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Dziś w miejsce wstępu pragnę nam wszystkim zaprezentować 
obszerne fragmenty Słowa Biskupów Polskich, które skierowali 
do nas przed wyborami do parlamentu w 2007 roku. Zasady doty-
czące wyborów- jakie przedstawiają Biskupi są też aktualne w 
zbliżających się wyborach Prezydenta RP.  
 

„Na początku chcielibyśmy przypomnieć o prawie i obowiązku 
moralnym uczestnictwa w wyborach. Współodpowiedzialność 
za dobro wspólne, do której jesteśmy zobowiązani jako obywa-
tele, domaga się korzystania z prawa wyborczego (por. KKK 
40). Uczestnictwo w wyborach jest jedną z najpoważniejszych 
gwarancji ciągłości demokracji (KNSK 190), zapewnia bowiem 
możliwość rzeczywistej kontroli społecznej rządzących, a w ra-
zie potrzeby, także pokojowej wymiany grup sprawujących wła-
dzę. Wiemy, że niektórym spośród naszych Rodaków, zarówno 
w kraju, jak i za granicą, trudno jest to zobowiązanie wypełnić. 
Są zrażeni i zniechęceni stylem politycznego działania niektó-
rych przedstawicieli elit politycznych. Niemniej jednak blisko 
dwadzieścia lat temu Jan Paweł II pisał: "Ani oskarżenia o ka-

rierowiczostwo, o kult władzy, egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane pod adre-
sem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, 
ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, 
bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach pu-
blicznych" (CL 42). Udział  w wyborach jest jedną z ważnych form obecności obywateli w 
życiu publicznym, kształtowania go i brania za nie odpowiedzialności. 

Bierność, izolowanie się, ucieczka w prywatność sprzeciwiają się godności osoby ludzkiej, 
która z natury jest istotą społeczną i powinna być podmiotem, zasadą i celem wszystkich 
przedsięwzięć społecznych, także politycznych. Te naturalne zobowiązania ciążące na każ-
dym człowieku, są jeszcze wzmocnione przez wymogi wiary chrześcijańskiej. Człowiek 
wierzący tym bardziej powinien być  aktywnym społecznie i brać udział w wyborach. 
 
Nie wystarczy jednak stwierdzić, że każdy obywatel posiada prawo i obowiązek udziału w 
wyborach. Trzeba ponadto właściwie zagłosować, to znaczy zgodnie ze swoimi przekona-
niami moralnymi. Ludzie wierzący powinni oddać  głos na te osoby, których postawa i po-
glądy są bliskie, a przynajmniej nie sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolickim warto-
ściom oraz zasadom moralnym. Jako pasterze, którym Chrystus powierzył religijną, du-
chową i moralną troskę o wiernych, także w społecznym wymiarze życia, nie przestaniemy 
przypominać o potrzebie budowania życia społecznego i politycznego na niezmiennych 
wartościach wypływających z prawdy o człowieku. Ojciec Święty Benedykt XVI przypo-
mniał nam ostatnio szereg wartości nie podlegających żadnym negocjacjom. Są to: szacu-
nek i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, rodzina oparta na trwa-
łym małżeństwie mężczyzny i kobiety, prawo - obowiązek rodziców do wychowania dzieci 
oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach (por. SC 83). W wyżej wy-
mienionych kwestiach i w wielu innych nie może być mowy o kompromisie. 



 
Na jakich kandydatów mamy głosować? Jan Paweł II mówił do nas w 1995 roku: "Polska 
woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia". Jesteśmy głęboko przekonani, że ludzie 
prawego sumienia także dzisiaj są obecni w polskiej polityce. Wybory są sposobnością, 
aby powierzyć im cząstkę odpowiedzialności za dobro wspólne. Ważnymi kryteriami w 
dokonaniu właściwego, a tym samym odpowiedzialnego wyboru, powinny być prawość 
moralna kandydata… jego kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, 
zaświadczone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz 
małej ojczyźnie. Liczą się także takie cechy osobowości, jak wyrazista tożsamość, szacu-
nek dla każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność 
roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość do Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako 
służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój 
naszej Ojczyzny. 
 

 Przed wyborami parlamentarnymi pragniemy jeszcze raz przypomnieć, że Kościół 
nie ma żadnej politycznej reprezentacji, a co za tym idzie partii politycznej, która miałaby 
prawo przemawiać w imieniu Kościoła lub powoływać  się na jego poparcie. Zauważamy 
jednak, że programy niektórych ugrupowań politycznych i ich praktyka zaangażowania 
politycznego są bliższe chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa, zaś programy 
innych partii są odległe od nauczania Kościoła lub wręcz z nim sprzeczne. Stąd odpowie-
dzialne oddanie głosu w wyborach wymaga rzetelnego rozeznania zarówno kandydatów, 
jak i programów. 

  
 
 Wszystkich wiernych świeckich i osoby duchowne, zarówno w kraju jak i poza jego 
granicami, prosimy o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny, o liczny udział  obywateli w 
wyborach do parlamentu, od których w dużym stopniu zależy jej los w przyszłości”. 
 
 
 
 
                ks. Marcin 
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Niedziela, 2 maja 2010 r.  

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:  
Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbio-
ny. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w so-
b i e  s a m y m ,  i  z a r a z  G o  u w i e l b i .  
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak 
to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy 
pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajem-
nie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miło-
wali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali. 
       J 13, 31-33a, 34-35 

podobieństwo Jego Tryni-
tarnej Wzajemności od-
wiecznej. To ona tworzy 
przestrzeń dla miłości, a 
miłość to sprawia, że bycie 
wobec siebie nawzajem 
staje się bezwarunkowo 
zawsze życiodajne. Chce-
my do Boga przylgnąć naj-
bardziej, a nie tylko do rze-
czy, czy do tego, co robi-
my. Tuż obok więc i drugi 
człowiek ukazuje nam jak-
że wiele możliwości przy-
należenia wzajemnego aż 
po najgłębsze wypełnienie 

się relacji dobrem. Jezus 
wiedząc, co jest dobre, 
chce byśmy tym lepiej 
pojęli, do jakiego kresu 
istnienia zmierzamy. Mi-
łość ta umożliwia nam 
wejście tam, gdzie osta-
tecznie doświadczymy 
potęgi Życia! 

 

br. Marcin, albertyn 

Jakżeż potężna jest siła 
życia, które pulsuje w 
Sercu Jezusa. Uwielbienie 
i także zdumienie nasze 
zdają się być najwłaściw-
szymi sposobami, którymi 
miłość Boga, jak ze źródła 
ku oceanom, płynie do 
nas. Żadne zło Jego miło-
wania powstrzymać nie 
zdoła! Wie bowiem nasz 
Pan, jak bardzo miłość 
jest nam potrzebna do 
pełnego życia. Jesteśmy 
wszak w najgłębszej swej 
istocie wzajemnością na 

Niedziela, 9 maja 2010 r.  

Jezus mu na to odrzekł: "Jeśli ktoś będzie mnie miłował, przestrzegać 

będzie mojej nauki. Ojciec mój także będzie go miłował, i przyjdziemy do 

niego, i mieszkanie u niego sobie uczynimy. Kto mnie nie będzie miłował, 

nie będzie przestrzegał moich nauk; a nauka, którą słyszycie, nie jest 

moja, lecz Tego, który mnie posłał: Ojca. To wszystko wam powiedzia-

łem, będąc z wami. Ów Rzecznik natomiast, Duch Święty, którego Ojciec 

pośle w moim imieniu, On was o wszystkim pouczy i przypominać wam 

będzie wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój wam zostawiam, mój pokój wam 

daję. Ja nie tak wam daję, jak daje świat. Niech się nie trwoży serce wasze, niech się 

nie lęka. Słyszeliście przecież, że wam powiedziałem: "Odchodzę, lecz wrócę do was". 

Jeśli naprawdę mnie miłujecie, powinniście się cieszyć, że idę do Ojca, bo Ojciec jest 

większy ode mnie.  A teraz to wam zapowiedziałem, nim się stanie, abyście, gdy się 

stanie, wierzyli.  

J 14, 23 - 29 
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Życie Jezusa na tym świecie wypełniło się, bo 

właściwie zawsze było pełne miłości – tego 

bezgranicznego przynależenia do nas. Zło i 

grzech, które nas dotykają nie mogą więc być 

ostatnim akordem w pieśni życia, jeśli ma to 

być błogosławieństwo i uwielbienie. Życie 

wszak chce się rozwijać, pragnie się przemie-

niać w coraz piękniejsze postacie, może jakby 

łąk rozkwieconych, pełne prawdy i dobra. Gdy 

Jezus przebaczył łotrowi na krzyżu, zaświad-

czył do jakiej wolności nas zaprasza. Wolności 

niestrudzonej przyjaźni. Pełen Życia Bożego 

ukazuje Jezus dzisiaj cały horyzont życia czło-

wieka. Z Miłości Trójcy Świętej – Jej we-

wnętrznego Życia jesteśmy 

powołani do istnienia. Z do-

czesności więc i braków jej niestety rozlicznych 

Bóg porywa nas niejako w końcu do tego speł-

nienia, jakie On samym sobą nam wyznaczył. 

We wspólnocie z Nim, we wspólnocie więc i z 

innymi ludźmi dokonuje się nasze zbawienie. 

Bóg bowiem lubi to, że tak bardzo potrzebuje-

my i chcemy życia wspólnotowego. Wspólna 

radość bowiem najwyraźniej świadczy o Jego 

błogosławieństwie dla nas na czas przemiany i 

wędrówki do Niebieskiej Ojczyzny.  

 
br. Marcin, albertyn 

Z obecności Jezusa wśród uczniów wypływa miłość, któ-

rej On od nas pragnie. Objąć ma ona i to, co Chrystus 

ukazał poprzez swoje słowa. Obecność wypełniona sło-

wem, nie jakimkolwiek wszak, lecz takim, co odsłania 

prawdę i inspiruje pięknem do życia. Życie nasze z 

Trójcy Świętej wyłoniło się i ku Niej jest skierowane. 

Dlatego wszystko to, co na świecie niszczy życie czło-

wieka, nie jest w stanie dosięgnąć jego najgłębszej isto-

ty. Otwarte jest ono zaś na obecność Życia z Wysoka, 

które ma moc przezwyciężyć naszą niepewność, zło i 

lęk. Jezus przyszedł więc, aby zaświadczyć całym swo-

im życiem oraz słowem, które i dziś do nas mówi o 

obecności Życia Bożego w nas. 

Każda choćby najdrobniejsza radość z dobra, które 

jest naszym udziałem, przez wiarę objawia naszą 

przynależność do Boga. A choć dobro, przede wszyst-

kim obecności z drugim człowiekiem, może się w róż-

ny sposób rozpaść - ostatecznie przez śmierć, to jed-

nak  Bóg zawsze je niejako zabezpiecza na wieczność 

swoją miłosierną pamięcią. Dzisiaj przypomina On 

nam o żywej swej obecności wśród nas. Miłość bo-

wiem we wszystkich naszych relacjach najlepiej od-

słania całe bogactwo życia. A poza taką obecnością 

życia po prostu nie istniejemy.  

