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„Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce 
i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”.

[kard. Stefan Wyszyński]



Moje wspomnienia odpustów sięgają czasów 
dziecięcych. To lata siedemdziesiąte i osiem-
dziesiąte minionego wieku. Początkowo od-
pust kojarzył mi się z licznymi straganami 
pełnymi pierścionków, koralików, zabawek, 
ale także pistoletów na kapiszony i pukawek, 
które kupowali sobie moi bracia. Dużą po-
pularnością cieszyły się lekkie kolorowe piłeczki na gumowym 
sznurku, którymi dzieci bawiły się odbijając od ręki oraz nakrę-
cane kolorowe kurki i koguciki dziobiące ziarno.
Odpust był wielkim świętem dla parafian. Moją parafią była pa-
rafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Knychówku, w dzi-
siejszym powiecie siedleckim. Odpust  odbywał się w okolicach 
8 maja. Przygotowaniom odpustowym towarzyszyło duchowe 
przeżywanie połączone z przystąpieniem do spowiedzi świętej  
i w czasie mszy  przyjęcie komunii świętej. Pamiętam, że msza 
była bardzo uroczysta. Gromadziło się na niej mnóstwo osób, za-
równo parafian, jak i gości przybyłych. Po uroczystościach w ko-
ściele i zaopatrzeniu dzieci w pamiątki odpustowe rodzina spoty-
kała się na uroczystym obiedzie. Zapraszano wówczas bliższych  
i dalszych krewnych, czasem sąsiadów, na tzw. ,,pierogi”. Dorośli 
rozmawiali przy stole a dzieci biegały po podwórku i chwaliły się 
swoimi nowymi nabytkami. 
Jako dziecko jeździłam również z rodzicami na odpusty do oko-
licznych parafii, szczególnie często do Łosic, gdzie 2 maja był od-
pust św. Zygmunta w parafii pod jego wezwaniem oraz do Mórd 
na odpust Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia i św. Rocha – od-
pust 16 sierpnia. Po uroczystościach  jechaliśmy na ,,pierogi” do 
rodziny mamy lub taty. Był to czas odpoczynku po tygodniowej 
pracy, ale także okazja do spotkań z rodziną.
Będąc mieszkanką Nowej Wsi, a obecnie Granicy, odpust wspo-
minam bardziej jako przeżycie duchowe, religijne. To czas, kiedy 
biorąc udział w uroczystej mszy mam nadzieję na odpuszczenie 
grzechów, a przez to na bliższe zjednoczenie z Bogiem. To rów-
nież okazja do głębszej refleksji nad życiem, poznawania życia  
i działalności patrona parafii. Dla mojego najmłodszego dziecka, 
podobnie jak dla mnie w jego wieku, to nadal frajda oglądania 
straganów i kupowania pamiątek odpustowych. Choć muszę 
przyznać, że straganów zarówno w Pruszkowie, jak i w Komoro-
wie, jest znacznie mniej niż niegdyś bywało. 

Małgorzata Włodek
żona Polikarpa, mama Łukasza, Pauliny i Mateusza,

nauczycielka

Wspomnienia sięgają czasów dzieciństwa,  
a w tamtym okresie odpust to oczywiście 
przeróżne stragany pełne obwarzanków  
i „pańskiej skórki”, pierścionki z kolorowymi 
szkiełkami, chłopcy strzelający z kapiszonów 
i korkowców… Ze względu na to, że moi ro-
dzice silnie związani byli ze swoimi parafiami, 
a choć mieszkaliśmy już Pruszkowie, odpust to także długa po-
dróż, odświętna sukienka, spotkanie z rodziną i bardzo uroczysty 
obiad. Pamiętam oczywiście msze święte i procesje odpustowe 
oraz to, że mama zawsze dbała o nasze duchowe przygotowanie. 
Uświadamiała mnie i moim siostrom rangę spowiedzi i przystę-
powania do komunii świętej.
Kolejne moje skojarzenie z pojęciem odpustu związane jest ze 
szkołą, poznawaniem literatury i nauką historii. Dotyczy ono 
rozpowszechnionego w średniowieczu handlu odpustami i reli-
kwiami, kiedy to grzesznik za odpowiednią kwotę mógł wykupić 
sobie odpuszczenie win. Opisy tego zwyczaju pamiętam m. in.  
z „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza.
Pełne znaczenie odpustu poznałam podczas lekcji religii. Do-
wiedziałam się, że odpust to darowanie przed Bogiem kary do-
czesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Poznałam rodzaje 
odpustów (cząstkowy i zupełny) oraz warunki wymagane do jego 
uzyskania. Staram się wykorzystywać wszystkie okazje, kiedy 
mogę otrzymać ten dar miłosierdzia Bożego.
Po śmierci rodziców szczególnie ważna stała się dla mnie możli-
wość ofiarowania odpustu za osobę zmarłą. Zawsze wierzyłam, 
że mama i tata trafili do Nieba, gdyż byli wspaniałymi ludźmi. 
Nie do mnie jednak należy ich ocenianie, dlatego skorzystałam 
z możliwości ofiarowania odpustu właśnie za nich. Dbam o to, 
aby zawsze w uroczystość Wszystkich Świętych być w stanie ła-
ski uświęcającej, aby móc wypełnić pozostałe warunki i ofiaro-
wać odpust za kogoś z moich bliskich zmarłych, których ciągle  
przybywa…
Wszystkim, którzy lepiej chcieliby zrozumieć problematykę od-
pustów, polecam artykuł ks. Pawła zatytułowany „Drogi do od-
pustu”, który ukazał się w 97 numerze Magazynu Parafialnego 
z 12 IX 2010 r. W przejrzysty i zrozumiały sposób wytłumaczył 
to skomplikowane zagadnienie, a ponadto przedstawił wykaz 
odpustów zupełnych i cząstkowych, podanych przez Penitencja-
rię Apostolską 29 czerwca 1969 roku. Do tego tekstu wracam  
w przypadku wątpliwości.

Grażyna Tyszko 
żona Piotra, mama Ani i Pawła, babcia Stasia i Wojtusia, 

nauczycielka

Doznania

Z czym kojarzy ci się odpust, jak się do niego przygotowujesz?
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Każdy z nas urodził się w rodzinie. 
Na nasze narodziny czekali nie tylko 
rodzice, ale i dziadkowie i sąsiedzi. 
Jaka była radość, kiedy już przyszliśmy 
na świat. Często koledzy ojca naciąga-
li go na „dobrego” kielicha, bo rodzi-
na się powiększyła. Kiedy już byliśmy  
w domu, pochylali się nad nami rodzice 
i dziadkowie i pytali siebie, co z niego 
wyrośnie, kim on będzie w życiu?

Dziś, 8 września, obchodzimy jedno  
z trzech świąt liturgicznych, które 
wspominają narodzenie (Boże Na-
rodzenie 25 XII, Narodzenie Jana 
Chrzciciela – 24 VI i Narodzenie Naj-
świętszej Maryi Panny 8 IX). Na naro-
dzenie Najświętszej Maryi Panny cze-
kał cały Stary Testament. Już przecież 
w raju Bóg zapowiedział, że z niewia-
sty narodzi się Potomek, który poko-
na szatana. Prorocy podtrzymywali tę  

W zakrystii

Urodziny 
Matki

Albrecht D
ürer , N

arodziny N
ajśw

iętszej M
arii Panny, z cyklu „Życie M

arii”, ok. 1503 -1504 
drzew

oryt, papier,  40 x 29 cm
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Dusza Narodu

fot. M
. Bąkow

ski 

To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci.
[Artur Oppman]

agata tomaszewska- 
-antoniewicz

Rozpoczął się wrzesień, który 
dla naszej parafialnej spo-

łeczności jest miesiącem odpustu,  
a dla nas Polaków czasem wojennych 
rocznic. To doskonała okazja, żeby 
skierować rozmowy na historyczne 
tematy. W dawnej Polsce kształto-
wanie postawy patriotycznej znajdo-
wało swoje głębokie odbicie w życiu 
codziennym. Dla pokolenia naszych 
dziadków i pradziadków patriotyzm 
oznaczał troskę danego człowieka 
o własny rozwój, o zdrowie fizycz-
ne, o dojrzałość psychiczną, moral-
ną, duchową i religijną. Dzieci już  
w domach uczyły się pieśni patrio-
tycznych, rozmawiały dużo więcej niż 
dzisiaj o dziejach narodu polskiego. 
Widziały przywiązanie bliskich do oj-
czyzny, ziemi rodzinnej, obyczajów, 
które dzisiaj stopniowo zanikają, do 
kultury narodowej. Były pełne sza-
cunku dla ludzi, którzy ją tworzyli, 
zwłaszcza starszych, będących skarb-
nicą wiedzy historycznej.

