
na utrzymanie jako takiego ładu architektonicznego. Bogate sklepienia
kaplic w typie gwiaździstym lub sieciowym stanowiły doskonałą prze-
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w Krakowie

szowi, który przyjechał do Polski
w 1477 r., aby rozpocząć prace nad
dziełem swojego życia. Konstrukcja
ołtarza została wyrzeźbiona z drewna dębowego, rzeźby wykonane
z drewna lipowego, całość mierzy
11 x 13 m i została idealnie dostosowana do proporcji kościoła współgrając ze strzelistym wnętrzem świątyni i tworząc złotą ścianę. Dzieło powstawało przez 12 lat (z drobnymi
przerwami) i mistrz nie tylko znacznie się wzbogacił (za pracę otrzymał
w sumie 2808 florenów – równowartość, w ówczesnych czasach, rocznego budżetu całego miasta Krakowa), ale zyskał sławę i bogatą klientelę włącznie z dworem królewskim.
Ten wspaniały poliptyk (typ ołtarza szafiastego składający się z części środkowej i dwóch par, o połowę węższych, ruchomych skrzydeł,
które były otwierane bądź zamykane w zależności od okresu roku liturgicznego) przedstawia w części
środkowej scenę ze Złotej Legendy Jakuba z Voragine opisującą „śmierć”
Bogarodzicy. Było to dzieło bardzo
modne w średniowieczu. Pokazuje on zaśnięcie Marii omdlewającej
na klęczkach, otoczonej Apostołami, ponad centralną sceną Mistrz

Stwosz umieścił Wniebowzięcie Marii. Sceny przedstawione w ołtarzu są
realistyczne, na pewno ze względu
na szczególną dbałość o detale.
Wit Stwosz przedstawiając modeli – ówczesnych mieszczan krakowskich wcielających się w postaci
świętych i aniołów – robił to bardzo
drobiazgowo. Gdy ołtarz jest otwarty, skrzydła przedstawiają sześć Radości Marii, po zamknięciu oczom
widza ukazuje się dwanaście płaskorzeźb przedstawiających życie Marii
i Chrystusa. Całość poprzez idealne
odwzorowanie i dbałość o szczegóły
stanowi wspaniały obraz pokazujący czasy panowania króla Kazimierza Jagiellończyka. Niektóre z detali
mają wręcz charakter naturalistyczny do tego stopnia, że rzeźby noszą
znamiona chorób skórnych, które
gnębiły wówczas wielu mieszkańców Krakowa. Dzieło nieśmiertelne,
dynamiczne i lekkie zarazem, oddające cały patos i powagę przedstawianych scen, na zawsze wyznaczyło
drogę przemian dla ukochanej fary
Krakowian. Renesans nie przyniósł
ze sobą większych zmian w architekturze kościoła, częściowo w wystroju wnętrza. Do największych zalicza
się powstanie renesansowej kaplicy
św. Jana Chrzciciela, a raczej przekształcenie istniejącej, pod wezwaniem Ducha Świętego.
Bardzo dużo z renesansowego wyposażenia świątyni przepadło niestety wraz z nastaniem baro-

ku i jego mody. Podczas kolejnych
dwóch stuleci usuwano tryptyki,
obrazy i rzeźby wprowadzając „nastającą modę”, której nie mogła się
nie poddać nawet świątynia tej rangi. Przyczyna była bardzo prosta.
Utrzymanie świątyni należało do
mieszkańców Krakowa, którzy poniekąd stawiali sobie i potomnym
pomnik wiary, miłości do miasta,
w którym przyszło im żyć, a co za
tym idzie wnętrze stawało się odwzorowaniem gustu i upodobań
kolejnych patrycjuszy, opiekunów
i fundatorów ukochanej fary. A że
człowiek z natury jest nieco pyszny
i lubi pomniki, szczególnie ku swojej
czci, bazylika posiada niemałą galerię chwały ówczesnych mieszczan.
Kościół Mariacki był dumą i celem żywych, bo jak słusznie zauważył słynny badacz Krakowa Stanisław Tomkowicz „…na jej cmentarzu, a cóż dopiero pod posadzką
samego kościoła leżeć i w ścianie
mieć wprawiony nagrobek stanowiło zaszczyt i przedmiot ambicji…”.
Co ciekawe do epoki renesansu kazania głoszono w języku niemieckim, ze względu na przewagę nacji niemieckiej wchodzącej w skład
patrycjatu oraz warstwy kupieckiej
i rzemieślniczej, dopiero w 1536 r.
król Zygmunt Stary ulegając prośbom szlachty i mieszczan krakowskich przywrócił w kościele kazania
w języku polskim (niemieckie zostały przeniesione do Św. Barbary). Ba-

