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  Święty Paweł w swoim nauczaniu w bardzo prostych słowach wyja-
śnia, że najważniejszą prawdą jest Zmartwychwstanie Chrystusa. Powiada: " 
Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał próżna byłaby nasza wiara i daremne na-
uczanie." 
W kontekście tego wydarzenia poprzedzonego męką i śmiercią  Jezus  świętej 
Faustynie dyktuje nowennę do Miłosierdzia Bożego opartą na Koronce którą, o 
czym nie zawsze pamiętamy sam podyktował we wszystkich szczegółach. 
Tym samym podkreśla, że Miłosierdzie jest najważniejszym przymiotem Chry-

stusa, źródłem łask i ostatnią szansą dla uwikłanych w 
grzechach i pozbawionych nadziei. Musimy pamiętać, że 
kult Miłosierdzia Bożego i życie miłosierdziem było le-
karstwem na wszytko co przyniósł  XX wiek dla Europy i 
naszej Ojczyzny. 
            Kto zawinił, że w czas nie odczytano Orędzia 
i z odpowiednią mocą nie wprowadzono go w życie? Chrystus 
dyktując św. Faustynie przesłanie dotyczące przymiotu mi-
łosierdzia uczynił to w czasie kiedy człowiek postanowił 
żyć własnym prawem, które przyniosło tak tragiczne w 
skutkach owoce w minionym wieku i obecnie powoduje tyle 
tragedii i rozczarowań. 
Zastanawiając się nad pytaniem dlaczego tak powoli to 
Orędzie jest przyjmowane można rozważać je w kontekście 
osobistym i społecznym. Jest to trudna prawda, że Chry-
stus przyszedł do grzeszników, aby uzdrawiać i przeba-
czać. Jak  Jezus może uzdrawiać z grzechów, kiedy czło-
wiek ich nie uznaje, kiedy sam dla siebie ustanawia pra-

wa. Chrystus obdarza miłosierdziem kiedy uznamy grzech, wyznamy z wiarę i 
prosimy o przebaczenie. Koniecznym jest postanowienie zerwania z grzechem. 
  Często człowiek zniewolony ciężkimi grzechami traci wiarę w to, 
że uzyska przebaczenie. To spotkało Judasza i wielu, którzy w ekstremalnie 
trudnej sytuacji podjęli desperackie decyzje. Trudno świat i człowieka 
przekonać o grzechu i jego zgubnych skutkach. Dziś, abyśmy mogli cieszyć 
się owocami miłosierdzia to z wielkim zaufaniem trzeba błagać Pana, aby 
człowiek uznał swój grzech i z ufnością  skierował się do źródła Miłosier-
dzia którym jest Jezus. 
Czciciele Miłosierdzia Bożego mają delikatnie ale i z wiarą  jak młodziutka 
Izraelka posługująca  żonie Naamana wskazywać Chrystusa, który zdolny jest 
uzdrowić z każdego trądu. Szczęścia ani zdrowia nie znajdziemy w materii, 
powodzeniu ale w Chrystusie.  
Nie trzeba szukać wielkich znaków, ale posłuchać i uwierzyć Słowu Chrystusa 
i tych których do nas posłał. Obmyci wodą chrztu, umocnieni łaską  sakra-
mentu pojednania i Eucharystii umiejmy ze swoim krzyżem iść drogami miło-
sierdzia. Uczynki miłosierdzia spełniajmy wobec bliźniego pozwalając uwie-
rzyć i zaufać Miłosierdziu. 
Syryjczyk Naaman nie zostałby uzdrowiony gdyby nie posłuchał sług. Nie mógł 
do końca zrozumieć, że Prorok nie chciał zapłaty. Niewidomi, trędowaci, od-
rzuceni nie uzyskaliby zdrowia, gdyby w wielkim zaufaniu nie wołali do Pa-
na: " Jezusie Synu Dawida ulituj, ulituj się nad naszą nędzą..." 
Dlatego idź odważnie ale i z pokorą życiem i sercem wołając: " Jezu ufam 
Tobie.... Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świa-
ta." 
       
 
       Wasz Proboszcz 

              

                 Ks. Stanisław 
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Rozważanie Słowa Bożego 

Niedziela, 4 kwietnia 2010 r. - Niedzielna Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i 
do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: 
„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.  
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni oby-
dwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierw-
szy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak-
że nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idą-
cy za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz 
chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza 

także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Do-
tąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma po-
wstać z martwych. 

J.20, 1-9 

słowem na świecie.  Powsta-
jąc objął Swe dziedzictwo - 
czas i wieczność oraz wszyst-
ko, co jest w nich zanurzone.  

W wydarzeniu wielkanoc-
nym ukryte jest zmartwych-
wstanie, przemienienie i 
uwielbienie człowieka oraz 
całego wszechświata. Oto 
Jezus otwiera przed każdym 
drogę - do Boga, do życia w 
pełni. Zmartwychwstanie nie 

jest faktem, który jedynie 
kiedyś miał miejsce, lecz 
„czymś” co nie przestaje 
się zdarzać.  

To niezniszczalna nadzie-
ja. Człowiek, nawet wtedy, 
gdy stanie się garścią pro-
chu, wstanie - na wiecz-
ność, na szczęście - jak 
Chrystus 

Prawda o zmartwychwsta-
niu przenika całą Ewange-
lię. Mówić o zmartwych-
wstaniu Jezusa to tyle, co 
próbować zamknąć w dło-
niach światło. Od Niego 
wyszliśmy i do Niego zmie-
rzamy. Koniec ziemskiego 
życia, jedyny pewny fakt o 
każdym człowieku, mimo, 
że nie będzie on nikomu 
darowany, nie jest ostatnim 

Niedziela, 11 kwietnia 2010 r. - Niedzielna Miłosierdzia Bożego 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali ucznio-
wie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, sta-
nął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po 
tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem 
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: 
"Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę 
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki 

mojej do boku Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli 
znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamknię-
tych, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś 
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!" Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg 
mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogo-
sławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapi-
sano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzy-
li, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię 
Jego.        J. 20, 19-31 
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Celem potrójnego egzaminu Piotra nie było jego upokorze-

nie, lecz oczyszczenie. Ten, który ma przewodzić Kościołowi 

w wierze, musi sam być wypróbowany w miłości. 

Jezus oczekiwał miłości świętego Piotra i tej miłości oczeku-

je od każdego z nas. Miłość często kojarzy się z radością. 

Mówimy często o obowiązkach chrześcijanina. Tymczasem 

Jezus oczekuje od nas czegoś więcej - oczekuje tego, co spra-

wia radość. Bo jeśli ktoś kocha, żaden ciężar nie jest dla 

niego za wielki, ma niemal skrzydła, potrafi cierpieć i cie-

szyć się, nawet kiedy cierpi dla Tego, kogo kocha. Jezus ocze-

kuje od nas miłości. Warto zapytać siebie co dzień rano: Co ja 

dziś uczynię dla Pana Jezusa? Bardzo często robimy coś z 

obowiązku, zwyczaju, z przykazania, ale co czynię z miłości? 

Czasem nawet upadam na twarz ze zmęczenia. Czy naprawdę 

czynię to z miłości? Czy rzucę Jezusowi pod nogi zerwany 

kwiat, czy tylko pokażę Mu, że nałożony na ramiona ciężar 

dźwigam z godnością? 

  

Różne uczucia nurtowały dusze aposto-

łów po zmartwychwstaniu Jezusa. Jedni 

wierzyli, inni wątpili. Żaden z nich jed-

nak  nie był całkiem pewny, że Jego 

życie zakończyło się smutnym akordem 

krzyża. Nosili  w sobie podświadomie 

jakąś nadzieję, że On ich przecież nie 

zawiedzie. Przecież powiedział, nie zo-

stawię was sierotami, a więc znajdzie 

jakieś wyjście z tej smutnej sytuacji. I 

znalazł! Zmartwychwstał i zaczął się im 

ukazywać! 

Tomasz był człowiekiem, który gorąco 

kochał Chrystusa i dlatego nie mógł się 

pogodzić z myślą, że Jezus już nie żyje. 

Jezus, który jego zdaniem był uosobie-

niem miłości, więcej był samą miłością, 

musi żyć, bo miłość nie umiera. I oto 

sam Chrystus dostarczył mu argumen-

tów na słuszność jego tezy. Ukazuje 

mu się, i innym apostołom po to, aby 

umocnić ich wiarę, aby tę wiarę upo-

rządkować i uczynić ją podstawą ich 

przyszłej apostolskiej pracy. 

Pamiętajmy o tym, że Chrystus róż-

nymi drogami prowadzi ludzi do 

siebie i każda taka droga jest Jego 

łaską, On daje nam ją za darmo. 

Tylko od nas zależy czy ją przyjmie-

my, czy odrzucimy. Czy będziemy 

współpracować z tą łaską i czy ona 

odbije się od nas tak jak się odbija 

grot od stalowego pancerza. Nie 

marnujmy zatem nawet najmniej-

szej łaski wiary! Każda z nich jest 

dla nas nieocenionym skarbem. 

Niedziela, 18 kwietnia 2010 r.  

Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał 
się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didy-
mos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj 
inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: "Idę łowić ry-
by". Odpowiedzieli mu: "Idziemy i my z tobą". Wyszli więc i wsiedli 
do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus sta-
nął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A 
Jezus rzekł do nich: "Dzieci, czy macie co na posiłek?" Odpowiedzieli 
Mu: "Nie". On rzekł do nich: "Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, 
a znajdziecie". Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej 
wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miło-
wał: "To jest Pan!" Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przyw-
dział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił 
się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bo-
wiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na 
ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: "Przynieście jeszcze 
ryb, któreście teraz ułowili". Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich 
ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. 
Rzekł do nich Jezus: "Chodźcie, posilcie się!" Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu 
pytania: "Kto Ty jesteś?" bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał 
im - podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmar-
twychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: "Szymonie, synu Ja-
na, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?" Odpowiedział Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię ko-
cham". Rzekł do niego: "Paś baranki moje!" I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: 
"Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?" Odparł Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię ko-
cham". Rzekł do niego: "Paś owce moje!". Powiedział mu po raz trzeci: "Szymonie, synu 
Jana, czy kochasz Mnie?" Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: "Czy kochasz 
Mnie?" I rzekł do Niego: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do 
niego Jezus: "Paś owce moje! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opa-
sywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swo-
je, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz". To powiedział, aby zaznaczyć, jaką 
śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: "Pójdź za Mną!"   J.21, 1-19                                             
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Zapraszamy  

młodzież 

pracującą, 

studentów, 

młode 

małżeństwa 

na wspólną 

Adorację 

Najświętszego 

Sakramentu w 

każdy 

CZWARTEK o 

20.00 - 21.00 

Adorować Pana Jezusa - oprzeć głowę na Jego 

piersi 

Niedziela, 28 kwietnia 2010 r. 

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja 
daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z 
mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I 
nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy".  
       J.10, 27-30 

Słuchać Jego głosu, to znaczy wziąć do serca Jego 

naukę i według niej postępować w swoim życiu. 

Słuchać Jego głosu to znaczy naśladować Go. To 

znaczy również, żeby uświadomić sobie, ze do Boga 

nie idzie się pojedynkę, ale we wspólnocie: wraz z 

innymi osobami – owcami, dążącymi do jednego 

c e l u  –  d o  z b a w i e n i a .  

„Moje owce słuchają mego głosu”. Czy naprawdę 

to się sprawdza w naszym życiu? Czy można odczy-

tać z naszego życia że znamy naszego Pasterza, 

Jego głos i Go słuchamy? Św. Jan napisał: „Kto 

mówi: ‘znam Go’, a nie zachowuje Jego przyka-

zań, ten jest kłamcą” (1 J 2,4).  

Jezus Dobry Pasterz jest zawsze z każdym z nas. 

Jest po to, aby nas wspomagać swoją łaską w 

ziemskim pielgrzymowaniu do wieczności. Po-

zwólmy się Mu prowadzić, bo tak wielu nie po-

zwala. Idźmy za Pasterzem, realizując w życiu 

program przez Niego nakreślony, aby u kresu 

swego życia móc powiedzieć „Tobie Panie zaufa-

łem, nie zawstydzę się na wieki”.  

PRZECZYTAJ, ROZWAŻ… 

♦ To był czas dla Niego najważniejszy: czas męki i śmierci. W nim określił 
siebie: swój stosunek do Boga Ojca i do ludzi. W przeddzień ustanowił 
nam posiłek eucharystyczny. I my, spełniając Jego polecenie, spotyka-
my się na Mszy świętej, aby uczestniczyć w Jego męce i śmierci i z niej 
brać na zwyczajny dzień siłę: by kochać ludzi, jak On ludzi kochał, i 
aby śmierć nasza zakończyła się jak Jego śmierć - zmartwychwstaniem 
w Bogu. (ks. M. Maliński) 

♦ Tajemnica moja w jednym zawarta słowie: Przenajświętszy Sakra-
ment. On nauczy cię dobrze się modlić. Gdy się modlisz, czyż nie usiłu-
jesz stawić się w obecności Boga? Jeżeli obecność Boga opromienia 
twego ducha, oddala ona obce myśli; jeżeli rozgrzewa twoje serce, nie 
obawiaj się, by twoja modlitwa ostygła. O jakże łatwo wytrwać w obec-
ności Boga, gdy się modlimy przed Najświętszym Sakramentem! Tak 
bowiem potężny wpływ wywiera Sakrament na duszę, że ją przyciąga i 
zespala ze sobą                         (Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu) 

 Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć 
głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną 
miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w na-
szych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczu-
wać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystu-
sem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, 
na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi dro-
dzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem 
dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!  

Jan Paweł II 

                                              



„Pięknie przeżył życie” 

„OMNIA NUDA ET APERTA SUNT ANTE OCULIS EIUS”. 

S T R .  6  R O K  1 ,  N U M E R  1 I  

 

2 kwietnia 2005r.  

To już 5 lat kiedy Go nie ma 

wśród nas, a może inaczej: to 

już 5 lat gdy jest z nami jesz-

cze bliżej... 

 

Znamienne są w tym momen-

cie słowa wypowiedziane kie-

dyś przez ks. Józefa Tischne-

ra: „w momencie śmierci bli-

skiego uderza człowieka 

świadomość niczym nie dają-

cej się zapełnić pustki”.  Na 

szczęście pustkę po JP II ma-

my zapełnioną po same brze-

gi przez jego nauczanie i 

święte życie. 

To już 5 lat ... 

Wygasły światła kamer świa-

towych stacji radiowych i te-

lewizyjnych, światła fleszy 

aparatów fotograficznych, 

napisano wiele reportaży, 

analiz, świadectw na temat 

tego Wielkiego Człowieka 

Papieża i pozostaje tylko py-

tanie: co dalej? co dalej z 

jego dziedzictwem? co 

z pokoleniem JP II? Czy to 

był tylko poryw tamtych dni 

czy może nic nieznaczący slo-

gan dziennikarski? 

Doświadczam osobiście tego, 

że to pokolenie istnieje, 

wbrew opinii tych, którym nie 

było to dane. Znam ludzi, któ-

rzy nauczanie Jana Pawła II 

wcielają w swe codzienne 

życie, którzy swoje kariery za-

wodowe łączą z wiarą w Tego, 

który jest Początkiem i Koń-

cem, Alfą i Omegą, którzy bar-

dzo dużo wymagają od siebie 

ale też i od innych. Ich wybór 

to kwestia jakości życia, to od-

rzucenie bylejakości na rzecz 

dążenia do perfekcji. Takie oso-

by nie „rzucają się w oczy”, bo 

jak mówił Jan Paweł II dobro 

nie krzyczy, nie wywyższa się, 

nie zajmuje pierwszych rzędów 

ławek w kościele, nie szczyci 

się posadami dla samej tylko 

posady, nie afiszuje się w świe-

tle jupiterów – tylko kropla po 

kropli, kropla po kropli doko-

nuje bożego dzieła.. 

Przypominają mi się w tej 

chwili słowa Jana Pawła II z 

Tryptyku Rzymskiego: „jeśli 

chcesz znaleźć źródło, musisz 

iść pod prąd. Przedzieraj się, 

szukaj, nie ustępuj, wiesz, że 

ono musi tu gdzieś być”. Słowa 

te są tak bardzo potrzebne w 

dzisiejszych czasach, w czasach 

gdzie zagrożeniem staje się re-

latywizm szeroko pojęty, w cza-

sach gdzie następuje rozchwia-

nie zasad i prawd na których 

opiera się godność człowieka, 

w czasach gdzie nacisk kładzie 

się na „mieć” a nie „być”, za-

uważalne we wszystkich środo-

wiskach, zarówno świeckich jak 

i kościelnych. 

Jan Paweł II mówił: „ młodzi, 

musicie dobrze rozważyć w ja-

kim stosunku – na każdej z wa-

szych dróg – pozostaje 

„bardziej być” do „bardziej 

mieć”. Ale pamiętajcie, że nig-

dy samo „więcej mieć” nie mo-

że zwyciężyć. Bo wtedy czło-

wiek może przegrać rzecz naj-

cenniejszą: swoje człowieczeń-

stwo, swoje sumienie, swoją 

godność”. 

To niesamowite zadanie dla 

mnie, dla ciebie. Stać po stro-

nie prawdy, dobra i życia.  

Staram się tak żyć, choć nie 

zawsze jest łatwo i nie zawsze 

mi się to udaje, ale wciąż pró-

buję. 

Próbuję, bo zobowiązujące są 

dla mnie słowa Jana Pawła II 

mówiącego na jednej z audien-

cji w Bazylice św. Piotra w 

Watykanie w roku 1978: 

„musicie być wszyscy młodzi. 

Być młodym to znaczy, przeży-

wać w sobie jakąś nieustanną 

nowość ducha, ożywiać ciągle 

poszukiwanie dobra, dążyć ku 

temu, by stawać się stale lep-

szym, realizować wytrwale 

pragnienie daru z siebie”. 

 

Na koniec, chciałabym przypo-

mnieć pewien epizod, który 

miał miejsce tuż zaraz po ogło-

szeniu przez biskupa Leonarda 

Sandriego śmierci Jana Pawła 

II.: po krótkiej chwili ciszy na 

Placu św. Piotra rozległy się 

bardzo głośne brawa. To była, 

według starej włoskiej tradycji, 

forma pożegnania człowieka, 

który „przeżył pięknie życie”. 

Obyśmy my wszyscy, żyjąc 

świadectwem Wielkiego Czło-

wieka oraz przykładem jego 

całkowitego oddania się woli 

Niebiańskiego Ojca aż do koń-

ca, mogli kiedyś usłyszeć takie 

oklaski naszego pożegnania … 

 

 

 
Ewa Gwiazda 
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Orędzie Benedykta XVI  
         Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17) 

O przypadającej w tym roku 25. rocznicy 
ustanowienia przez Jana Pawła 
II Światowych Dni Młodzieży 
przypomina Benedykt XVI w 
orędziu na tegoroczny Dzień, 
obchodzony na szczeblu diece-
zji.  