Nikt z nas nie rodzi się patriotą, ale 
kształtowanie postaw patriotycznych 
i poczucia odpowiedzialności służy 
całemu narodowi i powinno rozpo-
czynać się już w domu rodzinnym. 
W dzisiejszych czasach pozornie po-
winno to być dużo łatwiejsze niż w 
czasach zaborów, niewoli i okupacji. 
Za tak proste gesty, jak wywieszenie 
biało-czerwonej flagi, czynny udział w 
wyborach czy kultywowanie polskich 
zwyczajów, nie grozi nam już obóz, 

zsyłka, konfiskata majątku czy kara.
Niestety, obserwując polską rzeczy-

wistość widać, że jest inaczej. Ludzie 
często przyjmują bierną postawę, wy-
cofują się z życia wspólnoty, w której 
przyszło im żyć, bez względu na to 
czy jest to szkoła, praca czy kościół, 
nie dbają o ojczysty język, pogardza-
ją tradycją. Nie czują przynależności 
do tożsamej im grupy, przez co winą 
za istniejącą sytuację, na którą narze-
kają, obarczają innych. Dlatego od 
najmłodszych lat, zarówno rodzice, 
jak i pedagodzy powinni rozbudzać 
w dzieciach związki uczuciowe z małą 
ojczyzną, jaką jest region, w którym 
żyją. Dzieci powinny poznawać jego 
historię, a dorośli własną postawą 
pokazywać, że nie należy wstydzić się 
przynależności do wspólnoty miej-
scowej, wspólnoty duchowej, jaką 
jest kościół, i do wyznawanych war-
tości. Powinno się znać pojęcia odpo-
wiedzialności osobistej i zbiorowej.  
A wszystko po to, by młode pokole-
nie mogło przekazać otrzymane war-
tości dalej.

Wszyscy w sercu i pamięci za-
chowajmy dobrze poznaną historię  
i szanujmy ją. To właśnie tradycja, 
kultura, historia, obyczaje i tożsa-
mość narodowa są gwarancją zacho-
wania człowieczeństwa w 
obecnych niełatwych cza-
sach.

nadzieję i im bliżej było narodzin 
Mesjasza, tym wyraźniej mówili  
o Jego Matce – Dziewicy. I kie-
dy przyszła pełnia czasu, Bóg 
wkroczył w historię życia Anny 
i Joachima, rodziców Matki 
Bożej i obdarzył ich dzieckiem 
któremu nadali imię MIRIAM 
(pl. Maria) – Gwiazda zaranna, 
Jutrzenka. Radość w rodzinie 
i radość ludzkości, która cze-
kała na Zbawiciela. Któregoś 
dnia Maria powiedziała: Oto 
ja, służebnica Pańska, niech mi 
się stanie według Twego Słowa. 
I rozpoczęła się realizacja Bo-
żych Słów o zbawieniu człowie-
ka. To Ona przecież dała nam 
Zbawiciela, to Ona wskazuje  
i dziś na Jezusa i mówi: Czyńcie 
wszystko, co wam powie mój 
Syn.

I jak tu nie dziękować Bogu 
za narodzenie Maryi, za Jej po-
słuszeństwo woli Bożej, za to, 
że dała nam Jezusa, zanosi na-
sze prośby przed Jego tron. 

Narodzenie Maryi uczy każ-
dego z nas, że Bóg po to powo-
łał nas do życia tu na ziemi, aby 
przez historię naszego życia 
objawiać światu swoją miłość 
do człowieka. Wszyscy jeste-
śmy potrzebni w planach Bo-
żych. Uroczystość odpustowa 
to przypomnienie i tej prawdy, 
że Maryja, jako Patronka tej 
parafii, wskazuje nam Chrystu-
sa, który wciąż chce rodzić się 
w naszych sercach. 

Ks. prałat Andrzej Perdzyński
Proboszcz
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8 IX 
Narodzenie Najświętszej 
Marii Panny

Mi 5,1-4
Ps 96 
Mt 1,1-16.18-23

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie  
i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, 
twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 
poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem 
zbawi swój lud od jego grzechów”.

11 IX 
XXIV Niedziela Zwykła

Syr 27,30-28,7
Ps 103
Rz 14,7-9
Mt 18,21-35

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam prze-
baczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem 
razy?”. Jezus mu odrzekł:„Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz 
aż siedemdziesiąt siedem razy.

14 IX
XXIV Niedziela Zwykła
Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego

Lb-21,4-9
Ps 78
Flp 92,6-11
J3,13-17

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by 
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
miał życie wieczne.

18 IX
XXV Niedziela Zwykła
Rozpoczęcie Tygodnia 
Miłosierdzia

Iz 55,6-9
Ps 145
Flp 1,20-24.27
Mt 20,1-16

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi 
drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak 
drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami 
waszymi.

25 IX
XXVI Niedziela Zwykła

Ez 18,25-28
Ps 25
Flp 2,1-11
Mt 21,28-32

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też  
i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było  
w Chrystusie Jezusie.

29 IX
Święto św. Archaniołów  
Michała, Gabriela i Rafała

Dn 7,9-10.13-14 Ps 
138
J 1,47-51 

Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli wal-
czyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, 
ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. 
I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny, który się zwie 
diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strąco-
ny na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

2 X
XXVII Niedziela Zwykła

Iz 5,1-7
Ps 80
Flp 4,6-9
Mt 21,33-43

O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze 
prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczy-
nieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie 
strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

7 X 
Święto NMP Różańcowej 

Dz 1,12-14
Łk 1,26-38 

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, 
Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym mie-
siącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma 
nic niemożliwego.

9 X
XXVIII Niedziela Zwykła

Iz 25,6-10
Ps 23
Flp 4,12-14.19-20
Mt 22,1-14

I powiedzą w owym dniu: „Oto nasz Bóg, Ten, któremu żeśmy 
zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą 
ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka 
Pana spocznie na tej górze”.

16 X
XXIX Niedziela Zwykła

Iz 45,1.4-6
Ps 96
Tes 1,1-5
Mt 22,15-21

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.  
Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.  
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,  
Będzie sprawiedliwie sądził ludy.

24 X
XXX Niedziela Zwykła

1krl 8,22-23.27-30
Ps 84
1kor 3,9-11.16-17
Mt 16,13-19

On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego ca-
łym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». 
To jest największe i pierwsze przykazanie. 

Słowo Boże
fot. K. N

ow
osielska
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Żyjemy w świecie definicji. Ciągle 
słyszymy z różnych stron roz-

maite terminy i ich wyjaśnienia, które 
roszczą sobie prawo do tłumaczenia 
rzeczywistości. Na uczelniach studenci 
„zakuwają” mniej lub bardziej mądre 
definicje różnych rzeczy, a profesoro-
wie zadają sobie trud podważania de-
finicji wypracowanych przez wcześniej-
sze pokolenia wykładowców, byleby 
tylko coś doprecyzować albo zaistnieć 
w środowisku naukowym. Już od dziec-
ka w domu lub przedszkolu poznajemy 
przeróżne terminy i nazwy. Pamiętam 
z mojego przedszkola dużą tablicę, na 
której nauczycielki umieszczały obrazy 
z różnymi rzeczami: domem, zwierzę-
tami, przedmiotami domowymi i tłu-
maczyły nam, co dokładnie znajduje się 
na obrazku. I tak, z biegiem lat, ciągle 
człowiek poszerzał zakres definicji, któ-
re z takim mozołem całe rzesze peda-
gogów starały się mu włożyć do głowy. 

Kiedy tak wspominam moje przygo-
dy z definicjami, to najbardziej uśmie-
cham się na myśl o przedmiocie, na 
którym spotkałem się z najgłupszymi 
definicjami na świecie. Przedmiotem 
tym było Przysposobienie obronne. 
Mam nadzieję, że nie urażam takim 
sformułowaniem żadnego nauczyciela 
tego przedmiotu, ale gdyby tak przyj-
rzeć się materiałowi, na jakim opierają 
się zajęcia, to okazałoby się, iż pod-
ręcznik (o ile jakiś jeszcze obowiązuje 
do tego przedmiotu) zawiera całkiem 
sporą dawkę definicji. 

Lekcje PO (wszelkie związki z po-
pularną i lansowaną medialnie partią 
polityczną są w tym momencie wybit-
nie niewskazane) miałem z oficerem 
rezerwy, który raczył nas cudownymi 
definicjami z gatunku: maska prze-
ciwgazowa to?, wybuch nuklearny to?, 
granat to? oraz wieloma podobnymi. 
Najbardziej śmiałem się z definicyj-
nego opisu skutków wybuchu termo-
nuklearnego (bomby wodorowej), 
ponieważ nauczyciel kazał nam wymie-
niać jakieś dziwne definicje, podczas 
gdy szanse przeżycia wybuchu takiej  

bomby, jeśli znajdziemy się w promie-
niu ok. 30 km, są bliskie zeru, więc po 
co uczyć się rozpoznawania skutków 
wybuchu jądrowego na wypadek takie-
go wybuchu, kiedy nie będziemy mieli 
nawet szansy na ucieczkę? Ale szkoła 
ma swoje zasady – trzeba było zakuć, 
zaliczyć i zapomnieć, żeby w głowie 
zostało więcej miejsca na wartościowe 
i praktyczne informacje. Swoją drogą 
to współtwórcą bomby wodorowej, naj-
bardziej śmiercionośnego wynalazku w 
dziejach ludzkości, był Polak, moi dro-
dzy – prof. Stanisław Ulam, urodzony 
w 1909 roku we Lwowie. Jak widać, 
my Polacy mamy wielkie osiągnięcia 
naukowe, tylko dziwnym trafem ciągle 
niektórzy w naszym kraju starają się 
nam wmówić, że jesteśmy do niczego…

Wróćmy do tematu przewodniego! 
Definicje są obecne w naszym życiu 
i nie da się od nich uciec, ale człowiek 
musi uważać na jedno, co jest z nimi 
związane, mianowicie na to, że defi-
nicje to tylko teoria, a do życia, obok 
jakże potrzebnej i koniecznej teorii, 
potrzebne jest jeszcze dobre z niej 
korzystanie w praktycznym życiu. Nie-
stety, na świecie jest wielu teoretyków, 
którzy mają recepty na naprawę całego 
świata, tyle tylko, że ich teoretyczne za-
pędy w wielu wypadkach zupełnie nie 
przystają do realnego, a nie książkowe-
go, świata.