odwieczne pragnienie,
nieustanna ucieczka…

rok to zmiany nie tylko dla Krakowa, ale też dla jego ukochanej świątyni. Przeniesienie stolicy przez
Zygmunta III Wazę do Warszawy,
zaowocowało większą koncentracją życia politycznego, duchowego
i kulturalnego wokół biskupa krakowskiego, kapituły katedralnej i archiprezbitera kościoła Mariackiego,
którego potocznie nazywano infułatem.
Okres baroku przyniósł najazdy Szwedów, dzielną i bezinteresowną obronę mieszczan ukochanej
świątyni przed grabieżą i dewastacją okupioną dobrami materialnymi dla najeźdźcy. Przykładem jest
rajca Marcin Paczoska, który zapłacił Szwedom z własnej szkatuły, aby
uchronić świątynię przed grabieżą.
Czasy się zmieniały, ale mieszkańcy Krakowa nigdy nie zapominali o swojej ukochanej świątyni.
Mecenat prowadzony przez zamożnych ludzi, liczne fundacje pozwalały na prowadzenie wielu prac restauracyjnych, pozwalających uratować to co nieuchronnie niszczył
ząb czasu, ale także uświetniać istniejące wnętrza. W historii kościoła są również mniej chwalebne fakty, z którymi wiąże się postać infułata Łopackiego, który w 1760 r.
postanowił ze względu na zły stan
ołtarza Stwosza usunąć go i zastąpić
dziełem barokowym innego architekta. Na szczęście plany te pokrzyżowała śmierć pomysłodawcy, a zamiast usuwać symbol i serce kościoła w 1795 r. przystąpiono do prac
renowacyjnych.
Kolejny wiek to okres narodowej niewoli i czas gruntownej restauracji kościoła i zmian. Na początku XIX w. zgodnie z zarządzeniem
wydanym przez zaborcę stworzono cmentarz komunalny na Rakowicach i zlikwidowano cmentarze
parafialne, w tym ten przy kościele
Mariackim. Mogiły zrównano z ziemią, a część pomników nagrobnych
wmurowano w ściany kościoła Mariackiego i Św. Barbary.
Rok 1866 to rok podjęcia prac
konserwatorskich na szeroką skalę.
Gremialnie stwierdzono, że kościołowi bezwzględnie należy przywrócić gotycki kształt, zrzucając cała
barokową okładzinę. Nadzór nad
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Poznaj Dzieła Boże
pracami powierzono młodemu architektowi Tadeuszowi Stryjeńskiemu. Za radą uczonego Władysława
Łuszczkiewicza kościół postanowiono pokryć polichromią, która miała
stanowić uzupełnienie architektury gotyckiej. Wzorce do polichromii
przygotował oraz znaczny datek na
rzecz renowacji przekazał Jan Matejko, który jak głosi wieść zrobił to
zupełnie bezinteresownie, sam się
do tej pracy zgłaszając. Przy pracy
mistrzowi pomagali Lisiewicz, Domagalski, Tuch, a potem Mehoffer
i Wyspiański.
W 1891 roku Stryjeński i Matejko oddali miastu piękny i odrestaurowany kościół, którego cudowna polichromia doskonale współgrała z gotycką architekturą. Wraz
z niesamowitą polichromią przybyły kościołowi modernistyczne witraże w prezbiterium: północny był
dziełem Józefa Mehoffera, południowy Stanisława Wyspiańskiego oraz
ogromnych rozmiarów tworzony
przez obydwu panów witraż w oknie fasady nad chórem muzycznym.
To ogromne przedsięwzięcie zdecydowało o współczesnym wyglądzie
świątyni. To właśnie w tym pięknym wnętrzu oddającym kunszt
Matejki, doskonałą formę gotyckiej
architektury, przepych barokowego wyposażenia, które złotą klamrą w spójną całość spina dzieło życia
Wita Stwosza, odbył się słynny ślub
Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny z Bronowic Małych, który
stał się kanwą dla nie mniej znamienitego dzieła Stanisława Wyspiańskiego – Wesela.