„Była to inicjatywa prorocza, 
która przyniosła obfite owoce, 
pozwalając młodym pokoleniom 
chrześcijan spotkać się, wsłu-
chać w Słowo Boże, odkryć 

piękno Kościoła i doznać mocnych przeżyć 
wiary, które nakłoniły wielu do podjęcia de-
cyzji o całkowitym poświęceniu się Chrystu-
sowi” - pisze papież. Dodaje, że tegoroczny 
XXV ŚDM, obchodzony w Niedzielę Palmową, 
jest „etapem na drodze do najbliższego świa-
towego spotkania młodzieży, które będzie 
miało miejsce w sierpniu 2011 r. w Madrycie, 
gdzie mam nadzieję licznie przeżywać bę-
dziecie to wydarzenie łaski”. Nawiązując do 
tematu XXV ŚDM: „Nauczycielu dobry, co 
mam czynić, aby osiągnąć życie wiecz-
ne?” (Mk 10, 17), Benedykt XVI proponuje 
młodym katolikom kilka refleksji na temat 
ich stosunku do Boga, życia i własnego po-
wołania. – Jeżeli naprawdę spotkaliśmy Jezu-
sa, nie możemy nie dawać Mu świadectwu 
wobec tych, którzy nie spotkali jeszcze Jego 
spojrzenia – podkreśla Ojciec Święty.  

Być może podobnie jak młodzieniec z Ewan-
gelii, wy także przeżywanie sytuacje braku 
stabilizacji, niepokoju czy cierpienia, które 
skłaniają was do dążenia do życia nieprze-
ciętnego i do pytania się: na czym polega 
udane życie? Co mam zrobić? Jaki mógłby 
być mój program życiowy? - zauważa papież. 
Zachęca, by nie bać się podejmować tych 
pytań. – Dalekie od przytłoczenia was, wyra-
żają one wielkie aspiracje, jakie mieszkają w 
waszych sercach. Dlatego trzeba ich słuchać. 
Oczekują one odpowiedzi niepowierzchow-
nych, ale zdolnych zadowolić wasze auten-
tyczne oczekiwania życia i szczęścia – wska-
zuje Benedykt XVI. Przykładem mogą tu być 
święci, „których doskonałość, w logice wiary 
częstokroć niepojętej, polega na tym, aby nie 
stawiać w centrum samych siebie, lecz zde-
cydować się iść pod prąd, żyjąc zgodnie z 
Ewangelią”. Przypominając o obchodzonym 
właśnie w Kościele Roku Kapłańskim, papież 

wzywa „chłopców i dziewczęta, by baczyli, czy 
Pan nie zaprasza ich do największego daru na 
drodze kapłaństwa służebnego i do gotowości 
przyjęcia z wielkodusznością i entuzjazmem tego 
dowodu szczególnego upodobania podejmując z 
kapłanem, z kierownikiem duchowym koniecznej 
drogi rozeznania”. – Nie lękajcie się z kolei, dro-
dzy chłopcy i drogie dziewczęta, jeżeli Pan wzywa 
was do życia zakonnego, monastycznego, misyj-
nego czy do szczególnej konsekracji: On potrafi 
obdarzyć głęboką radością tego, kto odpowie z 
odwagą! – apeluje Ojciec Święty. Wzywa też 
„tych, którzy odczuwają powołanie do małżeń-
stwa, ażeby przyjęli je z wiarą, angażując się w 
położenie solidnych podstaw, by przeżywać mi-
łość wielką, wierną i otwartą na dar życia, który 
jest bogactwem i łaską dla społeczeństwa i dla 
Kościoła”. Mówiąc o powołaniu człowieka do życia 
wiecznego, papież przypomina, iż warunkiem 
osiągnięcia go jest wypełnianie dziesięciorga 
przykazań. Nie jest to łatwe „przy obecnej men-
talności, która proponuje wolność wolną od war-
tości, od reguł, od obiektywnych norm i zachęca 
do odrzucenia wszelkich ograniczeń wobec chwi-
lowego pragnienia”. – Jednakże tego rodzaju pro-
pozycja, zamiast prowadzić do prawdziwej wolno-
ści, przywodzi człowieka do tego, że staje się nie-
wolnikiem samego siebie, swoich chwilowych pra-
gnień, bożków takich, jak władza, pieniądz, nie-
okiełznana rozkosz i powaby świata, sprawiając, 
że staje się niezdolny do tego, aby podążać za 
swoi wrodzonym powołaniem do miłości  

Źródło: Tygodnik Katolicki Niedziela 

 

Drodzy Parafianie! 

W dniach 16 - 21 sierpnia 2011 r. odbędą się  
Światowe Dni Młodzieży w Madrycie. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału 
w tym niezwykłym wydarzeniu. Wyjazd bę-
dzie organizowany z naszej Parafii.  

Koszt pakietu, tj. tydzień, wyżywienie 
(śniadanie, obiady, kolacje), zakwaterowa-

nie to koszt 210€. Pakiet zawiera 

ubezpieczenie, przejazd transportem 
publicznym w dniach 15 - 22 sierpnia, 
plecak pielgrzyma, wstęp wolny na 
wydarzenia związane z Festiwalem Młodych 
oraz pierwszeństwo na wejścia na centralne 
wydarzenia ŚDM. 

Więcej informacji na www.sdm.org.pl 
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Apel Jasnogórski 

Trzeba więc, ażeby Apel Jasno-
górski nadal rozbrzmiewał. Aby 
mówił Maryi od nas „jestem, 
pamiętam, czuwam”. Aby przy-
zywał jej obecności: Bądź z 
nami bądź z nami w każdy 
czas!. Przoduj w naszym piel-
grzymowaniu! 

Bóg 

Podnieście głowy. Nie lękajcie 
się patrzeć w wieczność. Tam 
czeka Ojciec, Bóg, który jest 
miłością. Dla tej miłości warto 
żyć. Miejcie odwagę żyć dla 
miłości. Niech wszelki lęk znaj-
dzie ukojenie u Tego, do które-
go wołamy „Abba Ojcze” 

Czuwaj! 

Co to znaczy: „czuwam”? 

To znaczy, że staram się być 
człowiekiem sumienia. Że tego 
sumienia nie zagłuszam i nie 
zniekształcam. Nazywam po 
imieniu dobro i zło, a nie za-
mazuję. Wypracowuję w sobie 
dobro, a ze zła staram się po-
prawiać, przezwyciężając je w 
sobie. 

Dojrzałość 

Wzrastać, dojrzewać: oto za-
danie młodego człowieka. 

Ekumenizm 

Jeśli chrześcijanie, pomimo 
podziałów, będą umieli jedno-
czyć się coraz bardziej we 
wspólnej modlitwie wokół 
Chrystusa, głębiej sobie uświa-
domią, o ile mniejsze jest to 
wszystko, co ich dzieli, w po-
równaniu z tym, co ich łączy.  

Frelichowski 

Całe jego życie jest bowiem 
jakby zwierciadłem, w którym 
odbija się blask owej Chrystu-
sowej filozofii, wedle której 
prawdziwe szczęście osiąga 
ten, kto w zjednoczeniu z Bo-
giem staje się człowiekiem po-
koju, czyni pokój i niesie pokój 

innym. 

Góry 

„Pewnego razu Karol Wojtyła 
wybrał Się na samotną wy-
cieczkę w góry. Ubrany spor-
towo, wyglądał tak, jak wielu 
innych turystów. W trakcie 
wędrówki spostrzegł, że zapo-
mniał zegarka, podszedł więc 
do opalającej się na uboczu 
młodej kobiety i już miał za-
pytać o godzinę, gdy ta 
uśmiechnęła się.  

-Zapomniał pan zegarka, co? 

-A skąd pani wie? - zapytał 
zaskoczony Wojtyła. 

-Z doświadczenia. Jest pan 
dziś już dziesiątym mężczy-
zną, który zapomniał zegarka. 
Zaczyna się od zegarka, po-
tem proponuje się winko, wie-
czorem dansing… 

-Ależ proszę pani, ja jestem 
księdzem-przerwał jej za-
wstydzony Wojtyła. 

-Wie pan-odpowiedziała roz-
b a w i o n a  n i e z n a j o m a -
podrywano mnie w różny spo-
sób, ale na księdza to pierw-
szy raz.” 

Harcerstwo 

Jest potrzebne świadectwo 
tego stosunku do życia, które 
harcerstwo kształtuje i wy-
zwala w młodym człowieku, 
tego pozytywnego, twórczego 
stosunku do życia, tej radości 
życia, która się bierze z rado-
ści obcowania z dziełem stwo-
rzenia, z przyrodą - która się 
bierze z wewnętrznej czysto-
ści, ze szlachetnych intencji, z 
czystego sumienia. 

Internet  

Internet w sposób bardzo 
radykalny zmienia psycholo-
giczny stosunek człowieka do 
czasu i przestrzeni. Gdy całą 
swą uwagę skupia on na tym, 
co konkretne, użyteczne i 
łatwo dostępne, może mu 

zabraknąć motywacji do pod-
jęcia głębszej refleksji. 

Jedność 

Nową jedność Europy, jeżeli 
chcemy, by była ona trwała, 
winniśmy budować na tych 
duchowych wartościach, któ-
re ją kiedyś ukształtowały z 
uwzględnieniem bogactwa i 
różnorodności kultur i trady-
cji poszczególnych narodów. 
Ma to być bowiem wielka 
Europejska Wspólnota Du-
cha. 

Kapłan 

Kapłan jest człowiekiem ży-
jącym samotnie po to, aby 
inni nie byli samotni. 

L.E.D.N.I.C.A 

Stoicie na Polach Lednickich, 
jakby u źródeł chrzcielnych 
Polski. Pragniecie wziąć w 
swe ręce całą spuściznę 
chrześcijańskiej tradycji Oj-
ców, aby nieść ją dalej w 
Trzecie Tysiąclecie! W sym-
bolicznym geście przejdziecie 
przez bramę w kształcie ry-
by, pamiętając o słowach 
Chrystusa:”Ja jestem bramą, 
jeżeli ktoś wejdzie przez 
Mnie, będzie zbawiony” 

Łaska 

Dzisiaj jesteście małym pło-
mykiem, ale dzięki łasce Bo-
żej możecie się stać płonącą 
pochodnią, niosącą światło 
Ewangelii i ciepło waszej mi-
łości i przyjaźni wszystkim 
rodakom 

Miłość 

Miłować - to znaczy dalej: 
pamiętać. Chodzić niejako z 
obrazem umiłowanej Osoby 
w oczach i w sercu. To zna-
czy zarazem: rozważać tę 
miłość, jaką jestem miłowa-
ny. 