Czemu jednak temat definicji poja-
wił się w naszym magazynie? Ponieważ 
często jest tak, że ludzie mylą wiedzę 
religijną z wierzeniem, religijność z za-
ufaniem Bogu i wyznanie z przekona-
niem. Bardzo często wiarę definiuje 
się jako posiadanie pewnej wiedzy 
z zakresu danej religii, podczas gdy w 
rzeczywistości można być człowiekiem 
obdarzonym wielką wiedzą religijną 
i jednocześnie być ateistą lub zaciekłym 
wrogiem konkretnej religii. Wiara to 
nie tylko wiedza, chociaż ta w przypad-
ku każdej religii jest potrzebna, żeby 
człowiek wiedział w co wierzy. Swoją 
drogą, z tym też wśród rzeszy współcze-
snych katolików nie jest najlepiej. 

Wracając do problemu wiary, nie 
jest ona tylko wiedzą, wiara to przede 
wszystkim zawierzenie Bogu, ufanie 
Jego mądrości i podążanie przez życie 
zgodnie z Jego wskazówkami. Dlatego, 
kiedy weźmiemy Biblię do naszych rąk, 
to zapewniam każdego z czytelników 
niniejszego artykułu – nie znajdziecie 
tam definicji, czym jest wiara. Pismo 
Święte nie podaje bowiem definicji, 
teorii, lecz na konkretnych przykładach 
ukazuje nam, jak wierzyć. Dlatego wła-
śnie wpadłem na pomysł przedstawie-
nia w serii artykułów kilku bohaterów 
Biblii, którzy swoim życiem ukazują 
nam, co znaczy wierzyć i być wierzą-
cym człowiekiem. Bo taka właśnie jest 
święta księga chrześcijan – nie teorety-
zuje, tylko na konkretnych przykładach 
pokazuje nam, jak mamy wierzyć, jak 
postępować, jak ufać Bogu i jak z nim 
rozmawiać.

Bohaterem pierwszego artykułu bę-
dzie Abram/Abraham. Czemu akurat 
on? I czemu przedstawiłem go pod dwo-
ma innymi, chociaż podobnymi, imiona-
mi? Otóż, jak podkreślają bibliści, czyli 
naukowcy zajmujący się Biblią, do czasów 
pojawienia się na kartach Pisma Święte-
go tej postaci w 11 rozdziale Księgi Ro-
dzaju, wszyscy wcześniejsi bohaterowie: 
Adam, Ewa, Kain, Noe, budowniczowie 
wieży Babel, byli postaciami z pewnych 
legend. Dopiero Abram/Abraham jest 
postacią historyczną w tym sensie, że do-
wody za jego konkretnym istnieniem są 
mocniejsze niż dowody przeciw istnieniu. 
Po drugie, dzięki Biblii wiemy, kiedy do-
kładnie żył nasz bohater. Zatem mamy 
do czynienia z konkretnym, a nie legen-
darnym człowiekiem. Po trzecie, czemu 
podałem dwa imiona tej samej osoby? 
Ponieważ naszego bohatera poznaje-
my, kiedy nosi imię akadyjskie Abram, 
które oznacza mniej więcej „kochający 
ojca”, ale Jahwe zamienia mu imię na 
Abraham, które można przetłumaczyć 
jako „ojciec mnóstwa”. I zmiana imienia 
nie jest tutaj przypadkowa. Ukazuje ona 
przemianę, jaka zaszła w tym człowieku 
po spotkaniu Boga.

„Ojciec wierzących” KS. PAWEŁ ROGALSKi

Historia Abrahama
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Abraham był członkiem plemienia 
Hebrajczyków, żyjącym w Mezopota-
mii, czyli dzisiejszym Iraku. Poznajemy 
go, gdy razem ze swoim ojcem, który był 
naczelnym wodzem plemienia, przeno-
si się z miasta Ur do leżącego bardziej 
na północ miasta Charam. Mezopota-
mia nie była państwem – jest to raczej 
nazwa geograficzna określająca kultu-
rę, jaka rozwijała się na terenie, gdzie 
płynęły dwie potężne rzeki: Tygrys  
i Eufrat. Na tym terenie istniały pręż-
nie rozwijające się miasta, które prowa-
dziły względem siebie niezależną poli-
tykę. W centrum Mezopotamii istniało 
najpotężniejsze za życia Abrama mia-
sto – Babilon, siedziba boga Marduka, 
rządzone przez króla, uważanego przez 
ludzi za boskiego namiestnika na zie-
mi. Babilon jest o tyle bliższy Polakom, 
że po wojnie w Iraku z 2003 r., przez 
kilka lat w obozie wojskowym koło ruin 
Babilonu stacjonował Polski Kontyn-
gent Wojskowy, chroniący m.in. ruiny 
tego miasta. Na północ od Babilonu 
rozciągały się górzyste tereny, na któ-
rych wiele wieków później rozwinąć się 
miało najbardziej agresywne i brutalne 
państwo Bliskiego Wschodu – Asyria, 
ze stolicami w Aszszur i Niniwie, któ-
re miało odegrać niebagatelną rolę 
w dziejach narodu wybranego. Jednak-
że w czasach Abrahama powstanie im-
perium asyryjskiego było jeszcze kwe-
stią odległej przyszłości. W czasach pa-
triarchy Abrahama Asyria przeżywała 
okres dekadencji, a najpotężniejszym 
miastem w Mezopotamii był Babilon, 
którym akurat za życia naszego boha-
tera rządził jeden z jego najwybitniej-
szych królów, a na pewno najbardziej 
znany z nich wszystkich – Hammurabi. 
Tak, tak, dokładnie ten sam, któremu 
zawdzięczamy znany kodeks z naczelną 
zasadą „Oko za oko, ząb za ząb”, któ-
ra wprowadzała proporcjonalność kary 
do zaciągniętej winy. 

Abraham po śmierci swojego ojca 
został w Charamie głową całego ple-
mienia Hebrajczyków i właśnie wtedy, 
w jego spokojne i ustatkowane życie, 
wkroczył Bóg. Złożył mu propozycję, 
by Abram wyruszył z Charamu w nie-
znane, a Bóg poprowadzi go i odda  
w jego posiadanie potężne terytorium. 
Ta rozmowa Abrama z Bogiem to nie-
zmiernie ważny moment w dziejach 
zbawienia – po raz pierwszy Bóg wkra-
cza w dzieje ludzkiej historii tak bezpo-
średnio. I tu zaczyna się pierwsza cie-

kawostka związana z Bożym pomysłem 
na zbawienie: dlaczego akurat Abram? 
Przecież na świecie byli wtedy inni 
przywódcy plemienni, żył wtedy potęż-
ny król Hammurabi, a mimo to Bóg 
postępuje zupełnie w inny sposób, niż 
przewidziałby to człowiek. Po ludzku 
Bóg powinien udać się do króla i obja-
wić mu Siebie, ale On czyni coś zupeł-
nie innego – idzie do Beduina żyjącego 
na pustyni i proponuje mu przygodę.

Bóg jest wolny w swoich decyzjach 
i często wybiera to, co słabe – jak póź-
niej powie św. Paweł – by człowiek nie 
przesłaniał sobą Bożego działania. Po-
dobnie było w przypadku Abrahama. 
Ale było coś jeszcze, co sprawiło, że 
Abraham nadawał się do postawione-
go mu zadania – był Beduinem. Czasy, 
o których opowiada niniejszy artykuł 
to czasy, kiedy człowiek zaczynał pro-
wadzić coraz częściej osiadły tryb życia. 
Stąd gwałtowna w tamtym okresie bu-
dowa miast. Miasto natomiast niesie 
ze sobą wiele wygód i ułatwień, które 
sprawiają, że serce człowieka skłania 

się do letargu. Inaczej jest z Beduinem, 
który żyje na pustyni i ciągle musi za-
biegać o podstawowe sprawy, jest cią-
gle gotowy do nowych wyzwań, a tego 
właśnie wymaga wiara, by człowiek był 
wciąż w stanie pogotowia i reagował na 
różne życiowe sytuacje. 