 

br. Marcin, albertyn 

Niedziela, 16 maja 2010r.  - Wniebowstąpienie Pańskie 
 
Powiedział im: "Tak właśnie jest napisane, że Mesjasz ma doznać cierpień i trzeciego 

dnia powstać z martwych;że ogłoszone ma zostać w Jego imieniu wszystkim narodom 

nawrócenie dla odpuszczenia grzechów. Zaczynając od Jeruzalem, wy będziecie 

świadkami tych rzeczy.A oto ja posyłam do was ową Obietnicę mojego Ojca. Wy teraz 
zostańcie w tym mieście, dopóki nie przywdziejecie mocy z wysokości". Wyprowadził 

ich poza [mury] aż pod Betanię. Tam podniósłszy ręce, pobłogosławił ich.  I właśnie 

wtedy, kiedy ich błogosławił, odłączył się od nich i zaczął się unosić ku niebu. Oni po-

kłonili się Mu i z wielką radością wrócili do Jeruzalem. Przez cały czas przebywali na 

terenie świątyni i wielbili Boga.  
Łk 24, 46 - 53 
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Niedziela, 23 maja 2010 r. - Zesłanie Ducha Świętego 

 

  Wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia przyszedł Jezus, choć tam, 

gdzie byli uczniowie, drzwi były zamknięte z powodu strachu przed Judejczykami, 

stanął pośrodku i odezwał się do nich: "Pokój wam".  Po tych słowach pokazał im ręce i 
bok. Uczniowie zatem, rozpoznawszy Pana, ucieszyli się.  Jezus powtórnie powiedział 

do nich: "Pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak również ja was posyłam". Po 

tych słowach tchnął na nich i rzekł im: "Przyjmijcie Ducha Świętego. Jeśli 

czyjeś grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone; czyje zatrzymacie, będą 

zatrzymane". 

Przebite ręce i bok Jezusa 

są najgłębszymi znakami Jego 

miłości, która nie zawahała 

się przed największym poświęce-

niem dla nas. Ona też sprawia, 

że życie zanurzone w Bogu nie umiera 

–  przezwycięża więc wszelkie ograni-

czenia. Jezus wie, jak bardzo potrze-

bujemy pokoju serca – tej zbawiennej 

harmonii życia, która tak łatwo ulega 

zniszczeniu, gdy rozpadają się naj-

ważniejsze relacje. Przychodzi więc On 

niezwłocznie do swoich uczniów, by na 

nowo odbudować to, co legło w gru-

zach, przywrócić radość życia. Pełna 

radość z tego, że żyjemy, z samej 

Trójcy Świętej czerpie swą moc. To 

Ona przecież jest Źródłem życia. A 

życie wciąż chce mieć szansę na roz-

wój, bo tak często nie potrafimy god-

nie żyć. Dlatego udziela nam Bóg da-

ru swojego przebaczenia i z prze-

możną ufnością składa w nasze ręce. 

W ręce kapłanów na sposób sakra-

mentalny, by wytrwale przywracać 

życiodajną więź. I w ręce wszystkich 

wierzących, by między sobą tam, 

gdzie jest paraliżujący lęk, niszczący 

konflikt, potrafili wprowadzać pokój. 

Tym bowiem sposobem – w Duchu 

Świętym, który przenika głębokości 

Boga samego – zrodzimy się osta-

tecznie i całkowicie znajdziemy się w 

nieskończonym Życiu Trójcy Świętej. 

 

 br. Marcin, albertyn 

Niedziela, 30 maja 2010 r. - Najświętsza Trójca 

  

 

  

Wiele mam jeszcze do powiedzenia wam, lecz teraz nie jesteście zdolni udźwi-

gnąć.  Kiedy przyjdzie On, Duch prawdy, On was wprowadzi w całą prawdę, bo nie 

będzie mówił od siebie, lecz co usłyszy, powie. Także rzeczy przyszłe wam ujawni.  

On mnie otoczy chwałą, bo ode mnie weźmie i wam objawi.  Wszystko, co ma Oj-

ciec, jest moje; dlatego powiedziałem, że ode mnie weźmie i wam objawi.  

J 16, 12 - 15 



S T R .  7  R O K  1 ,  N U M E R  1 I I  

W jakże wielką  zażyłość wprowadza Jezus 
swoich uczniów. A nawet więcej 
niż  uczniów, bo przyjaciół - gdy dzieli 
się swoimi najgłębszymi przeżyciami. Sa-
mym sobą nas obdarowuje i cierpliwie za-
prasza do udziału w pełni swojego Boskie-
go Życia. Nie zawsze jednak jesteśmy 
zdolni przyjąć prawdę o Nim, o nas sa-
mych nawet. Tak bolesne i niezrozumiałe 
bywają momenty naszego życia i jakby 
części jestestwa naszego. Wiele czasu 
więc, wysiłku i właściwych relacji potrze-
bujemy, by pojąć, jak wręcz nieziemska 
jest głębia naszego istnienia. Jak bardzo 
jesteśmy przez Kogoś upragnieni! Jak bar-

dzo jesteśmy przez Trójcę Odwieczną ko-
chani! Miłość przedziwnym jest Tchnie-
niem Bożym, przemożnym ale i delikat-
nym zarazem, bo nie przemocą przychodzi 
do nas. Móc bowiem swobodnie dzielić się 
sobą, otwarcie myśli swoje wypowiadać 
wobec innego, z wzajemnością słuchać z 
wyczuciem – jakże cenną i życiodajną jest 
taka więź przynależności. Istnym przed-
smakiem przylgnięcia do Trójcy Świętej – 
Boga Nieogarnionej Miłości. 
 
 
 

br. Marcin, albertyn 

♦ Pragnę słuchać Twoich słów jak Maryja, Twoja Matka. Jakże ona uważnie 

przyjmowała słowa Pisma, które jako dziecko i młoda dziewczyna słuchała! Jak 

Ona je chłonęła, jak bardzo się nimi radowała, odnajdując w nich światło, drogę 

i odpowiedź na swoje pytania! Pragnę Cię słuchać tak, jak Ona słuchała słów 

anioła zwiastującego Jej, że zostanie Twoją Matką. Z jak wielką pokorą i 

otwartością serca wypowiedziała: „Niech mi się stanie według słowa 

Twego”.  

 Maryjo, dziękuję Ci, że adorujesz swego Syna razem ze mną, że 

modlisz się ze mną i    pomagasz mi słuchać Jego słów i przechowywać je w 

sercu jako drogocenną perłę!    

 Czuwaj, Maryjo, nad słowem swego Syna w moim sercu! 

 

♦ Panie Jezu, Ty powiedziałeś: „Ja jestem światłem świata, kto idzie za Mną, nie chodzi w 

ciemności”! Bądź pozdrowiony, gdyż wierzę, że Ty jesteś światłem, jutrzenką z wysokości, na 

oświetlenie serca i duszy. Przychodzę do Ciebie i otwieram swoje serce i duszę przed Tobą: wejdź 

w moje serce jako światło i rozprosz wszelki mrok, oświeć każdy zakątek mojej duszy, szczególnie 

tam, gdzie są zranienia, gdzie znajdują się korzenie grzechu i złych nawyków, gdzie mieszka 

ciemność. Z głębi mojego jestestwa przyzywam Cię: Jezu, światło światłości, opromień moje 

serce! 

 

♦ Panie Jezu, klęcząc przed Tobą, wpatrzeni w białą hostię wyznajemy, że umierając na krzyżu 

przekazałeś nam pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, sakrament miłości i ucztę  

w której pożywamy Ciebie, a dusza napełnia się łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. 

Wiara mówi nam, że właśnie w Eucharystii jesteś obecny i działasz w Kościele na całym świecie, 

gdziekolwiek sprawuje się Eucharystia, tam Ty jesteś obecny w swoim ciele i w swojej krwi. Do 

tego stopnia jesteś obecny, że gdy ktoś chrzci, Ty sam chrzcisz. Jesteś obecny  

w kapłanie, przez którego uobecniasz swoją ofiarę krzyżową. Jesteś obecny w zgromadzeniu 

liturgicznym, gdzie ludzie zebrani w Twoim imieniu modlą się i słuchają Twojego słowa. Panie 

Jezu wielbimy i błogosławimy Cię za tę wieloraką obecność sakramentalną w swoim 

Kościele, a przez kościół w świecie. 
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 Przed sześciu laty Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2 maja Dniem Flagi, przeciwsta-
wiając się zwyczajom minionej epoki. W okresie rządów komunistycznych zaraz po pierwszomajo-
wym Święcie Pracy w całym kraju biało - czerwone sztandary skwapliwie usuwano z masztów. Wła-
dze starały się nie dopuścić do uczczenia rocznicy Konstytucji 3 maja ze względu na jej niepodległo-
ściowy wydźwięk. Dzisiaj, w na powrót suwerennej Polsce, w przededniu jednej z najważniejszych 
uroczystości państwowych pragniemy oddawać cześć należną znakom naszego państwa i narodu.  

 Oficjalnie po raz pierwszy w historii barwy polskie ustanowił Sejm powstańczy w roku 1831. 
Jednak już od zarania naszych dziejów biel i czerwień - jako wizerunek Orła Białego w czerwonej 
tarczy herbowej - należały do heraldycznych symboli monarchii Piastów, później zaś Jagiellonów i 
wszystkich królów elekcyjnych Rzeczypospolitej.  

 W okresie porozbiorowym znakiem biało - czerwonej kokardy posługiwano się, ilekroć żarli-
wy patriotyzm i pragnienie wolności skłaniały nasz naród do podejmowania zbrojnej walki przeciw 
zaborcom. Także przebywający na emigracji uchodźcy polityczni pielęgnowali przywiązanie do do-
stojnych symboli ojczystych. 

 Odrodzona Druga Rzeczypospolita przywróciła chorągiew państwową na gmachach urzędów, 
w polskich domach i kościołach. Biało - czerwone flagi wyrażały radość obywateli z odzyskania suwe-
rennego państwa. Barwy narodowe zdobiły proporce powiewające na lancach kawalerii, burty okrę-
tów, działa artylerii, czołgi i samoloty Wojska Polskiego. 

 Entuzjazm dla narodowego sztandaru przetrwał tragiczne doświadczenia II wojny światowej. 
Kiedy niemieccy i sowieccy okupanci zakazywali eksponowania polskich znaków, tysiące konspirato-
rów Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojonych składały przysięgę „na dwa 
kolory”, jak pisał w wierszu Zbigniew Herbert. Spontaniczne wywieszanie sztandarów na warszaw-
skich kamienicach zaraz po wybuchu powstania, nieomal już w godzinie „W”, należało do najrado-
śniejszych wydarzeń heroicznych 63 dni walczącej stolicy.  

 W tym czasie przejmujący hołd dla narodowych symboli złożył również Konstanty Ildefons 
Gałczyński, więziony od 1939 roku w obozie jenieckim Altengrabow, pisząc Pieśń o fladze: 

 

Czerwona jak puchar wina, 

Biała jak śnieżna lawina, 

Najukochańsza, najmilsza, 

Biało - czerwona. 

 Piękne słowa poety powtarzali później liczni rodacy zarówno w kraju, jak i na obczyźnie. Bo 
wszędzie, gdziekolwiek rzucił ich los, zawsze towarzyszyły im najdroższe polskie barwy. Nie przy-
padkiem obchodzimy dziś jednocześnie Dzień Polonii, która rozsiana po całym świecie dała wielo-
krotnie dowody szacunku i wierności biało - czerwonemu sztandarowi.  

 Jestem przekonany, iż także obecnie, kiedy coraz wyraźniej uświadamiamy sobie, jak wielką 
wartość stanowi narodowa tożsamość i własne, niepodległe państwo, kiedy coraz chętniej manifestu-
jemy przywiązanie do polskości i ojczyzny - widok flagi Rzeczypospolitej łopoczącej na wietrze nadal 
sprawia, że mocniej biją nasze serca. 

 Biało - czerwona chorągiew pozostanie na zawsze wspaniałym wyrazem słusznej dumy z 
bycia Polakiem. Dlatego z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, jako Prezydent Rzeczypospoli-
tej zwracam się dziś do państwa z apelem: 2 maja wywieśmy flagę! Pamiętajmy o biało - czer-
wonej!  

