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O jak są pe łne wdzięku na górach

nogi zwiastuna radosnej nowiny,

który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,

który obwieszcza zbawienie,

który mówi do Syjonu:

«Twój Bóg zaczął królować».

Zaczynamy rok szkolny

Niepołomice – Jazy Kwartalnik parafi alny nr 3/10

Święto Podwyższenia Krzyża

Zwiastun
O jak są pe łne wdzięku na górach

nogi zwiastuna radosnej nowiny,

Różańcowy
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Wyjazdy do chorych – pierwsze piątki miesiąca od 830.
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Z posługi Kościoła

 1 IX –  NMP Królowej Pokoju –
rozpoczęcie roku szkolnego

 3 IX – Pierwszy Piątek Miesiąca
 4 IX – Pierwsza Sobota Miesiąca
 5 IX – XXIII Niedziela Zwykła
 8 IX –  Narodzenie NMP
 12 IX –  XXIV Niedziela Zwykła
 14 IX – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 15 IX – NMP Bolesnej
 19 IX –  XXV Niedziela Zwykła
 26 IX –  XXVI Niedziela Zwykła
 1 X –  Pierwszy Piątek Miesiąca
 2 X –  Pierwsza Sobota Miesiąca
 3 X – XXVII Niedziela Zwykła
 7 X –  NMP Różańcowej
 10 X – XXVIII Niedziela Zwykła
 17 X –  XXIX Niedziela Zwykła
 24 X – XXX Niedziela Zwykła
 31 X –  XXXI Niedziela Zwykła
 1 XI –  Uroczystość Wszystkich Świętych
 2 XI –  Dzień Zaduszny
 5 XI – Pierwszy Piątek Miesiąca
 6 XI – Pierwsza Sobota Miesiąca
 7 XI – XXXII Niedziela Zwykła
 11 XI – Święto Niepodległości
 14 XI – XXXIII Niedziela Zwykła
 16 XI – NMP Ostrobramskiej
 21 XI –  Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 

Ofi arowanie NMP 
 28 XI – Pierwsza Niedziela Adwentu  

KalendariumKalendarium

Kościół znów w bieliKościół znów w bieli

Połączeni sakramentem małżeństwa:
– Aleksander Mróz i Teresa Borkowska

Życzymy Wam, abyście się wzajemnie ubogacali, 
a szczęście pokładali w Bogu.

Zmarli z naszej parafi i:
–  Janina Seraczyn z d. Piwowarczyk, ur. w 1931 r. 

w Juszczynie
– Stefan Ligęza, ur. w 1943 r. w Falkowej
–  Franciszka Wierzba z d. Krupska, ur. w 1952 r. 

w Niepołomicach
–  Helena Krupa z d. Daraż, ur. w 1927 r. w Dro-

hobyczce

Prośmy w naszych modlitwach, aby dobry Bóg wynagrodził 
im trudy życia.

Chrzest Święty przyjęli:
–  Anna Kryza, c. Pawła i Marceliny
– Izabella Waligóra, c. Tomasza i Justyny
– Patrycja Świętek, c. Grzegorza i Bożeny
– Jakub Przybyłek, s. Krzysztofa i Katarzyny
– Wojciech Wałczyk, s. Michała i Justyny
– Adrianna Maciejewska, c. Marcina i Hanny
–  Wojciech Kołodziej, s. Kazimierza i Ireny
– Wojciech Goryczka, s. Piotra i Katarzyny
–  Natalia Nowak, c. Wojciecha i Pauliny
–  Bartłomiej Oszajec, s. Marka i Joanny
– Zuzanna Domagała, c. Tomasza i Justyny
– Kacper Fiema, s. Rafała i Angeliki
– Martyna Korytowska, c. Rafała i Agnieszki
–  Zofi a Mazurek, c. Seweryna i Marceli

Gratulując rodzicom, życzymy, aby ich dzieci odtąd przez 
całe życie były prowadzone Ojcowską ręką miłującego Boga.

W   tym roku – już po raz drugi w historii na-
szej parafi i – dzieci z klas II przystąpiły do 
Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. 

Było ich więcej niż w roku ubiegłym, a i stroje też trochę 
się różniły. Tym razem oprawę liturgii przygotowywały 
pod czujnym okiem siostry Marty Muskus. Jedno jed-

nak na szczęście pozostało niezmienione – czyste serca 
dzieci i ich szczera radość z możliwości przyjmowania 
do serca Pana Jezusa. Oby ta dziecięca ufność, czystość 
i miłość do Chrystusa pozostały w nich jak najdłużej, 
a zależy to również od przykładu, jaki damy im my – 
dorośli. 

W naszej wspólnocie
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Grupa Biblijna to gru-
pa osób studiujących 
Biblię, czyli Pismo 

Święte w celu odnalezienia 
prawdy o Bogu w Jego Sło-
wie. Tak więc te nasze spot-
kania biblijne były spotka-
niami ze Słowem Żywym, bo 
jako Chrześcijanie jest eśmy 
wyznawcami Słowa, które 
stało się Ciałem. A jak może-
my wyznawać Słowo, które-
go nie znamy, albo znamy nie-
wystarczająco? Św. Hieronim 

mówił, że nieznajomość Pisma Świę-
tego jest nieznajomością Chrystusa – 
i jest to prawda. Codziennie otwiera-
my przecież różnorodne gazety, żeby 
wiedzieć więcej, a jak rzadko otwie-
ramy Pismo Święte.

Dlatego też z grupą młodzie-
ży rozpoczęliśmy budowanie Gru-
py Biblijnej. Spotkania grupy w po-
niedziałki o godz. 19.00 połączo-
ne z modlitwą, rozważaniem Pisma 
Świętego, herbatą, ciastem od pani 
Marii i fi lmem miały na celu rozbu-
dzenie ciekawości i chęci zgłębiania 
Biblii. Czy sp ełniły swój cel? Popro-
siłem o refl eksje niektórych z uczest-
ników.

Basia: „Uważam, że spotkania 
naszej Grupy Biblijnej, w których 
uczestniczyłam, były dla mnie bar-
dzo owocne. Nauczyły mnie wie-
le zarówno o Bogu, jak i o ludziach. 
Przyczyniła się do tego nie tylko roz-
legła wiedza przekazywana nam 
w ciekawy sposób, ale również dobre, 
otwarte relacje pomiędzy uczestni-
kami spotkań a księdzem Probosz-
czem.”

Kuba: „Spotkania biblijne dały 
mi możliwość poznania obyczajów 
i kultury z czasów kiedy żył Pan Je-
zus. Dzięki temu lepiej mogę zrozu-
mieć sens Ewangelii, która wcale nie 
jest taka łatwa do zrozumienia dziś 
– prawie 2000 lat po jej napisaniu. 
Bardzo się cieszę, że mogę uczestni-
czyć w tych spotkaniach.”

Paulina: „Bardzo spodobały mi 
się spotkania Grupy Biblijnej. Są 
one bardzo ciekawe i nikt nie pa-
trzy na zegarek, a gdy się kończą, aż 
trudno nam uwierzyć, że czas tak 
szybko mija. Na spotkaniach moż-
na dowiedzieć się bardzo wielu no-
wych rzeczy, ale i poznać nowe oso-

by. Wszystkich zachęcam do wzięcia 
udziału w tych spotkaniach. Na-
prawdę warto.”

Mateusz: „Od kilku miesięcy 
uczęszczam na spotkania biblijne 
prowadzone przez księdza Edwarda.  
Każde jest równie ciekawe i omawia-
jąc nawet znane fragmenty Pisma 
Świętego ksiądz ujawnia nam częst o 
bardzo trudne przesłania, wynikają-
ce z przypowieści czy psalmu.

Niezwykle ciekawe było dla 
mnie ostatnie tłumaczenie psal-
mu  51 Wezwanie i prośba pokutnika, 
którego możemy dość częst o słuchać 
w kościele. Jednak aby go zrozumieć, 
musimy zapoznać się z historią grze-
chu Dawida z Batszebą. Kiedy słu-
cha się tak ciekawych rzeczy bardzo 
szybko mija czas i ani się obejrzymy, 
a już trzeba wracać do domu. Nie da 

się do końca opisać naszych spotkań, 
żeby się dowiedzieć, jakie są – trzeba 
przyjść i zobaczyć.”

Skończyły się wakacje, a więc za-
czną się znów spotkania z Pismem 
Świętym. Mam nadzieję, że chęt-
nych do zgłębiania Słowa Bożego bę-
dzie coraz więcej. Serdecznie zapra-
szam do uczestnictwa zarówno mło-
dzież od III klasy gimnazjum, jak 
i dorosłych z naszej parafi i. Wszyscy 
jest eśmy powołani do apostolstwa 
i trzeba, byśmy wiedzieli, co głosimy. 
Terminy spotkań tak jak poprzed-
nio będą podawane w ogłoszeniach 
parafi alnych i na stronie interneto-
wej www.parafi ajazy.pl.

Ks. Edward Bąbol

Grupy parafi alneW naszej wspólnocie

Nasza grupa Nasza grupa 

biblijnabiblijna
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Za Chrystusem Za Chrystusem 
raz w roku?raz w roku?

W pierwszy czwartek po 
niedzieli Trójcy Prze-
najświętszej, w tym 

roku 3 czerwca, już po raz drugi 
w naszej młodej parafi i, obchodzili-
śmy Uroczystość Najświętszego Cia-
ła i Krwi Pańskiej, zakończoną uro-
czystą procesją Bożego Ciała. W tym 
roku zatrzymywaliśmy się na wspól-
ną modlitwę, słuchanie Ewange-
lii i błogosławieństwo przy czterech 
pięknie udekorowanych ołtarzach:

– przed kościołem,
–  na ul. Suszówka przed domem 

p. Siejów
–  na ul. Trudnej przed domem 

p. Smazów
–  na ul. Trudnej przed domem 

wspólnoty „Betel”, gdzie nastą-
piło rozwiązanie procesji.

Pogoda dopisała, podobnie jak 
wierni, dzieci sypiące kwiaty i dzwo-
niące dzwonkami, dzieci pierwszo-
komunijne i rocznicy, służba litur-
giczna i orkiestra. Wszyscy, licznie 

zgromadzeni, szli wytrwale do kolej-
nych ołtarzy. Bez względu na to, czy 
szliśmy pełni wiary w żywą obec-
ność Chrystusa, czy z przekonania, 
że nie wypada nie pójść więc trze-
ba się razem z sąsiadami religijnie 
„przespacerować”, daliśmy publicz-
ny wyraz przynależności do Kościo-
ła Chrystusowego. To dobrze. Jed-
nak Uroczystość Bożego Ciała roz-
ciąga się również dla wierzących 
na oktawę (8 dni po święcie), kiedy 
również uczestniczymy w Eucha-
rystii i potem idziemy za Chrystu-
sem w skromniejszej procesji wokół 
kościoła. Oczywistym jest, że wie-
lu z nas do późna pracuje i w dzień 

powszedni może mieć problem z do-
tarciem do kościoła, ale porównując 
tłum wiernych w czwartek z garst-
ką parafi an idących za Chrystusem 
w Najświętszym Sakramencie wo-
kół naszego kościoła w pozostałe dni 
oktawy, cisnęły się na usta pytania 
zadane kiedyś przez samego Jezu-
sa: „Gdzież są wszyscy?”, „Czy i wy 
chcecie odejść?”. 

Jeśli mówimy o sobie: „jest em 
wierzący”, to niech każdy z nas od-
powie sobie w sumieniu: „Czy choć 
jeden wieczór z tamtego tygodnia 
poświęciłem Chrystusowi?”, „Czy i ja 
chcę odejść?”.

Redakcja

Oktawa Bożego Ciała W naszej wspólnocie

Dzień 16.05.2010 był jubile-
uszowym dniem w naszej 
parafi i. Obchodziliśmy uro-

czyście 25-lecie kapłaństwa księdza 
Jacka Ponikowskiego i naszego księ-
dza Proboszcza Edwarda oraz Jubile-
uszowy X Piknik Parafi alny z okazji 
Dnia Matki, a także rocznicę I Ko-
munii Świętej dzieci z klas III.

Pogoda robiła co mogła, aby ulew-
nym deszczem zniechęcić wszyst-
kich do wspólnego świętowania, ale 
na szczęście nie udało się jej. O go-
dzinie 8.30 ksiądz Edward odprawił 
mszę w rocznicę I Komunii Świę-
tej, a o godz. 11.30 odprawiona zosta-
ła uroczysta, jubileuszowa Euchary-
stia z oprawą muzyczną kleryckiego 
zespołu „Michael”, na zakończenie 
której, dostosowując się do aury, po-
płynął strumień serdecznych ży-
czeń dla czcigodnych Jubilatów. Po-
południowa uroczystość plenero-
wa niest ety również musiała zostać 
przeniesiona do kościoła, w związku 
z czym wiele atrakcji się nie odby-
ło. Było za to dużo dzieci, mam, ry-
cerzy, ciast, fantów, życzeń i muzy-
ki. Wspaniałą atmosferę wspólnego 
świętowania tworzył koncert zespo-

łu „Michael”. Tańce (właściwie je-
den) odbyły się z licznym udziałem 
dzieci, które pląsały wokół księdza 
Edwarda (i jego czerwonej, otrzyma-
nej w prezencie kosiarki) w rytm de-
dykowanego mu utworu: „…tu jest 
twoje miejsce, tu jest twój ciasny, ale 
własny DOM…”.

Mamy nadzieję, że ksiądz tak 
właśnie czuje oraz, że za rok pogo-

da nie popsuje nam Pikniku 
Parafi alnego, a obydwaj księ-
ża w dobrym zdrowiu będą 
nam nadal służyć posługą ka-
płańską oraz dobrym słowem 
i przykładem w drodze do 
świętości.

Szczęść Boże.

Jubileuszowa niedzielaJubileuszowa niedziela

kwartalnik7-zwiastun.indb   5 2010-08-20   19:34:01



6 Kwartalnik Parafi alny (nr III) wrzesień–październik–listopad 2010

Powstanie Honorowej Straży SPJW naszej wspólnocie

Niech żyje Jezus – na 
zawsze w sercach 
naszych!”

- To pozdrowienie członka 
Arcybractwa Straży Honoro-
wej Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.

11 czerwca w Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa 12 pań z naszej para-
fi i wyraziło chęć wstąpienia 
w szeregi Arcybractwa. Uro-
czyste zaciągnięcie się do Ar-

cybractwa SHNSPJ odbędzie się 
15 września br. w święto Matki Bo-
żej Bolesnej na wieczornej Mszy św.

Bardzo serdecznie zachęcam 
młodzież, kobiety i mężczyzn do 
przyłączenia się do naszego Arcybra-
ctwa. Warto zarezerwować sobie tę 
godzinę dla Bożego Serca, bo Chry-
stus potrzebuje właśnie „twoich rąk, 
aby błogosławić; twoich ust, aby na-
uczać; twego ciała, aby razem z tobą 
cierpieć; twego serca, aby kochać; 
ciebie, aby zbawiać świat. Jezu, do-
pomóż nam być światłem dla świata. 
Spraw, aby miłość Twego Boskiego 
Serca przez nas przepływała i z nas 
promieniowała…” Tak niewiele trze-
ba, żeby sprawić radość Bożemu Ser-
cu, które tak umiłowało świat.

Niech 15 września będzie nas jak 
najwięcej – zdrowych i chorych, ra-
dosnych i zasmuconych, młodych 
i starszych, bo wszyscy zdążamy do 
niebieskich bram.

Niech żyje Jezus!…

Do obowiązków członka Straży Honorowej NSPJ należy:
1.  Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym, tj. w obranej go-

dzinie ofi arowywać wszystkie swoje czynności, radości i cierpienia ku czci 
i wynagrodzeniu Bożemu Sercu, aby z tego ofi arowania wszyscy mogli ko-
rzystać.

2.  Brać udział w Godzinie Świętej, tj. uczestniczyć w adoracji Najświętszego 
Sakramentu w czwartek przed I Piątkiem Miesiąca.

3.  Brać udział we Mszy św. wynagradzającej Bożemu Sercu za grzechy swoje 
i całego świata w Pierwszy Piątek Miesiąca.

4.  Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5.  Nawiedzać Najświętszy Sakrament.
6.  Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa – w naszej para-

fi i spotkania będą się odbywać w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca po wie-
czornej Mszy św.

Maria Ślusarczyk

Siedzę obłożona różnymi książ-
kami, fakturami, wyciągami – 
piszę roczne zeznanie podat-

kowe, liczę, sprawdzam. Muszę to 
zrobić szybko (bo mało czasu) i do-
brze – to ważne dla całej naszej ro-
dziny. Nagle z tego świata wyrywa 
mnie głosik naszego najmłodszego 
dziecka:

– Mamo, chce mi się pić.
– Synku, za chwilę ci dam, teraz 

muszę to skończyć – że też dzie cko 
nie może dzielić rzeczy na mniej 
i bardziej pilne (przebiega mi przez 
głowę).

– Mamo, miałaś dać mi pić – 
dobiega do mnie po minucie.

– Mówiłam, że za chwilę, jak 
skończę.

– Ale mi się strasnie chce pić.
– Dobrze, już ci dam – odpo-

wiadam lekko poirytowana, chcąc 
chociaż podliczyć do końca kolumnę 
cyfr, którą sprawdzam.

– No to daj mi jus – pada po pię-
ciu sekundach.

– Czekaj cierpliwie  albo nalej 
sobie sam!

– Ale ja nie dostanę, podas mi?
Wszystko mi się już pomyli-

ło, więc wstaję i idę zrezygnowana 
do kuchni, a tam stoi nasz mały sy-
nek z „wlepionymi” w sok, okrągły-
mi oczkami. Uśmiechnęłam się. Dla 
niego to było w tej chwili najważ-
niejsze i wytrwale o to prosił, a ja nie 
mogłam odmówić, bo też wiedzia-
łam, że to jest mu potrzebne. 