Pół godziny dla rodziny
Kościół ten obdarzony przez
mieszkańców Krakowa tak wielką miłością, wraz z kolejnymi latami zyskiwał coraz to nowe polichromie, obrazy i dzieła sztuki, stanowiące o jego świetności i nieustającej
popularności. Tuż przed wybuchem
II wojny światowej ołtarz zdemontowano, część rzeźb ukryto, część
wywieziono do Sandomierza. Niestety, zabiegi poszły na marne, bo już
w 1940 roku ołtarz został odnaleziony i wywieziony do Rzeszy. Pozostawał tam aż do roku 1946. Do kraju

Podróże z K.
powrócił wraz z emisariuszem ówczesnego rządu Karolem Estreicherem. Następnie został poddany konserwacji i restauracji.
Nie można również zapomnieć,
że z budowlą tą wiąże się kilka legend uzupełniających niesamowite
opowieści o jej losach i tak już burzliwych. Z kościołem Mariackim od
chwili jego ufundowania wiąże się
legenda dotycząca nierównej wysokości dwóch wież. Dwóch braci, dwa
rozwiązania, bratobójcza krew i tragedia, jaka miała towarzyszyć zdarzeniu, może budzić wyobraźnię i ku
przestrodze słuchaczy przestrzegać
przed zawiścią, pychą i bezsensowną
pogonią za chwałą i splendorem (nie
zapominajmy oczywiście o faktycznych przyczynach typowo funkcjonalnych i przyziemnych w wysokościach obydwóch wież). Druga
z legend mówi o hejnale z wieży mariackiej. W wieku XIII polskie zie-

mie pustoszyły hordy tatarskie. Kiedy król Bolesław Wstydliwy wraz
z dworem schronił się w niedostępnych wówczas Pieninach, Kraków
i jego mieszkańcy pozostali na pastwę najeźdźcy. Strażnik na wieży
Mariackiej widząc nadchodzące niebezpieczeństwo zaczął grać hejnał,
ku przestrodze mieszkańców Krakowa pozostawionych w nieufortyfikowanym mieście. Niestety Tatarzyn celnym strzałem przerwał
melodię hejnalisty. I tak jest do dnia
dzisiejszego, grający na wieży trębacz urywa w pół tonu muzykę oddając hołd miastu i legendzie. Inną
osobliwością kościoła Mariackiego
są kuny obok południowego wejścia
do kościoła – czyli kajdany budzące ogromne zainteresowanie. Były
one niegdyś karą dla pijanych mężczyzn, rozwiązłych i kłótliwych kobiet, pracujących w niedzielę, źle odnoszących się do rodziców, w końcu
owe kajdany miały być straszną karą
dla „zbuntowanej młodzieży” tracącej zbyt pochopnie swoją niewinność. Delikwent zostawał zakuwany
w kajdany i wystawiany na pośmiewisko i widok publiczny, co w większości co bardziej rozumnych skutecznie odstraszało. Dzisiaj może
niektórych śmieszyć, wtedy bolało,
chociaż wina jednakowa od setek lat.
To byłby koniec wędrówki po
kościele Mariackim i koniec opowieści o nim. Zdaję sobie sprawę, że jest
to tylko tysięczna część tego co należałoby przekazać, albo co jeszcze jest
do przekazania. W swojej podróży
starałam się zwrócić uwagę na rzeczy najciekawsze i wydarzenia najistotniejsze, które mogły pomóc w informacji i przypomnieniu na temat
tego monumentalnego, bliskiego sercu dzieła, którego historię, przecież
nie każdy może znać.
Moim zdaniem najpiękniej ujął
w słowach sentencję istnienia kościoła Mariackiego Wincenty Pol,
odwołując się do jego najważniejszej
funkcji, z której początek bierze każda inna wrażliwość ludzkiego serca:
„Oto świątynia jest Pańska.
Ucieczka w ciężkiej potrzebie –
A nad nią świeci na niebie
W koronie wieża Mariańska!”
Kasia Szostek
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Niewygodna prawda