Dzisiejszy człowiek też jest coraz 
bardziej wygodny i być może to jest je-
den z powodów, dla których tak często 
tam, gdzie wygoda i dostatek, ludzie 
nie mają czasu na rozmowę z Bogiem. 

Abraham był gotów do przygody, jaką 
jest wiara w Boga i podążanie w życiu 
za Jego wskazówkami. To jest pierwsza 
nauka, jaka płynie dla nas z życia Abra-
hama – być wierzącym, to być gotowym 
do podejmowania w życiu wyzwań, 
do jakich będzie nas wzywał Bóg. Dla 
jednych będzie to praca nad własnymi 
wadami, dla drugich podjęcie jakiegoś 
określonego powołania, np. małżeń-
skiego, zakonnego lub kapłańskiego, 
dla innych wyrzekanie się konkretnych 
przyjemności lub profitów, które psuły-
by przyjaźń między nami a Bogiem.

Bóg prowadzi Abrahama przez róż-
ne tereny. W swoich wędrówkach nasz 
bohater wędruje po całym ówcześnie 
znanym świecie: Mezopotamii, Pale-
stynie, Egipcie. Wreszcie nabywa w Pa-
lestynie kawałek ziemi na własność 
i jako doświadczony życiowo człowiek 
zaczyna prowadzić osiadły tryb życia. 
Chociaż wiele już przeszedł i nie za-
wsze był wierny Bogu, to jednak stara 
się naprawić własne błędy i ciągle pod-
trzymuje przyjaźń z Bogiem, który go 

wyprowadził z Charamu. Wreszcie Bóg 
zawiera z nim przymierze, na mocy 
którego obiecuje Abrahamowi, że zo-
stanie ojcem wielkiego narodu. Ży-
wym dowodem na to, że Bóg spełni tę 
obietnicę jest narodzenie się w późnej 
starości Abrahama i jego żony Sary ich 
jedynego dziecka – Izaaka. 

Dla Beduina i głowy rodu, najważ-
niejszą rzeczą na świecie jest posiada-
nie syna, który zapewni rodowi prze-
trwanie. I kiedy Abraham był ponad 

Johann H. F. Olivier, Abraham
 i Izaak, 1817, 21.5 x 30.5 cm

 , olej na desce, The National Gallery, Londyn
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100-letnim starcem, narodził się mu 
syn, na którego czekał całe życie. I kiedy 
Abraham powoli uspokaja swoje życie, 
kiedy po ludzku osiągnął już wszystko: 
spokój, potomka z legalnego łoża (bo 
z nieprawego łoża jednego już miał – 
według prawa nomadów, jeśli legalna 
żona nie może dać mężowi potomka 
to może mu oddać swoją służebnicę, 
by ta urodziła mu potomstwo. Sara 
wątpiąc w wypełnienie obietnicy danej 
przez Boga oddała Abrahamowi swoją 
służebnicę Hagar i ta urodziła mu syna 
Izmaela, który według Arabów jest ich 
protoplastą) i majątek, wtedy Bóg wy-
stawia go na najcięższą próbę.

Jahwe, który dał naszemu bohate-
rowi upragnionego syna, nakazuje Be-
duinowi, by zamordował swe dziecko, 
na które tak długo czekał i złożył w ten 
sposób ofiarę miłą Bogu! Ktoś kiedyś 
powiedział, że najtrudniejszą rzeczą 
na świecie jest pokonać samego siebie. 
W tym momencie Abraham staje przed 
największą próbą swej wiary. Okazuje 
się bowiem, że celem przyjaźni Abra-
hama z Bogiem nie było, jakby na po-
zór mogło się wydawać to, że obaj mają 
z tej relacji profity – nasz bohater, po-
nieważ Bóg pomaga mu w życiu, a Bóg, 
ponieważ ktoś Go czci. Celem od stro-
ny człowieka nie jest to, by mieć Boga, 
który realizuje ludzkie potrzeby, lecz 
celem tej znajomości jest to, by Bóg 
stał się najważniejszą osobą w ludzkim 
życiu. Byśmy potrafili, jeśli tego zażąda, 
oddać mu to czego zapragnie, czasami 
swój plan, czasami pragnienie, czasami, 
gdy trzeba, życie...

Kiedy Abraham jest już gotowy za-
bić syna, wtedy okazuje się, że cała 
sytuacja była tylko sprawdzianem wier-
ności. Dopiero po tym „teście” Abram 
tak naprawdę staje się Abrahamem, 
chociaż Bóg już wcześniej zamienił 
mu imiona. Tam na górze Moria, gdzie 
miał być złożony w ofierze Izaak, tam 
na tym wzgórzu, gdzie dziś stoi jerozo-
limska „ściana płaczu”, tam człowiek 
oddał Bogu to, co miał najcenniejszego 
– swe najważniejsze pragnienie po to, 
by Bóg był w jego życiu najważniejszy. 
I Bóg odmienił Abrahama. 17 wieków 
później Bóg, na wzgórzu Golgoty, le-
żącym dokładnie obok góry Moria, nie 
zawahał się dla człowieka poświęcić 
swego Syna i to było dopełnienie ofia-
ry, którą złożył na Morii Abraham. Bo 
chociaż Izaak przeżył, to ofiara została 
złożona – umarł egoizm Abrahama, 

czyli to, co w każdym człowieku oddzie-
la nas od Boga. 

Historia o ofierze z Izaaka uczy nas, 
że Bóg nigdy nie zabiera nam niczego, 
jeśli nie chce nam dać więcej. Często 
jest tak, że nawet nasz najlepszy po-
mysł, coś co wydaje się nam najwła-
ściwszą dla nas drogą, okazuje się ni-
czym innym, niż egoizmem ubranym 
w kostium altruizmu i dobra. I wtedy 
Bóg zabiera serce człowieka na górę 
Moria, by je tam wypróbować. Mówi 
się, że Abraham niósł na plecach Iza-
aka, wchodząc na Morię, by go tam 
zabić dla Boga. Ale tak naprawdę to 
Bóg niósł ich obydwu na swoich ple-
cach. Można sobie zadać pytanie, czy 
ja jestem w stanie oddać Bogu wszyst-
ko, czego ode mnie zażąda? 

Jest jeszcze przynajmniej jedna 
rzecz, której nas uczy Abraham – 
szczerość w rozmawianiu z Bogiem. 
Żeby przejść przez próbę, jaką była 
wędrówka z synem na górę Moria, 
Abraham musiał już dużo wcześniej 
zacząć szczerze rozmawiać z Bogiem. 
Bez szczerości w relacji ze Stwórcą 
człowiek będzie oszukiwał samego sie-
bie. I niestety, często tak jest, że czło-
wiek może się modlić godzinami, ale 
tak naprawdę zagaduje Boga, podczas 
gdy powinien siedzieć cicho i pozwolić 
Bogu mówić. Abraham był człowie-
kiem szczerym i nie bał się nawet tar-
gować ze Stwórcą.

Jest taka historia w Biblii, mówią-
ca o tym, że Bóg przed zniszczeniem 
Sodomy i Gomory przybył w gościnę 
do Abrahama. Scena dobrze znana, 
będąca zresztą inspiracją do powsta-
nia najsłynniejszej ikony prawosławia 
tzw. „Trójcy Świętej” autorstwa An-
drieja Rublowa. Bóg zabiera naszego 
bohatera na przechadzkę ku Sodo-
mie i rozpoczyna z nim rozmowę. I tu 
następuje niesamowita scena, która 
jest wzorem i ideałem modlitwy. Bóg 
mówi Abrahamowi, jakie ma plany co 
do tych miast i tłumaczy, dlaczego za-
mierza je zrównać z ziemią. Kiedy już 
Abraham usłyszał co się święci, roz-
poczyna targowanie się z Bogiem: ilu 
sprawiedliwych musiałoby się znaleźć 
w tych miastach, by nie zostały znisz-
czone? I trzeba przyznać, że targuje 
się bardzo dobrze i z dużą zawzięto-
ścią. I, o dziwo, Bóg wysłuchuje go. 
Miasta jak wiemy zostały zniszczone, 
ale tylko dlatego, że nie znalazła się 
w ich murach nawet tak niewielka 

liczba sprawiedliwych, jaką wytargo-
wał Abraham. Lecz nie to jest ważne 
w tej opowieści. To, co stanowi głów-
ny powód wspomnienia o tej rozmo-
wie, to niesamowita szczerość, z jaką 
Abraham toczy dyskusję z Bogiem. 
Po pierwsze, to Stwórca sam zachęca 
naszego Beduina do szczerości i daje 
mu łaskę takowej. Kiedy idziemy do 
spowiedzi, dzieje się dokładnie to 
samo – Bóg chce żebyśmy byli szcze-
rzy i pomaga nam w tym swoją łaską. 
Boimy się reakcji księdza, czujemy 
nerwy i wstyd, ale szczerość jest tym, 
czego chce od nas Bóg. Nawet gdy 
czasami ksiądz nie może udzielić waż-
nego rozgrzeszenia, bo człowiek nie 
chce zrezygnować z jakichś grzechów, 
to szczerość jest konieczna, by nasza 
relacja z Nim nie została jeszcze bar-
dziej zniszczona lub osłabiona. Kiedy 
Bóg zachęca do szczerości, Abraham 
jest kimś naturalnym w rozmowie. Nie 
udaje kogoś innego, tylko mówi jasno, 
jakie jest jego zdanie i targuje się z Bo-
giem. Tam, gdzie nie jesteśmy szczerzy 
w modlitwie, tam człowiek daje miej-
sce złu, które osłonięte naszą nieszcze-
rością będzie się doskonale rozwijało 
i prędzej czy później uderzy.