 

 

„Wczoraj 

do Ciebie 

nie należy. 

Jutro 

niepewne… 

Tylko dziś 

jest Twoje” 
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Kwietniowe propozycje książkowe, filmowe 

i muzyczne 

Nadzieja 

Wy jesteście naszą na-
dzieją, młodzi są naszą 
nadzieją. Nie pozwólcie 
umrzeć tej nadziei! 
Oprzyjcie na niej swoje 
życie!. Nie jesteśmy su-
mą naszych słabości i 
błędów; jesteśmy sumą 
miłości Ojca do nas i na-
szej realnej zdolności 
stania się obrazem Jego 
Syna. 

Ojczyzna 

Ojczyzna jest naszą mat-
ką ziemską. Polska jest 
matką szczególną Nieła-
twe są jej dzieje, zwłasz-
cza na przestrzeni ostat-
nich stuleci. Jest matką, 
która wiele przecierpiała i 
wciąż na nowo cierpi. 
Dlatego też ma prawo do 
miłości szczególnej. 

Pokój 

Dopóki tylko starczy mi 
tchu, będę wołał: „Pokój, 
w imię Boże!” 

Rozum 

Wiara i rozum są jak dwa 
skrzydła, na których 
duch ludzki unosi się ku 
kontemplacji prawdy. 

Solidarność 

Nie ma wolności bez soli-
darności!. Dzisiaj wypada 

powiedzieć: nie ma soli-
darności bez miłości, wię-
cej! Nie ma przyszłości 
człowieka i narodu.  

Świętość 

Nie lękajcie się chcieć 
świętości! Nie lękajcie się 
być świętymi. 

Totus Tubus 

Matko Najświętsza, Pani 
Kalwaryjska, wypraszaj 
także i mnie siły ciała i 
ducha, abym wypełnił do 
końca misję, którą mi 
zlecił Zmartwychwstały. 
Tobie oddaję wszystkie 
owoce mego życia i po-
sługi; Tobie zawierzam 
losy Kościoła, Tobie pole-
cam mój naród; Tobie 
ufam Tobie raz jeszcze 
wyznaję: Totus Tuus, 
Maria! Totus Tuus. 

Uczciwość  

Przywracajmy blask na-
szemu pięknemu słowu 
uczciwość: uczciwość, 
która jest wyrazem ładu 
serca, uczciwość w słowie 
i czynie, uczciwość w 
rodzinie i stosunkach 
sąsiedzkich (…) po prostu 
uczciwość w całym życiu. 
Jest ona źródłem wza-
jemnego zaufania, a w 
następstwie jest także 
źródłem pokoju społecz-

nego prawdziwego roz-
woju. Niech w nowych 
warunkach słowo to na-
biera nowego, dojrzałego 
znaczenia. 

Wiara 

Musicie być mocni tą mo-
cą, którą daje wiara! Mu-
sicie być mocni mocą 
wiary! Musicie być wier-
ni! 

Zdolności 

Dziś doświadczacie w 
sposób szczególny praw-
dy, że zostaliście wypo-
sażeni w wielorakie dary i 
talenty. Odkrywajcie w 
sobie te zdolności, ciesz-
cie się nimi i rozwijajcie 
je z Bożą pomocą. Nie-
ście je jako dary Ducha 
Świętego wszystkim, 
którzy potrzebują wasze-
go miłosierdzia.  

Źródło 

Jeśli chcesz znaleźć źró-
dło, musisz iść do góry, 
pod prąd. Przedzieraj się, 
szukaj, nie ustępuj, 
wiesz, że ono musi tu 
gdzieś być. 

Życie 

Prawo do życia nie jest 
tylko kwestią światopo-
glądu, nie jest tylko pra-
wem religijnym, ale jest 
prawem człowieka.  

PIELGRZYMI 
(DVD) - zna-
komity wize-
runek polskie-
go społeczeń-
stwa - kry-
tyczny, ale z 
nutą optymi-
zmu - na przy-

kładzie postaci, które w podróż 
do europejskich sanktuariów 
zabierają bagaż własnych do-
świadczeń.  

Młode Lata Papieża to 
fabularyzowana biografia 
Karola Wojtyły, opowieść o 
tym okresie życia przyszłe-
go papieża Jana Pawła II, w 
którym kształtowała się 
Jego osobowość.  

POLECAMY!!! 

 

Wydawca:  

Prószyński i S - ka S.A. 

Płyta „Dwa 
k s i ę ż y -
ce” (CD) 
inspirowana 
jest polską 
muzyka ludową oraz latyno-
amerykańskimi rytmami, 
zaś nad całością unosi Się 
wyciszony śpiew artystki. 
Znajdziemy tu 15 nastrojo-
wych utworów układających 
się w rodzaj poematu o mi-
łości i afirmacji świata. 

         EMI Music Poland 



11 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego 
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,,Ufam Tobie, Boże, którego 
inaczej pojąć nie mogę, jak tyl-
ko Miłosiernym Ojcem spoglą-
dającym na mnie litośnie, chcą-
cym wyrwać mnie z nędzy mo-
jej i usunąć wszelkie braki." 
Takiego Boga przyjmował, takim 
Bogiem żył i w takim Bogu pokła-
dał ufność cały poczet oficjal-
nie  ogłoszonych, ale i bezi-
miennych świętych na przeło-
mie minionych wieków. Boga 
pełnego miłosierdzia. Boga bę-
dącego ze swej natury samym 
Miłosierdziem. Boga, który nie 
odwraca się od człowieka, choć 
sam doświadcza odrzucenia. 
Boga, który wychodzi na prze-
ciw, choć sam usuwany jest na 
margines. 
Boga, który zawsze ma czas, 
choć sam skazywany jest na 
samotność. 
A jakiego Boga Ty znasz? Ja-
kiego Boga wyznajesz swoim 
życiem? 
Przecież wszystko, co masz, 
co posiadasz i to, że w ogó-
le jesteś, jest dziełem Jego 
nieskończonego Miłosier-
dzia. Nie możesz powiedzieć o 
sobie, że jesteś samowystar-
czalny, że swoją pracą i umie-
jętnościami osiągniesz każdy 
cel. Nieprawda… ,,Beze Mnie 
nic uczynić nie możecie..." 
Tyle osób przewija się przez 
Twoje życie. Niektóre pojawia-
ją się tylko na chwilę, inne pozo-
stają w nim na dłużej, ale każda z 
nich coś wnosi, coś Ci ofiaruje, 
czymś ubogaca. Czy potrafisz w 
tych ludziach - w ich gestach, sło-
wach, obecności - dostrzec obec-
ność Kogoś więcej...? 

Chrześcijanin posiada swoją 
rację bytu w Eucharystii, a 
Eucharystia w chrześcijani-
nie. Jedno bez drugiego nie mo-
że istnieć. To tu Jezus jest obec-
ny w każdej chwili dnia i nocy, 
jako Boski pośrednik między 
niebem, a ziemią. W Eucharystii 

i przez Eucharystię nieustannie 
pragnie się nam udzielać i wsta-
wiać za nami, odwracając ciosy 
sprawiedliwości Bożej, a sprowa-
dzając Jego nieskończone Miło-
sierdzie. Czy potrafisz się za-
chwycić i pochylić nad tą tajem-

nicą? Aktem największego sza-
leństwa miłości do Ciebie? Prze-
baczenie jest potrzebą serca 
Jezusa. On nikogo nie chce potę-
pić. 
Wytrwale szuka każdej duszy 
zaplątanej w ciernie grzechu i 
poranionej, a odnalazłszy - bie-

rze w ramiona i troskliwie 
leczy rany. Ile już razy sły-
szałeś u kratek konfesjona-
łu: ,,Ja Cię nie potępiam… 
Odpuszczam Twoje grze-
chy..." Czy to dla Ciebie 
znaczy coś więcej, niż tylko 
poprawę własnego samo-
poczucia? 
Miłosierdzie Boże jest nie-
skończone. Nie wyczerpie 
go ani ilość, ani ciężkość 
grzechów ludzkich. Nie 
ograniczy go ani przewrot-
ność, ani słabość człowie-
ka. 
Jest niby ocean, którego 
granic nie sposób dosię-
gnąć.  
Czy zatem można pozo-
stać nieczułym i obojęt-
nym wobec tej wielkiej 
Miłości, która towarzy-
szy nam na każdym kro-
ku? Czy można pozosta-
wić bez odpowiedzi py-
tanie, które zawiera naj-
większe pragnienie Bo-
ga: ,,Miłujesz Mnie...? 
Miłujesz Mnie więcej niż 

inni...?" 
 