iepokorne teksty i znakomita
oprawa muzyczna – tak można w skrócie rekomendować obie
płyty rapera Tadeusza „Tadka” Polkowskiego – Niewygodna prawda
i Niewygodna prawda 2/Burza 2014.
Na płytach znajdują się m.in. utwory poświęcone konspiracyjnej organizacji Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN), bohaterom mjr.
Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce”, Janowi Łożańskiemu „Orłowi”, gen. Augustowi Fieldorfowi
„Nilowi”, rtm. Witoldowi Pileckiemu i Danusi Siedzikównej „Ince”,
a także zbrodniom UPA i „bestiom”
– komunistycznym katom i oprawcom mordującym polskich patriotów po II wojnie światowej. Są również utwory nawiązujące do Powstania Styczniowego i Warszawskiego.
W swej raperskiej twórczości Tadek
podjął się rzeczy ryzykownej i bardzo
trudnej do wykonania – stworzenia
pomostu między starymi i nowymi
czasami. Pokazania, że wyznawanie
wartości powstańców warszawskich
czy Żołnierzy Wyklętych (katolików mordowanych za święta wiarę,
Polaków mordowanych za Ojczyznę, ludzi mordowanych za prawdę i sprawiedliwość) powinno skutkować rozpoznaniem, co dzieje się
z Polską dziś. I udało mu się! Tekst:
Czemu mnie o Tobie
w szkole nie uczyli?
Ktoś bardzo nie chce,
by w tym kraju ludzie dumni byli
Czas byśmy wreszcie
grzech niewiedzy zmyli.
To my, młodzi Polacy,
przed Tobą czoła chylimy.
Twoje życie kłam zadaje tym,
Co z Polski pragną szydzić.
znają nie tylko młodzi, ale i ich rodzice i to jest fenomen utworów Tadka,
który będąc ze świata hip-hopu, potrafił zarazić go podziwem dla bohaterskiej walki o niepodległość naszych dziadków. Ale ważniejsze jest
to, że uświadomił tysiącom młodych
Polaków i ich rodzicom, że rzeczywistość, w której żyją, jest właśnie
dziełem tych, którzy ich dziadków
mordowali i wzbudził w nich wolę
zmiany tej sytuacji.
Redakcja

Warto posłuchać,
przeczytać,
zobaczyć
G

K

Dyktatura gender

siążka wydana przez wydawnictwo „Biały Kruk” zawiera felietony, eseje wielu znanych autorów, m. in. ks. prof. Waldemara
Chrostowskiego, abp. Henryka Hosera czy ks. prof. Dariusza Oko na
temat ideologii, która zaczęła się
już zakotwiczać w prawie. Myślę,
że warto, a nawet trzeba zapoznać
się z prawdziwym przekazem na temat niszczycielskiego genderyzmu,
szczególnie teraz, gdy w toku dyskusji prowadzonych we wszystkich
mediach, próbuje się nam wmawiać,
że to sprawa niewinna i marginalna, specjalnie demonizowana przez
niedouczonych katolików. Tymczasem w książce nie tylko duchowni,
ale i autorytety z różnych dziedzin
(Adam Bujak, Krzysztof Feusette,
Gabriele Kuby) naświetlają z wielu stron tę ideologię, wciskającą się
w różne sfery życia oraz konsekwencje jej przyjęcia. Tak naprawdę w tej
chwili nikt z nas nie może już powiedzieć, że to zjawisko go nie dotyczy,
więc chyba nie warto zamykać oczu.