 Powyższe przesłanie otrzymaliśmy dzięki łaskawości Kancelarii Prezydenckiej Rzeczypospoli-
tej Polskiej 
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Prezydent Rzeczypospolitej  Polskiej 
L e c h  K a c z y ń s k i  (1949 - 2010) 
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 Cywilizacja chrześcijańska od zawsze sprzyjała człowiekowi, małżeństwu i rodzinie, wynikała bowiem z 
przyjaźni Chrystusa do ludzkości. Jednym z filarów tej cywilizacji jest monogamiczne małżeństwo, które tworzy 
rodzinę. To co powiedziałem, nie jest wymierzone w inne cywilizacje. Jest prawdą niezaprzeczalną, że związek 
jednej kobiety z jednym mężczyzną jest podstawą naszej cywilizacji. Związek ten nazywamy małżeństwem. Nic 
innego małżeństwem nazywać się nie może. 
 Ludzie o określonych preferencjach zawsze istnieli, są obecnie i będą w przyszłości. Należą im się prawa, 
tolerancja i chrześcijański stosunek wobec nich. Ale raz jeszcze powtarzam: Małżeństwo jest związkiem kobiety i 
mężczyzny. Tylko w takim związku mogą rodzić się dzieci, może następować proces wychowania. 
 Proces dorastania jest procesem długim i trwa wiele lat. W tym procesie rodzice są niezbędni dzieciom. 
Rodzice jako opiekunowie, jako ci, którzy tworzą atmosferę wspólnoty, czy mówiąc wprost, miłości. 
Świat dziecka wychowanego przez oboje rodziców jest światem bogatym w emocje, nie wolnym od słabości, ale 
też światem przekazywania najbardziej elementarnych wartości. Nic w tej roli rodziny nie zastąpi. Zrozumieli to 
nawet ci, którzy tworząc różnego rodzaju ideologie - w szczególności w XIX wieku - w wyobrażali sobie, że rodzi-
na przestanie istnieć. Ale gdy po upływie lat zdobyli władzę, to jednak nie likwidowali rodziny. Mogli ułatwiać roz-
wody, ale samej rodziny nie likwidowali, gdyż ma ona charakter tak oczywisty i naturalny, że zlikwidować się jej 
nie da.  
 Mówimy, że – i takie jest hasło zjazdu gnieźnieńskiego – „Rodzina jest nadzieją Europy”. Rzeczywiście 
tak jest, a mówiąc precyzyjniej, nadzieją Europy jest przywrócenie znaczenia rodzinie. 
Pierwsza prawda o rodzinie, o czym mówiłem przed chwilą, to fakt, że zbudowana jest ona na związku mężczy-
zny i kobiety. Jest jeszcze druga równie ważna prawda o rodzinie, choć bywają od niej wyjątki. Nie postuluję w 
tej chwili zmian w prawie cywilnym czy rodzinnym. Ale rodzina – wedle niektórych dzisiejszych koncepcji – jest 
związkiem tylko na pewien czas. Tak być nie może! Zdarzają się wyjątki i niepowodzenia. Ludzie biorą je na swo-
je sumienie. Ale małżeństwo jest związkiem zawieranym na całe życie. Choć zasadę tę nie zawsze udaje się zre-
alizować, to zasadą musi ona pozostać. Jeśli mówimy: związek na całe życie, to mamy na myśli czas od chwili 
zawarcia aż do śmierci. Mówię to jasno. 
 Małżeństwo na całe życie, to też znaczy, że najlepiej jeśli jest zawierane w pewnej fazie tego życia. W 
Polsce – w świetle statystyk – przesuwanie się wieku zawierania małżeństw nie jest jeszcze tak dramatyczne jak 
w innych krajach europejskich. Ale następuje stałe podwyższanie wieku zawierania małżeństwa. Powoduje to, że 
i dzieci rodzi się mniej. 
 W Polsce, jeśli wziąć pod uwagę rok 1982, bardzo dobry pod względem dzietności i bardzo zły 2002 r., 
gdyż liczba urodzin spadła w tym czasie dwukrotnie. Jest to zagrożenie dla rodziny, ale i zagrożenie dla Polski, 
poważne zagrożenie dla naszego kraju. Ludność Polski przez lata rosła. W tej chwili też minimalnie rośnie, dzięki 
temu, że w wiek rozrodczy weszło pokolenie urodzone na początku lat 80. Ale będzie to trwać krótko. To nie jest 
dobrze. 
Zadanie zwiększenia liczby dzieci w przeciętnej rodzinie - chociaż tylko sami rodzice mogą podejmować indywidu-
alne decyzje - jest zadaniem gdzie państwo niczego nie może wymuszać, ale może zachęcać i ułatwiać. Powinno 
to czynić. To jest także oczywiste. 
Są jeszcze problemy związane z ilością zawieranych małżeństw. W Polsce w ostatnich latach, ta liczba rośnie. Ale 
jeśli porównamy początek lat 80. i najgorsze lata początku obecnego wieku, to ilość zawieranych małżeństw spa-
dła z ponad 300 tys. do poniżej 200 tys. Był to spadek gwałtowny. 
W końcu należy pamiętać o drugiej stronie medalu. Dzieci dorastają a rodzicom i dziadkom lat przybywa. Pań-
stwo ma obowiązki wobec tych obywateli, którzy z niezawinionych powodów są bezradni, chorzy, albo są mniej 
zaradni z powodu wieku. Chociaż państwo ma w tej sferze swoje obowiązki, to rodzina odgrywa zasadniczą rolę. 
Chodzi o obowiązki dzieci wobec rodziców, tych w podeszłym wieku. O tym również trzeba pamiętać, choć dziś 
pamięta się coraz rzadziej. To bardzo niedobrze. 
 Rodzina, która funkcjonuje prawidłowo, z jednej strony winna być gwarancją wychowania, jak i gwaran-
cją bezpieczeństwa tych, którzy wchodzą w późną fazę życia. Nie chodzi mi o zlikwidowanie emerytur czy rent. 
Chodzi mi o to, że rodzina jest gwarancją opieki, gwarancją miłości wobec osób starszych. To jest bardzo ważne. 
Rodzina jest nadzieją Europy, jeśli zostanie w sposób zdrowy odbudowana. Nie chodzi tutaj o utopię retrospek-
tywną, wracania do tego co było, albo rzekomo kiedyś było. Nastąpiły pewne zmiany, takie jak np. zmiana roli 
kobiety. W moim przekonaniu - ze wszystkich powodów, także aksjologicznych - należy to akceptować. Ale nie 
znaczy to, że rodzina straciła na znaczeniu. 
 Rola Polski w zakresie promocji rodziny - mimo kryzysu rodziny jakiego i my doświadczamy - jest w Unii 
Europejskiej szczególna. Mam nadzieję, że Polska będzie się starała tej roli sprostać. Rola ta nie jest łatwa, cza-
sem jest to bardzo gorzki chleb, ale to nie oznacza, że można zrezygnować. Jeżeli mamy jakąś misję w jednoczą-
cej się Europie - a mamy jak sądzę niejedną - to misja ukazywania wartości rodziny jest szczególnie ważna. My-
ślę, że Polska, a przede wszystkim Polki i Polacy, znajdą tyle siły, aby tej misji sprostać. Myślę, że sprosta jej tak-
że polski Kościół – choć mnie, jako świeckiemu katolikowi, nie wypada dawać rad. 
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„Biało - krwawy, 
Krwawo - biały, lniany 
Opatrunku, który zwiesz się: sztandar. 
Wiatr rozwija ten dokument rany, 
Wznosi w górę bohaterski bandaż, 
Tę pamiątkę 
Ten dług 
I ten morał” 
 
 Tak, ponad pół wieku temu, w wierszu „Barwy 

narodowe”, pisała jedna z najbardziej znanych polskich 

poetek - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska. Minęło ponad 

60 lat i nasze podejście do symboli narodowych się zmie-

niło. Czym jest dzisiaj polska flaga? 

 

 Ilu naszych rodaków pamięta, że po raz pierwszy barwy biały i czerwony zostały uznane za 

narodowe podczas obchodów pierwszej rocznicy ustawy Rządowej z 3 maja 1791 roku? Panie mia-

ły wówczas na sobie białe suknie przepasane czerwoną wstęgą zaś panowie wystąpili udekorowani 

biało-czerwonymi szarfami. Po raz pierwszy flaga został skodyfikowana uchwałą Sejmu Królestwa 

Polskiego z 7 lutego 1831 roku, a w 1919 roku, biel i czerwień uznano oficjalnie za barwy państwo-

we. Te przejęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we 

wszystkich ważnych wydarzeniach. 

Były symbolem państwa, które nie istniało i narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepod-
ległość. Biało-czerwone barwy, obok wizerunku białego Orła oraz Mazurka Dąbrowskiego, należą 

do najważniejszych symboli państwowych Polski.  

 Senat Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale z lutego 2004 roku ustanowił dzień 2 maja 

Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu z 20 lutego 2004 roku Święto zmieniono na Święto 

Flagi Rzeczypospolitej. Dzień Flagi to więc najmłodsze święto narodowe w Polsce. Ma popularyzo-

wać wiedzę o polskiej tożsamości i symboli narodowych.  

 

 „Flagę narodową należy czcić, wielbić, szanować i myśleć o niej w kategoriach wielkiego 

doświadczenia narodowego i państwowego. Flaga narodowa to wielka, poważna i święta rzecz”. 

Czy rozumiemy te słowa?  

 

 Wielu młodych Polaków nie lubi patosu. Wielu nie słucha przemówień. Musimy więc zmienić 

ton. Musimy, poprzez działanie pokazać im, jak ważne są narodowe symbole. Wyrażają przecież i 

podkreślają naszą tożsamość, nasze wartości i pamiętać o tych, którym zawdzięczamy wolną Rze-

czypospolitą. Musimy, wywieszając dziś polską flagę na swoich balkonach, przed swoimi domami, 

demonstrować nasze przywiązanie do polskiej historii i tradycji. Musimy mówić o tym, że-patrząc 
na flagę, patrzymy na historię polskiego oręża, przypominamy sobie wielkie zwycięstwa, ale przy-

pominamy sobie również chwile tragiczne, kiedy jej wywieszanie było zakazane, a ten, kto czynił, 

niejednokrotnie płacił najwyższą cenę.  

 Jednocześnie ważne jest, aby to zrobić to w taki sposób, żeby było przy tym jak najwięcej 

radości.  

Flaga nie jest jedynie płatem tkaniny przytwierdzonej do drzewca. Flaga polska jest znakiem roz-

poznawczym, symbolem jednoczącym naród. W swojej prostej formie zawiera ponadczasowe tre-

ści. Orzeł, biało czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” jako symbole narodowe zajmują szcze-

gólne miejsce w naszej tradycji i kulturze.  

Zawsze były związane z suwerennością, odrębnością, wolnością kraju. Apeluje więc, nie bójmy się 

okazywać naszej polskości na co dzień. Nie wstydźmy się wywieszać flagi podczas świąt narodo-

wych zarówno w urzędach, w naszych domach.  



 

  
 Wielokrotnie zastanawiałam się nad tym, dlaczego Święto Niepodległości, które dla innych 

narodów może być takie radosne, dla nas jest tylko dniem refleksji, zadumy i opłakania poległych 

w walce o niepodległość? Lata temu, 1 listopada 1918 roku, wszyscy cieszyli się ze zwycięstwa. 

Dzisiaj jest to dzień smutny, nastrojem przypominającym Zaduszki. Dlaczego w rocznicę uwolnie-

nia Polski spod jarzma zaborców nie potrafimy się cieszyć z tego, że nasz kraj jest niezależny? 

Dlaczego nie organizujemy pikników, nie zapraszamy przyjaciół? Dlaczego jedyne co raduje więk-

szość, szczególnie młodych Polaków to fakt, że dzień ten jest wolny od pracy i szkół?  

 

 Święta narodowe z założenia dają poczucie wspólnoty i nie pozwalają zapomnieć o historii 

narodu. Z założenia określają tożsamość każdego z nas i zachęcają do odpowiedzenia na pytania: 

„Kim jesteśmy, skąd się wywodzimy”? Święta narodowe są też z założenia radosne. To jednak tyl-
ko założenia. Powinniśmy nauczyć się świętowania zarówno jako obywatele jak i członkowie spo-

łeczności - rodzinnych, osiedlowych, lokalnych oraz jako członkowie najszerszej łączącej nas 

wspólnoty - Polski, świętowania radosnego, optymistycznego, pełnego dumy.  