 
             
 
            Magdalena Jarosińska 
 

 

„Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, 
aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a 
szczególnie dla biednych grzeszników (…) która dusza przystąpi do spowie-
dzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (…) niech się 
nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkar-
łat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go 
żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. (…) Nie zazna ludzkość spokoju, dopo-
kąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego” (699) 

„Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miło-
sierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Sekretarko mojego 
miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu moim, bo blisko jest dzień straszli-
wy, dzień mojej sprawiedliwości” (305) 
 

Św. s. M. Faustyna Kowalska Dzienniczek Miłosierdzie Boże w duszy mojej 
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Meandry cierpienia 
Jak daleko się-
gnąć myślą w 
ludzką historię, 
zauważa się, że 
nie wypełniały jej 
tylko radość i 
szczęście, lecz 
naznaczało ją 
również cierpie-
nie. Obecnie 
ludzkość nadal 
ugina się pod 
jego ciężarem i 
każdy człowiek, 
wcześniej czy 
później, doświad-
cza w swym ży-
ciu cierpienia. 
Obok cierpień 
fizycznych i ze-
wnętrznej niedoli 
przytłacza nas 

zagrożenie życia, samot-
ność lub psychiczne lęki. 
Niezależnie od tego, czy 
cierpienia są cielesne, psy-
chiczne, duchowe czy mo-
ralne, zawinione czy nie-
zawinione, stanowią one 
doświadczenie bolesne. 
Człowiek wydaje się często 
bezradny wobec nich, 
zarówno w sytuacji, gdy 
dotykają go one osobiście, 
jak i wtedy, 
gdy jest świadkiem cier-
pienia drugiego człowieka. 
 Cierpienie bliskich osób 
często wywołują nawet 
większy ból niż cierpienie 
osobiste i trudniej jest nie-
raz patrzeć jak cierpią in-
ni, niż samemu cierpieć. 
Codzienne doświadczenia 
potwierdzają, iż jest ono 
nieodłącznym elemen-
tem ludzkiej egzysten-
cji i towarzyszy nam na 
każdym etapie życia. Jak 
stwierdził Jan Paweł II w 
liście „Salvifici doloris”: 
Cierpienie to jakby swoisty 
świat, który bytuje wraz z 
człowiekiem, pojawia się w 
nim i przemija, 
a czasem nie przemija, ale 
utrwala się w nim i pogłę-
bia. 
Czym jest zatem cierpie-

nie? Pytanie to zadawali 
najwybitniejsi myśliciele 
w dziejach ludzkości, ale 
także chyba każdy z nas 
czasami je sobie zadaje. 
Definicja cierpienia jest 
niezwykle trudna do 
podania. Najogólniej 
można je określić jako 
stan psychiczny czło-
wieka wywołany bólem 
fizycznym albo ducho-
wym, spowodowany na 
przykład niedomaganiem 
organizmu (choroba), 
niemożliwością zrealizo-
wania wyznaczonego so-
bie celu lub przeżyciem 
doznanej przykrości. We-
dług niektórych filozofów 
cierpienie wiąże się z po-
krzyżowaniem naszych 
planów, które są niekie-
dy nazbyt wyszukane lub 
wręcz stanowią sztuczne 
potrzeby. Do powyższych 
powodów cierpienia dołą-
czają się też te, które 
wypływają z relacji mię-
dzyludzkich, takie jak 
namiętność miłości, za-
zdrość, mściwość czy za-
wiść. Zdaniem innych 
myślicieli cierpienie jest 
ograniczeniem lub czę-
ściowym zniszczeniem 
człowieka oraz stanowi 
bolesny dowód jedności 
ludzkiej duszy z ciałem. 
Jako takie jest ono rodza-
jem zła i wielu ludzi ma 
nadzieję, iż zniknie ono w 
czasach ostatecznych, 
gdy nastąpi już zjedno-
czenie świata i ludzkości 
z Bogiem oraz zbawienie 
od zła. Niektórzy uczeni 
uznali, iż cierpienie samo 
w sobie nie posiada żad-
nej wartości. Inni twier-
dzili, że posiada ją tylko 
ze względu na coś inne-
go, na przykład ze 
względu na rozwój du-
chowy jednostki, który 
dokonuje się czasem po-
przez cierpienie twórcze. 
Za ważny uznali oni 
sens, jaki nadaje cier-
pieniu człowiek, na 

przykład, gdy przyjmie 
się, iż stanowi ono poku-
tę za grzechy. Wydaje 
się, iż istnieje taki rodzaj 
cierpień, które są twór-
cze, związane z rozwo-
jem, chociażby cierpienia 
duchowe genialnych arty-
stów bądź świętych. 
Dzięki takim cierpieniom 
człowiek dojrzewa i 
ubogaca się duchowo. 
Taki rodzaj cierpienia 
uczy prawdy o życiu, 
budzi człowieka z postawy 
złudnego marzycielstwa, 
oczyszcza duszę, po-
maga oderwać się od 
złych przywiązań do 
świata i niszczy zło 
moralne. Pomaga ono 
także łączyć ludzi między 
sobą, niszczy egoizm, 
uczy współczucia dla in-
nych cierpiących, miłości 
bliźniego oraz odpowie-
dzialności za jego los. 
Poza tym kruszy ono w 
człowieku wszelką za-
rozumiałość i pychę, a 
jednocześnie wskazuje 
na pokorę jako ko-
nieczną w naszym życiu 
cnotę. Może ono również 
niejako poszerzyć hory-
zont naszego istnienia i 
stać się swego rodzaju 
szkołą mądrości i miło-
ści, a także próbą wła-
snego człowieczeństwa. 
Człowiek uszlachetniony 
przez taki rodzaj cierpie-
nia potrafi przyjąć je z 
godnością, bez użalania 
się nad sobą, a nawet 
stwierdzić ze stoickim 
spokojem: Cierpię więc 
jestem oraz umieć dys-
kretnie zamilknąć wobec 
ogromu cierpienia, jakie-
go doświadczają niektórzy 
ludzie. Istnieje jednak 
również cierpienie nisz-
czące, związane chociażby 
ze śmiertelnymi choroba-
mi lub katastrofami, które 
niszczą to, co człowiek 
wniósł swą ciężką pracą 
fizyczną lub intelektualną. 
Wielu naukowców doko-
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Ono samo bowiem stanowi 
bardziej domenę świadomości 
oraz uczucia i z tego względu 
zwierzęta mogą doświadczać 
bólu, ale nie cierpienia. Cier-
pienie zatem 
właściwe jest wyłącznie jed-
nostkom mającym świado-
mość wynikającą z osobowo-
ści. Jako, że człowiek posiada 
zdolność pamiętania oraz an-
tycypowania przyszłych zda-
rzeń, to źródłem cierpień może 
być także nie tylko obecna 
sytuacja, ale również wspo-
minanie cierpień minionych 
i oczekiwanie na nieunik-
nione cierpienie w przy-
szłości. 
Wydaje się też, że o ile radości 
są zawsze poniżej tego czego 
się po nich spodziewamy, o 
tyle cierpienie zazwyczaj 
przekracza poziom naszych 
oczekiwań i jest nadmier-
ne. Każdy człowiek ma także 
własny poziom cierpienia, któ-
ry jest w stanie znieść bez 
ogromnych przykrości, a po 
jego przekroczeniu zdaje się 
już nie reagować na dalszy 
wzrost cierpień i ogarnia go 
apatia, czasem wrogość wobec 
świata, ludzi lub samego Boga, 
wreszcie także poczucie osa-
motnienia, bądź nawet utrata 
szacunku do samego siebie. 
Zdarza się też, iż niektórzy 
ludzie czują się niejako wybra-
ni do cierpienia. Tłumaczą oni 
ten fakt w podobny sposób jak 
to czynił filozof Seneka, który 
stwierdził, iż Bóg zsyła cierpie-
nia zwykle na najlepszych lu-
dzi, bo przecież nawet na woj-
nie najbardziej niebezpieczne 
rozkazy otrzymują tylko naj-
dzielniejsi żołnierze. Taka po-
stawa życiowa to tzw. dolo-
ryzm, a jej przeciwieństwo 
stanowi moralizatorstwo oraz 
unikanie cierpień za wszelką 
cenę. Niektórzy starają się 
więc uciec przed cierpie-
niem w pustą rozrywkę, 
szukanie przyjemności czy 
w bezmyślność albo w na-
łogi, próbując stępić odczuwa-
nie cierpienia, bądź popadając 
w apatię. Inni natomiast stara-
ją się aktywnie oraz świado-
mie znosić cierpienie, a także 
zwalczać je, na ile to tylko 
możliwe, poprzez pracę i roz-
wój nauki, techniki – 

zwłaszcza medycyny, psycho-
logii oraz przez praktyki religij-
ne, które mają nadać cierpie-
niu wyższy sens. 
Moralizatorstwo polega zaś na 
szukaniu związku pomiędzy 
cierpieniem a winą osoby cier-
piącej, podobnie jak czynili to 
chociażby przyjaciele Hioba. 
Sam Bóg jednak potwierdził 
opinię Hioba, iż nie ma 
związku między osobistą 
winą moralną a cierpieniem 
i często zdarza się, iż cier-
pią ludzie niewinni. To bo-
wiem grzech pierworodny 
jest ostatecznym źródłem 
cierpień obecnych w świecie 
ludzkim, a Bóg początkowo 
pragnął dla ludzi wyłącznie 
szczęścia, które utracili oni 
z własnej winy. Zdaniem Teil-
harda de Chardin można też 
mówić o cierpieniu całego ko-
smosu. 
Wszechświat w procesie ewo-
lucji doskonali się i przez cier-
pienie twórcze zmierza do 
ostatecznego zjednoczenia z 
Bogiem w czasach eschatolo-
gicznych. 
Według Leibniza cierpienia 
wychodzą zazwyczaj na do-
bre ludziom, ponieważ poma-
gają w szybszym osiągnięciu 
doskonałości moralnej i du-
chowej, ale wydaje się, iż 
trudno posłużyć się 
takim argumentem 
usprawiedliwiającym 
cierpienie i godzą-
cym je z istnieniem 
dobrego i wszech-
mocnego Boga na 
przykład wobec mat-
ki, która właśnie do-
świadczyła śmierci 
swego jedynego, 
ukochanego syna. 
Wydaje się, iż próby 
budowania czysto 
racjonalnej teodycei 
są skazane na niepo-
wodzenie i rację miał 
Jan Paweł II, gdy 
stwierdził, iż w swej 
istocie problem 
cierpienia stanowi 
niezgłębioną dla 
ludzkiego rozumu 
tajemnicę. Osta-
tecznie człowiek mo-
że nadać sens cier-
pieniu, lecz nie mo-
że go do końca 

wyeliminować z życia oso-
bistego oraz ze świata. 
Chrześcijaństwo w najdosko-
nalszy sposób tłumaczy sens 
cierpienia wskazując na Chry-
stusa cierpiącego na krzyżu i 
łącząc cierpienia ludzkie z 
Jego cierpieniem, które staje 
się w ten sposób ofiarą dla 
wyższych, nadprzyrodzo-
nych celów związanych ze 
zbawieniem.  
 