Gotowość do podejmowania no-
wych trudów, gotowość do poświęce-
nia wszystkiego co najcenniejsze dla 
Boga i gotowość do szczerości – to 
trzy cechy, którymi charakteryzuje 
się wierzący człowiek na przykładzie 
Abrahama. Patrząc na siebie, drogi 
czytelniku, czy odnajdujesz 
te cechy w sobie?

KS. PAWEŁ ROGALSKi
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Jean Lafrance – Potęga modlitwy
Kraków 1998, Wydawnictwo WAM

Autor (ur. 1931, zm. 1991) wyświęcony w Lille 
w  1963 r., profesor Kolegium, zwraca się do 

swoich czytelników z apelem, aby swe życie poświęci-
li modlitwie i wierzyli w jej potęgę. Powinniśmy prosić 
Boga o łaskę, a On udzieli jej tym, którzy proszą Go 
długo, z pełnym zaangażowaniem, bez zniechęcania się. 

Cała nasza aktywność duchowa powinna polegać na 
wzywaniu Ducha Świętego, aby przeniknął nasze serca 
i wyzwolił w nas chwałę Zmartwychwstałego. Modlitwa 
bardziej niż cokolwiek innego wydobywa z nas Łaskę 
Ducha Bożego i bardziej niż jakiekolwiek inne działa-
nie jest dla nas zawsze dostępna. Trzeba jedynie wierzyć  
w moc modlitwy i prosić Pana o łaskę. 

Jezus nie zaproponował nam stopni doskonałości, 
które osiągałoby się kolejno, aby na koniec zdobyć 
Boga, ale drogę schodzenia w głębiny pokory. Nawró-
cenie nie jest procesem realizowanym przez człowie-
ka. Człowiek przyjmuje je jako darmową inicjatywę 
Boga. Możemy pragnąć nawrócenia, ale nie możemy 

go wypełnić. Otrzymamy łaskę nawrócenia w takiej  
mierze, w jakiej coraz boleśniej będziemy odczuwali jego  
potrzebę.

Autor książki wyraża przekonanie, iż podstawową 
przyczyną, dla której modlimy się tak mało i tak źle, 
jest brak głębi. Modlimy się wargami lub rozumem albo 
wolą, ale nie głębią serca. Jedyną rzeczą, jakiej Bóg od 
nas oczekuje jest gorące pragnienie Jego samego, wyra-
żone w modlitwie. To właśnie modlitwa pragnienia pod-
trzymuje nas, gdy doświadczamy naszych ograniczeń. 
Modlitwa, która tryska z głębi naszego strapienia, jest 
wysłuchiwana natychmiast. Wiele miejsca w swej książ-
ce poświęca autor modlitwie psalmami. Jest zdania, że 
w pewnym momencie człowiek odkrywa, że jego własna 
modlitwa współbrzmi z psalmami i przybiera strukturę 
psalmów. Każdy człowiek powinien podjąć wysiłek prze-
łożenia własnej modlitwy na modlitwę, którą Bóg poda-
rował nam w psalmach. 

Nie ma prawdziwych wspólnot chrześcijańskich, czy 
wyznających inne religie, bez modlitwy. Żarliwa i nie-
ustanna modlitwa wznosi się do Boga zwłaszcza w czasie 
prześladowań i utrapień. Święty Paweł, od chwili swo-
jego nawrócenia, ustawicznie oddawał się modlitwie, 
przyłączając się do modlącej się wspólnoty. Nie pisał 
rozpraw o modlitwie, ale swoim życiem uczy nas, że 
trzeba się modlić bez przerwy. 

Autor zadaje pytanie: czy istnieją jeszcze ludzie, któ-
rzy żyją nieustanną modlitwą? I odpowiada: bez wątpie-
nia jest ich o wiele więcej, niż nam się wydaje.

Nieustanna modlitwa jest łaską i darem Boga, trzeba 
jednak wzbudzić w sobie wielkie pragnienie przyjęcia 
jej. 

Jeżeli modlitwa odwzorowuje i wyraża naszą wiarę, to 
oczyszcza ją również i żywi, dlatego Jezus kładł tak wiel-
ki nacisk na prośbę jako naturalny odruch modlącej się 
osoby. Trzeba wiele czasu, by modlitwa błagalna trysnę-
ła z serca człowieka – dotyczy to w takim samym stop-
niu osób duchownych jak i świeckich. Kiedy człowiek 
znajdzie odpowiednią postawę ufnego błagania, zostaje 
wybawiony ze wszystkich problemów, które komplikują 
jego życie duchowe. 

W modlitwie, podobnie jak w braterskiej miłości, nie 
wystarczy chcieć, trzeba się jeszcze otworzyć i przyjmo-
wać. Obydwie te postawy są darem Boga. Nie wystarczy 
słuchać słów Jezusa o modlitwie ustawicznej. Trzeba je 
zamienić w czyn, czyli wprowadzić do praktyki naszego 
życia, w nasze radości, strapienia, do naszych przyjaź-
ni. W miarę jak niestrudzenie powracamy do modlitwy, 
umacniamy się w zwycięstwie, ale nie wolno nam nigdy 

Książki, które polecam

Z naszej parafialnej biblioteki
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poddać się znudzeniu ani zniechę-
ceniu. 

Misterium modlitwy Jezusa 
wzbudza w nas uczucie fascynacji. 
Ewangeliści nie opisują wszystkich 
szczegółów modlitwy Jezusa, ale 
chcą ukazać misterium. Specyfika 
modlitwy polega przede wszystkim 
na tym, że jest to modlitwa Chry-
stusa, którą przyjmujemy jako wła-
sną. Naszym zadaniem jest utożsa-
mianiem się z Chrystusem, który 
uzdalnia nas do modlenia się z Nim 
i w Nim.

Wiele razy zastanawiamy się czy 
modlitwa nasza będzie wysłuchana. 
Jednak Chrystus nie pozostawia nas 
samych z naszymi wahaniami. On 
ofiarowuje nam absolutną pewność, 
że jeśli tylko pozwolimy Mu działać, 
będziemy wysłuchani. 

Powinniśmy naśladować wiarę 
Maryi, która prosząc o coś Chrystu-
sa, czyni jednocześnie zastrzeżenie 
– jeśli jest to zgodne z Twoją wolą. 
Maryja jest wzorem naszego za-
ufania we wszystkich trudnościach 
rodzących się z nocy wiary, powin-
niśmy się do Niej uciekać. Maryja 
jest jedyną istotą stworzoną, która 
do końca zaufała Bogu, opierając 
się tylko na Jego słowie i odrzuca-
jąc wszystkie ludzkie dowody, które 
próbowałyby skruszyć Jej wiarę. 

Dla Maryi i dla Apostołów Zesła-
nie Ducha Świętego stało się wyda-
rzeniem kładącym podwaliny pod 
ich wiarę. Życie Maryi było nazna-
czone wyrzeczeniem się własnego 
życia i pełną koncentracją na Bogu. 
My musimy prosić Boga o światło, 
gdyż nie potrafimy „rozważać na 
modlitwie” Jego dzieł bez światła 
od Niego. Jedyną rzeczą pozosta-
jącą w mocy człowieka jest wysiłek 
powierzenia się Bogu, jest modli-
twa i prośba o oczyszczenie. Szczy-
tem wszystkich dobrych uczynków, 
największym z naszych dzieł, jest 
trwanie na modlitwie. „Dzięki niej 
możemy każdego dnia wzrastać  
w cnotach, prosząc o to Boga. Mo-
dlitwa doprowadza tych, którzy są 
tego godni, do wspólnoty z dobro-
cią Bożą, z działającym Duchem 
Świętym, do jedności du-
chowych uczuć ku Panu 
i niewypowiedzianej mi-
łości”.

tERESA PORębA

 
WRZESIEŃ

1  – Czwartek – 72 rocznica agresji Niemiec na Polskę i wybuchu  
II Wojny Światowej

2  – Piątek – I Piątek Miesiąca, spowiedź od godz. 16, a o godz. 16.30  
dodatkowa msza św.

3  – XXIII Niedziela Zwykła
8  – Czwartek – Święto Narodzenia NMP. Odpust parafialny przypadają-

cy tego dnia przeniesiony na najbliższą niedzielę
9  – Piątek – Początek nabożeństwa czterdziestogodzinnego,  

przygotowującego do parafialnego odpustu. Nabożeństwo poprowa-
dzi ks. Rafał Romańczuk.

11  – XXIV Niedziela Zwykła – uroczystość odpustowa w naszej parafii
14  – Środa – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
18  – XXV Niedziela Zwykła
25  – XXVI Niedziela Zwykła

 
Intencje papieskie
Ogólna: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie  
prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe. 
Misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane po całym kontynencie azja-
tyckim głosiły z zapałem Ewangelię, świadcząc o jej pięknie z radością, jaką 
daje wiara. 