Jack Strong

orąco zachęcam do zapoznania się z filmowym wizerunkiem pułkownika Kuklińskiego,
szpiega z moralnego wyboru, który złamał PRL-owską przysięgę, by
ratować Polskę i świat, a zapłacił za
to bardzo wysoką cenę. Dziś mówi
się o nim „bohater”, ale są jeszcze
i tacy, którzy mówią „zdrajca”. Jeżeli jednak chcemy dobrze zrozumieć
tę postać i docenić obraz Pasikowskiego, warto przed obejrzeniem filmu Jack Strong, pokusić się o zapoznanie z filmem dokumentalnym
Dariusza Jabłońskiego Gry Wojenne,
ukazującym nie tylko założenia sowieckiej agresji w Europie, ale i wywiady z amerykańskimi agentami
CIA oraz PRL-owskimi i sowieckimi generałami.
Jack Strong to film, w którym
wszystko jest dobrze, profesjonalnie pokazane: atmosfera osaczenia,
podległości i podejrzliwości, polscy
i sowieccy wojskowi. Sam Kukliński, w kręgach generalicji Warszawy
i Moskwy, z wpływami na strategię
Układu Warszawskiego, jest postacią realną, przy której bledną wszystkie wcielenia Bonda.
B. Henke

B. Henke
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Krzyżówka

Dla Ciekawych – trochę
(prawdziwej) łaciny

Poziomo:
A7 – boża krówka
C9 – zespół
D2 – danie włoskie z ryżu
D14 – tyran
E9 – zawiadomienie pocztowe
G1 – kość podudzia
G14 – np. atmosferyczne
H9 – ochrona
J9 – może być do kina
K2 – ryba morska
K14 – Maria zdrobniale
M3 – mruczek
M7 – mała centrala
M17 – arabski dostojnik

Abyssus abyssum invocat. – Piekło
wzywa na pomoc piekła.
Actus me invito factus, non est meus
actus. – Czyn dokonany wbrew mojej woli nie jest moim czynem.
Actum ne ages! – Nie rób tego, co zostało już zrobione!
Ad astra per aspera. – Przez trudy do
gwiazd (Seneka).
Ad hoc. – Doraźnie, tylko w tym wypadku.
Ad impossibília nemo obligatur. – Nikt
nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
Ad rem. – Do rzeczy.

Ad placitum. – Wedle upodobania.
Ad verbum. – Dosłownie.

Aforyzmy

Afflictátio facit religiosos. – Utrapienia czynią ludzi religijnymi.
Age quod agis. – Rób co robisz (jak już
coś robisz, rób to dobrze).
Aliud est celare, aliud tacere. – Co innego jest ukrywać, co innego przemilczeć (Cyceron).
Aliud est facere, aliud est dícere. – Co
innego dotrzymać słowa, co innego
obiecać.
Aliudque cupido, mens aliud suadet. –
Co innego radzi namiętność, co innego rozum (Owidiusz).

„Dobry przyjmuje upomnienia z radością, lecz im kto gorszy, tym gorzej
znosi upomnienia”.
„Wszystkich zrównuje proch; rodzimy się nierówni, równi umieramy”.
„Spokojnie należy przyjmować zarzuty ludzi niedoświadczonych”.
„Cudze winy mamy na oku, własne
za plecami”.

Alius est Amor, alius Cupido. – Co innego miłość, co innego namiętność
(Afraniusz).
Alter ego. – Drugie ja (Cyceron).

„Kochaj ojca, jeśli sprawiedliwy; jeśli
inaczej – znoś” (Publiliusz Syrus).

Amor tussisque non celantur. – Miłości i kaszlu nie da się ukryć.
A tuo lare incipe. – Zaczynaj od siebie.
Aurea mediocritas. – Złoty środek
(Horacy).
Avidis, avidis natura parum est. – Dla
chciwych mało i całego świata (Seneka).
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Sentencje
dla każdego

„Trzeba byś żył dla innych, jeżeli
chcesz żyć (z pożytkiem) dla siebie”.

Amor tollit timorem. – Miłość usuwa
strach.

Pionowo:
3C – rymowanka
3J – dawna waluta Niemiec
5B – np. Warszawa
5J – w więziennym oknie
7A – syn brata
7J – żona konia
10A – szewska nić
10H – stadion to… sportowy
12A – …majestatu
12H – oktet
15A – nieobecność
15J – za grzechy
17B – warunek dobrej spowiedzi
17J – centrum miasta
19C – niewierzący
20J – drzazga

„Głód nie ma ambicji” (Seneka)

„Jak duch przez zbytek słabnie, tak
przez umiar się wzmacnia” (Minucjusz).
„Najskuteczniejszą bronią przeciw
starości są zainteresowania umysłowe i uprawianie cnót” (Cyceron).
„Przyjaźń zawarta przy kielichu jest
zwykle krucha”.
„Chciwość i bezczelność to główne
wady możnych”.