 

 Nasze „Święto Flagi” zaczyna mieć już swoją tradycję i oprócz oflagowanych budynków 

państwowych, samorządowych i firmowych coraz częściej fagi wywieszają zwykli Obywatele. W 

całej Polsce łopocą biało - czerwone flagi, nie tylko te wywieszone urzędowo. Można je zobaczyć 

także na balkonach i w oknach mieszkań. Ale jest ich wciąż za mało. Zdecydowanie za mało! 

 

 Istnieje opinia, że w dzisiejszych czasach ważniejszy od samego święta i jego historii jest 

sam akt świętowania. Inna opinia głosi, że Polacy nie potrafią świętować. Jeszcze inna twierdzi, że 

jesteśmy ignorantami historycznymi. Prawda zaś leży gdzieś pośrodku. Ostatnie tragiczne wypadki 

pokazały, że wywieszona flaga z kirem może powiedzieć więcej, niż niejedno starannie przygoto-

wane przemówienie.  

 

 To utwierdziło naszą szkolną społeczność w przekonaniu, że akcja, którą zainicjowaliśmy: 
„Biało - czerwona symbolem narodowego bytu - Podzielmy się flagą” ma sens, głęboki sens.  

 

 Otóż - my, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego - bohatera „nocy 

listopadowej” - mamy - myślę, że realne marzenie. Marzy się nam, aby ściany domów, bloków 

falowały biało - czerwonymi barwami. Aby podczas narodowych świąt wzrok przykuwały porusza-

ne wiatrem polskie flagi. Marzy się nam, by wszystkie szkoły w Polsce włączyły się do naszej akcji, 

gdyż tylko wtedy dotrzemy do każdego domu, do każdej rodziny, do każdego zakątka Polski. Ma-

rzymy o tym, by „Święto Narodowej Flagi” i inne święta stały się symbolem patriotyzmu, znakiem 

budowy silnego i nowoczesnego państwa na miarę czasów, w których żyjemy! 

 
dyr Jolanta Malinowska - Bednarska (Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie) 

 

www. wysocki.edu.pl 
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 Miłość spo-

łeczna obejmująca 

aktywność polityczną 

jest zobowiązaniem 

dla polityków, ale tak-
że dla nas wszystkich 

- dla obywateli, wszy-

scy bowiem jesteśmy 

w jakiejś mierze od-

powiedzialni za sferę 

życia politycznego. 

Chociaż bowiem Kró-

lestwo Boże nie jest z 

tego świata, to jednak 

już w tym świecie się 

zaczyna i realizuje dla 

chrześcijanina nie może być obojętne, czy warunki w 

tym świecie służą poszanowaniu godności osoby ludzkiej 

i jej praw, czy sprzyjają realizacji powołania doczesnego 

i wiecznego, czy nie. Dlatego papież Benedykt XVI mówi 

wręcz o powołaniu chrześcijan, będących jednocześnie 
obywatelami państwa, do zaangażowania w życiu pu-

blicznym i za swym Poprzednikiem powtarza, iż katolicy 

nie mogą rezygnować z udziału w polityce, czyli 

różnego rodzaju działalności gospodarczej, spo-

łecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny 

służy wzrastaniu dobra wspólnego. Misją wiernych 

świeckich jest zatem kształtować właściwie życie 

społeczne, respektując jego uprawnioną autono-

mię i współpracując z innymi obywatelami zgodnie 

z ich kompetencjami i odpowiedzialnością. W zaan-

gażowaniu w życie społeczne (w tym polityczne) nie 

można się zamknąć na głos płynący z wiary, zwłaszcza 

zawarte w niej nakazy etyczne. Jak bowiem uczył Jan 

Paweł II, jest wielkim zadaniem naszego pokolenia, 

wszystkich chrześcijan tego czasu, nieść światło 

Chrystusa w życie społeczne. Nieść je na 
„współczesne areopagi”, ogromne obszary współ-

czesnej cywilizacji i kultury, polityki i ekonomii. 

Wiara nie może być przeżywana tylko we wnętrzu 

ludzkiego ducha. Ona musi znaleźć swój zewnętrz-

ny wyraz w życiu społecznym.  

W społecznym życiu chrześcijan musi być widoczne także 

to najważniejsze przykazanie, jakim jest przykazanie 

miłości. Miłość do ojczyzny, miłość do naszych bliźnich, z 

którymi tworzymy wspólnotę narodu, troska o sprawie-

dliwy porządek społeczny na świecie, w którym żyjemy - 

to wszystko zobowiązuje nas do tego, by nie uciekać od 

polityki, ale czynić ją bardziej ludzką, bardziej 

chrześcijańska.  

Miłość społeczna i polityczna nie polega na sa-

mym tylko wzniosłym uczuciu, lecz dąży do dobra 

całej wspólnoty i skłania do takiego organizowa-
nia społeczeństwa, by wykluczać z niego krzywdę, 

agresję, nienawiść i inne zagrożenia pokoju, polep-

szać warunki życia, usuwać czynniki społeczne ro-

dzące ubóstwo, przyjść z pomocą najbiedniejszym.  

 Stwierdzenie papieża Benedykta XVI, iż mi-

łość winna ożywiać także aktywność politycz-

ną zobowiązuje także do zmiany sposobu uprawia-

nia polityki, zwłaszcza przez ugrupowania odwołują-

ce się do chrześcijańskiego systemu wartości. W 

politykę jest też wpisana twarda walka o głosy wy-

borców. Ale to nie znaczy, że można się zgodzić na 

ten niesłychany poziom agresji, wzajemnych bardzo 

ostrych oskarżeń, wydaje się niekiedy, że wręcz 

nienawiści, jaki często epatuje do nas z politycznych 

sporów między politykami, którzy jednocześnie wy-

raźnie akcentują swe przywiązanie do wiary i chrze-
ścijańskich wartości. Nie można godzić się na to, by 

chrześcijańskim politykom wzajemne urazy, nie-

spełnione ambicje, partykularne partyjne interesy 

przesłaniały miłość Ojczyzny i dobro wspólne.  

 

Módlmy się przez wstawiennictwo Maryi, Matki 

Kościoła o ducha prawdziwej miłości społecz-

nej i solidarności, abyśmy poczuli się jedną 

rodziną we wspólnocie Kościoła i wspólnocie 

Narodu. Módlmy się o ducha miłości społecz-

nej , który wzbudzi w nas większe poczucie 

odpowiedzialności za sferę życia publicznego i 

da siły do przenikania go duchem chrześcijań-

skim przez odpowiedzialne obywatelskie zaan-

gażowanie i ewangeliczne świadectwo. Módl-

my się za polityków, aby w imię tej społecznej 
miłości potrafili wznosić się nad osobiste i par-

tyjne dobro, solidarnie współdziałając dla do-

bra wspólnego Ojczyzny.  

 

 

 

 

Ks. Andrzej Jędrzejewski  

(Czytanki majowe oparte na encyklice Ojca 

Świętego Benedykta XVI „Bóg jest miłością”) 
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Istnieje wiele określeń czło-
wieka, które próbują ująć 
głębię jego istoty, na przy-
kład „Homo viator" - Czło-
wiek pielgrzym, „Homo fa-
ber" - Człowiek twórca, 
„Homo sapiens"- Istota my-
śląca, „Animal sociale" - 
Istotaspołeczna, „Homo lu-
dens" Stworzenie lubiące 
zabawę itd., lecz wydaje się, 
że ze wszystkich nich nadal 
najbardziej aktualne pozo-
staje określenie człowieka 
podane przez Alexisa Carre-
la, stwierdzające, iż Człowiek 
to istota nieznana i tajemni-
cza. Niektórzy ludzie poświę-
cają wiele uwagi poznaniu 
świata, a nie zadają sobie 
trudu, by poznać samych 
siebie, uciekając przed bole-
sną nieraz prawdą na swój 
temat. Ciekawość ludzka 
większość z nas skłania jed-
nak do poszukiwania prawdy 
o istocie człowieczeństwa. 
Próbując poznać siebie, czło-
wiek pyta o sens swej egzy-
stencji, o miejsce jakie zaj-
muje w świecie, o życie po 
śmierci itp. Warto pokrótce 
przedstawić przynajmniej 
niektóre odpowiedzi, jakich 
udzielano dotychczas na te i 
podobne pytania. Na począt-
ku należałoby ukazać w jaki 
sposób opisywano na prze-
strzeni dziejów kim jest czło-
wiek. Okazuje się, że nie 
można podać jednoznacznej 
definicji człowieczeństwa i 
aby zrozumieć człowieka, 
trzeba dokonywać charakte-
rystyki jak największej liczby 
jego aspektów. Ogólnie daje 
się zauważyć, iż na nasz ob-
raz człowieczeństwa wpływa-
ją najbardziej trzy tradycje 
kulturowe. Pierwsza z nich to 
tradycja antyczna, związana 
z filozofią grecką, ujmująca 
człowieka jako stworzenie 
rozumne. Druga z kolei to 
t r a d y c j a  j u d e o -
chrześcijańska rozumiejąca 
człowieka jako stworzonego 
na obraz i podobieństwo Bo-
ga oraz upadłego w stan 

grzechu pierworodnego. 
Wreszcie najnowsze wyniki 
badań naukowych opisują 
człowieka w postaci tworu 
ewolucji przyrodniczej, 
najdoskonalszego pod 
względem rozwoju ciele-
snego i psychicznego. Wy-
daje się jednak, iż trudno z 
tych trzech tradycji antro-
pologicznych utworzyć ja-
kiś spójny obraz istoty 
człowieczeństwa. Najlep-
szym sposobem definiowa-
nia człowieka jest porów-
nanie go z istotami wyż-
szymi i niższymi od niego. 
Z jednej strony zatem sta-
nowi on istotę zawierającą 
w sobie Boży obraz, wiecz-
ny i nieśmiertelny, a z dru-
giej strony wiele łączy go 
ze światem śmiertelnych i 
bezrozumnych zwierząt. 
Człowiek więc zajmuje nie-
jako miejsce pośrednie 
pomiędzy Bogiem i zwie-
rzętami. Z tego względu 
może doskonalić się i 
upodabniać do Stwórcy, 
bądź też poniżać swoją 
godność i upadać nawet 
poniżej zwierząt. Taka 
sytuacja budzi w człowieku 
poczucie tragiczności i za-
gubienia, zwłaszcza gdy 
zrozumie on kruchość i 
efemeryczność swej egzy-
stencji. Blaise Pascal anali-
zując pozycję człowieka w 
świecie doszedł do wnio-
sku, iż jest on nicością wo-
bec nieskończoności Boga i 
wszechświata oraz nie-
skończonością względem 
nicości, z której został 
stworzony. Człowiek to 
zatem istota z pogranicza 
dwóch światów - świata 
duchowego i materialnego. 
Jego dusza w tajemniczy 
sposób łączy się z ciałem w 
nierozerwalną w tym życiu 
jedność. Według niektó-
rych myślicieli słabość i 
niedoskonałość naszej na-
tury jest paradoksalnie 
źródłem ludzkiej siły i mo-
cy twórczej. Jako nieokre-
ślony w swej istocie, a za-