 

 
 
 
 
 

Grzegorz Baczewski 
 
 
 
 

Pamiętajcie i zważcie w 
siebie 

Że według Bożego rozkazu 
Kto nie zaznał goryczy ni 

razu 
Ten nie zazna słodyczy w 

Niebie 
 

Adam Mickiewicz, Dziady cz.IV 
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 Olcza-Olcza! – cza-cza-cza! Tak 
jest, nawet i tanecznie było, 
kiedy nas górale na kwaterze 
odwiedzili i przy okazji lekcji o 
historii parzenic oraz innych 
elementów góralskiej sztuki 
ludowej, koncert smyczkowy 
zapodali, „hej”! Ale nie od 
tych detali opowieść nam za-
czynać.  
     Otóż, z Bożym błogosła-
wieństwem, na „wypoczynek z 
Panem Bogiem” ruszyliśmy, 
prawie bladym, świtem, 8 lu-
tego 2010. Przewodził nam 
duchowo (przy współpracy z 
całym zastępem Aniołów Stró-

żów) Ks. Marcin Ożóg – chwała Mu za to! 
Dlaczego w góry? Bo nam do Źródła było 
trzeba – po siedem darów Ducha Święte-
go, po lekarstwo na skołatane nerwy, po 
wesołą zabawę, czyli po wszystko dobre, 
co z gór bierze swoje początki… 
A tam na miejscu to się dopiero działo! 
Spontanicznie zorganizo-
wały się „podobozy czyn-
nościowe”, tzn. jedni od-
najdowali radość we 
wspólnym szusowaniu (na 
stokach Nosala), tudzież 
„jabłuszkowaniu” (to dys-
cyplina sportu wymagają-
ca odwagi i umiejętności 
saneczkarskich z użyciem 
bezpłozowych wehikułów z 
plastiku), inni w dłuuugich 
spacerach tatrzańskimi 
dolinami (Białego, Strąży-
skiej), Drogą pod- i Ścieżką nad- Regla-
mi, tudzież wierchami (na trasie Guba-
łówka -Szymoszkowa-Butorowy), uroz-
maiconych zjazdami najczęściej na popu-

l a r n y c h 
„pupośladach”. 
Wytrwałym nie-
straszny był 
również wyjazd 
kolejką na Ka-
sprowy Wierch 
– mgłą spowity. 
S p o r t o w c y -
marzyciele mo-
gli natomiast 
realizować się 
obserwując, z 
p r z y j e m n y m 
dreszczykiem 
emocji, treningi 

na skoczni narciarskiej, zwanej potocznie 
Wielką Krokwią. Kolejne hity naszej zi-
mowej eskapady to kulig, a jakże!, w 
saniach z pochodniami oraz spacer po 
kolorowych i tłocznych, ale za to jak każ-
demu dobrze znanych Krupówkach. 

To, co nas jednak podstawowo łączyło (i 
ufamy, pozwalało przeżyć trudniejsze 
chwile) to wspólna modlitwa i codzienna 
Eucharystia, przeważnie w miejscach 
bliskich naszemu kochanemu Papie – 
świętemu Karolowi Wojtyle: w kaplicy 
domu zakonnego Sióstr Urszulanek w 
Jaszczurówce (tu mieliśmy możliwość 
nawiedzić „sekretną komnatę” Papieża, 
w której zamieszkiwał odwiedzając tam-
te strony), w Sanktuarium Matki Bożej 
Jasnogórskiej w Bachledówce prowadzo-
nym przez ojców Paulinów – miejscu 
spotkań JPII z Kardynałem Stefanem 
Wyszyńskim, na Krzeptówkach (czyli w 
„Fatimie Zakopiańskiej”), skąd można 
było tęsknie spojrzeć na krzyż na Gie-
woncie, czy w kościele parafialnym św. 
Antoniego ojców bernardynów. Na szla-
ku naszej wyprawy nie zabrakło również 
sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, 
gdzie składaliśmy prośby o Boże Miło-
sierdzie oraz wieńczące pielgrzymi trud 
– to na Jasnej Górze, gdzie poza dzięk-

czynieniem za 
udany wypo-
czynek, po-
wierzal iśmy 
w s z y s t k i e 
nasze sprawy 
Matce Bożej.  
N i e w ą t p l i -
wą  atrak-
cją dla repre-
z e n t a n t ó w 
młodszego i 
najmłodszego 
pokolenia (i 

nie tylko, bo dla ich opiekunek także) 
była wizyta u braci albertynów (a po 
drodze i u sióstr, w pustelni Św. Brata 
Alberta) na Kalatówkach i spotkanie z 
„Mnichem – kaskaderem” (odznaczonym 
przez dzieciaki „medalem zapartego 
tchu” za zjazd w habicie „na stojaka” 
kilkumetrową ślizgawką – bez upadku; 
to dopiero wyczyn!), okraszone lekcją 
troskliwości (ten sam wyżej wspomnia-
ny franciszkanin gorliwie posługujący 
niezapowiedzianym podróżnym). 
     Oddz ie lne  s łowa mu-
szą być skreślone dla upamiętnienia 
wszelkich spotkań biesiadnych w góral-
skich karczmach, z opiekanymi ziemnia-
kami i grillowanymi oscypkami z żórawi-
ną w roli głównej.  
Oddzielne słowa muszą być skreślone 
dla upamiętnienia wszelkich spo-
tkań biesiadnych w góralskich karcz-
mach, z opiekanymi ziemniakami i gril-
lowanymi oscypkami z żórawiną w roli 
głównej.  
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Nie obyło się również bez prawdziwej walki o byt, a 
ściślej mówiąc o przetrwanie, w obliczu zniewalają-
cych (szczęśliwie na krótko) nasze szeregi dolegli-
wości żołądkowo - jelitowych, którym czoła wszyscy 
stawiali dzielnie, lecząc się, czym dobrzy ludzie na-
kazali. Wprowadzało to niezapomniany klimat ro-
dem z thriller story („czy oby nie dopadnie i 
mnie?!”) i pozwoliło zamarzyć o, przeważnie czer-
wonej z białym krzyżem, małej walizeczce zasobnej 
w rozmaite „leki z Bożej apteki” (określenie za tytu-
łem książki autorstwa Jana Schulza i Edyty Uberhu-
ber, zaczerpnięte jedynie z powodu upodobań au-
torki reportażu do jego walorów językowych, bez 
próby zarówno reklamy, jak i antyreklamy w sto-
sunku do przywołanej lektury). Cóż, „nauka nie 
idzie w las, ale w nas”: będziemy (miejmy nadzieję) 
przezorniejsi na przyszłość i zabierzemy więcej me-

dykamentów ze sobą.  
Ta przygoda zdaje się jednak również zajmować 
niebanalne miejsce w Bożym planie zbawienia 
jako, że jak to skonstatował mądrze jeden z na-
szych współwędrowców (ujawnię Jego imię, daj 
Bóg się nie obrazi, bo to wzorcowe wnioskowanie 
– Jarosław): „taka sytuacja uczy nas samarytani-
zmu” (a rzeczywiście, wymagała od nas czujności 
i wrażliwości na potrzeby innych, którzy zapadali 
na chorobę nie wybierając pory dnia, czy nocy). 
     Tyle zatem opowieści podróżniczej treści. Jeśli 
w międzyczasie Ktoś z naszych Szanownych Czy-
telników nabrał ochoty na udział w podobnych 
przygodach, już teraz niech się czuje zaproszony 
na kolejny „odpoczynek z Panem Bogiem”!   
 

Anna Traczewska 

nych rodzicach” jako przyczynie wszelkiego zła 
w rodzicach. Idąc tym tropem moglibyśmy po-
wiedzieć że „toksyczne” bywają także i dzieci 
które na przykład z powodu nadpobudliwości, 
kłopotów szkolnych zaburzają funkcjonowanie 
rodziny i wpływają na występowanie różnych 
napięć między rodzicami. Z drugiej strony to 
właśnie owe napięcia w rodzinie, będące skut-
kiem nie rozwiązanego kryzysu wpływają na za-
chowanie i postępy szkolne dziecka. Z tego 
względu na rodzinie patrzymy jako na „system 
sprzężeń zwrotnych” w którym trudne dla innych 
zachowania jej członków zawierają ważne infor-
macje i pełnią istotne funkcje regulacyjne. Dla-
tego też dziecko trafiające do psychologa nie 
rzadko jest „delegatem” rodziny w której dzieje 
się coś z czym jej członkowie nie mogą sobie 
poradzić bo często brakuje im wiedzy, wiary 
bądź odwagi, że sami mogą tej sytuacji spro-
stać. Ważna jest tu umiejętność wzajemnego 
słuchania oraz rozumowania problemów i oczeki-
wań. 
 Wszyscy bezustannie gonimy i nawet nie 
zdajemy sobie sprawy lub o tym zapominamy 
jak często jesteśmy gotowi poświęcić nasze war-
tości nasze rodziny sprawy naszych dzieci dla 
naszych własnych krótkotrwałych egoistycznych 
korzyści. Gorąco namawiam aby czas nadcho-
dzących świąt był czasem wsłuchiwania się w 
naszych najbliższych. 
 