Patrząc, jak pije z zadowoleniem, 
przypomniałam sobie inną proś-
bę, wypowiadaną tym razem prze-
ze mnie z równym uporem, bez 
prze rwy przez całą noc rodzenia na-

Kołaczącemu Kołaczącemu 
otworząotworzą

szego pierwszego dziecka, o które 
walczyliśmy długo, a teraz nie mo-
gło się urodzić: „Dla Jego bolesnej 
męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata” – Koronka do Miłosier-
dzia Bożego. Nie pamiętam ile razy 
to wypowiedziałam, bo ból był tak 
silny, że umęczona między skurcza-
mi zapadałam w letarg. Ale po kil-
kunastu godzinach przytuliłam po 
raz pierwszy do piersi naszą całą 
i zdrową córkę. Bóg mnie wysłuchał, 
bo wiedział, że to o co proszę jest dla 
mnie ważne i dobre.

13 lat później stojąc na oddziale 
intensywnej terapii przy łóżku syna 
i patrząc jak cierpi, walcząc o każ-
dy oddech, znów powtarzałam: „…
święta Mario, Matko Boża, módl się 
za nami grzesznymi teraz i w godzi-
nę śmierci naszej. Amen”. Wtedy po-
kochałam różaniec, bo tylko dzięki 
wciąż powtarzanej prośbie o wsta-
wiennictwo Matki, która wiedziała, 
co czuję, mogłam przetrwać kolej-
ne dni. Bóg mnie wysłuchał – nasz 
syn przeżył, choć nie prosiłam Go 
ani o życie dla dziecka, ani o śmierć. 
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Miłość – oddanie sercaMiłość – oddanie serca

Z niczego, czyli z głowy Wierzę, więc jestem

Wiele się mówi o miłości 
i trudno jest o miłości 
powiedzieć coś orygi-

nalnego, chcę więc ująć to od stro-
ny czysto religijnej, bo słusznie chy-
ba zauważa się, że szczytem miłości 
Jezusa do Ojca są Jego ostatnie sło-
wa: „W Twoje ręce powierzam du-
cha mego”. Więcej na ziemi Jezus do 
Ojca już nic nie powiedział. Wydaje 
się, że pełnia miłości jest wtedy, kie-

dy możemy w ręce drugiego człowie-
ka czy w ręce Boga powierzyć siebie. 
Bez zastrzeżeń być pewni, że zostali-
śmy przyjęci, że jest eśmy bezpieczni, 
że nas ktoś nie zdradzi, nie oszuka. 
To jest istota miłości – być oddanym 
i ufnie zawierzyć siebie. Szczęśliwe 
są takie małżeństwa czy przyjaciele, 
którzy mogą siebie sobie powierzyć 
bez względu na okoliczności. 

Różnie można oceniać war-
tość człowieka. Z Ewangelii wyni-
ka, że wartość człowieka można po-
znać również po tym, czemu oddaje 
swoje serce, do czego lgnie jego ser-
ce, co jego serce uznaje za najważ-
niejsze. Jezus przecież powiedział: 

„gdzie twój skarb, tam jest i twoje 
serce”. Miłość to potężna siła, która 
zmienia człowieka i upodabnia go do 
przedmiotu czy do osoby ukochanej. 
Częst o niektórzy zauważają, że mał-
żonkowie po latach są do siebie na-
wet fi zycznie podobni, nie mówiąc 
o duchowym podobieństwie. Upo-
dabniamy się do tej osoby, którą ko-
chamy. Dlatego tak ważne jest – mó-
wię to częst o na ślubach – żeby nie 

kochać tylko rzeczy materialnych, 
bo można oczywiście kochać pienią-
dze, samochód, pieska, nawet sport, 
muzykę, tylko problem w tym, że te 
rzeczy nie potrafi ą nas kochać, a do 
pełni szczęścia potrzeba kochać i być 
kochanym. Dlatego wszystko, co jest 
od człowieka niższe, nigdy nie potra-
fi  go ubogacić ostatecznie. Szczęśli-
wi są ci, którzy mają przyjaciół, czy 
też zakochali się w osobie o bogatym 
sercu, bo sami się przy nich ubogacą. 
To jest pewien skarb – posiąść mi-
łość wielkiego, wspaniałego człowie-
ka, bo on pomaga wzrastać. A naj-
szczęśliwsi są ci, którzy ostatecznie 
najbardziej kochają Boga, ponieważ 

ciągle mogą wzrastać do tego, co jest 
nieskończone. Jezus wylicza, że trze-
ba kochać całym sercem, całą duszą, 
całym umysłem i całą mocą. Miłość 
więc musi objąć całego człowieka. 

Fragment kazania wygłoszonego 
przez ks. E. Bąbola 8.11.2009 r.

Przez wiele dni modląc się na różań-
cu prosiłam dla nas o siłę do przy-
jęcia Woli Bożej. Bóg uznał, że dal-
sze życie syna jest jeszcze potrzebne, 
choć dla nas oznacza to wciąż cier-
pienie, bo nasz syn od urodzenia jest 
nieuleczalnie chory.

Nie po to dostaliśmy do rąk ró-
żaniec i modlitwy, które możemy 
na nim odmawiać, żeby wkładać go 
w ręce babci, dziadka czy zmarłe-
go krewnego w trumnie. Dostajemy 
go, przygotowując się do I Komunii 
Świętej, słysząc słowa Pisma Święte-
go: „Proście, a będzie wam dane. Ko-
łaczcie, a otworzą wam…”. 

Nadchodzi październik – mie-
siąc modlitwy różańcowej. Pomyśl-
my, ile Karol Wojtyła wymodlił na 
różańcu, z którym się nie rozstawał. 
Ile niespodziewanie dobrych rzeczy 
dzieje się w naszych rodzinach, gdzie 
babcia (częst o wyśmiewana) „klepie” 
różaniec? A jeśli jeszcze ktoś wątpi 
w moc wytrwałej modlitwy, niech 
przypomni sobie, ilu wytrwałym 
prośbom swoich dzieci odmówił? 
Każdy z nas jest umiłowanym dzie-
ckiem Boga, więc, gdy poprosimy Go 
o chleb, czy da nam kamień? 

Matko Boża Różańcowa wyproś 
nam łaskę wiary.

Bożena Henke
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Święto Podwyższenia KrzyżaWierzę, więc jestem

„Wszystko badajcie, a co szla-
chetne – zachowujcie! Unikaj-
cie wszystkiego, co ma choćby 
pozór zła” /1 Tes 5,21–22/

Krzyż i tylko krzyż 
chrześcijański jest 
symbolem przynależ-

ności do Chrystusa, bo On na 
tym krzyżu umarł za każde-
go z nas. Chrystus się nas nie 
wyprze, jeśli tylko my nie wy-
przemy się Jego. A tymczasem 
my świadomie albo i bezwied-

nie otaczamy się różnymi innymi 
symbolami, „uciekając” od krzyża.

Symbole – masa symboli w XXI 
wieku – dostępne wszędzie, ma-
lowane na koszulkach, czapkach, 
ozdabiamy nimi domy. Tylko, czy 
zawsze wiemy co robimy?

Anch – krzyż egipski – 
klucz Nilu

Symbol bóstw egip-
skich. Świadczący o tym, 
że wywyższamy się do ty-

tułu boga. Krzyż mumii i mumifi -
kacji… Oznacza posiadanie niczym 
nieograniczonej władzy (anarchię 
i despotyzm). Talizman chroniący 
przez rzekomo złymi siłami, a jed-
nocześnie zaprzedający duszę de-
monom piekielnym. Co więcej Anch 
jest amuletem magicznej mocy. Jedni 
w to wierzą drudzy nie. Ja osobiście 
w magię wierzę (Księga Powtórzo-
nego Prawa jej zakazuje tak więc coś 
czego się zakazuje istnieje). Amu-
let to nie poddanie się Bożej mocy, 
a niewiadomego pochodzenia ener-
gii chroniącej przed złym. Co ważne 
przed złym chroni nas wiara w Boga. 
Bóg nie panuje nad tym, co nie nale-
ży do niego. Próżne jest poszukiwa-
nie Boga między złymi. Przed tym 
możemy ochronić się tylko swoją 
miłością, bo „nie daj się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (św. 
Paweł). Czy chrześcijaninowi, które-
go symbolem ma być krzyż zbawie-
nia wypada nosić amulet zamiast 
niego. Czy dla nas ważniejsze jest za-
przedanie się mocy jakiegoś szamań-
skiego przedmiotu, czy raczej wiara 
i zaufanie Bogu?

Krzyż celtycki
Niby wygląda na 

krzyż na jakim umarł 
Chrystus, co więcej 

jest w miarę ładny… Częst o mylo-
ny z właściwym chrześcijańskim. 
To krzyże pogańskie symbolizujące 
wielkość i moc słońca. Miały na celu 
różne rzeczy – były amuletem odda-
jących się pod opiekę skrzydeł boga 
Słońca, miały wypraszać u tegoż 
boga by był łaskawy i chronił od nie-
urodzajów. Symbol ten znaczył nie-
skończoność i życie wieczne… Tylko 
czy życie wieczne chrześcijanina za-
leży od noszenia takiego, czy innego 
amuletu?

Ręce boga
S t a r o s ł o w i a ń s k i 

amulet symbolizujący 
ręce boga. Symbolizował 

równowagę wszechświata i siły przy-
rody. Jest to do dziś wykorzystywa-
ny symbol religijny wyznającego sta-
rosłowiańską religię pogańską Ro-
dzimego Kościoła Polskiego.

Pentagram
Pentagram to ma-

giczny symbol wyklu-
czający działanie ma-

gii. Ma na celu ochronę przed zły-
mi urokami, samemu rzucając urok 
na osobę wydającą siły metafi zyczne. 
Uznający najwyższą pozycję czło-
wieka we wszechświecie i uznający 
wyższość jego umysłu. Odzwiercied-
lenie wykorzystywanej przez czło-
wieka magicznej siły boskiej (pogań-
stwo). Jeden z symboli dzisiejszego 
satanizmu. Nosząc ten znak i kreśląc 
go uznaje się jego właściwości metafi -
zyczne sił nadprzyrodzonych. Stano-
wi amulet w szczególności w staro-
europejskiej kulturze magicznej.

Yin i yang
Koncepcja Yin i Yang 

pochodzi z antycznej fi -

lozofi i chińskiej i metafi zyki. Opisuje 
ona dwie pierwotne i przeciwne, lecz 
uzupełniające się siły, które odnaleźć 
można w całym wszechświecie.

Wzajemne oddziaływanie Yin 
i Yang jest przyczyną powstawa-
nia i zmiany wszystkich rzeczy. 
Z nich powstaje pięć pierwiastków 
(ogień, woda, ziemia, metal i drew-
no), a z nich wszystkie inne rzeczy. 
Wśród sił natury da się zauważyć 
stany Yin i Yang będące w ciągłym 
ruchu.

Symbol pierwotnej religii chiń-
skiej związanej z jej mistyką i mi-
tologią. Interpretacja tego symbo-
lu noszonego na szyi znaczy równo-

wagę między dobrem a złem. Mówi 
ona o tym, że niezbędne jest na świe-
cie zło. W kwestii religijnej uznaje 
się, że dobry duch może równowa-
żyć, a jednocześnie pełnić rolę zła (sił 
demonicznych). Symbolizuje to, że 
zło jest po części dobre, a dobro złe. 
W chińskiej kulturze znak ten sym-
bolizuje co innego lecz przez magów, 
szamanów i okultystów wykorzy-
stywany jest właśnie jak wyżej.

Czy więc nosząc go zgadzamy się 
z twierdzeniem, że archanioł Boży 
Gabriel, który dobrze zwiastował ku 
chwale Boga po części mówił i czy-
nił źle a także mógł w tym samym 
momencie zamienić się w demonicz-
ne zło?

Pierścień i symbol at-
lantów

Jest to popularny 
talizman, wywodzą-

cy się z Egiptu (rzekomo pochodzi 
z samej Atlantydy), który symboli-
zuje sprzedanie się mocom dającym 
ukojenie sumieniu i bycie szczęśli-
wym. Zwolennicy twierdzą, że za-
pewnia ochronę przed wszelkim 
złem, jednak trzeba zakładać go na 
odpowiedni palec i koniecznie „do-
datnio spolaryzowaną stroną do sie-
bie” (pierścień jest symetryczny). Jest 

Czy wiesz…Czy wiesz…
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Święto Podwyższenia Krzyża Wierzę, więc jestem

ściśle związany z ideologią New Age 
i innymi sektami.

Pacyfka
„Krzyż złamany” – 

symbol używany przez 
Satanistów oznaczający 

upadek chrześcijaństwa. Noszony 
jest przez młodzież sympatyzującą 
z ruchem pacyfi stycznym.

Udjat
Święte oko Horu-

sa (boga Nieba). Ma 
przypominać ciągłą 

wszechobecność bogów, którzy wi-
dzą zawsze i wszędzie. Noszony jako 
amulet ma chronić przed nieżyczli-
wym spojrzeniem bogów, zwierzch-
ników, zawiścią i zazdrością. Symbol 
ten Sataniści odnoszą do Lucyfera.

Czy godzi się nie nosić krzyża jako 
symbolu własnej religii a w zamian 
za to pokazywać środowisku sym-
bole innych religii, demonicznych 
mocy – bo to modne? Czy zaprzeda-
nie się szatanowi, niedorzeczne i nie-
odpowiedzialne noszenie niektórych 
znaków jest dobre i świadczy o na-
szej wolnej woli, czy o niedocenie-
niu ofi arowanego nam daru Krzy-
ża Chrystusowego? 14  wrzesień to 
w Kościele Katolickim Święto Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Choćby 
z tej okazji sprawdźmy co „wyznają” 
nasze dzieci i my sami.

Co więc nosić?
Aby przypieczętować swą przy-

należność do Dzieci Bożych, w spo-
sób symboliczny głosić słowo Boże, 
mieć znaczący coś więcej symbol 
chrześcijański… Świadczący nawet 
nie tylko o przynależności do głów-
nej grupy wyznawców Chrystusa, 
ale także przypieczętowujący na-
szą duchową misję… Mamy do wy-
boru setki symboli chrześcijaństwa. 
Przedstawię najważniejsze z nich.

Krzyż Konstantyna – 
Chi-ro

Jest to symbol, który 
był używany przez cesa-

rza Konstantyna jako godło władzy 
cesarskiej. Widnieją na nim litery P 
i X – symbolizujące imię Chrystusa, 
oraz Alfa i Omega – Początek i ko-
niec.

Krzyż Jerozolimski
Krzyż znaczący wiele: 

pięć ran Chrystusa, a tak-
że Ziemię świętą. Kiedyś 

był symbolem krucjat, dziś częst o 
kojarzony jest z ubolewaniem Chry-
stusa w swoich pięciu ranach nad 
prześladowaniami religijnymi i woj-
nami wywoływanymi w imię Boga. 
Krzyż obrońców pokoju na ziemi 
i sprzeciwiających się wszelkiemu 
terrorowi.

Krzyż Liliowy
Jest to krzyż symbo-

lizujący cierpienie Chry-
stusa na krzyżu a także 

Maryję współcierpiącą. Przyjmo-
wany jako znak wszystkich matek 
tracących swoje dzieci ale także in-
nych osób, które utraciły, patrzyły na 
cierpienie bliskich. Krzyż ten staje 
się symbolem współcierpienia Mat-
ki Chrystusa oraz jej pośrednictwa 
w drodze do Niego.

Krzyż Loratyński
Krzyż chorych, szcze-

gólny symbol opieki Bo-
skiej nad osobami cierpią-
cymi w chorobie gruźliczej.

Krzyż Łaciński
Symbol śmierci Chry-

stusa i zbawienia. Uży-
wany na grobach świad-

czy o przynależności dusz zmarłych 
osób do Boga oraz oczekiwaniu na 
zmartwychwstanie. Krzyż ten zwie-

ra symbolikę męki, śmierci, 
dni oczekiwań a także zmar-
twychwstania i zwycięstwa 
nad śmiercią.

Krzyż Maltański
Używany jako 

symbol opieki Bo-
żej nad osobami 

niosącymi pierwszą pomoc 
medyczną poszkodowanym 
w różnego rodzaju wypad-
kach itp.

Krzyż Marynarski
Krzyż symbolizujący 

służbę w marynarce, na stat-
kach, świadczący o przyna-

leżności i oddaniu się w wierze Bożej 
opiece na morzu. Symbol chrześci-
jańskich marynarzy, rybaków, po-
dróżników morskich.

Tau – Tauka – Taw –Tał-
ka – Krzyż św. Franciszka

Krzyż o bardzo du-
żej symbolice używany 

w szczególności przez zakon fran-
ciszkanów, ale także przez wiele osób 
świeckich. Drewniany, w kształcie 
grackiej litery T. Symbolizuje liczbę 
3 i 300.

Noszony z trzema węzłami 
świadczy także o złożeniu ślubów 
czystości, pobożności i ubóstwa.

Symboliczny znak 3 oznacza tak-
że: Trzy Cnoty Boskie, trzy sposo-
by głoszenia Chrystusa: słowem, 
czynem i działaniem. Według prze-
kazów prawdopodobnie na takim 
krzyżu skonał Chrystus.