„Zwiastun Różańcowy” (nr I) marzec-kwiecień-maj 2014

Mistrz życia duchowego –
przypowieść z morałem
Pewien człowiek czuł się wiecznie przygnębiony trudnościami życia. Pewnego razu poskarżył się znanemu mistrzowi życia duchowego.
– Nie mogę tak dłużej! Życie
stało się nie do zniesienia.
Mistrz wziął garść popiołu
i wrzucił do szklanki z kryształowo czystą wodą do picia, która stała
przed nim i rzekł:
– To są twoje cierpienia.
Woda w szklance zabrudziła się, zmętniała. Mistrz wylał ją.
Mistrz wziął garść popiołu tak jak
poprzednim razem i rzucił w morze.
W jednej chwili popiół rozproszył się
w morzu, a woda morska pozostała
tak samo czysta jak przedtem.
– Widzisz? – zapytał mistrz –
Każdego ranka musisz zdecydować
czy masz być szklanką wody czy morzem.
Zbyt wiele jest małych serc, zbyt
wiele dusz zalęknionych, zbyt wiele
zamkniętych umysłów i sparaliżowanych ramion. Najpoważniejszym
brakiem naszych czasów jest brak
odwagi. Nie chodzi o głupią zuchwałość, nieświadomą pochopność, ale
o prawdziwą odwagę, która w obliczu każdego problemu pozwala powiedzieć: „Z pewnością jest jakieś
rozwiązanie i będę go szukał, i znajdę to rozwiązanie.”
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Litery z ponumerowanych pól wpisane w kolejności w okienka powyżej utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać pocztą
elektroniczną lub na kartce pocztowej do redakcji kwartalnika do 15.04.2014 r. Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
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Coś dla ducha, coś dla ciała

Łamigłówki małej główki
Znajdź i wykreśl podane niżej hasła, pozostałe litery utworzą rozwiązanie. Wyrazy odczytujemy ze wszystkich stron (z prawej do lewej, z lewej do prawej, z góry na dół i z dołu do góry). Pola oznaczone jako X są puste.

Czekamy…

Na drodze do Emaus

Masz teraz obok sprawiedliwych.
Masz patriotów, masz rodaków.
Łatwiej Ci do nas niecierpliwych
kierować więcej Boskich znaków.
My wciąż słuchamy zapatrzeni
Czy się otwiera okno Nieba.
Czekamy Tego, który zmieni –
Którego bardzo nam tu trzeba!
Pewni są wielcy miłosierdzia.
My zmiłowania wciąż czekamy.
I Ciebie abyś nas utwierdzał
w tym, co czynimy i jak trwamy.

Poezja
Pomnik
Ciemność przegoni z tego miejsca
światełko z poziomu chodnika.
Kto pokonany? – Kto zwycięzca?
Kto prawdy bronił? – Kto unikał?

Prowadź nas dalej Święty Boży
Przez katastrofy, przez powodzie.
Ty kłamstwo potrafisz ukorzyć,
a prawdę umocnić w narodzie.

Kto chce tu światła? Kto cień woli?
Na pamięć? Czy na zapomnienie?
Biało-czerwone – Kogo boli?
Najbardziej protestują cienie!

Miliony ludzi znów nadzieję
Poniosą Bogu przed ołtarze.
Niech wiatr papieski mocno wieje!
Wprost w nasze oczy. W nasze twarze!

Małe światełko na Krakowskim
i ryngraf przy nim położony –
przedmiotem są najwyższej troski
naszych wybrańców rozgwieżdżonych.

I w głowy nasze podniesione
Do Boga, do Ciebie, do Nieba,
A Ty w ojczystą swoją stronę –
Spoglądaj! – Znak daj!
– By się nie bać!
M. Gajowniczek

A przecież to dla prezydenta
dla patriotów i dla Polski!
Ta pamięć powinna być święta!
W tym miejscu właśnie
– na Krakowskim!