razem wolny, może czło-
wiek kształtować swoją 
osobowość i charakter. 
Karol Wojtyła ujął ten fakt 
w stwierdzeniu, iż osoba 
ludzka współpracuje z 
Bogiem i staje się nie-
jako współtwórcą sa-
mego siebie właśnie 
poprzez swe wolne 
czyny i wybory. Opisu-
jąc istotę człowieczeństwa 
zazwyczaj akcentuje się 
jego rozumność, która 
stanowi w nim pierwia-
stek boski. To właśnie 
rozum w największym 
stopniu odróżnia nas od 
bezrozumnej przyrody. 
Jak ujął ten fakt Pascal: 
„Człowiek jest tylko trzci-
ną, najwątlejszą w przy-
rodzie ale trzciną myślą-
cą". Niektórzy naukowcy 
zwracali uwagę na domi-
nację w naturze ludzkiej 
innych cech niż racjonal-
ność, zwłaszcza fenomenu 
uczuciowości, zdolności 
do kontemplacji, poczucia 
humoru, czy też wreszcie 
możliwości żalu za popeł-
nione zło, poczucia skru-
chy i otrzymania od 
Stwórcy rozgrzeszenia. 
Zwracano również uwagę 
na ludzką zdolność do 
wytwarzania narzędzi i 
twórczego posługiwania 
się nimi, na umiejętność 
wykorzystania pracy in-
nych ludzi do własnych 
albo wspólnych, wyższych 
celów, na przykład w za-
kładach pracy, w szkołach 
itp. Poza tym istotną sferą 
ludzkiej działalności jest 
budowanie kultury i 
cywilizacji. Do ich prze-
jawów należą m. in. uży-
wanie języka, posługiwa-
nie się różnorodnymi zna-
kami i symbolami, two-
rzenie sztuki, nauki, tech-
niki oraz wyznawanie reli-
gii. Człowiek w przeważa-
jącej opinii uczonych jest 
ze swej natury religijny 
oraz posiada sumienie i 
wrodzone zasady moralne 
pozwalające mu odróżniać 
dobro od zła. Co więcej, 
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jego religijność i moralność 
przejawia się także w życiu spo-
łecznym, gdyż ze swej natury 
jest on skłonny do tworzenia 
różnych społeczności, na przy-
kład rodziny, państwa czy Ko-
ścioła. Tylko w społeczności 
człowiek może rozwijać się, re-
alizować swoje talenty, zaintere-
sowania, spełniać się jako osoba 
duchowa i twórcza. Każdy po-
trzebuje także pomocy innych 
ludzi, aby móc przetrwać. O ile 
bowiem zwierzęta posiadają nie-
zawodny instynkt, który pomaga 
im przeżyć w świecie natury, o 
tyle redukcja instynktu u czło-
wieka spowodowała konieczność 
zbudowania nowego, zrozumia-
łego tylko dla niego, świata kul-
tury. Tylko ów sztuczny świat 
kultury umożliwia mu przetrwa-
nie w odizolowaniu od panują-
cych w przyrodzie okrutnych 
praw selekcji naturalnej i walki o 
byt. Każda kultura i cywilizacja 
tworzy także swoją własną hi-
storię i z tego względu uznaje 
się, iż człowiek jest istotą histo-
ryczną, a jego los jednostkowy 
często determinują wydarzenia 
historyczne, których jest świad-
kiem, a nieraz aktywnym 
uczestnikiem. To co stworzy 
przekazuje zaś następnym po-
koleniom, dzięki czemu historia 
ludzkości stanowi nieprzerwany 
proces. Los człowieka na tym 
świecie także próbowano poddać 
jakimś opisom i naukowym 
uogólnieniom. Uznano więc, iż 
ludzka dola jest niepewna, ży-
wot kruchy i mogący ulec trage-
dii nawet z błahej przyczyny. 
Życie ludzkie jest zdaniem nie-
których krótkie, pełne cierpień, 
chorób, i zmartwień. Porówny-
wano je na przykład do przelotu 
ptaka, który w mroźną zimę 
wpadł do ciepłego pokoju przez 
jedno okno i wyleciał przez dru-
gie. Każdy chyba doświadcza 
czasami swej efemeryczności i 
skończoności, lecz czuje zara-
zem, iż jakaś cząstka jego isto-
ty, zwana powszechnie duszą, 
jest wieczna i nieśmiertelna. W 
tych duchowych elementach 
swej natury człowiek dostrzega 
przyczynę swej wielkości. Ale są 
też inne czynniki sprawiające, że 
traktuje on siebie jako istotę o 
szczególnej godności osobowej 
oraz jedyną w swoim rodzaju. 
Wśród nich należy wymienić 

chociażby: poczucie sprawiedli-
wości, honor, niezłomność w 
przeciwnościach losu, umiejęt-
ność podźwignięcia się z moral-
nego upadku, a przede wszyst-
kim zdolność do miłości. Wła-
śnie bogactwo duchowej głębi 
człowieka, związane z miłością, 
rozumnością i wolnością, zdumie-
wało myślicieli wszystkich epok. 
Niektórzy uznali, iż człowiek to 
swoisty  mikrokosmos, odzwier-
ciedlający w sobie cały wszech-
świat, a nawet przewyższający 
go swym wewnętrznym bogac-
twem. Niemiecki filozof Immanu-
el Kant w chwili zachwytu nad 
moralną sferą ludzkiego ducha 
stwierdził: Niebo gwiaździste na-
de mną, prawo moralne we mnie. 
Głębia ducha ludzkiego umożliwia 
człowiekowi również dostrzega-
nie w świecie prawdy i piękna 
oraz czynienie dobra, a w re-
zultacie osiągnięcie stanu 
osobistej świętości. Jednak 
oprócz cech wywyższających 
człowieka spośród całego stwo-
rzenia posiada on też wady, czy-
niące z niego istotę małą, złą, 
nikczemną. Najniższy stopień tej 
małości przejawia się w ludzkiej 
pospolitości, która sprowadza 
człowieka jedynie do roli kogoś 
kto je, śpi, jest posłuszny wobec 
władzy i żyje w sposób bezmyśl-
ny. O takich ludziach Sokrates 
wyrażał się, iż ich życie nie jest 
godne miana prawdziwie ludzkie-
go. Inne cechy pomniejszające 
człowieka to chociażby pycha, 
próżność, lenistwo, egoizm, za-
zdrość, pożądliwość zmysłowa i 
wiele innych. Wydaje się, że lista 
takich wad dotyczących człowie-
ka jest bardzo długa, stąd nie-
którzy myśliciele pesymistycznie 
opisywali na nasze człowieczeń-
stwo i uznali, że jest ono ze swej 
natury złe i nie da się go napra-
wić. Chrześcijaństwo także za-
uważa obecność zła w człowieku, 
które stanowi rezultat grzechu 
pierworodnego, lecz głosi ono, iż 
człowiek może podnieść się z 
każdego upadku i zmienić na 
lepsze z pomocą Bożej łaski. Po-
mimo moralnego zepsucia posia-
damy dla Boga wielką war-
tość, skoro umarł za nas 
Chrystus. Zbawienie dokonane 
przez śmierć na krzyżu i zmar-
twychwstanie Jezusa nie jest 
zbawieniem zbiorowym, ale doty-
czy każdego człowieka w spo-

sób indywidualny. Chrystus 
bowiem nie zbawia ludzkości, 
lecz każdego poszczególnego 
człowieka. Dzieje się tak dlate-
go, że każda ludzka osoba 
jest wyjątkowa i niepowta-
rzalna w oczach Stwórcy, 
obdarzona odmiennymi cecha-
mi charakteru, talentami, do-
świadczona innymi przeżyciami 
życiowymi. Każdy rodząc się 
przynosi na świat coś nowego, 
niepowtarzalnego, co powinien 
w sposób twórczy urzeczywist-
nić w swoim życiu dla dobra 
własnego, całej ludzkości, a 
zwłaszcza z miłości do Boga. 
Owa niepowtarzalność każdego 
człowieka jest też powodem 
tego, iż posiada on osobową 
godność i nie powinien być 
nigdy używany jako środek 
do osiągania celu, czyli być 
uprzedmiotowianym. W owej 
niepowtarzalności każdej jed-
nostki ludzkiej tkwi też wartość 
człowieka. Jest to wartość pier-
wotna i niezbywalna, którą do-
datkowo potwierdza powoła-
nie do świętości i życia 
wiecznego w łączności z Bo-
giem. Osoby ludzkiej nie da się 
zamienić na żadną inną war-
tość, czy to materialną czy du-
chową. Człowiek więc, zda-
niem Karola Wojtyły, ma zaw-
sze pierwszeństwo przed 
rzeczami, kapitałem i pracą. 
Podana przez Wojtyłę, tak zwa-
na norma personalistyczna gło-
si zaś, że jedyną naprawdę 
godną wartości człowieka po-
stawą wobec niego jest miłość. 

Tekst: Grzegorz Baczewski 

Ilustracje: Emilia Czuba 



S T R .  
 

 Karolina Kózkówna urodziła się 2 VIII 1898 r. w miejscowości Wał-Ruda 
(diecezja tarnowska) w ubogiej rolniczej rodzinie Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej 
jako czwarte z jedenaściorga ich dzieci. Karolina została ochrzczona w pięć dni po uro-
dzeniu w kościele parafialnym w Redłowie. Rodzice Karoliny byli ludźmi głębokiej wia-
ry. W ich rodzinie pielęgnowano tradycje religijne i obyczajowe. Życie było dość suro-
we, pracowite i przepojone pobożnością. Dzieci wraz z rodzicami uczęszczały regularnie 
w niedziele i święta do kościoła na Mszę Świętą oraz dość często przystępowały do spo-
wiedzi i Komunii Świętej. Codziennie odmawiano wspólną modlitwę (pacierz), śpiewano 
Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie, w niedziele Wielkiego Postu wraz z sąsiadami 
odprawiano nabożeństwo Gorzkich Żali z powodu dużej odległości od kościoła. W okre-
sie Bożego Narodzenia ojciec urządzał w domu szopkę, przy której niemalże każdego 
wieczoru śpiewano kolędy i pastorałki. W domu Karoliny gromadzili się sąsiedzi, aby 
słuchać treści religijnych czasopism, żywotów świętych i Pisma Świętego. Często litera-
turę tę czytała zebranym Karolina. Wielkim poważa-
niem wśród mieszkańców wsi cieszył się wuj Karoli-

ny Franciszek Borzęcki, który w parafii propagował kult Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, przewodniczył wiejskim nabożeństwom majo-
wym i październikowym, zachęcał do czytelnictwa katolickiego. Sam 
prowadził niewielką wypożyczalnię książek, z której też korzystała 
Karolina. Życie Karoliny przebiegało prosto i zwyczajnie, podobnie 
jak życie wielu jej wiejskich koleżanek. W latach 1906 — 1912 ukoń-
czyła miejscową szkołę podstawową z wynikiem celującym, potem 
przez rok uczestniczyła w kursach, które poszerzały jej wiedzę zdo-
bytą w sześcioletniej szkole. Mając 16 lat przyjęła sakrament bierz-
mowania w kościele parafialnym w Zabawie, do którego przyłączono jej wieś rodzinną. Karolina angażo-
wała się w życie parafialne. Należała do Apostolstwa Modlitwy, była zelatorką Koła Żywego Różańca. 
Dziewczęta z poszczególnych róż kolejno dbały o porządek w kościele parafialnym. Często też brała 
udział w pielgrzymkach na odpusty do Odporyszowa, Bielczy, Zaborowa i Tuchowa. Jej marzeniem było 
odbyć pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej i w tym też celu zbierała drobne oszczędności. „Jako do-

rastająca dziewczyna wyróżniała się wśród rówieśnic skromnością 
w postawie i w całym zachowaniu. Choć lubiła się porządnie 
ubrać w niedzielę, nie przywiązywała zbytniej wagi do strojów 
ani innych rzeczy, które pochłaniają uwagę dziewcząt w jej wie-
ku. Pragnęła służyć Bogu w dozgonnym dziewictwie” (J. Biało-
bok). Karolina od dziecięcych lat ciężko pracowała, pomagając 
matce w zajęciach domowych, na roli. Przy nadarzającej się oka-
zji chętnie pracowała we dworze lub w innych gospodarstwach, 
aby materialnie wspomóc swoich rodziców.Śmierć Karoliny nastą-
piła niespodziewanie i jakże boleśnie. W sierpniu 1914 r. wybu-
chła pierwsza wojna światowa. Mieszkańcy Wał-Rudy poznali 

okropność wojny, więc przesuwanie się linii frontu, rekwizycje, 
niepewność o swój dalszy los. 18 XI 1914 r. wpadł do domu Kóz-
ków pod nieobecność matki rosyjski żołnierz i kazał wyjść na ze-
wnątrz Karolinie i jej ojcu, po czym pognał ich w stronę lasu. Po 
drodze sterroryzował ojca i kazał mu wracać do domu. Dwaj 
chłopcy widzieli z ukrycia, jak żołnierz pędził przed sobą dziew-
czynę, która stawiała mu opór, broniła się silnymi ciosami, usiło-
wała zawrócić z drogi. Zwłoki Karoliny znalazł jeden z mieszkań-
ców wsi dopiero 4 grudnia. Liczne rany świadczyły wyraźnie o 
walce Karoliny w obronie czystości, o jej wielkim cierpieniu. Kil-
kakrotnie została cięta szablą, wyrwała się oprawcy i uciekała w 
stronę wsi przez bagna. Tam wyczerpana całkowicie walką, upły-
wem krwi, bólem i ucieczką zakończyła swoje piękne życie. Pogrzeb odbył się 6 XII 1914 r. i przerodził 
się w wielką manifestację. Ludzie widzieli w niej świętą, dziewicę i męczennicę. Proszono ją o wsta-
wiennictwo u Boga . 