PAŹDZIERNIK

1  – Sobota – Początek nabożeństw różańcowych. Przez cały miesiąc  
nabożeństwa będą odprawiane o godz. 17.15.

2  – XXVII Niedziela Zwykła
7  – Piątek – I Piątek Miesiąca. Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 

ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad mu-
zułmańską w 1571 r. pod Lepanto. Tego dnia spowiedź od godz. 16,  
a dodatkowa msza św. będzie odprawiona o godz. 16.30.

9  – XXVIII Niedziela Zwykła
12  – Środa – miesięcznica koronacji obrazu Matki Bożej Komorowskiej
16  – XXIX Niedziela Zwykła
23  – XXX Niedziela Zwykła
30  – XXXI Niedziela Zwykła

Intencje papieskie
Ogólna: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci 
wspierały ich w cierpieniach. 
Misyjna: Aby obchody Światowej Niedzieli Misyjnej pobudzały w Ludzie Bo-
żym zapał ewangelizacji oraz wspierania dzieł misyjnych modlitwą i pomocą 
ekonomiczną najbiedniejszych Kościołów.

Porządek mszy świętych
Msze św. w dni powszednie o godz. 7.00 i 18.00;

w niedziele i święta o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00
Kancelaria Parafialna czynna:

poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9.00–10.00 oraz 16.00–17.30;
w soboty w godz. 9.00–10.00

Biblioteka Parafialna czynna:
w poniedziałki i piątki w godz. 14.00–17.00

fot. B. D
uczm

al
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Co to jest Czyściec?

Dlaczego uczestnicy procesji Bożego Ciała 
zabierają z ołtarzy brzozowe gałązki?

Podczas tegorocznej procesji 
Bożego Ciała wraz z kilkoma 

osobami byłem świadkiem ciekawej 
rzeczy. Kiedy już procesja opusz-
czała ołtarze, w pobliżu których były 
jakieś gałązki lub wręcz gałązki były 
częścią wystroju ołtarza, niektórzy 
z wiernych podchodzili, urywali so-
bie kawałek gałązki i zabierali dla 
siebie. Mało spostrzegawczy jestem 
i dopiero kiedy zwrócono mi na to 
uwagę, zacząłem się zastanawiać, co 
oznacza ten obyczaj. Na szczęście, 
wśród rodziców dzieci jadących w 
wózkach znalazł się jeden tata, który 
wytłumaczył, w czym tkwi istota tego 
obyczaju. Otóż okazało się, że ludzie 
zabierają gałązki uświęcone obecno-
ścią Najświętszego Sakramentu na 
ołtarzu, by następnie zanieść je na 
pola lub do ogródków jako symbol 
Bożego Błogosławieństwa, by czyniły 
ziemię bardziej żyzną.

Często zdarza się, że wierzący 
katolicy zadają sobie pytania 

dotyczące tego dziwnego miejsca. 
Czy to już Niebo czy jeszcze nie? 
Czy z Czyśćca trafia się do Nieba czy 
Piekła? A może stan czyśćcowy trwa 
wiecznie? Co trzeba „przeskrobać”, 
żeby się tam znaleźć? Ile czasu trze-
ba tam ewentualnie spędzić?

Kto pyta, nie błądzi, zatem pora 
udzielić odpowiedzi na postawio-
ne pytania. Czyściec to w zasadzie 
nie tyle miejsce, co stan, w jakim 
może się znaleźć dusza zbawionej 
osoby. Warto tu podkreślić, że ten 
stan dotyczy tylko i wyłącznie osób, 
które są zbawione, a nie potępione. 

Z Czyśćca bowiem trafia się tyl-
ko i wyłącznie do Nieba. Na czym 
dokładnie polega ten stan? Do-
tyczy on tych osób, które umiera-
ją w stanie łaski, ale mają jeszcze 
„garba” w postaci niewłaściwego 
przywiązania do rzeczy stworzo-
nych, które są wytworem popeł-
nionych za życia grzechów. Bóg  
w Czyśćcu oczyszcza człowieka  
z tych niewłaściwych przywiązań, 
a dusza widzi, jak bardzo egoizm 
czyni ją nie do końca podobną do 
Stwórcy i ten żal powoduje z jednej 
strony ból i smutek, a z drugiej – we-
wnętrznie oczyszcza dusze ze złych  
przywiązań. 

Kto pyta, nie błądzi
Na pytania parafian odpowiada ks. Paweł Rogalski

Te dusze same sobie pomóc nie 
mogą, ale my, żyjący tu na ziemi, 
możemy im pomagać, ofiarując za 
nich przyjmowane komunie święte, 
zamawiając w ich intencji msze św., 
zdobywając odpusty, poszcząc dla 
nich i modląc się za te dusze. Jak 
widać, możemy całkiem sporo. Du-
sze czyśćcowe mogą także wypra-
szać nam potrzebne łaski.

Warto sobie zadać pytanie, 
w  którym miejscu Pisma Świętego 
jest mowa o Czyśćcu? Biblia mówi 
o stanie po śmierci, w którym Bóg 
oczyszcza dusze ludzkie z grzechów. 
Są to następujące fragmenty: 2 Mch 
12, 43 – 46, Mt 5, 25, 2 Kor 5, 10. 

fot. K. N
ow

osielska
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„W Liturgii, zwłaszcza w Bo-
skiej Ofierze Eucharystycznej, 
dokonuje się dzieło naszego  
Odkupienia…” 

– czytamy we wstępie do Konsty-
tucji o Liturgii Świętej Soboru Wa-
tykańskiego II. Myśl tę, rozwinął  
i objaśnił założyciel Ruchu Światło-
-Życie Sługa Boży ks. Franciszek 
Blachnicki: „Liturgia, szczególnie eu-
charystyczna, jest uprzywilejowanym 
miejscem spotkania z Chrystusem w 
Duchu Świętym, znakiem objawiają-
cym i urzeczywistniającym tajemnicę 
Kościoła – wspólnoty oraz źródłem  
i szczytem jego życia.”

Myślę więc, że warto „ pracować” 
nad tym, by misterium Eucharystii 
przeżywać coraz bardziej świadomie, 
odkrywać bogactwo jej znaków, aby 
pełniej korzystać z daru uczestnicze-
nia w Ofierze Chrystusa. 

Spróbuję pod światłym nadzorem 
Księdza Pawła przybliżyć strukturę 
Mszy Świętej, znaczenie obrzędów, 
gestów i przyjmowanych postaw.

Liturgia Mszy Świętej składa się  
z czterech głównych części: Obrzę-
dów Wstępnych, Liturgii Słowa, Li-
turgii Eucharystycznej i Obrzędów 
Zakończenia. 

Na początek – OBRZĘDY  
WSTĘPNE, których celem jest zjed-
noczenie nas – wiernych zgromadzo-
nych na wysławianiu Boga – i przygo-
towanie do „słuchania słowa Bożego  
i godnego sprawowania Eucharystii”.

Sygnałem, który zwykle daje nam 
znak, że rozpoczyna się Liturgia, jest 
dźwięk dzwonka zwanego sygnaturką 
(w niedziele i inne uroczystości rozle-
ga się trzykrotnie, zaś w dni powsze-
dnie tylko raz). Wiemy wówczas, że 
rozpoczęła się pierwsza część Obrzę-
dów Wstępnych czyli:

WEJŚCIE 
– celebrans ze służbą wyrusza 

do Ołtarza, my na znak jedności 
przyjmujemy postawę stojącą i pod 
przewodnictwem kantora (orga-
nisty, chóru, scholi) włączamy się  
w śpiew na wejście. Ma on za zada-
nie pogłębienie jedności wszystkich 
zgromadzonych na Eucharystii oraz 
wprowadzenie nas jako wspólnoty  
w misterium Liturgii. Dlatego ważne 
jest, abyśmy włączali się czynnie (nie 
tylko duchowo) w pieśni wykonywane  
w każdej części Mszy Świętej.

Warto dodać, że procesja może 
przebiegać w dwojaki sposób:

– krótki, obserwowany najczęściej 

– przejście od zakrystii po linii pre-
zbiterium;

– długi, bardziej uroczysty, od 
głównych drzwi przez środek kościo-
ła. Procesja taka może składać się  
z wielu elementów i tak w kolejności: 
turyferariusz i nawikulariusz – niosą-
cy trybularz i łódkę z kadzidłem, na-
stępnie krucyferariusz – niosący krzyż 
i dwóch ceroferariuszy – ministran-
tów ze świecami zwanymi akolitkami, 
za nimi pozostała służba liturgiczna;

– ministranci i lektorzy, dalej dia-
kon lub ministrant z Ewangeliarzem, 
później kapłani (jeśli w Liturgii 
uczestniczy więcej niż jeden), a na 
końcu główny celebrans.