Opracowała 
Bożena Henke

…co nosisz?…co nosisz?
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Święci znani i nie znaniWierzę, więc jestem

Ten, który Ten, który 
rozdał życierozdał życie

W pierwszym nu-
merze „Rycerza 
N i e p o k a l a n e j ” 

o.  Maksymilian Maria Kolbe 
zamieścił takie zdanie: „Gdy 
św. Scholastyka spytała swe-
go brata św. Benedykta, cze-
go potrzeba, by dojść do świę-
tości, otrzymała odpowiedź: 
»Trzeba chcieć«”. Świętym nie 
zostaje się mimochodem, przy 
okazji, a tym bardziej przy-
padkiem. 

Ojciec Kolbe pragnął dla 
siebie „świętości jak największej”, co 
w wieku 26 lat odnotował w pierw-
szym punkcie swojego Regulaminu 
życia. Trzecią w swoim życiu mszę 
świętą odprawił w intencji: o łaskę 
apostolatu i męczeństwa. Rzeczy-
wiście, jego życie było realizacją tego, 
czego chciał. Jednak „chcieć” to tylko 
pierwszy krok. Zatrzymanie w tym 
miejscu karmiłoby miłość własną, 
a ta jest „największym nieprzyjacie-
lem miłości Bożej”. O. Maksymilian 
Kolbe, po tym jak wybrał Boga, cały 
oddał się Jego woli. Liczne tego do-
wody znajdują się w zapiskach z me-
dytacji i rekolekcji polskiego fran-
ciszkanina. 

W wieku 16 lat Rajmund Kol-
be rozpoczyna nowicjat w zakonie 
franciszkańskim, a w czasie obłó-
czyn otrzymuje imię Maksymilian 
(od łacińskiego maximus – najwięk-
szy, najznakomitszy). Dwa lata póź-
niej wyjeżdża na studia do Rzymu, 
gdzie uzyskuje tytuł doktora fi lozo-
fi i i teologii. Składając uroczyste ślu-
by zakonne w wieku lat 20 przyj-
muje imię Maria. Jeszcze w Rzy-
mie wraz z kilkoma współbraćmi 
zakłada Militia Immaculatae, sto-
warzyszenie kościelne zwane w Pol-
sce Rycerstwem Niepokalanej. Ce-
lem tego stowarzyszenia jest nawra-
canie i uświęcanie wszystkich, pod 
opieką i za pośrednictwem Niepo-
kalanej. W rok po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości o. Kolbe wra-
ca do ojczyzny i z całych sił zajmuje 
się krzewieniem idei Rycerstwa Nie-
pokalanej wśród kleryków, księży 
i świeckich katolików. Pierwsze koła 
stowarzyszenia tworzy w Krakowie, 
gdzie wykładał w Wyższym Semi-
narium Franciszkańskim. Pomimo 
choroby (chorował na gruźlicę) de-

cyduje się na utworzenie i wydawa-
nie czasopisma, które miało pomóc 
utrzymać jedność między członka-
mi stowarzyszenia i gwarantować 
zgodność metod i form działania. 
Bez żadnego zaplecza fi nansowego 
i nie mając zorganizowanej redak-
cji wydaje pierwszy numer „Ryce-
rza Niepokalanej” w styczniu 1922r. 
Z Krakowa przenosi się ze swoim 
wydawnictwem do Grodna, a na-
stępnie tworzy z pomocą współbra-
ci zakonnych zaplecze wydawnicze 
niedaleko Warszawy, które znane 
będzie jako Niepokalanów. Dzieło 
o. Kolbego rozrasta się bardzo szyb-
ko i przed wybuchem II wojny świa-
towej Niepokalanów jest najwięk-
szym ówczesnym klasztorem katoli-
ckim na świecie. W 1930 r. wyjeżdża 
do Nagasaki, gdzie organizuje japoń-

ski Niepokalanów. Po 4 latach na-
kład „Rycerza Niepokalanej” wyno-
sił tam 60 tys. egzemplarzy – tyle, 
ile wszystkich katolików w Nagasaki 
(w całej Japonii było około 100 tys.). 
Na 3 lata przed wojną zostaje wy-
brany gwardianem polskiego Nie-
pokalanowa i z całych sił dba o roz-
wój życia duchowego, powierzonej 
mu wspólnoty zakonnej. Nie ustaje 
też w swojej misji szerzenia miłości 
Boga i bliźniego przez Niepokalaną, 
podejmuje próby założenia radiosta-
cji. Po wybuchu wojny klasztor roz-
tacza opiekę nad wszystkimi potrze-
bującymi, daje schronienie (w tym 
wielu Żydom), pomaga okolicznym 
mieszkańcom. W lutym 1941 zo-
staje aresztowany i osadzony na Pa-
wiaku, a następnie przewieziony do 
Oświęcimia. I tu skromnie i cicho, 
tak że w pierwszej chwili osoby sto-
jące najbliżej na placu apelowym nie 
zorientowały się, z jaką propozycją 
wystąpił o. Maksymilian do komen-
danta obozu, oddaje życie za współ-
więźnia, Franciszka Gajowniczka. 
Idzie za niego do bunkra głodowego, 
gdzie po dwóch tygodniach zostaje 

dobity zastrzykiem fenolu w przed-
dzień święta Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, 14 sierpnia 
1941 r. O. Kolbe miał wtedy 47 lat. 
W październiku 1971 r. zostaje bea-
tyfi kowany przez Pawła VI, a 11 lat 
później ogłoszony świętym przez 
Jana Pawła II. 

Choć św. Maksymilian Maria 
Kolbe jest świętym bez relikwii (jego 
ciało zostało spalone w kremato-
rium), zostawił wiele pism: notatek, 
listów, materiałów do „Rycerza Nie-
pokalanej” i do planowanej książ-
ki. Oto fragment jednego z listów, 
dzięki któremu możemy podgląd-
nąć pragnącą bliskości Boga duszę 
o. Maksymiliana:

„Co do działalności Niepokala-
nowa japońskiego i w ogóle każdego 
Niepokalanowa czy innej placów-
ki mającej na celu zbliżenie dusz do 
Boga, strzeżmy się złudzenia jako-
by owoce działalności zewnętrznej 
wskazywały na wielkość dzieła. Na-
wrócenie i uświęcenie duszy było, 
jest i pozostanie zawsze dziełem Bo-
żej łaski. Ani słowem żywym, ani 
drukiem, ani innym środkiem ze-
wnętrznym bez łaski Bożej nic się 
w tej dziedzinie zdziałać nie może. 
Łaskę zaś i dla siebie, i dla innych 
zdobywa się pokorna modlitwą, 
umartwieniem i wiernością w sp eł-
nianiu swoich zwyczajnych, chociaż-
by najpospolitszych obowiązków. 
Im dusza sama jest do Boga bardziej 
zbliżona, im bardziej jest Bogu miłą, 
im więcej Go kocha i jest przez Nie-
go kochaną, tym skuteczniej dopo-
magać może i innym do otrzymania 
łaski Bożej, tym modlitwa jej łatwiej 
i pełniej jest wysłuchiwana. Stąd też 
Niepokalana – ponieważ bez skazy, 
całkowicie Boża – jest łaski aż pełna 
i wszelkich łask Pośredniczką i dla 
wszelkich innych dusz. Więc od ży-
cia modlitwy, od życia wewnętrzne-
go, od naszego osobistego zbliżenia 
do Niepokalanej, a przez Nią do Ser-
ca Jezusowego zależy jedynie i wy-
łącznie wartość każdego Niepokala-
nowa.

By nam ułatwić działalność dla 
dobra dusz, Pan Bóg dopuszcza róż-
ne krzyżyki. To olbrzymie pole nie-
zliczonych źródeł łask do wykorzy-
stania. Bardzo pożyteczne pomiędzy 
nimi są przykrości doznawane od 
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Świętych obcowanieŚwiętych obcowanie

Świętych obcowanie Wierzę, więc jestem

innych. Z jakąż błogą nadzieją od-
mawiamy wtedy tyle razy w Ojcze 
nasz: »…i odpuść nam nasze winy; 
jako i my odpuszczamy naszym wi-
nowajcom«. To przecież modlitwa 
dana nam przez samego Pana Jezu-
sa. Więc wystarczy całkowite prze-
baczenie win względem nas popeł-
nionych, by uzyskać tytuł do od-
puszczenia win naszych względem 
Boga. Co więc za kłopot byłby, gdy-
byśmy nie mieli nic do odpuszczenia, 
i co za szczęście, gdy nam się przy-
trafi  w ciągu dnia mieć dużo i grub-
szych kawałków do odpuszczenia. 
Natura co prawda wzdryga się przed 
cierpieniem i upokorzeniem, ale 
w świetle wiary jakże one potrzebne 
do oczyszczenia naszej duszy.

Miłość też wzajemna nie polega 
na tym, żeby nam nikt nigdy żad-
nej przykrości nie zrobił, ale na tym, 
abyśmy starali się drugim przykrości 

W Składzie Apostol-
skim wyznajemy 
wiarę w „świętych 

obcowanie”, zwane inaczej ko-
munią świętych. Co rozumiemy 
przez to wyrażenie?

Katechizm Kościoła Katolickie-
go naucza, że pojęcie „ko-
munia świętych” ma dwa 
znaczenia: „komunia w rze-
czach świętych” i „komu-
nia między osobami świętymi” (por. 
KKK 948). Komunia w rzeczach 
świętych oznacza wspólne uczestni-
ctwo wszystkich członków Kościoła 
w tej samej wierze, w sakramentach, 
w charyzmatach i innych darach 
(por. KKK 194). Komunia świętych 
osób oznacza natomiast wspólno-
tę między trzema stanami Kościoła: 
wiernymi na ziemi, duszami zmar-
łych oczekującymi w czyśćcu na peł-
ne zjednoczenie z Bogiem oraz tymi, 
którzy już mają udział w chwale Bo-
żej w niebie (KKK 195).

Komunia wiary wynika z faktu, 
że wszyscy członkowie Kościoła wy-
znają tę samą wiarę, otrzymaną od 
apostołów, komunia sakramentów 
polega zaś na tym, że przez nie wier-
ni jednoczą się z Bogiem i między 

sobą. W sposób szczególny to zjed-
noczenie następuje przez chrzest, 
który wszczepia wiernych we wspól-
notę Kościoła oraz przez Euchary-
stię, która buduje jedność (por. KKK 
949–950). Komunia charyzmatów 
oznacza udzielanie przez Boga po-

szczególnym członkom Kościoła 
różnorakich darów służących dobru 
całej wspólnoty. Takimi charyzma-
tami mogą być między innymi: dar 
jasnego nauczania prawd wiary czy 
dary uzdalniające do wypełniania 
posług w Kościele. 

Inny przykład komunii w rze-
czach świętych to wspólnota posia-
danych dóbr. Katechizm naucza, 
że „wszystko, co posiada prawdzi-
wy chrześcijanin, winien traktować 
jako dobro, które ma wspólnie z in-
nymi” (KKK 952). Szczególnym wy-
razem komunii jest także wzajemna 
miłość, jednocząca chrześcijan (por. 
KKK 953). 

Pojęcie „komunia świętych” do-
tyczy nie tylko rzeczy, lecz również 
osób, którymi są członkowie trzech 

stanów Kościoła. Pierwszą 
grupę stanowią wierni na zie-
mi, drugą – zmarli, którzy 
w czyśćcu oczyszczają się ze 
swoich grzechów popełnio-
nych w ziemskim życiu. Do 
trzeciej należą ci, którzy cie-
szą się szczęściem nieba. Te 
trzy grupy ludzi stanowią jed-
ną wielką rodzinę dzieci Bo-
żych w Chrystusie, gdyż łączą 
się ze sobą we wzajemnej mi-
łości i w jednej chwale Trójcy 
Przenajświętszej (por. KKK 
959). Wszyscy, aczkolwiek w różnym 
stopniu i w różny sposób są złączeni 
w tej samej miłości Boga i bliźniego 
(KKK 954). 

„Świętych obcowanie” pole-
ga więc na tym, że wspólnota Koś-
cioła istnieje nie tylko na ziemi, ale 
przekracza granice śmierci – między 
Kościołem pielgrzymującym na zie-
mi a tymi, którzy „zasnęli w poko-
ju Chrystusowym”, istnieje łączność 
i wzajemne świadczenie sobie do-
bra. Mówimy więc również o łącz-
ności świętych na ziemi ze święty-
mi w czyśćcu i ze świętymi w niebie. 
Wierni na ziemi pozostają w łączno-
ści ze świętymi w niebie. Uroczyście 
wspominamy świętych, wzywamy 
ich pomocy i pośrednictwa u Boga 
oraz naśladujemy w życiu. Oni zaś 
uwielbiają Boga wraz z nami, wsta-

wiają się za nami i proszą 
Boga o nasze zbawienie oraz 
o zbawienie ludzi przebywa-
jących w czyśćcu. Obcowa-

nie ze świętymi w niebie łączy nas 
z Chrystusem jako Źródłem i Głową 
Ludu Bożego (KKK 957). 

Zarówno święci w niebie jak i na 
ziemi łączą się ze zmarłymi w czyść-
cu. Święci w niebie wspomagają ich 
swoja modlitwą, a wierni na zie-
mi odpustami, dobrymi uczynkami 
oraz szczególnie Ofi arą Mszy świę-
tej oraz innymi modlitwami za-
noszonymi do Boga w ich intencji. 
Zmarli zaś w czyśćcu nie mogą już 
ani sp ełniać dobrych uczynków, ani 
modlić się za siebie, ale mogą dzięko-
wać świętym w niebie za pomoc oraz 
okazywać nam wdzięczność poprzez 
swoje modlitwy.

Ks. Józef Kraszewski

nie sprawiać i nabrali wprawy w na-
tychmiastowym i całkowitym prze-
baczeniu wszystkiego, co nas urazi. 
To znoszenie się wzajemne stanowi 
istotę wzajemnej miłości.”

Anna Pasisz
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JJesień życia –esień życia –
rozmyślania o starościrozmyślania o starości

Starość nie radośćWierzę, więc jestem

Starość jest wyzwaniem, 
na które trzeba umieć 
odpowiedzieć.”

(Jan Paweł II)

Nieraz mówi się o starości 
jako o jesieni życia. Jesień to 
okres, w którym dokonuje się 
zbiorów, dzięki którym możli-
we jest przetrwanie zimy. Po-
dobnie jest w okresie starości, 
człowiek zbiera plony tego, co 
zasiał w swoim życiu, wydaje 
takie owoce, jakie zawiązały 

się w jego wiośnie życia. Jak powiada 
przysłowie kto za młodu sadzi drze-
wa będzie mógł na starość zasiadać 
w ich cieniu. Wiadomo, że starość 
jest nieunikniona. Większość z nas 
doczeka się starości, dlatego o lu-
dziach starszych należałoby myśleć 
w kategoriach „my” a nie „oni”. 

Z roku na rok przybywa ludzi 
starszych. Niewątpliwie proces sta-
rzenia się społeczeństwa (szczegól-
nie widoczny w krajach zachod-
nich Europy) staje się problemem 
społecznym. Zatem coraz częściej 
zwraca się na konsekwencje tego 
zjawiska. A jednak na przekór tym 
prawidłowościom obecnych w zmia-
nach demografi cznych, w dzisiej-
szych czasach panuje kult młodości. 
Jednocześnie starość jest postrzega-
na negatywnie, stereotypowo. Z tą 
problematyką wiąże się inna kwe-
stia – postawa wobec seniorów. Na 
przełomie wieków sytuacja spo-
łeczna ludzi starszych uległa zmia-
nie. Kiedyś człowiek w podeszłym 
wieku był bardzo ceniony za wiedzę 
i bogactwo doświadczeń. Obowiązy-
wała zasada, że im dłużej ktoś żyje 
tym bardziej zasługuje na szacunek. 
To właśnie od nich czerpano życio-
wą mądrość. Dzisiaj człowiek starszy 
jest traktowany jako ktoś bezuży-
teczny, żywy przedmiot. Postrze-
gany jest jako ten, który nie nadąża 
za codziennym tempem. Mało tego, 
proponuje się eutanazję jako rozwią-
zanie w trudnych sytuacjach. Se-
niorów dyskryminuje się w wielu 
dziedzinach życia społecznego, nie-
chętnie się ich akceptuje. Nasuwa 
się pytanie dlaczego współczesne, 
„przyprószone siwizną” społeczeń-
stwa nie darzą sympatią ludzi star-
szych? Warto w tym miejscu wspo-

mnieć słowa Jana Pawła II: „czcić lu-
dzi starszych znaczy sp ełniać trojaką 
powinność wobec nich: akceptować 
ich obecność, pomagać im i doceniać 
ich zalety”.

Starość ma pozytywne, jak i nega-
tywne strony. Do negatywnych cech 
można zaliczyć m.in.: dolegliwo-
ści, które są charakterystyczne dla 
tego okresu życia jak np. miażdżyca, 
choroby reumatyczne, osteoporoza, 
stopniowa utrata pamięci. Na pozy-
tywne i czynne przeżywanie staro-
ści wpływa głównie dobry stan zdro-
wia. Zasadniczą pozytywną stroną 
przejścia na emeryturę jest dyspo-
nowanie duża ilością wolnego czasu. 
Na tym etapie życia jest czas, by za-
jąć się tym, co wcześniej było zanie-
chane, odkładane. Każdy okres ży-
cia stawia przed człowiekiem pewne 
wymagania, zadania. Okres starości 
bynajmniej nie zwalnia od obowiąz-
ku pracy nad sobą. Zawsze można 
coś zmienić, polepszyć, w dalszym 
ciągu realizować się. W wieku po-
deszłym też wypełnia się pewną mi-
sję. Ludzie starsi mają do sp ełnienia 
określone posłannictwo w kościele. 
Przede wszystkim troszczą się o wy-
chowanie swoich wnuków w wie-
rze chrześcijańskiej np. uczestnicząc 
z nimi w praktykach religijnych, 
opowiadając biblijne historie, ucząc 
podstaw wiary; angażując się w życie 
parafi i m.in.: uczestnicząc w stowa-
rzyszeniach czy ruchach religijnych, 

prowadząc katechezy. Wycofanie się 
z życia zawodowego stwarza szan-
se na bycie bliżej Boga, aby Jemu po-
święcać więcej czasu. Niewątpliwie 
dla ludzi starszych praktyki religijne 
odgrywają duże znaczenie. Najmniej 
widoczna, a najbardziej owocna jest 
ich modlitwa, która częst o jest po-
wiązana z ich cierpieniami i choro-
bami, stanowi bardzo istotny asp ekt 
duchowości osób starszych.