 
 

Urszula Grodzka 
 

Życie w rodzinie jest dla nas do-
świadczeniem powszechnym i 
oczywistym. W polskich badaniach 
opinii społecznej dom-rodzina 
umieszczane są na szczycie war-
tości i celów życiowych. To w śro-
dowisku rodzinnym przede 
wszystkim przebiega proces 
kształtowania się człowieka. 
Dziecko bardzo małe niezdolne do 

samodzielnego życia, jest całkowicie uzależnione od 
rodziny. Zaspokaja ona jego podstawowe potrzeby- 
zarówno fizjologiczne, bez których niemożliwe byłoby 
fizyczne przetrwanie, jak i potrzeby wyższego rzędu 
takie jak potrzeba przynależności czy bezpieczeństwa 
itp. W nieco późniejszym okresie rodzina staje się 
strukturą pośredniczącą w poznawaniu przez małe 
dziecko świata, dostarcza podstawowych informacji o 
nim i o obowiązujących normach, staje się podstawo-
wym czynnikiem socjalizacji małego człowieka. Wy-
chowanie dzieci to bardzo ważna funkcja rodziny. 
Warto jednak pamiętać, że nie jedyna. W rodzinie 
realizują się potrzeby wszystkich jej członków. Rów-
nie ważne są sprawy dziecka, jak i jakość więzi łą-
czącej współmałżonków. Jeśli komukolwiek w rodzi-
nie „źle się dzieje” dotyka to wszystkich. Każdy w 
rodzinie potrzebuje miejsca i uwagi. Jeśli rodzice nie 
doceniając bądź unikając własnych spraw cała swoją 
uwagę skupiają na dziecku to w konsekwencji albo 
oddają mu „władze” albo przygniatają nadmierną 
troską czy kontrolą. Taka sytuacja nie służy nikomu-
również dziecku. Rodzina jest niezmiernie delikatną 
konstrukcją. Złe funkcjonowanie jednego z jej człon-
ków wpływa na złe funkcjonowanie pozostałych. W 
ostatnich latach pojawiło się sporo amerykańskiej 
literatury psychologicznej lansującej tezę o „ toksycz-

Słuchajmy się… 
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   Apel Katyński w Teatrze Kamienica,  Al. Solidarności 93 (Scena Oficyna) 
Wieczór upamiętniający 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.  
W pierwszej części usłyszymy fragmenty scenariusza Magdaleny Gauer 
"Katyń" w wykonaniu Justyny Sieńczyłło i Emiliana Kamińskiego. Podczas 
inscenizacji wyświetlane będą niezwykłe materiały dokumentalne udostęp-
nione przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury. 
W drugiej części wieczoru aktorzy zaproszą widzów do wspólnego śpiewa-
nia pieśni legionowych przy akompaniamencie Janusza Tylmana 
źródło: www.teatrkamienica.pl 
 
 

Zajęcia plastyczne dla dzieci w Zamku Królewskim, pl. Zamkowy 4 

Tytuł: Nie ma jak w domu 2, czyli jak mieszkano w grodzie i na zamku. 

Zamek Królewski zaprasza dzieci od 8 do 12 lat na 
zajęcia plastyczne. W programie organizator przewi-
duje zwiedzanie wybranych sal zamkowych lub wy-
staw czasowych oraz różnorodne zabawy plastyczne.  
Wejście na warsztaty na podstawie biletu wstępu na 
zajęcia Pracowni Działań Muzealnych w cenie 7 zł. In-
formacja Zamku Królewskiego: tel. 22 35 55 170. 
źródło: www.zamek-krolewski.pl 
 
Mały Chopin- Teatr Konsekwentny dla dzieci, Stara Prochoffnia, ul. Jezuicka 4 

Interaktywne przedstawienie wprowadza dzieci w świat małego Chopina, w któ-
rym nie było samochodów, komórek i odtwarzaczy MP3. Na przykładzie współcze-
snych znaczeń takich pojęć jak: samochód "polonez", wielkanocny "mazurek" czy 
uliczne "rondo" - Mały Chopin przybliża dzieciom pojęcia muzyczne i proces two-
rzenia najsławniejszych utworów polskiego wirtuoza. Bilety: 25 zł 

źródło: www.teatrkonsekwentny.pl 
 
 
 
Wielkie Organy w Archikatedrze, Archikatedra św. Jana Chrzciciela, ul. Świę-
tojańska 8 

25 minutowy recital - prezentacja organów, 20 minutowe zwiedzanie 
podziemi Archikatedry.  
Bilety: 9 zł (dorośli), 6 zł (młodzież, dzieci) 
Koncert na żywo na Wielkich Organach Archikatedry, w wykonaniu 
uznanych warszawskich wirtuozów. Archikatedra św. Jana Chrzciciela 
stanowi jedno z najważniejszych miejsc kultury i tradycji narodowej 
Polski. W jej murach wygłaszał kazania ksiądz Piotr Skarga, Włady-
sław IV Waza zaprzysiągł swoje pacta conventa, tu miały miejsce ślu-
by, koronacje 2 władców Polski, pogrzeby wielu osobistości oraz zo-
stała zaprzysiężona konstytucja 3 maja.  
źródło: www.kapitula.org 
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Niedzielny recital fortepianowy Chopin w Kasynie - spotkanie 
trzydzieste siódme 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (Pałacyk Kasyno), 
ul.Lilpopa 18, Podkowa Leśna 
Chopin w Kasynie to cykl niedzielnych recitali fortepianowych zorgani-
zowanych we współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie. W ramach cyklu w Sali Lustrzanej zagrali już tacy pianiści 
jak: Bronisława Kawalla, Monika Rosca, Jerzy Romaniuk, Jerzy Macie-
jewski, Karol Radziwonowicz, Maciej Zagórski, Katarzyna Kraszewska, 
Andrzej Stefański. Koncerty z cyklu "Chopin w Kasynie" współorgani-
zuje TIFC. 
Bilety: wstęp wolny 
źródło: www.ckiopodkowa.pl 

 

 
 

Międzynarodowe Warsztaty Teatru Sztuki Mimu, w siedzibie Związku Artystów Scen Polskich w Warsza-
wie, Al. Ujazdowskie 45 
Milczące Ciało/Silence of the Body –to projekt, który ma być inspiracją 
dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności. Zajęcia, pod-
czas 4 dni warsztatów, poprowadzą wybitni twórcy pantomimy zaprosze-
ni przez Stefana Niedziałkowskiego, m.in. Marek Oleksy, JIDAI (Japonia), 
Yves Marc (Francja). Każdy dzień warsztatów zakończy prezentacja arty-
styczna Mistrzów oraz najnowszy spektakl Teatru Sztuki Mimu pt. Współ-
istnienie w wykonaniu Zespołu Studia Mimów Stefana Niedziałkowskiego. 
źródło: www.mckis.waw.pl 
 
             Ewa Kacprzak - Krzysik 

tian o wędrówce narodu wybrane-
go przez pustynię, tłumaczy, że 
wszyscy „pili z towarzyszącej 
im duchowej skały, a ta skała - 
to był Chrystus” (1 Kor 10,4). 
Tą inicjatywę podjął Ruch Rodzin 
Nazaretańskich, do której dołączyli 
również ludzie z innych Wspólnot 
działających na terenie Naszej Pa-
rafii oraz osoby niezrzeszone i 
spoza Parafii. Głównym celem Sto-
warzyszenia jest stworzenie 
Otwartej Wspólnoty Parafialnej, 
która będzie alternatywą dla ota-
czającego nas świata. Z naszej 
inicjatywy i naszymi rękami został 
przeprowadzony remont dolnego 
kościoła, gdzie funkcjonuje kawia-
renka przyparafialna „u PANA BO-
GA za piecem”. Odbywają się tam 
przedstawienia i koncerty. Organi-
zujemy wieczory filmowe i spotka-
nia ze znanymi osobami, które 

Stowarzyszenie „Dom na Ska-
le” zaprasza wszystkich ludzi do-
brej woli do współpracy. Zostali-

śmy powo-
łani do 
działania w 
październi-
ku 2008 
roku. In-
s p i r a c j ą 
dla nas 
były dzia-

łania Wielkiego Papieża Polaka, 
Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 
jego następcy Ojca Świętego Be-
nedykta XVI i słowa wypowiedzia-
ne przez Niego na krakowskich 
Błoniach 27 maja 2006 roku 
„Budować na skale, to budo-
wać na Chrystusie i z Chrystu-
sem, który jest skałą”. Święty 
Paweł mówiąc w Liście do Koryn-

dzielą się z nami swoimi doświad-
czeniami. W każdą niedzielę prowa-
dzimy zajęcia dla dzieci  m.in. wy-
świetlamy bajki. Pragniemy, aby 
każdy człowiek, Ty i Twoi bliscy 
oraz znajomi dołączyli do nas i aby-
śmy wspólnie dali sobie i innym 
szansę na inny świat, lepszy świat, 
gdzie Bóg daje nam siłę do działa-
nia i pomagania innym naszym bliź-
nim. Przecież nie jesteśmy sami… 

Grzegorz Gałązka 

e-mail: domnaskale@poczta.pl 

  

Jeżeli chcielibyście wspomóc naszą dzia-
łalność Stowarzyszenia, podajemy nr 
konta. Za każde wsparcie z góry dzięku-
jemy. 

Stowarzyszenie „Dom na Skale” 

03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 8 

nr konta 

48 1140 2017 0000 4502 0949 9916 
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SKŁADNIKI: 

25 dag maku 

8 jajek 

25 dag cukru 

1 łyżka miodu 

5 dag tartej bułki 

skórka pomarańczowa 

 

Sposób przygotowania 

Mak sparzyć, osączyć z wody i 2 razy ze-
mleć w maszynce do maku. Żółtka z cukrem utrzeć na parze (ok.. 0,5 godziny) i 
połączyć z makiem, dodać miód, tartą bułkę oraz skórkę pomarańczową i wymie-
szać. Białka ubić na sztywną pianę, dodać do masy  makowej i delikatnie wymie-
szać. Tortownicę posmarować masłem, wysypać tartą bułką i napełnić ciastem. 
Piec około 40 minut w temperaturze 180 stopni. Na drugi dzień ciasto przekroić w 
poprzek i przełożyć według uznania, na przykład masą orzechową. 