Kiedy procesja dotrze do Ołtarza 
następuje druga część Obrzędów 
Wstępnych:

POCAŁUNEK OŁTARZA 
I POZDROWIENIE WIERNYCH  
– Kapłan całuje Ołtarz w imieniu 

całej wspólnoty (w tym momencie 
jest też możliwość okadzenia Oł-
tarza i Krzyża, jako wyraz czci dla 
Chrystusa). Następnie czynimy znak 
krzyża, a przez pozdrowienie: „Pan  
z Wami” i naszą odpowiedź: „I z du-
chem twoim” oznajmiamy i wyznaje-
my rzeczywistą obecność Pana –  mi-
sterium zgromadzonego Kościoła. 

AKT POKUTY 
czyli stawanie w prawdzie, jako oso-

ba grzeszna potrzebująca Bożej łaski  
i miłosierdzia. Ważnym elementem 
aktu pokuty jest gest bicia się w pier-
si, kiedy wypowiadamy słowa:  „Moja 
wina” jest to znak  pokory, skruchy  
i szczerego żalu za grzechy. 

Akt pokuty oczyszcza nas z grze-
chów lekkich tzw. powszednich  
i przysposabia do pełnego uczestnic-
twa w Uczcie Eucharystycznej. 

Wyznanie grzechów składa się  
z czterech ważnych elementów – we-
zwania kapłana, chwili ciszy, formuły 
wyznania grzechów oraz absolucji,  
a więc prośby kierowanej przez 

fot. R. Rzepecki

Jak najlepiej zrozumień Liturgię?

Obrzędy Wstępne
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kapłana w imieniu całej zgroma-
dzonej wspólnoty o przebaczenie 
wyznanych grzechów. Występują 
różne formy Aktu Pokuty: najczę-
ściej używana jest formuła Confi-
teor – „Spowiadam się…”, ale są 
też formy dialogowane (z których 
najczęściej słyszymy wezwanie ka-
płana: „Zmiłuj się nad nami, Panie”  
i odpowiadamy: „Bo zgrzeszyliśmy 
przeciw Tobie”). Rzadziej spotykaną 
formą aktu pokuty jest aspersja, czyli  
pokropienie wodą. 

AKLAMACJA  
„KYRIE ELEJSON” 

(jedyny w liturgii łacińskiej tekst  
w języku greckim), w której oddaje-
my cześć Panu i błagamy o Jego miło-
sierdzie, z zasady wykonują go wszy-
scy (lud, schola, kantor).

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU
– uroczysty hymn (zwany aniel-

skim,  ponieważ  zgodnie z przekazem 
Ewangelii śpiewali go aniołowie przy 
narodzeniu Jezusa) wykonywany jest  
w niedziele (z wyjątkiem okresów 
Adwentu i Wielkiego Postu) oraz 
uroczystości i święta. Hymnem tym 
zebrana wspólnota uwielbia i błaga 
Boga Ojca i Baranka. Podczas śpie-
wu lub recytacji na znak szczególnej 
czci dla Osoby Naszego Odkupiciela 
– Jezusa Chrystusa skłaniamy głowę, 
kiedy wypowiadamy Jego Imię.

Obrzędy Wstępne kończą się mo-
dlitwą tzw. KOLEKTĄ. 

Po wezwaniu kapłana: „Módlmy 
się”, następuje chwila ciszy, która jest 
czasem, abyśmy uświadomili sobie 
obecność Boga i przedstawili swoją 
intencję, z którą przyszliśmy na Mszę 
Świętą. Następnie celebrans  zbiera 
te indywidualne modlitwy i zanosi je 
do Boga w naszym imieniu, co po-
twierdzamy odpowiadając słowem: 
„Amen”.

MAciEj SAbAŁA

Przygotowywując ten tekst korzy-
stałem z: Konstytucji o Liturgii Świętej 
Soboru Watykańskiego II, Ogólnego 
Wprowadzenia do Mszału Rzymskie-
go oraz materiałów formacyjnych  
Ruchu Światło – Życie.

W połowie ubiegłego roku po-
wzięto myśl o zorganizowa-

niu chóru parafialnego. Próby rozpo-
częły się po wakacjach, po serii ogło-
szeń, na które odpowiedziało kilka 
osób. To one stanowią podstawę dzi-
siejszego składu. Przez cały ten okres 
czasu swoim śpiewem wielokrotnie 
uświetniał msze święte i nabożeństwa 
w komorowskim kościele. Naszych 
chórzystów mieliśmy okazję usłyszeć 
m. in. podczas Pasterki, Drogi Krzy-
żowej, Triduum Paschalnego, w cza-
sie mszy świętej w rocznicę katastrofy 
smoleńskiej oraz w uroczystość Boże-
go Ciała.

Jak podkreśla twórca i dyrygent 
zespołu, pan Grzegorz Sobolew-
ski, chór ma charakter czysto litur-
giczny. Nie planuje na razie udziału  
w żadnych festiwalach czy konkur-
sach, koncentrując swoją aktyw-
ność na ubogacaniu liturgii w naszej  
parafii. 

Chór parafialny w Komorowie to 
zespół mały, kameralny. – W chwili 
obecnej jego trzon tworzy sześć osób, 
ale jest jeszcze kilka osób, na które 
możemy liczyć podczas występów – 
mówi pan Grzegorz. Od początku 
istnienia zespołu największym pro-
blemem jest brak głosów męskich.  
– Chcielibyśmy przy tej okazji gorąco 
zaapelować do panów i młodzieńców, 
że jeśli czują się na siłach, to teraz jest 

Chór parafialny w Komorowie

Czekamy na tenory i basy…
właściwy moment, aby zgłosić się na 
próbę i uruchomić swój talent – zachę-
ca dyrygent. Obecność tenorów i ba-
sów znacznie poszerzyłaby możliwo-
ści brzmieniowe i repertuarowe. Na 
razie zespół śpiewa przeważnie utwo-
ry trzygłosowe, z przewagą sopranów  
i altów. Gdyby znaleźli się chętni pa-
nowie, na pewno mielibyśmy okazję 
usłyszeć wiele kompozycji w pełnej – 
czterogłosowej fakturze. 

Panie, które chciałyby śpiewać  
w naszym parafialnym zespole, są 
również mile widziane. Nieznajomość 
nut nie jest problemem. – Każdy głos 
jest ćwiczony oddzielnie – opowiada 
chórzystka Ania Stańska. – Ci, którzy 
nie znają nut, mogą sobie odpowied-
nią partię nagrać i wyćwiczyć w domu 
– dodaje.

Jak widać, najważniejsze są chęci. 
Może warto więc spróbować swoich 
sił, poszukać w sobie muzycznego ta-
lentu i wstąpić do parafialnego chóru. 
Przecież, jak mówi staro-
chrześcijańskie przysłowie: 
„Kto dobrze śpiewa, dwa 
razy się modli”.

Wszystkich chętnych do śpiewania 
w chórze zapraszamy we wrześniu. 
Próby odbywają się w każdy ponie-
działek po wieczornej mszy świętej  
w salce na plebanii.

AnnA bąKOWSKA 

fot. B. D
uczm

al

Chór parafialny podczas Pasterki – 2011 r.
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Kochani moi Przyjaciele! 

Całym sercem, co dziękuje i prosi, jestem dziś  
z Wami u stóp naszej Miłosiernej Księżnej Komo-

rowskiej, tak jak tyle razy dane mi było to robić. Wie-
lokrotnie, gdy odwiedzamy Komorów, lubimy przez 
zamknięte, lecz na szczęście oszklone drzwi świątyni 
popatrzeć przez chwilę na Jej Kochane Oblicze, być 
znów dzieckiem pod czułym splotem Jej rozmodlonych 
Rąk, czuć ten Jej płaszcz Matczynej nad nami opieki. 
Potrzebą serca piszę:

Wciąż dziękując za wszystko

Czas się wolno przesuwa jak piasek w klepsydrze. 
Niekiedy zdyszany pędem, czasem tańczy, fruwa. 
Brzozy tak jak szumiały, tak szumią dla Ciebie.
Matko Nasza! Hetmanko! Wciąż jesteś i czuwasz.

Z Twoich rąk, z najczulszych do serca przytuleń, 
życiu idziemy naprzeciw Miłosierna, Święta,
z wiarą, że osłaniasz serca Swego siłą
Komorów, jego ludzi, domy i ptaszęta.

I łzy Komorowa, i radość poznałaś. 
Tyle naszych narodzin i tyle pożegnań.
Pani Nasza Srebrna – w zawiłościach życia,
Twoje Dziecię Najświętsze – to ratunek dla nas. 

Do Ciebie usta nasze biegną – Zdrowaś, Zdrowaś…
Pieśń goni za pieśnią i żar antyfony…
Znasz ciężar milczenia, ból i piękno marzeń,
Wciąż dziękując za wszystko, prosim Twej obrony.

Wiersz pochodzi z tomiku, który będzie wydany przez 
Towarzystwo Komorowianie z okazji stulecia Willowego 
Komorowa. A to wspomnienie zawsze żywe, nigdy nie wy-
blakłe – o Tamtej Głównej Wygranej – mojej mateńki Zo-
fii Migdalskiej – wplatam w Komorowski, zawsze zielony 
Ogród Wspomnień.