Przez całe swoje życie człowiek 
musi uczyć się pokory wobec tego 
wszystkiego, co Bóg mu zsyła i cze-
go od niego oczekuje. Taka postawa 
człowieka pozwoli na przyjęcie sta-
rości z wdzięcznością, ze wszystkim 
co ona niesie oraz na zaakceptowa-
nie starości jako końcowej wędrów-
ki na ziemi i powitanie jej jako bez-
pośredniej zapowiedzi życia przy-
szłego. Akceptacja nie jest łatwym 
zadaniem do zrealizowania. Czło-
wiekowi starszemu towarzyszy lęk 
przed samotnością, cierpieniem czy 
obłożną chorobą. Coraz częściej bra-
kuje właściwego słowa, które gdzieś 
umknęło, mylą się imiona czy daty. 
Ludzi starszych traktuje się jako sp e-
cjalną kategorię społeczną, która jest 
postrzegana jako nieistotna, margi-
nalna, znajdującą się na obrzeżach 
życia społecznego. A przecież starość 
stanowi przedłużenie okresu młodo-
ści i wieku dojrzałego. Współczesne 
społeczeństwo zapomniało o roli lu-
dzi starszych. A właśnie to oni stoją 
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Wychowanie zróżnicowane Wierzę, więc jestem

Chyba każdy rodzic, który ma 
syna i córkę, przeżył w swo-
im życiu chwile zdziwienia, 

kiedy pytał sam siebie: „Skąd on/
ona to ma? Dlaczego tak się zacho-
wuje? Skąd wie, że tak zachowują 
się chłopcy/dziewczynki, skoro tata 
albo mama nigdy tak się nie zacho-
wywali?” Mama, która nigdy się nie 
maluje, ze zdziwieniem patrzy na 
córkę, która fl amastrami maluje pa-
znokcie albo godzinami przegląda 
się w lustrze. Tata, który chce wy-
chować syna na pacyfi stę, stwierdza, 
że nie wiedzieć czemu chwyta on za 
pierwszy lepszy kij i próbuje z niego 
strzelać.

Chyba każdy rodzic, który ma 
syna i córkę, ma pewność co do 
tego, że chłopcy różnią się od dziew-
czynek, a mężczyźni od kobiet. To 
prawda dosyć oczywista, ale jak się 
okazuje nie dla wszystkich – coraz 
większą popularność zyskują kie-
runki fi lozofi czne i nauki z pogra-
nicza antropologii, z których wyni-
ka, że płeć jest wytworem li i jedy-
nie kulturowym – owszem, istnieją 
różnice fi zyczne – temu nie da się za-
przeczyć – ale zachowania wynikają 
z wzorców wdrukowanych w proce-

sie wychowania. Przeczą temu jed-
nak zarówno badania naukowe, jak 
i doświadczenie – rodzimy się męż-
czyznami lub kobietami i reperkusje 
tego są bardzo daleko idące.

Do lat 50. XX wieku w świe-
cie dominował zróżnicowany mo-
del edukacji – chłopcy i dziewczęta 
uczyli się oddzielnie. Później, z róż-
nych powodów – pod hasłem wy-
równywania szans, przełamywa-
nia stereotypów lub ze względów 
ekonomicznych coraz bardziej po-
wszechny stał się model koedukacyj-
ny – do tego stopnia, że bardzo szyb-
ko uznano go za najlepszy i jedynie 
słuszny, nie dając praktycznie rodzi-
com prawa wyboru, do jakiej szkoły 
będzie chodziło ich dziecko. Odbyło 
się to bez żadnych badań naukowych 
i programów pilotażowych, a za ar-
gumenty służyły częst o jednostkowe 
opinie, oparte na emocjach.

Tymczasem w ostatnich latach 
coraz częściej mówi się o korzyściach 
płynących z edukacji zróżnicowanej 
ze względu na płeć, a opinie te wy-
nikają nie tylko z doświadczeń, ale 
z badań naukowych, prowadzonych 
na różnych płaszczyznach.

na straży tradycji, wartości, pamięci 
zbiorowej. Elementy te są niezbęd-
ne dla prawidłowego kształtowania 
tożsamości młodego człowieka. Brak 
tych asp ektów powoduje, że czło-
wiek nie ma punktów odniesienia 
w kreowaniu koncepcji własnego „ja”. 

Pozytywny obraz starości został 
ukazany w Piśmie Świętym, dlatego 
powinno ono stać się główną inspi-
racją dla postrzegania starości. Sta-
rość jest określana jako znak Boże-
go błogosławieństwa. Ponadto jest 
utożsamiana z mądrością i władzą. 
Bóg obiecuje w Piśmie Świętym dłu-
gie życie temu, kto będzie czcić swo-
ich rodziców. Zarówno w Starym, 
jak i Nowym Test amencie pojawia-

ją się postacie, które właśnie w wieku 
podeszłym odegrały bardzo ważną 
misję w planach Bogach. Współdzia-
łanie z Bogiem tych osób np. Abra-
hama, Sary, Mojżesza, Zachariasza, 
Elżbiety dowodzi, że wiek nie ma 
znaczenia.

Dziś obserwujemy odejście od 
obrazu ludzi starszych przedsta-
wionych na biblijnych kartach. To 
od naszego pokolenia zależy, czy 
zmiana sposobu postrzegania osób 
starszych ulegnie poprawie. Warto 
o tym pomyśleć już teraz, tym bar-
dziej że większość z nas doczeka się 
starości.

AnnaWilk

Okazuje się bowiem, że 
różnice fi zyczne między 
chłopcami i dziewczętami 
sięgają bardzo daleko i mają 
– lub powinny mieć – okre-
ślone skutki dla procesu wy-
chowania. Chłopcy np. mają 
nieco inaczej zbudowane 
ucho, dlatego słyszą nieco go-
rzej niż dziewczynki, szcze-
gólnie w zakresie wysokich 
dźwięków. Dlatego potrzebu-
ją głośniejszych i krótszych ko-
munikatów. Potrzebują rów-
nież ostrzejszego światła, co wynika 
z budowy ich oka. Ich układ nerwo-
wy i gospodarka hormonalna dzia-
łają w taki sposób, że lepiej czują się 
w sytuacjach rywalizacji, podczas 
gdy dziewczęta wolą współdziałanie.

Badania przeprowadzone w Au-
stralii, Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych na kilkudziesię-
ciu tysiącach absolwentów różnych 
szkół wykazały, że absolwenci szkół 
zróżnicowanych ze względu na płeć 
osiągają lepsze wyniki w nauce, są 
pewni siebie, a dziewczęta częściej 
wybierają techniczne kierunki stu-
diów. Pokazuje to, że w tego typu 
szkołach łatwiej o zindywidualizo-
wane podejście do ucznia, a także – 
wbrew obiegowym opiniom – prze-
łamywanie stereotypów.

Polska szkoła póki co działa w sy-
stemie koedukacji i nie mamy – jako 
rodzice dużej możliwości wyboru. 
Warto jednak w codzienności pa-
miętać, że chłopcy to nie dziewczyn-
ki – ułatwi to życie zarówno dzie-
ciom, jak i rodzicom. Nie będziemy 
przerażać się tym, że chłopcy muszą 
się czasem szturchać między sobą 
i nie są w stanie usiedzieć 5 minut 
w jednym miejscu, a niejednokrot-
nie naprawdę nie słyszą, co mówi do 
nich mama. Dziewczynki potrzebu-
ją więcej łagodności i kiedy mówimy 
do nich głośno i ostro, mogą poczuć 
się karcone. Warto pamiętać rów-
nież o tym, że mężczyźni różnią się 
od kobiet i może udałoby się wtedy 
uniknąć wielu nieporozumień. Je-
steśmy równi, ale różni i dzięki temu 
możemy się doskonale uzupełniać.

Maria Kowalska

JJaś to nie Małgosia,aś to nie Małgosia,
czyli chłopcy różnią się od dziewczynekczyli chłopcy różnią się od dziewczynek
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Wierzę, więc jestem

PaństwowyPaństwowy

zamachzamach

Notoryczna praktyka 
ukazywania w do-
minujących mediach 

środowiska rodzinnego jako 
siedliska patologii, skrupu-
latne nagłaśnianie wszelkich 
przejawów faktycznej bądź 
rzekomej „przemocy domo-
wej” okazały się długim pre-
ludium do zuchwałego zama-
chu na tradycyjny porządek 
społeczny. Przefarbowanym 
na socjaldemokratów i libe-
rałów eurosocjalistom uda-

ło się wprowadzić szeroko kryty-
kowaną nowelizację ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Wejdzie ona w życie z początkiem 
sierpnia, gdyż podpisał ją kilka tygo-
dni temu p.o. prezydenta Bronisław 
Komorowski. Walka z przemocą to 
bardzo szczytnie brzmiące hasło, 
jednak pod komunałami o zapobie-
ganiu patologiom kryje się w niej le-
ninowska myśl: „Dajcie mi pierwsze 
lata dzie cka, a będzie ono moje na 
zawsze”. Świadczą o tym dobitnie 
przykłady państw zachodnich.

W postaci zmienionych przepi-
sów ustawy, państwo dało do ręki 
urzędnikom olbrzymią władzę nad 
rodziną, włącznie z możliwością od-
dzielania dzieci od rodziców. Pod 
wpływem fali krytyki ze strony or-
ganizacji rodzinnych i katolickich 
niektóre sformułowania nowelizacji 
w trakcie prac parlamentarnych zła-
godzono (decyzję o odebraniu dzie-
cka rodzicom urzędnik będzie mógł 
podjąć nie samodzielnie, jak pierwot-
nie planowano, lecz w porozumie-
niu z policjantem i lekarzem, a sąd 
rodzinny będzie musiał wydać roz-
strzygający werdykt w ciągu 24 go-
dzin). Jednak diabeł tkwi w duchu 
ustawy, towarzyszących jej przepi-
sach oraz  praktyce stosowania bar-
dzo podobnego prawa w krajach za-
chodnich, gdzie już wiele lat temu 
zakazano rodzicom stosowania 
przysłowiowych klapsów.

Wychowanie non grata
Publicysta Rafał Ziemkiewicz 

ustawę autorstwa posłów PO i SLD 
nazwał na swoim blogu „zamordy-
zmem, na jaki w walce z polską ro-
dziną, tradycją i religią nie ważyli 
się nawet komuniści”. Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej broni no-
welizacji, powołując się na sondaż 
OBOP, zgodnie z którym do przy-
padków przemocy dochodzi niemal 
w połowie polskich domów. Otóż, 
jeśli przyjąć za kryterium defi nicję 
przytoczoną w opublikowanym na 
stronach MPiPS Poradniku pracow-
nika socjalnego, są to dane aż dwu-
krotnie niedoszacowane! Co tam 
czytamy? Interwencji urzędników 
wymagać będzie na przykład „za-
wstydzanie, narzucanie własnych 
poglądów, ciągłe krytykowanie, kon-
trolowanie, ograniczanie kontaktów, 
krytykowanie zachowań seksual-
nych”. Mówiąc w skrócie, rodzice 
mogą zostać pozbawieni opieki nad 
własnymi dziećmi, gdy tylko spróbu-
ją je wychowywać – zgodnie z włas-
nymi przekonaniami i doświadcze-
niem. 

„Gość Niedzielny” przytacza 
przykład siedemnastolatki z Prze-
worska, skierowanej do domu dzie c-
ka po zgłoszeniu przez nią samą pra-
cownikom pomocy społecznej, że 
rodzice stosują wobec niej psychicz-
ną przemoc. Domowy „terror” po-
legał na braku zgody, by dziewczy-
na zamieszkała ze swoim chłopa-
kiem. Tygodnik zwraca uwagę na 
przykład „postępowej” Szwecji, gdzie 
sądy w podobnych przypadkach nie-
mal automatycznie orzekają na nie-
korzyść rodziców. W kraju liczącym 
9,3 miliona obywateli tylko w cią-
gu jednego roku urzędnicy dopro-

wadzili do oddzielenia od rodzin aż 
20 tysięcy dzieci! 

Co nas zatem czeka? Sięgnijmy 
ponownie do blogu Rafała Ziemkie-
wicza, który niezwykle obrazowo 
opisał rysującą się persp ektywę:

„Dajmy na to, informatorzy do-
noszą: niedziela, rodzice zmusili 
dziecko do pójścia do kościoła, a po-
tem przy rodzinie kazali wstać od 
obiadu i umyć przed jedzeniem ręce 
(narzucanie poglądów, krytykowa-
nie, zawstydzanie). Poniedziałek − 
ojciec (przepraszam, rodzic B, tak się 
to obecnie nazywa w krajach postę-
powych, żeby nie dyskryminować 
»rodziców« jednopłciowych) nakrył 
dziecko na onanizmie i zabronił to 
robić (krytykowanie zachowań sek-
sualnych). Wtorek – rodzic A zabra-
ła dziecko ze szkoły wcześniej, pod 
pretekstem, że ma jakieś sprawy 
(ograniczenie kontaktów). Sami 
Państwo widzicie, że z telefonem po 
brygadę antyterrorystyczną nie bę-
dzie trzeba czekać nawet do piąt-
ku…”.

Jak państwo może rozbić rodzinę 
W maju br. przebywała w Pol-

sce Ruby Harrold-Claesson, szwedz-
ka prawniczka, która przybyła tu by 
ostrzec przed katastrofalnymi skut-
kami lekkomyślnego odbierania ro-
dzicom ich dzieci i przekazywa-
nia ich ośrodkom opieki społecznej 
Przewodnicząca Skandynawskiego 
Komitetu Praw Człowieka spotkała 
się w Warszawie z przedstawicielami 
organizacji rodzinnych. Kierowany 
przez nią Komitet działa od 1996 r., 
a do jego powołania przyczyniły się 
liczne przypadki łamania praw ro-
dziców oraz ich dzieci przez instan-
cje państwa, uzurpujące sobie prawo 
do wszechwładnego decydowania 
o losie obywateli. Szwedka zazna-
cza, że działania takie są skutkiem 
obowiązującej w jej kraju od 1979 
roku ustawy o zakazie bicia dzieci. 
Miała ona je chronić przed przemo-
cą, a doprowadziła w istocie do głę-
bokich urazów, które dotykają naj-
młodszych i ich rodziny. Wielokrot-

kwartalnik7-zwiastun.indb   14 2010-08-20   19:34:12



15 Kwartalnik Parafi alny (nr III) wrzesień–październik–listopad 2010

Kto chce zniszczyć rodzinę?

15 Kwartalnik Parafi alny (nr II) czerwiec–lipiec–sierpień 2010

Wierzę, więc jestem

na rodzinęna rodzinę

nie rząd w Sztokholmie był przez 
swych obywateli (domagających się 
oddania bezzasadnie odebranych 
dzieci) pozywany do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i ska-
zywany na wysokie grzywny. Jed-
nak, jak zaznaczyła szefowa SKPC, 
żaden werdykt nie jest w stanie na-
prawić ran i urazów zadanych mło-
dym ludziom. Skutkiem szwedzkiej 
ustawy jest nagminna kryminaliza-
cja normalnych rodziców, destrukcja 
procesu wychowawczego i poważ-
ne zaburzenia u osób, które prze-
szły przez ten brutalny eksp eryment 
społeczny. Harrold-Claesson  przy-
toczyła m.in. historię opisaną przez 
Ewę Nowacką, emigrantkę z Polski 
w książce pt. Złota Klatka. Władze 

odebrały kobiecie i jej mężowi dzie-
cko, ponieważ bawiąc się spadło ze 
stołu i konieczna była pomoc lekar-
ska. W myśl prawa wprowadzonego 
przez ustawę z 1979 r., wraz z mężem 
– jako rodzice – stali się oni pierw-
szymi podejrzanymi o przemoc. 
Wypadek ten przekreślił ich rodzin-
ne szczęście. 

Sprawy dotyczące tzw. przemocy 
w rodzinie mają w Szwecji podtekst 
fi nansowy. Jeśli bowiem sąd admi-
nistracyjny orzeknie o odebraniu im 
dzieci, dodatki rodzinne przechodzą 
na ośrodki opiekuńcze. Sumy jaki-
mi w ten sposób dysponują te pla-
cówki są gigantyczne i dochodzą do 
365 tys. euro rocznie na jedno dziec-
ko. Nie oznacza to bezpieczeństwa 
podopiecznych, którzy padają tam 
ofi arami molest owania psychiczne-
go, fi zycznego a niekiedy także sek-
sualnego. Z drugiej strony, rodzice 
pozbawieni dzieci i dodatków ro-
dzinnych nie mają częst o pieniędzy 
na opłacenie swych domów, stają się 
bezdomnymi i bezpowrotnie tra-
cą szansę na odzyskanie swych po-
ciech. Do podobnych przypadków 
dochodzi również w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie urzędnicy wynagradzani 
są w zależności od liczby interwencji 
podejmowanych w rodzinach. 