Barbara Jabłońska 

źródło: www.mckis.waw.pl  

 

SKŁADNIKI: 
 
25 dag białej fasoli  
15 dag podpuszczkowego żółtego 
sera  
2 kiszone ogórki średniej wielkości 
1 kwaśne jabłko 
3 jajka na twardo 
4 łyżki majonezu  
1 pęczek natki pietruszki 
sól, pieprz 

Sposób przygotowania 
Fasolę ugotować, odcedzić i pokroić na połówki. Ser grubo utrzeć na tarce. Ogór-
ki, jabłko i jajka pokroić w kostkę. Pokrojone składniki połączyć, dodać majonez 
i wymieszać. Sałatkę doprawić do smaku i posypać natką pietruszki. 

Bożena Tomkiel 
źródło: www.mckis.waw.pl   

    DRODZY CZYTELNICY!!! 
  

Ogłaszamy konkurs na najlepszy przepis kulinarny. 
Wszystkie przepisy, prosimy wysyłać do 25 kwietnia 
2010r. na adres mailowy domnaskale@poczta.pl. 
Czekają 3 nagrody książkowe - Tradycje Kulinarne 
Mazowsza Kuchnia Świąteczna ufundowane przez 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Zwycięzców 
powiadomimy mailem. 
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   Parę miesięcy później, wracając z Maroka, spotkałem go w Dolinie 
Króla, gdy siedział pod wiejskim kościołem. Wyglądał na tak bardzo rozbitego! 
Głód? Zmęczenie? Żałoba? Zgubił swój flet, czy też po prostu stracił ochotę do 
grania? Wyciągnął do mnie otwarte dłonie. Myśląc, ze prosi o jałmużnę, wsunąłem mu 
parę monet. I znowu jego oczy okryły się mgłą: „O nie, nie chodzi mi o twoje pie-
niądze!” Czego więc chciał? Żebym go wziął do siebie? Ale czegoś takiego jak „u 
siebie” nigdzie już nie miałem! On pewnie także nie! Podał mi gałązkę jałowca z 
trzema złotymi kwiatami (chyba już ostatnimi tego roku) 
To dla ciebie! Cisnąłem kwiat do rowu. I tak od tego dnia, im dłużej  podróżowa-
łem, tym częściej jego twarz stawała mi przed oczyma. Nie da się zapomnieć tych 
wielkich OCZU pełnych śmiechu, wniknęły we mnie, Bóg jeden  wie, przez jaką szcze-
linę! Często spostrzegałem go z daleka, na rozstajach dróg, gdzie miałem zdecydo-
wać, w jakim kierunku iść dalej. Przyśpieszając kroku obierałem drogę na przełaj. 
Chciał iść za mną czy też miał zamiar mnie wyprzedzić? Bałem się, żeby mnie nie 
dogonił. A jednak, to dziwne, im bardziej starałem się od niego odczepić, tym 
większą miałem ochotę, by go znowu zobaczyć. Ot, tak, po prostu, żeby sobie trochę 
porozmawiać. Gdy zapadały zimowe wieczory i nie otwierały się przede mną żadne 
drzwi, nic nie pomagało udawanie. Mówiłem sobie wówczas: „Z pewnością łatwiej jest 
dołować we dwóch”. 
Jak wyglądał mój mały grajek? Jakże go opisać? Nigdzie nie widziałem kogoś takiego 
jak on. Prosiłem wielu przyjaciół, żeby mi go narysowali, ale żaden  
rysunek nie był udany. Nawet te, które umieszczam tutaj, są dalekie od rzeczywi-
stości! Kiedy się go raz zobaczyło... 
Był z pewnością przybyszem. W Zawiejach, w Dolinie nikt nie był do niego podobny. 
Oczy lekko skośne, czoło szerokie, sylwetka wysmukła, cera ogorzała (w ciągłych 
wędrówkach?), przypominał mi młodych Berberów, a raczej piękne dzieci żydowskie, 
które spotykałem dawniej na kresach Maghrebu. Wyglądał jak ktoś z bardzo biednego 
środowiska. Ręce stwardniałe, jakby od dawna obrabiały drewno. 
Szerokie czerwone poncho sięgało mu prawie do kostek. Głowę okrywał często kaptu-
rem. Przez pierś przewieszona torba z plecionego sznurka. Na przegubie dłoni nie 
miał zegarka, lecz rodzaj sznurka z czarnej wełny, z dużą ilością supełków. Od 
czasu do czasu przesuwał je w palcach. Nie sposób określić, ile miał lat. Około 
trzydziestu? Rysy twarzy silnie wyżłobione, musiał często zmagać się z przeciwno-
ściami, przebyć wiele długich i ciężkich doświadczeń. Ale jakaś łagodność nadawała 
jego twarzy wyraz trudnej do określenia czułości. A przede wszystkim oczy! Jego 
oczy! Nigdy, nigdy nikt na mnie w ten sposób nie patrzył. Na początku często je 
spuszczał, tak że ledwo je widziałem. Bał się, że wprawi mnie w zakłopotanie? Mu-
szę przyznać, że miał rację. No i ten wyraz twarzy zawsze zdziwiony, tak jakby mu-
siał się jeszcze wszystkiego nauczyć, jakby wszystko było zawsze nowe.  
           CDN… 

   

       źródło:”Zraniony pasterz”, Daniel Ange  

RCS jest wspólnotą ludzi młodych, którym bliskie są słowa Pana Jezusa: „Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Członkowie ruchu żyją duchem tego błogosławień-
stwa poprzez zachowanie przykazań Bożych, modlitwę, korzystanie z Sakramentów Świętych. RCS 
odrzuca wszelką rozwiązłość, pornografię i wszystko, co zniewala i uzależnia człowieka. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje również postanowienie nie podejmowania współżycia seksualnego przed za-
warciem Sakramentu Małżeństwa.  

„Pan Jezus zaprasza wszystkich do Ruchu Czystych Serc. Do RCS może przystąpić każdy, 
kto pragnie ofiarować swoje serce Jezusowi, aby nauczyć się kochać czystą miłością”. 
Jedynym wymogiem jest szczera gotowość wypełnienia wszelkich zobowiązań zawartych w Modli-

twie Zawierzenia,. Aby przystąpić do RCS najpierw idź do spowiedzi, a potem kiedy już przyjmiesz Pana Jezusa w 
Komunii Świętej odmów Modlitwę Zawierzenia.           źródło: Miłujcie się! 

W następnym numerze „POD PRĄD” przedstawimy postać patronki RCS - bł. Karoliny Kózkówny 

 



 

 

 

 Pewnej niedzieli, około południa, młoda kobieta myła w kuchni sałatę, kiedy podszedł do niej 
mąż i zapytał: 

- Czy pamiętasz, jaka była dziś Ewangelia i o czym dziś rano mówił podczas kazania ksiądz? 

- Już nie pamiętam - wyznała kobieta.  

- No to po co chodzisz do kościoła i słuchasz słów Pisma Świętego i kazań, skoro zaraz o nich zapomi-
nasz? 

- Mój drogi, popatrz: woda myje tę sałatę, ale potem nie znajdziesz wody w talerzu: a przecież sałata 
będzie czysta. 

Nie chodzi o to , by robić notatki podczas kazania. Ważne jest, byśmy zostali „obmyci” Sło-
wem Bożym.  

      źródło: 40 opowiadań na pustyni, Bruno Ferrero 

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich 
bowiem należy Królestwo Boże (…)  

(Mk 10, 14) 



 

 
 

MSZA ŚWIĘTA  
dla rodzin, młodych małżeństw, 

studentów  
w każdą ŚRODĘ 

 
o godz. 20:00 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU  

 
Dla młodzieży pracującej, studen-

tów, młodych małżeństw  
 

CZWARTEK 
godz. 20:00 - 21:00  

HERBACIARNIA  

„u PANA BOGA za piecem” 

 

Niedziela, godz. 11:00 - 14:30 oraz po 
wieczornej Mszy Świętej 

 
Zapraszamy na wspólne rozmowy przy herbacie, 

kawie oraz wyśmienitych wypiekach !!! 

SPOTKANIA 
 

♦ SINGLE - w środy, godz. 19:15 
 
♦ MŁODE MAŁŻEŃSTWA - w poniedziałki, 

godz. 19:15 
 
♦ STUDENCI - w piątki, godz. 20:30 
 
♦ LICEALIŚCI - w soboty, godz. 19:30 
 

WSZYSTKIE SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W 
DOMU KATECHETYCZNYM 

 
W każdy  

TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA  
zapraszamy na 

WIECZORY FILMOWE, 
 

start, godz. 20:00  
 

Herbaciarnia 
 „u PANA BOGA za piecem” 

 
GRUPA MODLITEWNA 

w każdy PIĄTEK, godz. 19:30 
(Dom Katechetyczny) 

 
Przyjacielu, jeżeli masz intencje, w 
której pragniesz abyśmy się modlili, 

wyślij na adres mailowy: 
domnaskale@poczta.pl 

Parafialny Miesięcznik Młodzieżowy „POD PRĄD” 
ADRES REDAKCJI: ul. Wysockiego 8, 03-371 Warszawa 
OPIEKUN DUCHOWY: ks. Marcin Ożóg 
REDAKTOR NACZELNY: Jan Przybysz 
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: ks. prob. Stanisław Woło-
siewicz, Ewa Gwiazda, Magdalena Jarosińska,               
Ewa Kacprzak-Krzysik, Grzegorz Gałązka,  Urszula Grodz-
ka, Grzegorz Baczewski, Anna Traczewska, Anna Gucwa 
 

Jeżeli umiesz śpiewać, grasz na ja-
kimś instrumencie, zapraszamy do 
udziału w próbach SCHOLI, które 

odbywają się w każdą ŚRODĘ o 
godz. 21:00 w Domu Katechetycz-

nym. 