         źródło: www.opoka.pl  
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Pod Twoją obronę 
 
Jeszcze w uszach brzmi dostojny głos dzwonu Zyg-
munta, wpisują się weń głos delegata papieskiego, 
Prymasa Muszyńskiego, wystylizowane, dostojnie wy-
głoszone przemówienie Marszałka Komorowskiego, 
pełniącego funkcję prezydenta, oraz natchnione, żarli-
we, chwytające za serce przemówienie przewodniczą-
cego „Solidarności” Janusza Śniadka — a niebawem w 
świadomości odezwie się, stłumione przeżytym bólem, 
„Witaj, majowa Jutrzenko” z Królową Jasnogórską w 
tle. 
 
Ileż wątków! Ileż tematów do skomentowania! 
 
W powyższej wypowiedzi nie będzie jednak analizy 
pojedynczych wątków, nie będzie komentarzy do usta-
lonych i przeżytych przez Naród bolesnych faktów. 
Będzie próba — powtarzam z naciskiem: próba — per-
spektywicznej syntezy narodowej tragedii z oczami 
wpatrzonymi w święto Narodu 3 Maja, święto Królowej 
Korony Polskiej. 
 
Narodowa tragedia 
 
Zginął w drodze na katyńską Golgotę Prezydent Pań-
stwa z Małżonką, zginął kwiat Narodu — 94 ofiary — w 
mrożącej krew w żyłach katastrofie. Naród dopytuje 
się natarczywie o przyczyny, i będzie pytał o nie, do-
póki nie zapozna się z uczciwą odpowiedzią na rezultat 
rzetelnie przeanalizowanych wszystkich współczynni-
ków tej makabrycznej katastrofy. 
 
Ten Naród autentycznie płakał, i jeszcze trwa w nie-
utulonym bólu — wyjątki stanowią wysepki na oceanie 
narodowej bolesnej zadumy. A narodowy płacz prze-
mówił głosem odpowiedzialności za Polskę, za Polaków 
zamieszkujących tę ziemię od Bałtyku do Tatr, ale i 
tych koczujących na krańcach świata. Ten bolesny 
płacz Narodu był i jest tak głośny, że dotarł do uszu 
całego naszego dziwnego świata. 
 
Przy całej jego doniosłości i dramatyczności jęk ten 
jest czymś więcej aniżeli tylko rozdygotanym uczuciem 
zniewalającego nastroju i innych banalnie komentowa-
nych źródeł, jak to widziały i przedstawiały niepoważ-
ne ośrodki przekazu — to był dramatyczny krzyk Naro-
du, mający znamiona narodowego plebiscytu, zobo-
wiązującego wszystkich, niezależnie od szczebli urzę-
dowej odpowiedzialności, członków wielkiej Rodziny 
Polaków. 
 
 

Właśnie — wielkiej Rodziny Polaków. Bo w narodo-
wym żalu i smutku ta Rodzina, której na imię Polska 
i Polacy, nagle się odnalazła. Polska była i jest ra-
zem, i chce pozostać razem, a nie w pojedynkę ta-
kich czy innych przyciemnych interesów. I taką wła-
śnie Polskę zauważył cały świat i zadziwił się nią. 
Dziwny Naród — pomyśleli ludzie na Czarnym Lą-
dzie, w azjatyckich Indiach, żywiołowej Południowej i 
stechnicyzowanej Północnej Ameryce. W krańcowej 
rozpaczy nie sięga po przemoc, ale idzie do kościo-
łów i śpiewa „Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”, 
układa się w kilometrowe rzędy przeniknięte cichym 
bólem, z kwiatami, zniczami i paciorkami różańca, 
przesuwanymi w dłoniach. 
 
Ten Naród już nie tylko został zauważony, ale został 
nauczycielem współczesnego świata, że warto i że 
trzeba do końca walczyć o prawdę — nawet tę naj-
boleśniejszą, jaką jest Katyń — i w obronie wartości 
wyrażonych lapidarnie w haśle: „Bóg, Honor, Ojczy-
zna”. 
 
Taką właśnie Polskę pokazał Narodowi i światu 
zmarły Prezydent RP Lech Kaczyński. Dobro Narodu, 
prawdziwa niezależność i tożsamość Polski, prawda, 
Bóg, chrześcijaństwo w teorii i praktyce życia, rodzi-
na i społeczna solidarność — to były kanony jego 
życia i politycznej działalności. 
 
Na tych kilka ostatnich dni żałoby narodowej zostały 
odesłane do magazynów łachmany lichoty, w jakie 
go ubierano, umilkł — choć niecałkowicie — żmijowy 
jazgot nienawiści i pogardy. Naród, gros Narodu, nie 
dał się oszukać. Owszem, dał nieodpowiedzialnym 
paszkwilantom zdecydowany odpór masowo wyrażo-
nym szacunkiem i miłością. W tym kontekście rodzi 
się pytanie: Jak to będzie jutro, pojutrze i dalej? 
 
Jedno jest pewne — nie wolno już będzie Polski so-
bie zawłaszczać, czynić własnością takiej czy innej 
grupy społecznej czy tym bardziej politycznej. Pol-
ska musi być rządzona po myśli Narodu, a więc w 
prawdzie i uczciwości — rzeczywistej uczciwości. 
 

Polska czeka... 

 

Przede wszystkim Polska czeka na uznanie przez 
cały cywilizowany świat pełnej prawdy o niewyobra-
żalnej, potwornej rzeczywistości Katynia. Naród cze-
ka na dostęp do jej dokumentacji, gdziekolwiek się 
ona znajduje — w Londynie, Waszyngtonie czy na 
Kremlu.  
 

Ks. Kardynał Stanisław Nagy SCJ - kapłan Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca 
Jezusowego, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący 
Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II w Lublinie, wykładowca teologii fundamentalnej 
i ekumenicznej. Urodził się 30 września 1921 roku w Bieruniu Starym w religijnej 
rodzinie.  
Przyjaciel młodzieży akademickiej. Ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista.  
Ojciec Święty Jan Paweł II 28 września 2003 roku mianował ks. prof. Stanisława 
Nagy’ego kardynałem. W dniu 13 października 2003 roku, ks. prof. Stanisław Nagy - 
kardynał nominat - przyjął w Katedrze na Wawelu święcenia biskupie.   



Ale świeża plama polskiej krwi, wylana pod Katyniem, 
jest jak niezmazalna królewska pieczęć pod dokumen-
tem zapisanym słowami: Katyń, Miednoje, Starobielsk, 
Ostaszków, Charków i inne miejsca kaźni polskich oby-
wateli. Ileż ich było na rozległych połaciach Rosji... 
 
A ból i mękę my, współcześni, będziemy nieśli w du-
szach. I niechby już więcej nie próbowali nas karmić 
obcy i swoi zatrutym jadem kłamstw, czy tym bardziej 
karać za ten przeżywany ból. A tak to przecież było 
niedawno temu w Polsce, która wówczas nazywała się 
Ludową. 
 
Polacy także dzisiaj, jutro, ale w niezbyt dalekiej przy-
szłości, oczekują prawdy o Katyniu numer dwa, a więc 
o tragicznym poranku na lotnisku w Smoleńsku. Wia-
domo, proces dochodzenia do prawdy jest w tym przy-
padku wyjątkowo żmudny i skomplikowany. I musi być 
zrobiony rzetelnie, bez cienia manipulacji i obrówny-
wania niewygodnych kantów. Trzeba sobie zdawać 
sprawę z tego, że przewlekanie wyjaśnienia tragedii 
albo jakakolwiek próba jej kamuflażu spowoduje lawi-
nę domysłów i podejrzeń zatruwających ten klimat 
narodowego „razem”. 
 
Polacy wreszcie czekają na przykładną mądrość, szla-
chetną wielkoduszność i należny szacunek wobec tych, 
którzy odeszli, ze strony tych, którzy zostali, szacunek 
bez cienia sobiepaństwa i ubijanego prywatnego inte-
resu. 
 
 
 
„Przekroczyć próg nadziei” 
 
Ocalona „Prawda” i ocalone „Wartości” stanowią fun-
dament chrześcijańskiej „Wielkiej Nadziei”, jak zauwa-
ża Papież Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi”. Ta 
nadzieja stanowi o sensie ludzkiej, a nade wszystko 
chrześcijańskiej postaci życia człowieka. 
 
W tej perspektywie hekatomba spod Smoleńska ozna-
cza dla wierzących spotkanie jej ofiar z Miłosiernym 
Bogiem i z tej nowej ontologicznie odległości ukazuje 
się jako nowe bytowanie ofiar katastrofy przede 
wszystkim tam, w Domu Ojca. Na zasadzie świętej 
solidarności w Mistycznym Ciele Chrystusa, szansą 
otwierającą się przed tymi, którzy zostali tu, na ziemi, 
jest ażeby pomagać przez modlitwę, ekonomię sakra-
mentów i czynione dobro, by oni mogli wejść defini-
tywnie do przybytków Domu Ojca. 
 
Ale misterium mistycznej i nadprzyrodzonej solidarno-
ści ma jeszcze i odwrotny kierunek: z góry, z rejonów 
życia w Bogu — ku nam, ku ziemi. I to stanowi kolejną 
ścieżkę chrześcijańskiej nadziei. Ci, którzy odeszli, 
mogą bowiem w tajemnicy obcowania świętych objąć 
swoją ustawiczną opieką tych, którzy zostali tu, na 
ziemi. Poranieni więc bólem rozstania spodziewać się 
będą oparcia i opieki kochających jeszcze czystszą mi-
łością zmarłych tragicznie pod Smoleńskiem. 
 
 

Wstawiennictwo tych, którzy w Bogu odeszli, to nie-
pozorna ścieżka naszej ziemskiej nadziei. Królowa 
Korony Polskiej, Niebieska Matka naszego Narodu z 
tajemnicą Bożego Miłosierdzia stanowi główny trakt 
tej naszej polskiej, katolickiej nadziei. Nasze narodo-
we: „Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi” ciśnie się 
dziś na zbolałe polskie usta. „Serdeczna Matko, 
Opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot do litości 
wzbudzi. Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy, Królowo 
Polski, zlituj się nad nami”. 
 
 
 
Niebieska Matka Polaków jest Matką Bożą Katyńską, 
a od 10 kwietnia Matką Bożą Smoleńską troszczącą 
się o tych, którzy odeszli, i o tych, którzy zostali. 
Niech nikt nie waży się zamazywać konturów święte-
go wizerunku tej tragedii, za którą stoi opiekuńcza 
troska „Tej, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej 
świeci Bramie”. Nie opuszczaj ich i nie opuszczaj 
nas. „Matko, nie opuszczaj”... 
 