Wielka cisza w mainstreamie
Brzmi to kuriozalnie, jednakże 

zapisy nowelizacji uchwalonej i za-
twierdzonej w Polsce pozostawiają 
tak szerokie pole interpretacji, że 
pod byle pretekstem będzie można 
na podstawie starej-nowej ustawy 
dyskredytować domową władzę nie-
lubianych sąsiadów, niepokornych 
wobec lokalnej władzy mieszkań-
ców, politycznych rywali, czy choć-
by – w ramach tzw. czarnego PR-u – 
biznesowych konkurentów. Na pod-
stawie anonimowego nawet donosu 
urzędnicy założą oskarżanym ro-
dzicom teczkę i będą wypytywać 
ich dzieci, czy nie są zmuszane do 
postępowania niezgodnego ze swo-
ją wolą. Ba, wszechwiedzący urzęd-

nik nie musi nawet czekać, aż rodzic 
podniesie głos na niesforną pociechę. 
Wystarczy „nabranie podejrzenia, 
że w rodzinie dochodzi bądź może 
dojść w przyszłości do jakiejś formy 
przemocy wobec dziecka (sic!)”.

Na socjalistycznej z ducha usta-
wie nie mogłaby nie skorzystać rów-
nież rosnąca z miesiąca na miesiąc ar-
mia urzędników III RP. Nowelizacja 
wprowadzi (jakim kosztem?) „koor-
dynatorów wojewódzkich”, w każ-
dej gminie utworzone zostaną nato-
miast „zespoły interdyscyplinarne”. 
W skład każdego z nich wejdzie, na 
przykład, pracownik socjalny, przed-
stawiciel służby zdrowia, policjant 
i reprezentant „organizacji pozarzą-
dowych” (których?). To oni będą 
czuwać, by nadgorliwy ojciec nie wy-
mierzył bezkarnie nieposłusznemu 
dziecku klapsa, czy też nie uniemoż-
liwił nastoletniej córce narkotykowej 
bądź seksualnej inicjacji na dyskote-
ce.

Czy taki gwałt na tradycyj-
nym porządku społecznym mógłby 
przejść w „demokratycznym pań-
stwie prawa” bez echa? Cóż za nie-
spodzianka! Niezależni dziennika-
rze mediów tzw. głównego nurtu, 
tak przecież wrażliwi na łamanie 
swobód obywatelskich, bynajmniej 

nie zatrzęśli się z oburzenia. 
Zagrożenia dla wolności, de-
mokracji, pokoju na Bliskim 
Wschodzie i globalnego kli-
matu wolą oni wciąż upatry-
wać w papierowym „reżimie 
Kaczyńskich”, mimo, że ten 
dawno już przeistoczył się 
w pluszową opozycję.

Dzieci upaństwowione
Absurdalne pomysły na 

ukrócenie władzy rodziciel-
skiej doskonale korespondują 
z rządowymi planami wprowadze-
nia przymusu przedszkolnego już 
dla trzylatków. Miałoby się to doko-
nać w najbliższych latach, w myśl za-
lecenia Komisji Europejskiej, wyma-
gającej od krajów Unii objęcia kura-
telą przedszkolną 95 procent dzieci 
od lat trzech w ciągu najbliższej de-
kady. Jak na razie, Polakom bardzo 
daleko do ideału europejskiej normy. 
I to nie tylko z powodu chronicznego 
braku miejsc w przedszkolach. Wolą 
po prostu – dopóki to możliwe – wy-
chowywać swe dzieci pod okiem ma-
tek, ojców, dziadków i babć.

Ale ponieważ od czegoś trzeba 
zacząć, rodzime ministerstwo edu-
kacji postanowiło nie tak dawno 
wydać ok. 750 tys. złotych, by skło-
nić producentów popularnych se-
riali telewizyjnych do umieszczenia 
w fabułach fi lmowych tasiemców 
zachęt do posyłania w przedszkol-
ne progi pięciolatków. Renata Rop-
ska, sp ecjalistka ds. reklamy, za-
chwalając dobrodziejstwa propagan-
dy w nowym opakowaniu, tłumaczy 
w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, 
że w oczach wielbicielek serialu M 
jak Miłość Hanka Mostowiakowa 
to większy autorytet niż szefowa re-
sortu edukacji: „Minister dla takich 
matek jest urzędnikiem, jest bardziej 
odległy, dlatego mniej wiarygodny. 
I widocznie minister Hall zdaje so-
bie z tego sprawę.”

RM/„Polonia Christiana”
www.poloniachristiana.pl

Dziękujemy bardzo za udostępnie-
nie i możliwość publikacji Redakcji „Po-
lonia Christiana” i autorowi artykułu.
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Kobieca mistyka codziennościWierzę, więc jestem

Kobieca mistyka Kobieca mistyka 
codzienności, cz. IIIcodzienności, cz. III

Nigdy dotąd tak wiele 
nie pisało się o eko-
logii, nigdy wcześ-

niej ekologia nie była najmod-
niej ubraną panią obgadywa-
ną przez większość kobiecych 
programów – zzwłaszcza 
przedpołudniowych. Podczas 
jednego z nich w TVP2 gosz-
czono światowej sławy aktor-
kę – Polkę, która na swojej 
stronie internetowej krok po 
kroku pokazuje, jak myje opa-
kowania po jogurtach, pusz-

ki i butelki po sokach, by następnie 
wrzucić je do odpowiedniego worka. 
Oczywiście w rękawiczkach, w ma-
kijażu i z zachęcającym uśmiechem 
promuje recykling, zakręcanie wody 
podczas mycia zębów i gaszenie nie-
potrzebnego światła. I nie byłoby 
w tym nic zastanawiającego, gdyby 
ta sama aktorka nie miała przykle-
jonych plastrów antykoncepcyjnych 
na ramieniu…

Udowodniono, że hormony żeń-
skie zawarte w pigułkach, zastrzy-
kach czy plastrach po przejściu jak 
tornado przez organizm kobiety wy-
dalone zostają w niezmienionej bu-
dowie do środowiska wodnego a na-
stępnie trafi ają do rzek, jezior, mórz 
i oceanów zabójczo wpływając na 
osobniki męskie różnych gatun-
ków. Aligatory wegetujące na Flo-
rydzie wg uczonych nie rozmnaża-
ją się, ponieważ samce mają jedynie 
szczątkowe narządy płciowe – aż 
czterokrotnie mniejsze! Podobne de-
formacje narządów płciowych wy-
kryto też u ryb – jesiotrów. Wiele 
z nich wytwarza tak mało test oste-
ronu, męskiego hormonu płciowego, 
że są niezdolne do przedłużenia ga-
tunku. Estrogeny pochodzące z an-
tykoncepcji hormonalnej niszczą na-
turalne środowisko kobiecego orga-
nizmu jak i środowisko, w którym 
sama żyje. 

Szwajcarska Agencja ds. Pro-
duktów Leczniczych Swissmedic 
potwierdziła, że przyczyną zgonu 
nastolatki, która zmarła 22 grud-
nia ub. r. była zatorowość płucna 
spowodowana stosowaniem anty-

koncepcji hormonalnej. 17-letnia 
pacjentka zmarła po miesiącu przyj-
mowania pigułki antykoncepcyjnej 
typu antyandrogennego (Dianett e, 
Diana-35). O takich przypadkach 
głośno, ale jak na razie tylko w Inter-
necie.

W krakowskich szpitalach na 
ginekologii coraz więcej poronień 
i pierwsze pytanie, jakie zadaje le-
karz: „Stosowała pani antykoncep-
cję?”. Niest ety, rzadko pada odpo-
wiedź przecząca a jeśli para nie ma 
sobie nic do zarzucenia otrzymuje 
lekarską diagnozę: „Zanieczyszczo-
ne środowisko, jedzenie. Selekcja na-
turalna” (okropne i bezduszne słowa, 
choć prawdziwe).

A co dzieje się z nowym życiem 
poczętym mimo „nowoczesnych” 
wysiłków i rozwijającym się w zabu-
rzonej gospodarce hormonalnej swej 
mamy. Znane są przypadki dzieci 
urodzonych z wadą serca, które na 
początku swego rozwoju karmio-
ne były potężną dawką estrogenów, 
jakie ich mama brała nie wiedząc 
o maleństwie pod sercem. Czy to 
brak wiedzy, czy brak chęci by prze-
czytać dogłębnie ulotkę?

Wróćmy do ekologii. Jeśli obec-
nie fi rmy kosmetyczne prześcigają 
się w pomyśle na jak najbardziej na-
turalne składniki w kremach, szam-
ponach, balsamach, jeśli w każ-
dym supermarkecie mamy stoisko 
ze zdrową żywnością a czasopisma 
dla rodziców fi nansowane są przez 
fi rmy od ekologicznych słoiczków 
to dlaczego w przychodniach zdro-
wia nie ma plakatów, gablot czy ulo-
tek o ekologicznym planowaniu ro-
dziny? Warto przypatrzeć się czy-
im długopisem ginekolog wypisuje 
recepty, jaka fi rma sponsorowała 
notatniki, kalendarze, plakaty we-
wnątrz gabinetu i wszystko jasne. 
Przekaz wiedzy lekarza o najnow-
szych metodach NPR może być 
zniechęcający, bo na naturze się nie 
zarabia, dlatego dobrze jest poszukać 
przychodni Pro Life, gdzie pracują le-
karze służący życiu – fachowcy od 
ekologii seksu – i nie wypisują środ-

ków poronnych czy antykoncepcyj-
nych, które czynią z kobiety stałą 
i chorą pacjentkę.

Na seksualnym bałaganie dobrze 
się zarabia, ale i żyje się na śmietni-
sku rozkładu i rozpadu człowieka, 
bo niszcząc płodność zapomina się 
czym miłosny akt był na początku 
stworzenia.

Ciekawe kto dzisiaj potrafi ł-
by pięknie powiedzieć o harmonii 
współżycia wobec karykatury seksu 
w fi lmach, prasie i tzw. poradnikach. 
Obrazy zjednoczenia kobiety i męż-
czyzny, jakie w sobie nosimy malo-
wane są przez to, co gdzieś zobaczy-
my – nawet przypadkiem, dlatego 
należy nam szczególnie pielęgnować 
obraz jedności wypisany w Biblii 
i przywrócić do życia tak wyśmiewa-
ny wstyd. Spuścić wzrok, zaczerwie-
nić się, odwrócić, przełączyć kanał, 
wyrwać stronę z gazety, przerwać 
rozmowę, by biło w nas serce czyste. 
Pomocną dłoń poda nam roztrop-
ność, ta mądrość przewidywania, 
którą zdobywa się z uporem, która 
podpowiada, by przeczytać recenzje 
przed pójściem do kina, czy zajrzeć 
do programu przed chwyceniem pi-
lota. A obraz harmonii współżycia 
warto malować pewnym chrześci-
jańskim pędzlem, który od dwóch 
tysięcy lat na pewno jest EKO!

Seks po chrześcijańsku – 
Mariola i Piotr Wołochowicz

Beata Mądra
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I zgorszył się sąsiad…I zgorszył się sąsiad…

I zgorszył się sąsiad… Wierzę, więc jestem

Niedzielny słoneczny pora-
nek, pośpiesznie wieszam 
pranie – pieluchy, śpiochy, 

śliniaki, stos skarpetek – dzieci jesz-
cze śpią, więc upajam się nieprze-
rwaną pracą… aż do krzyków zza 
ogrodzenia: „W niedzielę wieszać 
pranie! Co to jest?”. Miłe powitanie 
sąsiada przyjmuję z uśmiechem, ale 
myśli tak głośne, że sąsiad raz jesz-
cze odwraca się w moją stronę i wy-
machuje rękami. Biedny starszy pan 
wraca z Kościoła uświęcony a tu ta-
kie zgorszenie…

Przed kilku laty i ja dziwiłam się, 
gdy ktoś prasował w niedzielę czy ro-
bił zakupy, a pranie, nawet mi do gło-
wy nie przyszło, że można wieszać 
w Dzień Boży. Wiele się zmienia, oj 
wiele, zwłaszcza, że coraz mniej gor-
szy (to, co powinno) – mieszkanie 
przed ślubem kuzynki, przekleń-
stwa kolegów pod Kościołem, czy 
kolejny konkubin ciotki. Co z tego, 
że świątynie pełne są eleganckich 
i szykownych wiernych, skoro dusze 

zagłodzone w łachmanach na Ucztę 
przychodzą i chleba nie biorą… Jesz-
cze pamiętam, jak Komunia trwała 
dłużej niż kazanie i było wstyd, że 
wszyscy idą a ktoś zostaje w ławce. 

Obecnie nastąpiło totalne po-
mieszanie pojęć. Kłaniają się poli-
tycy europejskiej damie o zacnym 
imieniu „Tolerancja” i pod groźbą 
tortur u „Matki Unii” zabrania się 
krytykowania wszystkiego, co nale-
ży do tzw. norm Wspólnoty. 

„Wasza mowa niech będzie tak, 
tak; nie, nie.”

Hola, Hola! My też mamy swo-
je normy i to wypalone na dwóch 
kamiennych tablicach. A milcze-
nie wobec współczesnych zgorszeń 
może być odczytywane jako jedno-
znaczne ze zgodą na ich obecność, 
dlatego trzeba nam odważnej reakcji 
w swoich środowiskach. Jedno „nie” 
czy „uważam inaczej” staje się po-
twierdzeniem wierności Bogu i sobie 
samemu. 

„Po owocach ich poznacie”
Petycje wysyłane interneto-

wo, które dostajemy od znajomych 
warto czytać, warto się podpisywać 
z armią tych, którzy się wciąż gorszą, 
dziwią, nie zgadzają na obscenicz-
ność w Europie, gdzie grzech staje 
się czymś normalnym a cnota powo-
dem do śmiechu. 

„Zło dobrem zwyciężaj.”
Na narzekanie odpowiadaj do-

brym przykładem. Powtarzaj tyl-
ko budujące historie, świadectwa, by 
w codziennych rozmowach więcej 
było nadziei niż smutku.

A na ukąszenia sąsiada najlepszy 
jest okład z melisy i dobrej muzyki.

Beata Mądra 
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Tragiczny 17 wrześniaNaród i historia

17 września17 września

Na mocy tajnego pro-
tokołu do paktu 
Ribbentrop-Moło-

tow z dnia 23 sierpnia 1939 
roku, ZSRR zobowiązał się do 
zbrojnego wystąpienia prze-
ciw Polsce w sytuacji, gdyby 
III Rzesza znalazła się w sta-
nie wojny z Polską. Ofi cjal-
ny pretekst agresji był zawar-
ty w przekazanej o godzinie 
3.00 w nocy 17 września przez 
zastępcę Ludowego Komisa-
rza (ministra) Spraw Zagra-

nicznych Potiomkina ambasadorowi 
Grzybowskiemu nocie dyplomatycz-
nej: zamieszczono tam niezgodnie 
z prawdą oświadczenie o rozpadzie 
państwa polskiego, ucieczce rzą-
du polskiego, konieczności ochro-
ny mienia i życia zamieszkujących 
wschodnie tereny polskie Ukraiń-
ców i Białorusinów oraz uwalnianiu 
ludu polskiego od toczącej się na te-
renach Polski wojny.

Dokument stwierdzał, że w obli-
czu rozpadu państwa polskiego 
i ucieczki jego władz, układy między 
ZSRR a Polską są nieważne. 

Wkroczenie Armii Czerwonej 
na wschodnie tereny Polski ozna-
czało koniec złudzeń o stawianiu 
oporu Niemcom, o wygraniu ba-
talii wrześniowej. 17 września 1939 
roku, Armia Czerwona bez wypo-
wiedzenia wojny zaatakowała Pol-
skę. Związek Radziecki złamał pakt 
o nieagresji, który miał obowiązy-
wać do końca 1945  r. Dzień inwazji 
Armii Czerwonej na Polskę był tak-
że chwilą kiedy polskie ziemie opuś-
ciły legalne władze Rzeczpospoli-
tej. 17 września po naradzie odbytej 
z przedstawicielami polskiego rzą-
du, Marszałek Edward Rydz-Śmigły 
wydał w Kutach tak zwaną dyrekty-
wę ogólną – Sowiety wkroczyły, na-
kazuję ogólne wycofanie na Rumu-
nię i Węgry najkrótszymi drogami. 
Z bolszewikami nie walczyć, chyba 
w razie natarcia z ich strony lub pró-
by rozbrojenia oddziałów. Miasta do 
których podejdą bolszewicy, powin-
ny z nimi pertraktować w sprawie 
wyjścia garnizonów do Węgier i Ru-
munii – Dzień po wkroczeniu Armii 
Czerwonej na tereny Polskie rządy 
w Moskwie i Berlinie wydały wspól-
ne oświadczenie, w którym przed-

stawiały swoje wojska, jako obroń-
ców ładu: „celem tych sił jest przy-
wrócenie pokoju i ładu w Polsce na 
skutek załamania się państwa pol-
skiego oraz dopomożenie ludności 
polskiej do odbudowania warunków 
swego istnienia politycznego”. Rosja-
nie zaatakowali o 6.00 rano. Propa-
ganda sowiecka określała agresję na 
Polskę jako „wyprawę wyzwoleń-
czą” w obronie „ludności zachod-
niej Ukrainy i zachodniej Białorusi”. 
Wojska radzieckie uderzyły na Pol-
skę w dwóch ugrupowaniach: z pół-
nocy jako Front Białoruski w sile 
60  tys. żołnierzy, z południa jako 
Front Ukraiński w sile 250 tys. żoł-
nierzy. Polskie oddziały wycofywa-
ły się, niektórym udawało się wydo-
stać na Litwę. Bitwa o Wilno była 
dla Rosjan krwawą lekcją. Polscy 

obrońcy zadali łącznie straty wy-
noszące 800 zabitych i 22 czołgi. Na 
południu kraju opór trwał na Woły-
niu, Podolu, Polesiu. Polacy byli roz-
proszeni, wycofywali się na zachód 
i o stworzeniu jednolitej obrony nie 
można już było mówić. Wkrótce po 
zakończeniu działań wojennych roz-
poczęły się aresztowania i wywózki. 
W ich wyniku jak się szacuje 1,5 mi-
liona osób najczęściej narodowości 
polskiej trafi ło do niezliczonych wię-
zień, obozów i miejsc przymusowego 
osiedlania. Trzon polskiego korpusu 
ofi cerskiego i inteligencji, który zna-
lazł się na ziemiach zajętych przez 
Armię Czerwoną został umiesz-
czony w trzech obozach: w Koziel-
sku, Starobielsku i Ostaszkowie. 
W starciach z Armią Czerwoną zgi-
nęło ok. 2,5 tys. polskich żołnierzy, 
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1939 r.1939 r.

a ok. 20 tys. było rannych i zaginio-
nych. Do niewoli sowieckiej dostało 
się ok. 200 tys. żołnierzy, w tym po-
nad 10 tys. ofi cerów. Straty wojsk so-
wieckich wynosiły ok. 3 tys. zbitych 
i 6–7  tys. rannych. Wkraczająca na 
ziemie Rzeczpospolitej Armia Czer-
wona zachowywała się równie be-
stialsko jak wojsko niemieckie. Przy-
kładów zbrodni popełnionych na 
polskich wojskowych, policjantach 
i cywilach jest wiele, m.in. W Grod-
nie po zajęciu miasta Sowieci wy-
mordowali ponad 300 jego obroń-
ców, na Polesiu 150 ofi cerów a w oko-
licach Augustowa 30 policjantów. 