Na swojej drodze do Emaus
rozpatrujemy co się stało.
i pytań mamy bardzo wiele,
a odpowiedzi bardzo mało,
Czy Ten, kto zmieniał i wyzwolił
tylko wspomnienie nam zostawił?
Czy wiara nasza nie pozwoli,
by ktoś się tą wolnością bawił?
Na swojej drodze do Emaus
jesteśmy jeszcze zaślepieni,
a On jest z nami. Mówi do nas
i pokazuje pośród cieni
światełko znicza i nadzieję.
I nas zapewnia, że cierpienie
jest zwykłą drogą do świętości.
Zaprośmy znów Jezusa w gości,
a dzieląc chleb Go rozpoznamy!
Niepewni jutra wciąż czekamy,
a On jest z nami – bardzo blisko
i zmienić może tutaj wszystko
jeśli poznamy, uwierzymy
i solidarni powrócimy!
M. Gajowniczek

M. Gajowniczek

Hasła:
Adam, Apokalipsa, Apostoł, Aron, Barabasz, Barnaba, Belzebub, Betlejem, Biblia, Cham, Dalila, Dawid, Emaus, Ewa,
Gomora, Hiob, Izaak, Izajasz, Jafet, Jan, Jozue, Kain, Kana, Lot, Łono, Łotr, Maria, Mateusz, Noe (2x), Onan, Opoka, Pan, Piotr, Pius, Rut, Sem, Set, Sodoma, Syn, Tars, Triduum, Zacheusz, Zakon, Żyd

Katechetka:
– Aniu, czy modlisz się przed
każdym posiłkiem?
– Nie, moja mama dobrze gotuje.
Tanie linie lotnicze. Śniadanie
w Warszawie. Obiad w Budapeszcie.
Bagaż w Paryżu…
Przychodzi facet do sklepu i pyta:
– Czy jest cukier w kostkach?
– Niestety, nie ma.
– A jakaś inna tania bombonierka dla mojej teściowej?
Rozmawiają muzułmanie w jednej z dzielnic Londynu:
– Jestem tu piąty miesiąc, a już
biegle opanowałem polski!
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– Mamo, wychodzę na spacer!
– A co, internet znowu przestał
działać?
Pójdę rano do lekarza. Będzie
mniej ludzi w kolejce – pomyślało
pół miasta.
Nauczycielka mówi do Jasia:
– Wymień pięć zwierząt żyjących w Afryce.
– Dwie małpy i trzy słonie.
Co zrobić, gdy policjant zatrzyma
nas i mówi: „Papiery!”?
Odpowiedzieć: „Nożyce!”
Nic tak nie budzi o szóstej rano,
jak siódma rano na zegarku.
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Dlaczego Arka przeciekła? Bo
Noe zabrał termity.
To, czy czarny kot przyniesie pecha, zależy przede wszystkim od
tego, czy jesteś człowiekiem, czy myszą.
Prezes zwolnił pracownika i na
pożegnanie mówi:
– Muszę panu wyznać, że był
pan dla mnie jak syn – leniwy, bezczelny i niewdzięczny.

N

aszej redakcyjnej koleżance Krystynie Mirek oraz całej
jej rodzinie składamy gratulacje z okazji narodzin synka
Adasia. Dziecko jest dowodem zaufania Pana Boga i Jego błogosławieństwem dla całej rodziny. Niech to nowe życie napełnia
Was radością i nadzieją na przyszłość. Szczęść Boże.

Poszedłem szukać pracy, znalazłem zawód.
Jak rozmnażają się jeże? Ostrożnie, baaardzo ostrożnie…

„Zwiastun Różańcowy” (nr I) marzec-kwiecień-maj 2014
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Wypieki wielkanocne

W

ielkanoc to najważniejsze
święto chrześcijańskie. Jest
to też największe kulinarne wyzwanie. Przygotowujemy pasztety, pieczone mięsa, jaja pod różnymi postaciami, sosy, żurek, wypiekamy mazurki, baby i serniki. Skąd wzięła się
tradycja przygotowywania tego rodzaju ciast w okresie Świąt Wielkiej
Nocy?