 
 
Królowo Korony Polskiej, my, Polacy, z zapłakanej 
stolicy Warszawy, z dostojnie zamyślonego królew-
skiego grodu Krakowa i wszystkich polskich miast i 
wsi, pogrążeni w bólu, mamy ludzką nadzieję, że 
sprawy tego Narodu nie będą się układały na prze-
klętych ścieżkach rewanżu i nienawiści, ale na dro-
gach braterskiej solidarności, autentycznej troski o 
dobro tego Narodu i kochanej Ojczyzny. Bo ten 
umęczony, ale podziwiany przez cały świat Naród 
tego chce i tego żąda. A ma prawo oczekiwać i żą-
dać, bo to on jest suwerenem tej ziemi. I jako suwe-
ren powiedział tak mocnym głosem, że tylko głusi 
mogli tego nie dosłyszeć. A wszystko to razem wzię-
te w sumieniach polskich dyktuje dziejowy werdykt 
tych przeżytych narodowych „Gorzkich żali”, że Pol-
ska będzie inna, bo wyśniona przez tych, którzy 
odeszli, a więc oddana Prawdzie, Bogu i Ojczyźnie. 
Bo tylko w ten sposób Naród szczęśliwie wyjdzie z 
dziejowego zakrętu, w jakim się znalazł w konse-
kwencji wypadków, z przeżywania tej nowej Golgoty 
Wschodu, jaką był i pozostanie 10 kwietnia 2010 r. 
 
 
 

Kard. Stanisław Nagy 
 
 

 

 
 

 
 

„Europa krzyżem bogata. 
Od Golgoty do Strasbur-
ga” - tekst: Kardynał Stani-
sław Nagy, fotografie: Adam 
Bujak, Warszawa 2010 
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Noc Muzeów w Łazienkach Królewskich, wstęp wolny 

15 maja 2010 (sobota) g. 19:00 (Park czynny do godz. 3.00) 

19.00 – koncert W. Pająka Pilwińskiego w Podchorążówce - aranżacje utworów 

Chopina  

20.00 – koncert pod Pomnikiem Chopina – Michael Nyman Band i Motion Trio 

22.00 – koncert Stanisława Soyki w Amfiteatrze (organizator Fundacja Sztuki Niegłupiej) 

 

Zwiedzanie Pałacu na Wyspie przy świetle świec w towarzystwie przewodników w stro-

jach z epoki - grupy 20-osobowe będą wpuszczane co 20 minut, ostatnia o godz. 00.30. 

 

* Dla dzieci w wieku 7-12 lat nocne zwiedzanie w godz. 22.00 – 24.00. Zapisy w dziale 

rezerwacji, tel. 22 506 01 83 lub 22 506 01 67. 

źródło: www.lazienki-krolewskie.pl 

 

Noc Muzeów w Pałacu w Wilanowie, wstęp wolny  

15 maja 2010 (sobota) g. 19:00 (Muzeum czynne do godz. 1.00) 

18.00-23.00 – warsztaty rodzinne: Bursztynowa korona (dzieci: 4-7 lat); Podróże w karecie 

Jana III Sobieskiego (dzieci: 5-10 lat); Historia szkiełka i oka na dworze króla Jana III So-

bieskiego (dzieci: 8-12 lat); Kto się w Muzeum kołacze? (dzieci: 6-10 lat) 

18.00 -23.00 – Drukarnia Królewska - interaktywne pokazy drukowania pism ulotnych na 

z r e k o n s t r u o w a n e j ,  t z w .  l a t a j ą c e j  p r a s i e  d r u k a r s k i e j 

20.00-23.00 - interaktywne pokazy XVII-wiecznego fechtunku i uzbrojenia 

21.00 – Komedianci - spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Pantonimy Mimo 

źródło: www.wilanow-palac.pl 
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Noc Muzeów: Muzeum Warszawskiej Pragi zaprasza do Konesera, 

wstęp wolny 

15 maja 2010 (sobota) g. 18:00, Centrum Kultury Koneser, ul. Ząb-

kowska 27/31 (Sala ekspozycyjna Muzeum Warszawskiej Pragi, bud. 

36, I piętro) 

18.00 – Otwarcie wystawy fotograficznej Wizerunki Starej Pragi 

19.30 - spacer po Szmulkach i starej Pradze 

22.00 - pokaz filmów Album i Wielki kram z serii Praskie pożegnania 

24.00 – praskie opowieści z dreszczykiem (Studnia O) 

Akcja zbierania pamiątek i wspomnień Szafa Czasu (wspomnienie mieszkańców prawego brzegu) 

 źródło: www.muzeumpragi.mhw.pl 

 

 

 

 

 

Wykonawcy: 

Dorota Miśkiewicz - śpiew 
Agnieszka Wilczyńska - śpiew 
Mieczysław Szcześniak - śpiew 
Janusz Szrom - śpiew, Krzysztof Herdzin - fortepian  
Bartosz Sztela - bass, Grzegorz Poliszak – perkusja 

Koncert piosenek chopinowskich z najnowszego wydawnictwa 

Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki „MAZUREK” 

Jedną z atrakcji pikniku edukacyjnego, który odbędzie się w niedzielę 30 
maja 2010 roku na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego będzie pre-
miera niezwykłego wydawnictwa Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki 
– książki z płytą CD dla najmłodszych zatytułowanej „Mazurek”. 
„Mazurek” to prosta opowieść o Fryderyku Chopinie i jego muzyce. 
Opowieść słowami i dźwiękami. Baśniowa a jednocześnie prawdziwa. 
Z nutą melancholii i dowcipna. Z Mazowsza, a jednocześnie – ze świata. 
Opowieść piosenkami, których autorem muzyki jest wybitny polski piani-
sta, kompozytor i aranżer Krzysztof Herdzin. Płyta jest częścią publika-
cji dla dzieci – książkowej biografii Fryderyka Chopina. Składa się na nią 
16 piosenek dowcipnie, obrazowo i artystycznie tłumaczących sens 
i charakter ulubionych form muzycznych Chopina, ale nie tylko. Znalazły 
się tu też żarty muzyczne, piosenki do nauki i zabawy, a nawet kołysan-
ki. Autorami całości są: Krzysztof Herdzin (muzyka, aranżacje, produkcja) i Anna Kierkosz (teksty piose-
nek). Dodatkowo muzykę do części piosenek skomponowała Agnieszka Widlarz. Wykonawcami piosenek 
są wybitni polscy wokaliści jazzowi: Dorota Miśkiewicz, Mieczysław Szcześniak, Agnieszka Wilczyńska 
i Janusz Szrom.  

Książka zawiera 18 opowiastek – okraszonych fantazją faktów i anegdot z okresu dzieciństwa i dojrzewania 
Fryderyka Chopina. Jest bogato ilustrowana przez artystkę Bognę Czechowską – malarkę, absolwentkę 
ASP w Warszawie. Dzięki bogactwu treści i grafiki ksiązka wraz z płytą stanowią wyjątkowo atrakcyjne wy-
dawnictwo – wspaniały prezent dla dzieci na Dzień Dziecka i nie tylko. 

Zapraszamy także na spotkania z Autorką promujące książkę „Mazurek”, więcej:   
 tel. 22 58 64 237, 504 676 183 

Ewa Kacprzak - Krzysik 
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SKŁADNIKI:                                                           

3 całe jajka 

2 szklanki mąki 

1 szklanka cukru 

1 szklanka gęstej śmietany  

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 opakowanie cukru waniliowego 

kilka kropli aromatu do ciasta śmietankowego 
 

1/3 łyżeczki soli 

owoce, ok. 0.5 - 0,7 kg (wiśnie, morele, jabłka) 

10 dag siekanych pistacji do posypania 

Sposób przygotowania 

Do tego ciasta nie dodajemy masła, wystarczy tłuszcz zawarty w śmietanie. Owoce 
myjemy, dokładnie osączamy, ewentualnie obieramy i kroimy na mniejsze kawałki 
(jabłka, gruszki) lub usuwamy pestki (śliwki, morele, wiśnie). Jajka wbijamy do mi-
ski, ubijamy na puszystą masę z dodatkiem cukru i cukru waniliowego. Nie przery-
wając ucierania dodajemy po łyżce śmietany i mąki przesianej z solą i proszkiem do 
pieczenia. Przelewamy wysmarowaną masłem i wysypaną tartą bułką formę (25*35 
cm). Na wierzchu układamy owoce lekko wciskając je w ciasto. Pieczemy ok. 40 - 50 
min. w piekarniku nagrzanym do 170 st. C. Przestudzone smarujemy lukrem i posy-
pujemy posiekanymi pistacjami.  

 

źródło: www.ugotujto.pl 

  

 

SKŁADNIKI: 
 
kilka liści sałaty zwykłej  
2 wędzone pałki kurczaka  
Pestki z połowy owocu granatu 
6 mandarynek 
kilka gałązek koperku 
sok z połowy dużej pomarańczy 
3-4 łyżki jogurtu naturalnego od-
tłuszczonego 
1/2 łyżeczki ostrej papryki mielonej 

Sposób przygotowania 
 
Sałatę i koperek opłukać, dokładnie osączyć. Mięso obrać od kości pałek, porwać na 
mniejsze kawałki. Mandarynki umyć, obrać, pokroić w plasterki. Sok z pomarańczy 
wymieszać z jogurtem i papryką. Na talerzach ułożyć porwane na kawałki liści sałaty, 
na to plasterki mandarynek i kawałki mięsa. Całość skropić przygotowanym sosem i 
posypać listkami koperku oraz pestkami granatu.  

źródło: www.ugotujto.pl 
 

Gratulujemy!!! 
Nagrody książkowe ufundowane przez MCKiS wygrały: Pani Magdalen Z. z Warszawy, 
Pani Anna D. z Wyszkowa oraz Pani Alicja P. z Płud. Nagrody wyślemy pocztą. 

 

 



 