Wrzesień 1939 r. jest dla Pola-
ków czasem niewysłowionych trage-
dii. Większość Polaków wie co wy-
darzyło się 1 września, a 17 września 
już nie koniecznie. Przyczyn takiej 
niewiedzy jest kilka. W chwili inwa-
zji ZSRR na Polskę, trwałą już woj-
na z Niemcami. Data 17 września 
nie wiąże się z większymi bitwami. 
Wiele takich było w wojnie z Niem-
cami. W związku z tym data ta roz-
mywa się w wirze działań II wojny 
światowej. Przez długie lata władze 
milczały na temat daty 17 wrześ-
nia. Nie pozwalano na organizowa-

nie żadnych obchodów rocznicy in-
wazji Związku Sowieckiego na Pol-
skę. Propaganda sowiecka określała 
agresję na Polskę jako „wyprawę wy-
zwoleńczą” w obronie „ludności za-
chodniej Ukrainy i zachodniej Bia-
łorusi”. W konsekwencji do niewoli 
sowieckiej trafi ło ponad pół miliona 
polskich żołnierzy. Nastąpiły tak-
że masowe deportacje ludności, któ-
re według różnych źródeł objęły od 
kilkuset tysięcy do miliona polskich 
obywateli. Stalinowskie władze do-
puszczały się rażących kłamstw na 
temat tego wydarzenia. Temat 17 
września nie istniał, a jeśli pojawiał 
się np. w książkach do historii jego 

opis był zgodny z ofi cjalną propa-
gandą Rosji. Mówiono, że to nie był 
atak, lecz akt swoistej „sprawiedli-
wości dziejowej”. Propaganda PRL 
sprawiła, że data 17 września w ogó-
le nie istnieje w świadomości części 
społeczeństwa. Młodzi ludzie także 
nie wiedzą o niej dostatecznie dużo, 
gdyż po 1989 roku nie zrobiono wie-
le, by zaszczepić w świadomości pa-
mięć o tym wydarzeniu. Wiele rocz-
ników przeszło przez szkołę, gdzie 
jako kolejne wydarzenie podawa-
no agresję ZSRR na Polskę. Nie za-
dbano jednak, by uświadomić Pola-
ków, jak ważna to data. Są to zanie-
dbania powstałe w ostatnich latach. 

W związku z wojennymi działania-
mi Rosji jedno wydarzenie jest moc-
no zakorzenione w polskiej świado-
mości – zbrodnia Katyńska. Była 
ona bezpośrednim następstwem wy-
darzeń z 17 września

Instytut Pamięci Narodowej 
włączył się w kampanię edukacyjną 
związaną z fi lmem Andrzeja Waj-
dy pt.: Katyń. Mamy nadzieję, iż tego 
typu akcje, docierające do szerokich 
kręgów społeczeństwa, będą stop-
niowo zmieniać stan świadomości 
społecznej.

Elżbieta Siwek
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Umbria – słonecz-
na i pogodna, pełna 
zieleni, pól upraw-

nych i winnic kraina rozcią-
gająca się w środkowych Wło-
szech kryjąca w swych urokli-
wych zakątkach perełkę jaką 
jest Asyż, miasto zbudowa-
ne na skalistym zachodnim 
zboczu Monte Subasio (1290 
m n.p.m.), z którego rozciąga-
jące się widoki zapierają dech 
w piersi. Od strony północnej, 
to głęboki malowniczy wą-

wóz potoku Tescio, a od południa 
obszar bezkresnej równiny Umbrii. 
Początki miasta nie mają wzniosłej 
legendy jak należałoby się spodzie-
wać, albo jak też chcieliby widzieć 
to sami Włosi. Teren dzisiejszego 
Asyżu zamieszkiwali Umbrowie je-
den z najstarszych ludów Italskich 
czego dowodem są nieliczne zabytki 
zachowane z tamtego okresu: urny 
grobowe, naczynia i ostrza włóczni 
z krzemienia i brązu. Kolejne wpły-
wy cywilizacji Etruskiej, a następnie, 
po bitwie pod Sentino (295 p. Chr.) 
wpływy Imperium przekształcały 
i zmieniały miasto. Chrześcijaństwo 
dotarło do tego cudownego miejsca 
bardzo wcześnie bo w drugiej poło-
wie III wraz ze św. Rufi nem Bisku-
pem, który nauczał Ewangelii.

Kolejne losy miasta były burzli-
we, przechodziło ono z jednych rąk 
do drugich, raz kwitnąc w chwale 
i bogactwie, raz borykając się z bie-
da, nędzą i najeźdźcami, by w koń-
cu stać się częścią nowego Państwa 
Włoskiego – świadectwem świętości 
i tradycji chrześcijańskiej. To właśnie 
w tym niewielkim miasteczku uro-
dzili się św. Franciszek i św. Klara 
głoszący światu idee miłości, czysto-
ści i ubóstwa. Aby móc napisać o sa-
mej Bazylice św. Franciszka jednym 
z najokazalszych i najbardziej zdo-
bionych kościołów na świecie wysta-
wionych temu niezwykłemu święte-
mu nazywanemu Poverell o co w tłu-
maczeniu znaczy „Biedaczyna” – nie 
można pominąć samej postaci Świę-
tego. Najuboższy z ubogich otrzy-
mał w hołdzie coś, co może nie za 
bardzo przypadłoby mu do gustu, 
ale nas zwykłych ludzi cieszy, wpra-
wia w zachwyt i podziw pomagając 
tym samym kontemplować przesła-

nie Franciszka. W 1962 roku 4 paź-
dziernika Papież Jan XXIII będąc 
z pielgrzymką u grobu św. Francisz-
ka wypowiedział znamienne słowa: 
„O święte miasto Asyżu, ty jest eś 
znane na całym świecie poprzez ten 
jedyny fakt, że się tu narodził Bieda-
czyna z Asyżu Twój święty cały pło-
nący serafi cka miłością. Obyś mo-
gło pojąć to wyróżnienie i ofi aro-
wać ludziom wzór wierności tradycji 
chrześcijańskiej, która jest także dla 
ciebie powodem prawdziwego, nigdy 
nie kończącego się zaszczytu”. 

Życie św. Franciszka zapełnia 
karty niejednej biografi i, bo postać 

sama w sobie stanowiąca wzór ubó-
stwa i miłości do bliźnich i świata 
pojmując ich jako dzieła boże sku-
piała wokół siebie ludzi i wydarze-
nia ciekawe i inspirujące twórców. 
Czytając jego biografi ę we wstępie do 
Kwiatków Świętego Franciszka z Asy-
żu w przekładzie Leopolda Staff a 
szczególnie przypadła mi do gu-
stu pewna opowieść o samym świę-
tym mówiąca o powstawaniu rzeczy 
wielkich, które od zarania dziejów 
rodzą się z rzeczy małych i niepozor-
nych. Franciszek uważał, że ruiny 
przemawiają do serca tak samo jak 
nieszczęśliwi, chorzy i więźniowie, 

AsyżAsyż
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dlatego z takim sercem oddał się od-
budowie zapomnianej i zaniedbanej, 
starej, podupadłej kaplicy św.  Da-
miana. Aby móc temu podołać po-
trzebował budulca, więc wpadł na 
pomysł pozyskania niezbędnego ma-
teriału. Chodząc po uliczkach mia-
sta śpiewał swoje piosenki prosząc 
w zamian o kamienie potrzebne do 
odbudowy Kaplicy. Nie odmawiano 
mu kamieni, uważając jednocześnie 
za obłąkańca i niegroźnego szaleńca. 
Opowieści o życiu i dziełach jakie po 
sobie zostawił Święty, który radość 
uważał za obowiązek religijny to te-
mat bardzo ciekawy i niewyczerpa-
ny, dlatego mam nadzieję poświęci-
my mu kiedyś odrębne strony.

W sobotę 3 października 1226 
roku św. Franciszek umarł w swo-
jej ukochanej pustelni Porcjunkuli. 
Prace przy budowie bazyliki zostały 
rozpoczęte już w roku 1228 r. w za-
ledwie dwa lata po śmierci Świętego. 
Skalisty malowniczy teren pomię-
dzy doliną potoku Tescio a koloro-
wą równiną Umbryjską został poda-
rowany zakonowi Braci Mniejszych 
przez mieszkańców Asyżu. Miejsce, 
które nazywane było Wzgórzem Pie-
kielnym, ze względu na wykonywa-
ne tam wyroki śmierci na miejsco-
wych zbrodniarzach stało się miej-

scem kultu miłości i radości, które 
symbolizowały życie św. Franciszka.

Nie wiadomo dokładnie kto 
był autorem projektu Bazyliki naj-
prawdopodobniej autorstwo planów 
przypisuje się przełożonemu gene-
ralnemu Zakonu Bratu Eliaszowi 
Bombarone. Zapał i entuzjazm bu-
downiczego oraz orszak pomocni-
ków i aktywny udział wszystkich 
mieszkańców Asyżu pozwoliły już 

w dwa lata wykończyć kościół dol-
ny i przenieść w 1230 roku szczątki 
św. Franciszka z kaplicy św. Jerze-
go, prowizorycznego grobu do właś-
ciwej krypty w nowo wybudowa-
nym Kościele. Bazylika została wy-
budowana na planie podwójnego T 
(tak drogiej św. Franciszkowi gre-
ckiej literze Th au – symbolizującej 
Krzyż). Białoróżowy kamień z Sub-

– miasto– miasto
najbogatszenajbogatsze

ubóstwemubóstwem

asio z którego zbudowany jest 
Kościół stwarza malowni-
cze efekty kolorystyczne roz-
taczając aurę ciepła i spokoju 
zarazem. W kaplicy Kościoła 
dolnego eksponowane są re-
likwie św.  Franciszka, a nawa 
główna kościoła pozostają-
ca pod wpływem romańskim 
charakteryzuje się potężny-
mi łukami sklepienia wspiera-
jącymi się na niskich kolum-
nach co daje efekt półmroku 
i można sadzić, że pierwot-
nie kościół dolny miał mieć charak-
ter krypty. Idąc w kierunku ołtarza 
mijamy kaplicę św. Marcina ozdo-
bioną wspaniałymi freskami i wi-
trażami przez sieneńczyka Simone 
Martini, którego dzieła nadają ko-
lorytu i wyrazistości wnętrzu ka-
plicy. W połowie nawy dwa stopnie 
schodów prowadzą do krypty gdzie 
zostały złożone szczątki doczesne 
św. Franciszka. Sama krypta projek-
tu Ugo Tarchi (1925–1932 ) jest su-
rową i pozbawioną ozdób budow-
lą co zapewne wzbudziłoby aproba-
tę świętego. Cztery nisze wydrążone 
w skalistych ścianach otoczone kra-
tą z kutego żelaza mieszczą prochy 
uczniów świętego: Leona, Rufi na, 
Anioła i Masseusza. Z krypty kieru-
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W poprzednim artykule 
pisałem o podróży i zna-
czeniu tego słowa. Jeże-

li kogoś ten temat zainteresował to 
myślę że to, co teraz przeczyta bę-
dzie równie ciekawe.

Słowo Afryka od razu wzbudza 
emocje i pobudza wyobraźnię. Afry-
ka w swojej rozciągłości jest różno-
rodna, zamieszkiwana przez wiele 
plemion i przez lata kolonizacji pod-
dawana różnym wpływom. To kon-
tynent wielkich kontrastów. 

Kilka danych: Afryka to drugi 
pod względem wielkości kontynent 
na globie. Przechodzi przez niego po-
łudnik 0°, obydwa zwrotniki i rów-
nik. Afrykę zamieszkuje 14% popu-
lacji ziemi, ma największy przyrost 
naturalny (24‰ rocznie) i najkrótszą 
średnią życia (47 lat). Ma wiele bo-
gactw naturalnych, jednak jest naj-
biedniejszym kontynentem (najniż-
sze PKB na 1 mieszkańca). Afryka 
jest dotknięta wieloma plagami taki-
mi jak malaria, tyfus no i AIDS (bli-
sko 65% zakażonych wirusem HIV 
na całym świecie). Tam wciąż to-
czą się wojny i ludzie umierają z gło-
du. Tam też znajdują się: największa 
gorąca pustynia globu – Sahara oraz 
najstarsza pustynia – Kalahari.

Fauna i fl ora są wyjątkowe – 
znajduje się tu wiele endemitów. Ży-
cie inaczej tu się toczy, a czas pły-
nie jakby wolniej. W swojej podró-
ży po Afryce środkowo-wschodniej 
napotkałem wielu ciekawych lu-
dzi. Między innymi byli to misjona-
rze. Obecnie misje nie przypomina-
ją miejsc znanych nam z fi lmu Misja 
w reżyserii Rolanda Joff é z roku 1986 
z Robertem De Niro oraz Jeremy 
Irons’em w rolach głównych, choć 
niemniej dramatyczne wydarzenia 
mają tam miejsce. Misjonarze, sio-
stry zakonne, czy osoby świeckie 
pracujące w misjach, zajmują się nie 
tylko szerzeniem Słowa Bożego, ale 
między innymi tworzeniem i prowa-
dzeniem szkół czy szpitali. Jednym 
z wielu zgromadzeń pracujących 
w Afryce są Salezjanie. Towarzy-
stwo św. Franciszka Salezego zosta-
ło założone w 1859 przez ks. Jana Bo-

jemy się do ołtarza głównego 
z marmurowej płyty wspartej 
na 20 zdobnych kolumnach 
nad którymi roztacza się skle-
pienie udekorowane wspania-
łymi pastelowymi freskami 
namalowanymi na pozłaca-
nym tle najprawdopodobniej 
przez samego Mistrza Giot-
ta, bądź któregoś z jego wybit-
nych uczniów.

Freski zdobiące kościół 
dolny to historia opowiedzia-
na pędzlem przez wielu wy-

bitnych twórców, każdy zachwyca 
i inspiruje, a opisanie ich jest po pro-
stu niemożliwe. Piękno i fi nezja po-
łączone z siłą wyrazu rysują zwie-
dzającemu przed oczami obrazy ja-
kich nie sposób zapomnieć. Kaplica 
św. Marii Magdaleny to dzieło Giot-
ta z głównym freskiem przedstawia-
jącym dramatyczną scenę Noli me 
tangere, na którym Maria Magda-
lena wyciąga ręce, aby dotknąć szat 
zmartwychwstałego Chrystusa. In-
nym cudownym freskiem w kościele 
dolnym jest arcydzieło Lorenzett ie-
go, Matka Boża Zachodzącego Słoń-
ca. Zawdzięcza swoją nazwę lokali-
zacji, ponieważ jego barwne posta-
ci ożywają w tajemniczej rozmowie 
właśnie w promieniach zachodzące-
go słońca. Do kościoła górnego wcho-
dzimy po schodach w głębi tran-
septu. Świątynia zbudowana jest 
w stylu gotyckim, pierwsze co zwie-
dzającym rzuca się w oczy to przej-
ście z tajemniczego półmroku koś-
cioła dolnego do strzelistego pełnego 
światła i przejrzystości wnętrza koś-
cioła górnego. Smukła konstrukcja 
gotycka, lekkie żebrowania, ogrom-
ne witrażowe okna wzbudzają zdu-
mienie i podziw. Kościół ten ozdo-
biony jest paletą fresków i dekoracji 
ściennych mistrzów najwyższej kla-
sy: Cimabue, Giott a, Pietra Cavalli-
ni, Jacopa Turriti i Filippo Rusutie-
go. Nawa główna wraz ze sklepie-
niem to dzieło Giott a, który nadał 
w swoim dziele postaciom plastycz-
ności i trójwymiarowości. Również 
najniższa, najważniejsza część nawy 
to dzieło tego wybitnego mistrza. 
W 28 obrazach o wysokości 3,67 m 
i prawie takiej samej szerokości opo-
wiada historię św. Franciszka opartą 
na spisanym przez pierwszego bio-

grafa br. Tomasza z Celano przeka-
zie ustnym, żywym jeszcze wówczas 
wśród mieszkańców Asyżu, a tak-
że na opowieściach jego współbra-
ci. Najsłynniejszy fresk zatytułowa-
ny Kazanie do ptaków budzi wyob-
raźnię i zachwyca kunsztem sztuki 
i realizmu. Fasada kościoła górnego 
wykonana jest z ciepłego, złotawego 
kamienia, który mieni się w promie-
niach słońca tętniącej życiem Umb-
rii.