Baba wielkanocna

P

ieczenie bab na Wielkanoc było
tradycją już w kuchni staropolskiej. Zwyczaj ten przyszedł do
nas prawdopodobnie od naszych
wschodnich sąsiadów. Była ona symbolem dostatku, może przez to, że do
jej pieczenia używano nawet 60 żółtek, szafranu i różnych bakalii. Po
długim okresie postu słodka baba
była oznaką radości ze Zmartwychwstania Chrystusa. Z racji tego, że
była dość trudna w wykonaniu i często zdarzało się słyszeć płacz po wyjęciu jej z pieca, stawała się dowodem
na kulinarne umiejętności gospodyni. Jej nazwa pochodzi prawdopodobnie z podobieństwa do spódnic
noszonych dawniej przez kobiety
(baby) – węższa u góry i rozszerzająca się ku dołowi z uzyskanymi dzięki
specjalnej formie kontrafałdami.

Mazurek

R

odowód tego ciasta pochodzi prawdopodobnie z Turcji.
Jego wzory często przypominały te
z tamtejszych dywanów. Słowo „mazur”, od którego zawdzięcza swoją
nazwę pochodzi od mieszkańca Mazowsza, gdzie te wypieki były najbardziej popularne. Bogactwo bakalii na
tym cienkim cieście stanowiło pewnego rodzaju nagrodę za czterdziestodniowy post.

Sernik

czyli deser przygotowywany z sera
lub mleka, jajek i dużej ilości bakalii uformowany na kształt piramidy. Taki kształt symbolizuje Grób
Chrystusa.

Przepis

z dodatkiem

250 g masła
100 g cukru
200 ml słodzonego mleka skondensowanego
250 g mąki pszennej
1 i 1/2 zaokrąglonej łyżki proszku
do pieczenia
4 jajka
szczypta soli

Sernik wielkanocny
500 g mielonego białego sera
150 g cukru
100 g masła
3 jajka
20 g (1 czubata łyżka) mąki ziemniaczanej
okrągłe biszkopty
1/2 tabliczki mlecznej czekolady
płatki migdałowe

Białka jajek ubić na sztywną pianę. Do drugiej miski wyłożyć ser, dodać cukier, żółtka, roztopione i ostudzone masło i mąkę ziemniaczaną.
Zmiksować na jednolitą konsystencję. Do masy serowej dodać pianę
z białek, wszystko delikatnie wymieszać łyżką.
Na dno tortownicy o średnicy 20
cm ułożyć okrągłe biszkopty. Wyłożyć masę serową, wyrównać. Wstawić do piekarnika nagrzanego do
160°C. Piec 70 minut. Ostudzić. Czekoladę rozpuścić nad parą. Zimny
sernik dookoła polać rozpuszczoną
czekoladą, posypać płatkami migdałowymi.

B

ardzo typowym ciastem pieczonym w okresie wielkanocnym
jest sernik. Przepisów na niego jest
bardzo dużo, w tym okresie dekorujemy go motywami świątecznymi. Jedną z jego odmian jest pascha,
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Ucierana babka z mlekiem
skondensowanym
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Masło zmiksować z cukrem,
dodać proszek do pieczenia, mleko skondensowane i sól, jeszcze raz
zmiksować. Dodać mąkę i jajka, ponownie zmiksować. Wyłożyć do dużej babkowej formy silikonowej. Piec
ok. 50 minut w temperaturze 180°C.
Pod koniec pieczenia, w razie potrzeby, przykryć wierzch folią aluminiową. Upieczone ciasto posypać cukrem pudrem.

Ogłoszenie
Z

achęcamy wszystkich parafian
do zamieszczania w naszym
kwartalniku ogłoszeń typu oddam,
pomogę, potrafię. Jeżeli masz czas
wolny, w którym mógłbyś komuś
w czymś pomóc, jeżeli masz jakieś
umiejętności czy zdolności, potrafisz
robić coś, czego inni mogą potrzebować, masz do oddania coś, czego nie
potrzebujesz – napisz! Adres czy telefon możesz zostawić do wiadomości redakcji lub umieścić w ogłoszeniu. Czasy są trudne i powinniśmy
sobie nawzajem pomagać – to nasze
chrześcijańskie powołanie, rodzaj
ewangelizacji poprzez miłość i miłosierdzie, do którego wzywał i które pokazywał swym życiem nasz Pan
Jezus Chrystus!
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Wizyta Biskupa Jana Zająca
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