S T R .  2 2  R O K  1 ,  N U M E R  1 I I  

  Błyszczało w nich pragnienie podzielenia się jakimś szczególnym odkry-
ciem. Wyglądał wtedy dokładnie na dwanaście wiosen. Oczy dziecka, ogromne, większe od 
twarzy, rozświetlone przez nagły uśmiech. Tak głębokie, że aż ciemne, przypominały 
górskie jeziora. Płynęła z nich jednak taka jasność, że twarz była jakby prześwietlo-
na. Jak to powiedzieć? Tak jakby to, co w środku, przebijało na zewnątrz. Oczy te 
wnikały w ciebie tak głęboko, tak bardzo głęboko... Nie mógłbym długo wytrzymać ich 
spojrzenia…   A skąd brał się u niego ten królewski sposób bycia? Coś w nim umykało 
mi. Ze wszystkich stron okrywał go jakby płaszcz niewinności, była to jednak niewin-
ność bolesna. Skąd mógł pochodzić? Wyobrażałem sobie jakiś tajemniczy kraj, rodzaj 
pustyni, którego Europejczycy być może nigdy nie zgłębią, nigdy nie wyzyskają. Ale 
wróćmy do tego poranka Bożego Narodzenia. Stał przede mną z lekko rozwartymi ramiona-
mi. Bał się, że mnie przestraszy? Nie śmiał postąpić ani kroku dalej, czyżby oczeki-
wał tego ode mnie? Wszystko w nim zdawało się mówić: „Ależ tak, to ja!” Po chwili za-
ryzykował: Wiesz, mógłbym ci towarzyszyć, pokazać różne skróty, miejsca na nocleg, 
poznać cię z paroma przyjaciółmi… Czułem, że chodzi mu nie tyle o to, żeby mnie po-
pro- wadzić, ile żeby trochę ze mną pobyć. Ale wówczas powiedziałem sobie: „Chce mną 
zawładnąć? Podejrzane!” Nigdy nie byłem kochany. Nie chciałem tego. Kochać, czy to 
nie znaczy być zależnym? A poza tym, jeśli się zgodzę, to czy uda mi się go kiedykol-
wiek pozbyć? Po co się miesza do moich spraw? Odpaliłem dosyć gwałtownie: Odbiło ci? 
Musiałem ciągle grać mocniejszego. Ze strachu przed wszystkim i przed wszystkimi by-
łem świetnie opancerzony: zbroja ze stali! Ani jednej szczeliny, przez którą można by 
mnie dosięgnąć. Posługiwałem się ironią, by odparować wszelki atak. Strzelić go w 
mordę?. Nadstawiłby mi drugi policzek... i ślad mojej ręki pozostałby na zawsze. Po 
długim milczeniu odezwał się ponownie: Dlaczego? Dlaczego? Nie wiedząc, jak się wy-
kręcić, wypaliłem z głupia frant: Jak chcesz, żebym poszedł z zakażoną nogą? Ale ja 
mogę cię wyleczyć. Za kogo mnie masz? Za żebraka? Myślisz, że jest mi źle? Sam się z 
tego wyciągnę! Dziękuję! Boli mnie, gdy widzę, jak bardzo jesteś poraniony. A twoje 
oczy - wiecznie zgaszone! Chciałbym, żeby były pełne słońca! Moje słońce umarło! A 
zmarszczki na czole, zdajesz sobie sprawę? Tak szybko! Twoje serce musi gdzieś mieć 
szramy. Twarz jest odbiciem serca. Masz tyle lat co twoje  
serce. Czy on także uważał, że doszedłem do jesieni życia? Umilkł na chwilę, jakby 
zastanawiając się, czy nie powiedział już za wiele. W jego oczach malowało się ocze-
kiwanie, zabarwione niemalże niepokojem:  
„Zrozumie wreszcie, czy też znów zrobi unik?” 
Na moim podkoszulku: „Bom to loose”. To nieprawda! Nie urodziłeś się, żeby  
przegrać! Ale by życie w tobie zwyciężało wszelką śmierć. Urodziłeś się, aby żyć, 
żyć, żyć! 
- Żyć, co to znaczy? 
- Być pijanym miłością. 
- To, czego chcę, to miłość bez przepaści... 
- Znam szczęście, które nie gaśnie z pozą sobotniego wieczoru. 
- To niemożliwe! 
- Nie chcesz zobaczyć, gdzie mieszkam? 
I oto jedziemy stopem. Jakże wielu, wczepionych w kierownicę, przygląda się nam i do-
daje gazu! Wreszcie jakaś ciężarówka. Fajnie, zatrzymuje się!  
Wpychamy się do szoferki obok dwóch młodych kierowców. Mimo wibracji szesnastu ton, 
coś jakby pokój przenika powietrze. Na tablicy rozdzielczej  
wizerunek kobiety, młodej, w niebieskim płaszczu w gwiazdy, z dzieckiem w ramionach. 
Ma szramę na policzku... 
Stefan: — Jedziemy do Warszawy. Tysiące dzieci nie jada tam do syta. Chcieliśmy przy-
jechać na Boże Narodzenie, ale administracja ciągle podstawiała nam nogę. Ten trans-
port przygotowała grupa młodzieży.  
Całe miesiące chodzenia od drzwi do drzwi, zbierania żywności i ubrań. Dzieci robiły 
świeczki i sprzedawały je, żeby kupić lekarstwa. Jedna  
dziewczynka z Etiopii, sierota, dała całą swoją skarbonkę. Jacy jesteśmy szczęśliwi, 
że możemy przekazywać życie! Życie to jest to! 
 

CDN… 

„Zraniony Pasterz”, Daniel Andge 

 



 

 

 W jasny, wietrzny poranek marcowy, dziecko z pomocą dziadka wypuściło wspaniały latawiec. Niesiony 
przez wiatr, unosił się coraz wyżej, aż wreszcie stał się maleńkim punkcikiem w przestworzach. Sznur rozwijał się i 
podążał za latawcem ku górze, ale dziadek silnie przywiązał jego koniec do ręki dziecka.  

Tam w górze, latawiec kołysał się spokojnie, pewnie podążając za prądem powietrza. Dwa tłuste i bardzo gadatli-
we gołębie, które leciały leniwie, zbliżyły się do latawca i zaczęły krytykować jego kolory.  

- Jesteś rzeczywiście wystrojony, przyjacielu. - powiedział jeden z nich. 

- Chodź z nami.– powiedział drugi. Zrobimy wyścigi na wytrzymałość. 

- Nie mogę. - oświadczył latawiec. 

- Dlaczego? 

- Jestem przyczepiony do mego panicza, tam, na ziemi.  

Dwa gołębie spojrzały w dół. Nie widzę nikogo - powiedział jeden.  

- Ani ja - stwierdził latawic. Ale jestem pewien, że tam jest: od czasu do czasu czuję szarpnięcie za 
sznur. 

Ciesz się, jeśli od czasu do czasu Bóg szarpnie za Twój sznur. Nie widzisz Go, ale On jest 
związany 

Bruno Ferraro, „Opowiadania dla ducha” 

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

(Mk 10, 14) 

 



 

  

Poezja karmiona prozą... 

Maryja, strażniczka kobiecości 
 
                   * 
 
 
Niemy jęk cierpiącej kobiecości, 
 
odzianej z godnością, 
 
drżącej z żalu, 
 
zza łez gęstej woali— 
 
 - Ty słyszysz Maryjo! 
 
Odziana w zbroję, 
 
utkaną z Bożego Miłosierdzia 
 
jak pomnik Boskiej Nike,  
 
stajesz i trwasz niewzruszona. 
 
Bronisz tego, co słabe i kruche 
 
ale silne, by krzyczeć, 
 
żebyś ratowała. 
 
I własną, matczyną piersią zasłaniasz 
 
co za płaszczem Twej potężnej miłości 
 
pragnie się schronić. 
 
Nie zawodzisz! 
 
 
     A.T. 
 



 

 
Papież Benedykt XVI podczas wizyty apostolskiej 2 maja w Turynie w sanktuarium słynnego 

Całunu Turyńskiego spotkał się także z młodzieżą włoską. W przemówieniu do młodych zachęcił 

do odważnego świadczenia o Chrystusie, rozwijania z Nim osobistych więzi, zaangażowania w 

życie sakramentalne, właściwego korzystania z wolności i umiejętności podejmowania osta-

tecznych decyzji życiowych. Wasze młode serca z natury są wrażliwe na prawdziwą miłość. W 

dzisiejszym świecie nie jest łatwo kochać i żyć pięknie. Uczcie się od Chrystusa. On pragnie być 

z wami. Z Nim wszystko jest możliwe – powiedział do młodych. 

 

Nawiązując do przesłania Jana Pawła II sprzed 25 lat z okazji Światowego Dnia Młodzieży, w 

którym Ojciec Święty mówił o dialogu Jezusa z bogatym młodzieńcem, który nie potrafił porzu-

cić swego majątku dla życia wiecznego, Benedykt XVI zaznaczył, że również dziś nie jest łatwo 

mówić o życiu wiecznym. Współczesna mentalność mówi nam bowiem, że nie ma nic ostatecz-

nego, wszystko bardzo szybko się zmienia. „Czy jest to właściwy sposób korzystania z wolności? 

Czy aby być szczęśliwym trzeba się zadowolić małymi i przelotnymi chwilowymi radościami, któ-

re, gdy tylko miną, pozostawiają w sercu gorycz?" - pytał papież. 

 

„Każdy z nas jest stworzony do podejmowania decyzji nie tymczasowych i zmiennych, ale osta-

tecznych i nieodwołalnych, które nadają pełny sens istnieniu” – podkreślił Benedykt XVI. „Bóg 

nas stworzył ze względu na to «na zawsze», umieścił w sercu każdego z nas ziarno na życie, 

które zrealizuje coś pięknego i wielkiego. Miejcie odwagę podjąć decyzje ostateczne i dochować 

im wierności! Pan może was powołać do małżeństwa, kapłaństwa, życia konsekrowanego, do 

szczególnego daru z siebie: wielkodusznie mu odpowiedzcie!” – zaapelował Ojciec Święty. 

Zachęcił młodzież do przeżywania „spotkania z miłością Chrystusa w silnej relacji osobowej z 

Nim, przeżywania jej w Kościele, zwłaszcza w sakramentach, (...) w Eucharystii, w której 

uobecnia się Jego ofiara: On rzeczywiście daje za nas swoje Ciało i Krew, by odkupić grzechy 

ludzkości, abyśmy stali się z Nim jedno, abyśmy i my nauczyli się logiki dawania siebie”. Papież 

wezwał do korzystania z sakramentu spowiedzi, gdzie obdarzając nas swoim przebaczeniem Je-

zus przyjmuje nas z naszymi wszystkimi ograniczeniami, aby nam dać serce nowe, zdolne do 

miłowania tak jak On. 

 

„Niech każdy z was czuje się «żywą częścią» Kościoła, zaangażowanym w dzieło ewangelizacji, 

w zgodzie z braćmi w wierze i we wspólnocie z duszpasterzami, unikając skłonności indywiduali-

stycznych także w przeżywaniu wiary, by pełnymi płucami oddychać pięknem i uczestniczyć w 

wielkiej mozaice Chrystusowego Kościoła” – powiedział Benedykt XVI. Przypomniał też postać 

związanego z Turynem bł. Piotra Jerzego Frasattiego, beatyfikowanego przed dwudziestu laty. 

Podkreślił jego życie łaską i miłością Boga, wypełnione żarliwą służbą Chrystusowi i braciom, 

jego proste i skuteczne świadectwo wiary. 

 

„Drodzy młodzi, miejcie odwagę wybierać to, co w życiu jest istotne... odkryjcie, że warto zaan-

gażować się dla Boga i z Bogiem, odpowiedzieć na Jego wezwanie, dokonując wyborów zarówno 

podstawowych, jak i powszednich, nawet jeśli to kosztuje” – zaapelował papież. 

 

źródło: www.sdm.org.pl  



 

 
 

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  

 
W każdy  

TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA  
zapraszamy na 

WIECZORY FILMOWE, 
 

start, godz. 20:00  
 

Herbaciarnia 
 „u PANA BOGA za piecem” 

SPOTKANIA 
 

♦ SINGLE - w środy, godz. 19:15 
 
♦ MŁODE MAŁŻEŃSTWA - w 2 i 4 niedzielę 

miesiąca, godz. 16:00 
 
♦ MAŁŻEŃSTWA Z DŁUŻSZYM STAŻEM -  

w poniedziałki, godz. 19:15 
 
♦ STUDENCI - w piątki, godz. 20:00 
 
♦ LICEALIŚCI - w soboty, godz. 19:30 
 

WSZYSTKIE SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W 
DOMU KATECHETYCZNYM 

W A K A C J E  Z   P A N E M  B O G I E M  
 

Stowarzyszenie „Dom na Skale” organizuje:  
 
1. W dniach od 1 - 10 lipca odbędą się kolonie dla dzie-

ci w wieku szkolnym do Zakopanego - koszt ok.    
750 zł  

2. W dniach od 23 - 31 lipca „wakacje pod żaglami”, 
na które zapraszamy młodzież, studentów i młode 
małżeństwa 

 
Organizowany jest również wyjazd dla rodzin, studentów, 
młodzieży na wypoczynek połączony z rekolekcjami w Ma-
łym Cichym od 2 - 10 lipca. 

GRUPA MODLITEWNA 
 

1. w każdy piątek (oprócz 3-go piątku miesiąca)  
w salce katechetycznej o godz. 19:30 

 
2. w 3-ci czwartek każdego miesiąca w Kościele     

na Adoracji Najświętszego Sakramentu od      
godz. 20:00 - 21:00 

 
3.         w każdą 1-szą sobotę miesiąca w Kościele na        
 Mszy Świętej oraz wspólnym Różańcu o godz. 
 8:00 

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. 
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