Spokój i harmonię panującą 
w miasteczku zakłóciło w 1997 roku 
dramatyczne wydarzenie. 26 wrześ-
nia doszło do dwóch silnych trzęsień 
ziemi w rejonie Umbrii i Marche. 
Zawaliła się część sklepienia górne-
go, pod gruzami zginęło czterech 
zakonników(jeden z nich był po-
chodzenia polskiego), a ponad 5000 
osób pozostało bez dachu nad gło-
wą. Zniszczeniu uległo 200 m2 fre-
sków kościoła górnego. Spod gruzów 
wydobyto około 200 000 maleńkich 
fragmentów ścian i połączono w jed-
ną całość. Te największe na świecie 
„puzzle” stanowiły wyzwanie dla 
współczesnego człowieka, i tak jak 
kiedyś św. Franciszek ze śpiewem 
i radością, zbierał kamienie na odbu-
dowę kaplicy św. Damiana, konse-
kwentnie i z wielką nadzieją, kamień 
po kamieniu realizując swoje dzieło, 
tak współcześni inżynierowie i arty-
ści przez trzy lata , kawałek po kawa-
łeczku odbudowywali freski, aby po-
kazać ich nieskończone piękno na-
stępnym pokoleniom. 

Całą aurę i magię cudownego 
miasta i wspaniałej przyrody jaka go 
otacza, nadając mu blasku i kolory-
tu można oddać powtarzając radoś-
nie za słowami najsłynniejszej chyba 
pieśni św. Franciszka Pieśni Słonecz-
nej głoszącej pochwałę stworzenia:

„Pochwalony bądź Panie, z wszyst-
kimi swymi twory, 
Przede wszystkim z szlachetnym 
bratem naszym słońcem,
Które dzień stwarza, a Ty świecisz 
przez nie (…)”

Cyt. Kwiatki Świętego Franciszka, 
przełożenie i wstęp Leopold Staff 

Katarzyna Siwek-Szostek AfrykaAfryka
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Afryka z bliska Poznaj Dzieła Boże

sko i właśnie domy i szkoły jego imie-
nia najczęściej spotykamy w Kenii. 
Wspaniała idea księdza Bosko jest 
kultywowana nadal, a polega głów-
nie na pracy z dziećmi i mło dzieżą. 

Ksiądz Bosko uważał, że należy 
dążyć do tworzenia Oratorium, na 
które powinny składać się cztery ele-
menty:

Po pierwsze – Dom – to tutaj 
dzieci i młodzież powinna czuć się 
swobodnie, nawiązywać przyjaźnie, 
czuć, że jest otoczona opieką.

Po drugie – Szkoła – możliwość 
dokształcenia się, otrzymania bezin-
teresownej pomocy w nauce, umoż-
liwienie rozwijania swoich zdolności.

Po trzecie – Kościół – gromadząc 
się na zajęciach biblijnych młodzież 
powinna także móc rozwijać swoją 
duchowość.

Po czwarte – Boisko – istotne dla 
młodzieży miejsce, w którym mogą 
zapomnieć o codziennych troskach 
i oddać się wspólnym grom, zaba-
wom i sportowej rywalizacji.

Mieszkając przez pewien czas 
w misji w miejscowości Nzaikoni 
miałem okazję pomagać w tej pra-
cy, organizując zajęcia sportowe, ale 
i pracując przy budowie Kościoła. Był 
to doskonały moment na poznanie 
ludności, naukę języka (suahili) i za-
aklimatyzowanie się. W miejscach, 
w których byłem, jedynym kontak-
tem z cywilizacją jest właśnie misja. 
Tubylcy przychodzą tam chętnie, 
uzyskując pomoc i – co najważniej-
sze dla młodzieży – edukację. Polega 
ona głownie na nauce języka angiel-
skiego i matematyki, dzięki czemu 
poziom wiedzy młodzieży wzrasta. 
Daje to szanse na lepsze życie i moż-
liwość zmiany statusu społecznego. 
Zarówno dzieci jak i młodzież do-
brze o tym wiedzą i nie ma potrzeby 
nikogo do tego przekonywać, jak to 
częst o zdarza się w krajach tzw. cy-
wilizowanych. Nauczyciel cieszy się 
tam szacunkiem, choć nie dysponu-
je takimi pomocami dydaktyczny-
mi czy dyplomami jak np. w szko-
łach polskich. W miejscach, w któ-
rych byłem, dzieci nie objęte pomocą 
(a jest ich wiele) częst o wychowu-

ją się same. W du-
żych miastach, ta-
kich jak Nairobi, 

mówi się o nich „dzieci ulicy”, bo tam 
dosłownie się rodzą, żyją i umierają. 
Zajmują się głównie kradzieżami nie 
z chęci zysku, ale aby przetrwać kolej-
ny dzień. Żyją zazwyczaj krótko. To 
właśnie dla nich szansą są domy ks. 
Bosko – zwane Bosco Boys – w któ-
rych wracają do świata z koszmaru 
ulicy, ucząc się i zdobywając zawód 
w przyszkolnych warsztatach. Będąc 
w takim miejscu poznałem dwóch 
młodych misjonarzy, którzy kilka 
miesięcy wcześniej wrócili z Sier-
ra Leone. Po kilku dniach znajomo-
ści i chwilach wspólnie sp ędzonych 
na boisku do siatkówki, dowiedzia-
łem się więcej o okolicznościach ich 
powrotu, a raczej ucieczki. Pracowa-
li tam zajmując się miejscową lud-
nością, z którą byli bardzo związani. 
Należy nadmienić, że panowała tam 
okrutna wojna domowa. Co to ozna-
cza w rzeczywistości Afryki można 
zobaczyć w fi lmie pt. Łzy słońca, któ-
ry obejrzałem wiele lat po mojej po-
dróży. Polecam go jednak tylko wi-
dzom dorosłym i to o mocnych ner-
wach. Jeden z poznanych misjonarzy 

opiekował się kobietą w ciąży, która 
miała rodzić „na dniach”, gdy do wio-
ski wpadli rebelianci. Nie opiszę tego 
co tam zaszło, ale nigdy nie zapomnę 
tej historii i człowieka, który ją prze-
żył. Dodam że najmakabryczniejsza 
scena ze wspomnianego fi lmu w czę-
ści odzwierciedla tamten dramat 
i pokazuje ogrom zła, które na tym 
kontynencie próbuje zniszczyć do-
bro i miłość w ludziach, którzy tam 
żyją i tych, którzy im pomagają god-
nie żyć. Wspomnianych misjonarzy 
więcej już nie spotkałem, pozostała 
mi po nich pamięć wspólnie sp ędzo-
nych chwil oraz dedykacja w Biblii. 
Afryka, jak wspomniałem to kon-
tynent kontrastów, jednym z nich 
są ludzie niezwykle dobrzy i skraj-
nie źli. 

Dlatego czasami w swojej pracy 
wychowawczej opowiadam o Afry-
ce, lub prowadzę odczyty i prezentu-
ję zdjęcia i fi lmy. Daje to dobre efek-
ty… jednak wciąż tak mało dzieci 
i młodzieży zdaje sobie sprawę z war-
tości oferowanej w szkołach nauki 
i własnego szczęścia z życia w rze-
czywistości pokoju, goniąc za czymś 
bliżej do końca nieokreślonym. 

Dyrektor Gimnazjum
mgr Tomasz Donatowicz

SafariSafari

ż
kcz. IIcz. II

SZKOŁA  AFRYKAŃSKA

WARSZTATY
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Łamigłówki małej główkiPół godziny dla rodziny

Dnia 28 czerwca minęło 10 lat 
od śmierci księdza Józefa Ti-
schnera. Toteż gdy wpadła 

mi w ręce właśnie ta książka, pomy-
ślałam, że jest to doskonały moment 
abyśmy sobie przypomnieli, a nie-
którzy poznali postać tego wspania-
łego kapłana, a przede wszystkim 
człowieka gdyż jak sam żartobliwie 
mawiał o sobie „Czasami się śmieję, 
że najpierw jest em człowiekiem, po-
tem fi lozofem, potem długo, długo 
nic, a dopiero potem księdzem”. Jest 
to już kolejna publikacja Wojciecha 
Bonowicza o księdzu Tischnerze, 
bowiem w 2001 roku ukazała się bio-
grafi a pt. Tischner.

Ksiądz Józef Tischner – po-
stać nietuzinkowa, wybitny myśli-
ciel, fi lozof, publicysta (twórca słyn-
nej Historii fi lozofi i po góralsku) – Jan 
Paweł  II w telegramie po śmier-
ci Tischnera napisał: „był człowie-
kiem Kościoła, zawsze zatroskanym 
o to, by w obronie prawdy nie stracić 
z oczu człowieka”.

Książka Bonowicza napisana jest 
lekko i z humorem, zwłaszcza że 
ogromne poczucie humoru posiadał 
ksiądz Tischner i właśnie tą pogodą 
ducha zjednywał sobie ludzi. „Ktoś 
kiedyś powiedział: kiedy Tischner 
wchodził do pokoju, to jakby się 
drzwi otwierały w człowieku”. Au-
tor twierdzi, że kierował się zasadą 
„Po pierwsze nie nudzić” dlatego nie 
jest to biografi a, a zbiór gawęd, któ-
re składają się na opowieść o fenome-
nie księdza Tischnera. Ci, którzy Go 

nie znali będą mogli choć trochę Go 
poznać, dla inny zaś bliskich i znajo-
mych jest ponownym spotkaniem, 
wspomnieniem. Książka jak już 
wspomniałam nie jest typową bio-
grafi ą, jest zbiorem gawęd zawierają-
cych anegdoty z życia księdza, a tak-
że jego żarty. Anegdoty układają się 
w chronologiczny ciąg tak więc mo-
żemy poznać Jego życie właściwie od 
początku. Dowiadujemy się po kolei 
o Jego dorastaniu, o tym co skłoniło 
Go do kapłańskiego życia, jak zaczy-
nał swoją posługę kapłańską, o Jego 
kontaktach z papieżem, Janem Pa-
włem II, co kochał i jakie były naj-
ważniejsze w Jego życiu sprawy.

Kapelusz na wodzie to książka 
niezwykle zabawna, ucząca optymi-
zmu, pogodnego spojrzenia na życie, 
która tak naprawdę ukazuje histo-
rię nie poważnego kapłana ale „Józ-
ka z Łopusznej”, księdza ale przede 
wszystkim porażająco inteligentne-
go człowieka a przy tym niezwykle 
radosnego, życzliwego z ogromnym 
poczuciem humoru, którym zara-
żał wszystkich, których napotykał 
na swojej drodze. Życzę przyjemnej 
lektury.

Wojciech Bonowicz, 
Kapelusz na wodzie. 

Gawędy o księdzu Tischnerze

E. Korabik

Warto przeczytaćWarto przeczytać

Zakreśl zdanie „Pan jest Królem” 
i pokoloruj koronę.
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Aby znaleźć odpowiedź na pytanie znajdujące się 
w środku „węża”, zapisuj zaczynając od litery „W” 

w środku co trzecią literę w liniach poniżej.
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Jak możemy 
być zbawieni 

i pójść do nieba?
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KrzyżówkaKrzyżówka
Poziomo:
 1A – skrótowa forma imienia Izabella
 1G – tylko Jemu będziesz oddawać pokłon
 2D – wymarły przodek bydła domowego
 2I –  adres komputera stosowany w protokole 

internetowym
 3A – wspominamy ich 2 XI
 3H – najmniejsza liczba 3-cyfrowa
 4A – Urząd Bezpieczeństwa
 4F – do nabycia w sklepie
 5A –  mała, okrągła czapeczka noszona przez bi-

skupów katolickich
 5H – Irlandzka Armia Republikańska
 6C – fonetyczny zapis symbolu tlenku węgla
 6G – pozostaje po herbacie na ściankach naczynia
 7B – pierwszy sakrament
 8C – rosyjska rzeka jak Wisła szeroka
 8G – egzekutor wyroku śmierci
 9A – dom pszczół
 9F – pusty oznacza przymusowy postój

Pionowo:
 A3 – pierwsze danie
 A8 – symbol chemiczny złota
 B1 – potwór, upiór
 C5 – część ciała odcięta żołnierzowi przez św. Piotra
 D2 – kobieta uprawiająca tresurę
 E1 – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 E5 – daje mleko, ale nie krowa
 F2 –  święta stygmatyczka korony cierniowej od spraw trudnych
 G6 – mała osa
 H3 – siedzi i zawija w sreberka
 I1 – popularny instrument młodzieżowy 
 J2 – prawna lub lekarska

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Krzyżówka Zwiastuna Pół godziny dla rodziny

– Tatusiu, czy ty wiesz, że mama 
jest lepszym kierowcą od ciebie?
– Chyba żartujesz?
– Uwierz mi. Sam mówiłeś, że przy 
zaciągniętym hamulcu ręcznym sa-
mochód nie ruszy z miejsca, a mama 
wczoraj przejechała prawie 15 kilo-
metrów!

Egzamin z ekonomii. Milutka dzie-
wczyna opowiada o teorii Adama 
Smitha, ani razu nie wymieniając 
jego imienia. Zauważywszy to, pro-
fesor pyta:
– Jak miał na imię Smith?
Milczenie.
– Proszę się nie denerwować, no jak 
miał na imię pierwszy mężczyzna? – 
naprowadza profesor bidulkę.
– Marian – wyszeptała dziewczy-
na, poczerwieniawszy.

DowcipyDowcipy

Spotyka pająk pająka.
– Cześć, co robisz?
– Gram w motylki.
– A skąd masz?
– Ściągnąłem sobie z sieci.

Kobieta rozmawia z gospodarzem 
domu o lokatorach, mieszkających 
nad nią:
– Oni tupią i głośno się zachowują 
aż do północy – skarży się kobieta.
– Czy to pani przeszkadza? – pyta 
gospodarz.
– Nie, ja i tak zwykle o tej porze ćwi-
czę grę na skrzypcach.

Nauczycielka matematyki napisała 
na tablicy 8 : 2 i pyta Jasia:
– Co ty na to?
– To zależy. Musiałbym jeszcze po-
znać nazwy tych drużyn…

Rozmowa w teatrze:
– Ale nudna ta sztuka.
– To dlaczego bijesz brawo?
– Bo się skończyła.

Dentysta do pacjenta:
– A teraz uprzedzam, że będzie bo-
lało. Proszę mocno zacisnąć zęby 
i szeroko otworzyć usta.

Rozmawiają dwie koleżanki:
– W tym roku wyprawię urodziny 
po angielsku. Zapalę tyle świec, ile 
mam lat.
– A kto z nas wytrzyma ten blask.

Sąsiadka do sąsiadki:
– Macie takie pracowite dzieci! Miło 
popatrzeć, z jakim zapałem odgarnia-
ją śnieg sprzed wejścia do domu.
– To dzięki mężowi. Powiedział im, 
że zgubił w tym miejscu 50 zł i ten, 
kto znajdzie pieniądze, będzie mógł 
je sobie zabrać.
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ChłopiecChłopiec

Familijne opowieści

26 Kwartalnik Parafi alny (nr II) czerwiec–lipiec–sierpień 2010

Pół godziny dla rodziny

W czasie wakacji 
szkoła została zu-
pełnie przebu-

dowana. Uruchomiono starą 
windę, poszerzono wszystkie 
drzwi, a w klasach wymienio-
no część ławek na takie dziw-
ne i to bez krzeseł. We wszyst-
kich miejscach, gdzie były ja-
kieś schodki, wymurowano 
podjazdy.

– Jest em bardzo dum-
na. Nasza szkoła będzie chlu-
bą tego miasta – powiedziała 

pani dyrektor na rozpoczęciu roku 
szkolnego. – Od dnia dzisiejszego je-
steśmy szkołą integracyjną! – doda-
ła i ukradkiem otarła spływającą po 
policzku łzę.

– Skoro jest taka dumna, to dla-
czego beczy? – szepnął Antek.

– To ze szczęścia – powiedzia-
ła Kasia i kopnęła Antka w nogę. – 
Chłopaki nigdy nic nie rozumieją.

Antek po powrocie do domu za-
pytał mamusię, co to właściwie jest 
ta szkoła integracyjna.

– To szkoła, do której będą cho-
dzić różne dzieci, na przykład takie, 
które mają problemy z poruszaniem 
się.

Chłopiec nie bardzo mógł sobie 
to wszystko wyobrazić, zwłaszcza, 
że do III A przyszli nowi uczniowie, 
a do ich klasy nie dołączył nikt nie-
zwykły.

– Oni nie słyszą dobrze – opo-
wiadał Damian w czasie przerwy. 
– Właściwie to mają takie sp ecjalne 
aparaty w uszach i dzięki temu sły-
szą normalnie.

– A mają problem z porusza-
niem się? – zapytał Antek, powta-
rzając słowa mamusi.

– Nie – odpowiedział Damian.
– To dziwne – pomyślał Antek 

i byłby już o całej sprawie zapomniał, 
gdyby nie to, że pewnego dnia Pani 
powiedziała:

– Będziemy mieć nowego ucz-
nia. Chciałabym, abyście go bardzo 
serdecznie przywitali i pomogli mu, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. W tym 
momencie drzwi do klasy otworzy-
ły się i do środka… wjechał. Tak, tak! 
Wjechał, a nie wszedł chłopiec.

– Dzień dobry – skinął głową 
w kierunku Pani, a potem spojrzał 
na dzieci.

– Cześć. Mam na imię Piotrek 
– powiedział i skierował swój wózek 
w stronę jednej z ławek.

Przez pierwsze dni w klasie Ant-
ka wrzało. Wszystkie dzieci koniecz-
nie chciały dotknąć wózka Piotrka 
i zasypywały go pytaniami. Chłop-
ców najbardziej ciekawiło jak szyb-
ko można się na takim wózku poru-
szać i jakie sp ełnia jeszcze zadania. 
Dziewczynki z kolei otwierały przed 
Piotrkiem wszystkie drzwi, woziły 
go po korytarzu i nie odstępowały na 
krok. Całe to zamieszanie było zda-
niem Antka zupełnie niepotrzeb-
ne. Odciągało uwagę od zbliżających 
się zawodów koszykówki. Antek od 
pierwszej klasy był gwiazdą. Zdoby-
wał największą liczbę celnych trafi eń 
do kosza.

– Przyjdziesz na mecz? – zapy-
tał Kasię.

– Nie wiem – wzruszyła ramio-
nami. – Codziennie po szkole odwo-
zimy Piotrka do domu. Jemu bar-
dziej jest potrzebna pomoc niż tobie.

– No – przytaknęła Marzenka. 
– Po drodze ma do przebycia kilka 
krawężników.

– Widziałem jak przejeżdżał 
kiedyś przez krawężnik. Po prostu 
podniósł przednie koła i najzwyczaj-
niej w świecie pokonał krawężnik. 
To nic nadzwyczajnego – żachnął się 
Antek. – Wcale mu nie jest eście po-
trzebne.

– No to co! – Kasia wzruszy-
ła ramionami. – Ty myślisz tylko 
o sobie. Po co mam przychodzić na 
mecz? Żeby cię podziwiać, tak? We 
wszystkim chcesz być najlepszy! Za-
rozumialec!

– Jak nie chcesz to nie przy-
chodź! – bronił się Antek. – W no-
sie to mam!

Tak naprawdę wcale nie miał tego 
w nosie. Kasia bardzo mu się podo-
bała i gdyby był już dorosły na pew-
no by się z nią ożenił. Kiedyś rozma-
wiali ze sobą normalnie, ale gdy wy-
słał jej karteczkę, na której napisał: 
„Kocham Cię”, Kasia zaczęła Antka 
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na wózkuna wózku

Familijne opowieści Pół godziny dla rodziny

unikać. Ilekroć bowiem ktoś z klasy 
widział ich razem, od razu pokazy-
wał to innym i zaczepkom nie było 
końca:

– Zakochana para – wołały 
dzieci. – Jacek i Barbara. Siedzą na 
dębie i gruchają jak gołębie!

I wtedy właśnie zaczęli się ze 
sobą o wszystko spierać, żeby dzie-
ciom nie dawać powodów. Na me-
czach koszykówki to było jednak 
coś innego! Kaśka zawsze kibicowa-
ła Antkowi. Antek wówczas spoglą-
dał na czarne warkoczyki Kaśki i jej 
oczy w niego wpatrzone i myślał:

– Jest najładniejszą dziewczyną 
w naszej klasie. I tak się z nią kiedyś 
ożenię!

Nie mógł się doczekać kolejne-
go meczu koszykówki, a tu przy-
szedł Piotrek z tym swoim wózkiem 
i wszyscy zwariowali na jego punk-
cie. On, Antek przest ał kogokolwiek 
obchodzić! Między Antkiem, a Pio-
trkiem zaczęło dochodzić do kon-
fl iktów. Prowokował je Antek.

– Gdzie się pchasz z tym wóz-
kiem? – burknął Antek, gdy Piotrek 
wjeżdżał przed nim do klasy.

– Przepraszam – powiedział 
Piotruś.

– Jest eś najgorszym chłopa-
kiem, jakiego znam – Kaśka pode-
szła i kopnęła Antka w nogę.

– Czy wszystkie dziewczyny są 
takie? Pani wiecznie je chwali, że ta-
kie niby grzeczne, a one kopią, gry-
zą, albo cię łokciem w brzuch uderzą 
– powiedział Antek do Damiana na 
przerwie.

– Moglibyście mi pomóc? – nag-
le dobiegł ich głos Piotra. Muszę do-
stać się do biblioteki, a winda jest ze-
psuta. Wystarczy, że ktoś wypoży-
czy mi tę książkę.

– Ja to zrobię – powiedział An-
tek i wziął od Piotrka karteczkę z ty-
tułem lektury. – Wiesz – dodał An-
tek złośliwie. – Ty to jest eś biedny! 
Bez innych ludzi nie jest eś w stanie 
nic zrobić!

Piotr spuścił wzrok i nic nie po-
wiedział. Ogarnął go smutek i odje-
chał, o to chodziło Antkowi.

– A ty wszystko możesz zrobić 
sam? – usłyszał głos. To była Kaśka! 
Podeszła tak cichutko!

– Ja? – zdziwił się Antek. – 
Mogę wszystko zrobić sam!

– To ciekawe, bo jak powiem 
chłopakom jaki jest eś dla Piotrka, to 
będziesz musiał ten mecz koszyków-
ki też sam rozegrać, bo nikt nie bę-
dzie chciał być z tobą w drużynie!

– A to dlaczego?! – Antek był 
już naprawdę zły.

– Bo są rzeczy na tym świecie, 
które lepiej robić wspólnie. Ja poma-
gam Piotrkowi, a chłopcy z zespo-
łu pomagają tobie, żebyś mógł celnie 
rzucać do kosza, ale jak się dowiedzą 
jaki z ciebie egoista, to nikt ci nie po-
może.

– Ja egoista?!
– Tak! Samolub! Zazdrościsz 

Piotrkowi, że wszyscy się nim intere-
sują, a wiesz jak mu ciężko?!

– Phi! – Antek wzruszył ramio-
nami. – Siedzi sobie wygodnie w tym 
wózku i wszyscy koło niego biegają, 
jakby był jakimś królem.

– Siedzi sobie wygodnie? Jaki ty 
głupi jest eś! – powiedziała Kasia.– 
To spróbuj tak przez dzień. A tę 
kartkę daj – powiedziała odchodząc. 
– Wypożyczę Piotrkowi książkę, bo 
„zapomnisz”.

***
– No to jest em ugotowany – po-

myślał chłopiec. – Nie mam wyjścia. 
Muszę im pokazać.

Następny dzień był okropny! 
Rano spora grupka dzieciaków przy-
była do domu Antka. Wytargały 
wózek z domu, co wcale nie było ła-
twe. Po drodze do szkoły dzieci na 
zmianę pchały wózek, ale czasem 
zapominały i Antek sam musiał krę-
cić kołami.

– Pomóżcie! – wrzasnął nagle. – 
Tu jest krawężnik! Nie podjadę!

– To nic trudnego – po-
wiedziała Kasia. Wystarczy 
podnieść przednie kółka do 
góry jak Piotr.

W szkole na szczęście nie 
było tak źle. Piotrek nie bar-
dzo rozumiał co Antek robi 
na wózku.

– Musisz mieć bardzo sil-
ne ręce – powiedział Antek do 
Piotra – żeby tak kręcić tymi 
kółkami.

– Ręce też mam porażone 
– odrzekł smutno chłopiec – 
ćwiczę je w domu, żeby były spraw-
ne.

Zatrzymali się i przeprosili, a po-
tem roześmiali się wesoło. Tak oto 
rodziła się ich przyjaźń.

– Przecież możemy zrobić mie-
szane drużyny koszykówki – powie-
dział Antek – będziemy razem w tej 
samej. – A z tobą i tak się kiedyś oże-
nię! – szepnął do przechodzącej obok 
Kasi.

Kasia zaczerwieniła się, a Piotr 
tylko cicho powiedział: – Masz do-
bry gust przyjacielu!

Fragment książki pt. Opowiast ki 
familijne Beaty Andrzejczuk
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Coś dla ducha, coś dla ciałaAforyzmy

Szczęśliwi, czyli Szczęśliwi, czyli 
błogosławienibłogosławieni
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„Szczęśliwi, którzy potrafi ą śmiać się z samych siebie – 
będą mieli radość i zabawę przez całe życie.”

„Szczęśliwi, którzy odróżniają kretowiska od góry – 
będą widzieli sprawy we właściwych proporcjach.”

„Szczęśliwi, którzy odróżniają to, czego ja chcę od tego, 
czego mnie się chce – znajdą łatwo właściwą drogę 
w życiu.”

„Szczęśliwi, którzy odróżniają kochanie kogoś od ko-
chania się w kimś – znajdą prawdziwą miłość i unikną 
błędów własnych i zadawania bólu innym.”

„Szczęśliwi, którzy wielce cenią małe rzeczy dobre, a nie 
martwią się małymi rzeczami niedobrymi – znajdą po-
kój serca i pokój z ludźmi.”

„Szczęśliwi, którzy nie muszą, za to niejednego świado-
mie chcą – zaznają prawdziwej wolności.”

Samotność drogi wybranej
Otwarte myśli, zamknięte usta,
tłum ludzi zawsze jest dookoła.
Otwarte serce, zamkniętym ustom
Człowieka woła.
Takbym pragnęła z kimś porozmawiać.
Tylko Ty Panie słuchasz mnie zawsze.
I codzień czekam, że mi odpowiesz,
póki nie zasnę.
Z trędowatymi się nie rozmawia –
– rozumiem Panie zasadę świętą,
co to od wieków obowiązuje,
choć jest mi ciężko.
Czasem próbuję wśród tych, co kocham,
znaleźć odpowiedź,
lecz czas, zmęczenie, strach, zapomnienie
mówią mi – odejdź!
Odchodzę wtedy,
ale przy Tobie będę wciąż kroczyć,
aby co wieczór choć w Twoje Jezu
móc spojrzeć oczy.  

Bożena Henke

Chwal duszo swego Pana
Chwała Tobie Panie
który jest eś Miłością i Oczekiwaniem
Chwała Tobie Panie
który jest eś Miłosierdziem 
i Zmartwychwstaniem
Chwała Tobie Panie
który jest eś duszy mej zakochaniem 
i rozmiłowaniem
Chwała Tobie Panie
który jest eś serca zasłuchaniem
Chwała Tobie Panie
bo Tyś mój raj i szczęście samo

Iwona Piendyk

Prośba
Z prochu ziemi rzeźbiłeś moją twarz
W bryłę gliny cudowny tchnąłeś dar
I ożyła by poznać życia czar
Na tej ziemi 
gdzie kiedyś był Twój Raj
– Żyłam tutaj…
– Tu znów mi wrócić daj

„Szczęśliwi, którzy nie muszą mieć tego czy tamtego, 
a to i tamto chętnie odstąpią – zaznają smaku więk-
szych wartości.”

„Szczęśliwi, którzy pomyślą zanim zrobią i pomodlą 
się zanim pomyślą – unikną wielu przykrości i niepo-
rozumień.”

„Szczęśliwi, którzy umieją używać kija nie do bicia 
w ciemność, ale do zapalenia go ogniem, by świecił 
i ogrzewał – wiele dobra uczynią w życiu.”

„Szczęśliwi, którzy potrafi ą się uśmiechać nawet wte-
dy, gdy jest trudno i gdy ktoś ich drażni – wiele radości 
rozsiewają wokół siebie.”

„Szczęśliwi, którzy nie stawiają nade wszystko wyni-
ków, ale wiedzą, że chodzi przede wszystkim o dobrą 
wolę i starania – znajdą miłość Bożą i pokój serca.”

„Szczęśliwi, którzy zrozumieli, że drabina nauki nie 
dosięga Nieba i że Wiara jest rozumna, choć nie rozu-
mowa – zobaczą nieskończone horyzonty Boże i do-
znają radości tęsknoty za Pełnią.”
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Coś dla ducha, coś dla ciała Ogłoszenia

CiastkaCiastka
z cukremz cukrem
Składniki:
1,5 kostki margaryny
3 żółtka
1 cukier waniliowy
7 dag drożdży
8–10 łyżek śmietany
5 szklanek mąki

Wykonanie:
Drożdże rozpuścić z jedną łyżką cu-
kru. Mąkę posiekać z margaryną no-
żem, dodać drożdże, śmietanę i żółt-
ka. Dalej siekać nożem, aż się skład-
niki połączą.
Ciasto wałkować, wykrawać literat-
ką i robić jeszcze małe dziurki. 
Moczyć w białku i cukrze, piec na 
złoty kolor.
Smacznego!

Maria Augustyn

Drużynowy Wicemistrz Polski Dzieci
Tuż przed rozpoczęciem wakacji od 17 do 19 czerwca we 

Włocławku odbywał się X Otwarty Puchar Polski Dzie-
ci w Karate tradycyjnym. Na tych zawodach nasz ministrant Pa-
weł Henke wraz ze swoimi partnerami z drużyny – Agatą Gil i Jan-
kiem Bednarzem wywalczył srebrny medal i wicemistrzostwo Polski 
w Kata Drużynowym. Kata drużynowe to konkurencja techniczna, 
w której sędziowie oceniają nie tylko jakość i poprawność zaprezento-
wanych technik, ale i synchronizację ruchów całej drużyny oraz po-
kaz umiejętności zastosowania technik. Zaznaczyć warto, że w tur-
nieju wzięło udział 669 zawodników z 51 klubów z całej Europy. Paweł 
trenuje i jest reprezentantem Akademii Karate Tradycyjnego w Nie-
połomicach. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Od miesiąca września ser-
decznie zachęcamy chłop-
ców po II klasie szkoły 

podstawowej z dobrymi wynikami 
w szkole i dobrą opinią w środowi-
sku, do przyłączenia się do naszej pa-
rafi alnej wspólnoty ministrantów. 
Wszyscy kandydaci na ministran-
tów proszeni są o zgłaszanie się wraz 
z rodzicami do zakrystii po niedziel-
nych mszach świętych w celu doko-
nania zapisu.

Ks. Edward Bąbol

Z ostatniej chwiliZ ostatniej chwili

Nabór Nabór 
ministrantówministrantów

Paweł Henke – trzeci z lewej
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Baw się z klasąOgłoszenia

11 listopada może być 
obudzeniem patrio-
tycznej nuty, zapo-

znaniem lub odświeżeniem 
pamięci o historii, którą two-
rzyli żywi ludzie, a którą do-
skonale zapisała żołnierska 
i ludowa piosenka.

Dawne opowieści mogą 
wypełnić rodzinne spotka-
nia, jeśli stworzy się ku temu 

odpowiedni klimat, by popołudnie 
największego święta patriotycznego 
w Polsce sp ędzić z historią na ustach 
nad starymi albumami, czy fi lmo-
wymi zapisami dokumentów tam-
tych czasów lub przy melodii, której 
treść i najmłodszemu pokoleniu jest 
znana.

Wielu pamięta organizowane 
dawniej po domach Wieczornice Pa-

triotyczne, gdzie przy akompania-
mencie pianina rozbrzmiewał Marsz 
pierwszej brygady, Hymn strzelecki, 
Warszawskie dzieci i wiele innych 
przepięknych pieśni…

W Krakowie od 5 lat mieszkań-
cy spotykają się na Rynku, by wziąć 
udział w „Lekcji śpiewania” organizo-
wanej przez artystów Loch Camelot. 
Krakowianie jednak nie przybywają 
jako widownia, lecz jako wykonaw-
cy, pasjonaci polskiej patriotycznej 
piosenki, przychodzą z ciekawości 
i dla podkreślenia wagi narodowego 
święta.

W tym roku nie trzeba będzie je-
chać do Krakowa, gdyż mieszkańcy 
Niepołomic i okolicznych wsi mogą 
„wyśpiewać niepodległość” u siebie.

Dom Kultury w Woli Bator-
skiej pragnie zaprosić na II Wie-

czornicę Patriotyczną w Dniu Od-
zyskania Niepodległości 11 listopa-
da, gdzie od godziny 18-tej będzie 
można wspólnie i na głos pośpie-
wać m.in. Marsz lwowskich dzie-
ci, Rapsod o pułkowniku Kuli-Li-
sie, Rotę a także inne znane patrio-
tyczne piosenki.

Czekają na Państwa śpiewni-
ki, by każdy mógł czynnie włączyć 
się w tworzenie prawdziwie polskie-
go charakteru Święta Niepodległo-
ści i połączyć się duchowo z rodaka-
mi ze Stanów Zjednoczonych w ich 
Dniu Weterana, z Polakami z Kana-
dy w ich Dniu Pamięci i z bliskimi na 
obczyźnie tęskniącymi za domem. 

Człowiek jest nie tylko dziec-
kiem swoich rodziców, ale także 
dzieckiem swojego narodu.

Wyśpiewaj z nami niepodległość!!!Wyśpiewaj z nami niepodległość!!!

Baw się…Baw się…

…z klasą…z klasą

Wodzirejowanie

Wodzirejowanie
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Niepołomice – Jazy Kwartalnik parafi alny nr 3/10

O jak są pełne wdzięku na górach
nogi zwiastuna radosnej nowiny,

który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie,

który mówi do Syjonu:
«Twój Bóg zaczął królować».

                                     Iz  52 - 7                

Zwiastun

O j k ł d i k ó h

RóżańcowyRóżańcowy

„WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ  IM DAĆ  PANIE...”„WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ  IM DAĆ  PANIE...”

Koszt druku: ,  zł

kwartalnik7-zwiastun.indb   32 2010-08-20   19:34:47