Aldona Kraus 

Główna wygrana 

– To był najradośniejszy dla mnie i to w całym moim 
życiu odpust parafialny. Ta wręcz niezasłużona głów-
na – najwyższa wygrana i to jaka. Z reguły nie biorę 
udziału w żadnych loteriach, chyba że w tych, jak ta 
wczoraj, organizowanych na potrzeby naszego kościoła 
– mówiła mateńka Aldony do emerytowanego już jej są-
siada, pierwszego proboszcza komorowskiego kościoła, 
księdza Józefa Jakubczyka. – Zmęczył się ksiądz przy-
gotowaniami i samą uroczystością, ale to tylko przepra-
cowanie. Stan zdrowia na czwórkę z plusem. Dziś już  

ciśnienie jest zupełnie dobre, a i serce nie galopuje. Te-
raz konieczny jest spokój, mniej wzruszeń i pracy – do-
dała.

– Rzeczywiście było dużo wzruszenia, bo pracy, 
odkąd ksiądz Tadeusz Kozłowski został po mnie pro-
boszczem i są u nas siostry zakonne, mam nieco mniej, 
ale przyznam się, że zawsze święta, choć znane, po-
wtarzające się co roku, są inne i przeżywam je równie 
mocno od pierwszych dni mego kapłaństwa do dziś. 
Tak naprawdę to od dziecka dostarczają mi wzruszeń.  
A loterie… Ta wczorajsza to już kolejna u nas. – Jedną 
mieliśmy już kiedyś pierwszego maja w dniu imienin 
świętego Józefa, mego patrona.

Było późne wrześniowe popołudnie. Ksiądz Józef, 
wracając z popołudniowej Mszy Świętej, przyszedł 
na umówione wieczorne badanie do domu mateńki. 
Po nim rozmowa toczyła się w pokoju stołowym już  
w szerszym gronie. Babunia podała herbatę i jej prze-
wyborny placek ze śliwkami i kruszonką, Aldona mi-
tygowała Sergiusza i Jureczka – swoich synów, którzy 
pałaszowali niewiadomo który już kawałek babcinego 
specjału. Spędzali w Komorowie całą rodziną drugą 
część wakacji, jak co roku przedłużonych o ciepły, nie-
mal gorący wrzesień. 

– Wczorajsze święto parafii – Święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny jest mi szczególnie bliskie, 
choć w Pęcicach... – ksiądz milknie, zamyśla się i po 
chwili kontynuuje – Ileż to razy w tym maryjnym dniu 
błogosławiłem ziarno przeznaczone na siew, które 
przynieśli moi parafianie, a tamtejsi rolnicy. Prosiliśmy 
Matkę Jezusa o wstawiennictwo do Boga nad każdym 
ziarnem wrzuconym w ziemię, o plon, by wyrósł zdro-
wy i obfity, z którego doczekamy się chleba naszego 
powszedniego. Tradycja – ważna jest w życiu każdego 
człowieka. W Komorowie każde święto naszego ko-
ścioła jest też wzruszające. Nasza Matka Boska, Ta  
z ołtarza, ileż słyszała naszych próśb o Jej wstawiennic-
two. A ile było spełnionych.

Nie mieszkaliście państwo jeszcze tutaj, gdy nasi 
mieszkańcy, klęcząc przed – Matką Miłosierdzia – wy-
modlili sobie ten kościół, na budowę którego – istniała 
kaplica – tak długo nie było pozwolenia. Tu w Komoro-
wie też modlimy się o urodzaj i to nie tylko w naszych 
ogrodach czy o plon z naszej pracy na różnych stano-
wiskach. Najważniejsze są zbiory tego dobra, które wy-
rasta i płynie z naszych serc. Nie powiem, że się wczo-
raj nie ucieszyłem – doczekała się pani doktor za to 
swoje serce, właśnie za nie, wkładane we wszystko co 
pani robi, chyba największej nagrody i to gdzie, u nas,  
w Komorowie, na naszej parafialnej odpustowej loterii. 

– Jestem szczęśliwa. Nie wierzyłam oczom, że wycią-
gam pierwszy pełny los. Matka Boska Częstochowska 
– Jej wizerunek – mały obrazek naklejony na brzozo-
wej deseczce. Medalion. Nawet brzoza, która stanowi 

W ogrodzie wspomnień (21)
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dla obrazka tło, jest ciepła. Jakby 
nadal żyła i szumiała. Tyle wzru-
szenia, a z wszystkich wizerunków 
Królowej Nieba i Ziemi ten jest mi 
najbliższy.

– Czy ktoś już opowiedział pani 
historię tego, jak to pani nazywa, 
medalionu? – pytał ksiądz.

– To jest i jakaś historia? – ma-
teńka odpowiedziała pytaniem na 
pytanie, a jej wnukowie popędzili 
na górę do sypialni babci po tę naj-
większą wczorajszą wygraną.

 – A jest – ciągnął proboszcz, 
kiedy przyniesiony przez chłopców 
biały krążek brzozy z obrazkiem 
przestał przechodzić z rąk do rąk. 
– Zrobiły go nasze siostry. Podczas 
pakowania i oznaczania wszystkich 
fantów, a byłem przy tym, powie-
działy, że to będzie główna wygra-
na loterii, dodając – Matka Boska 
podziękuje za miłość, a odwzajem-
niając ją – przyjdzie do tego para-
fianina, który Ją najbardziej kocha. 
Podczas całej loterii z uwagą śle-
dziliśmy wszystko. Byliśmy bardzo 
ciekawi, kto to będzie. Przyszła do 
pani. Przyszła do pani. 

W zapadłym nagle milczeniu pa-
trzyliśmy na mateńkę. Stała w roz-
rzedzonym, rozproszonym firanką, 
ostatnim pociemniałym już bardzo 
blasku wrześniowego zachodu. Za-
myślona, jakby nieobecna i tylko 
ten szept, to magnificat – płynący  
z jej warg, mówił nam, 
jak bardzo jest szczęśliwa. 

Zofia Migdalska – lata 60-te

ALdOnA KRAuS

Witamy miłych Czytelników. 

Dziś zamiast tradycyjnego spa-
ceru po Acquapendente propo-
nujemy zamianę ról. To nasi wło-
scy przyjaciele opowiedzą nam  
o swoich wrażeniach z Polski. 

Wreszcie ku mojej wielkiej rado-
ści grupa naszych parafian odwie-
dziła Polskę – ojczyznę Jana Pawła 
II. Odkąd mieszkam we Włoszech 
spotykam się zawsze z identyczną 
reakcją na moją odpowiedź na py-
tanie skąd jestem… gdy rozmówca 
słyszy, że jestem Polką, wykrzykuje 
radośnie „ach z kraju naszego uko-
chanego papieża”, rozmowa toczy 
się wartko i czuję narastającą sym-
patię ze strony nowych znajomych. 
Wszyscy nazywają Jana Pawła II 
Naszym Papieżem, słyszeli o Wa-
dowicach i Częstochowie i chociaż 
nie potrafią wymówić prawidłowo 
nazw, chcą odwiedzić te miejsca. 

Wszyscy uczestnicy wycieczki byli 
w Polsce po raz pierwszy i mieli  
o naszym kraju nieco mgliste wy-
obrażenie, zniekształcone dodat-
kowo przez opowieści naszych ro-
daczek wyjeżdżających do pracy do 
Włoch w charakterze opiekunek 
starszych osób. Tych osób jest sporo 
i sieją grozę opowiadając o biedzie, 
brzydocie i ciężkich warunkach. 
Najskrajniejszą opinię wygłosiła 
pani pracująca na południu Włoch 
przy zbiorach pomidorów. Według 
niej Warszawa jest brzydka, brudna, 
nie ma nawet asfaltowanych ulic. 
Wszyscy słuchali ze współczuciem 
nad tą biedną zacofaną Polską, 
na szczęście wśród słuchających 
był również mój mąż Renzo, który 
dobrze zna Warszawę. Opowiada-
jąca pani zmyła się jak niepyszna. 
Dosyć może tych dygresji, chociaż 
jest to temat ogromnie mnie bul-
wersujący. „Zły to bowiem ptak, co 
własne gniazdo kala”. Polacy – za  

granicami kraju okazujcie dumę, 
nie proście o litość i współczucie, 
bo macie z czego być dumni. 

Oddajmy zatem głos naszemu 
proboszczowi z Acquapendente – 
Don Enrico:

„Pierwszego sierpnia wyjeżdżam 
z Włoch wraz z grupą pięćdziesię-
ciu parafian – tym razem udajemy 
się do Warszawy stolicy Polski. Lą-
dujemy wczesnym wieczorem wi-
dząc po drodze zielone pola zalane 
długotrwałymi ulewami. 

Wychodząc z samolotu rozpoczy-
namy naszą pielgrzymkę śladami 
Jana Pawła II, już piątą z naszych 
wędrówek wiary, które parafia pro-
ponuje co roku jako kurs nauki 
duchowej, każdego roku w innym 
kraju. 

W Warszawie spędzamy tylko 
wieczór i kilka godzin przedpołu-
dnia, czasu jest więc mało. 

Warszawa opowiada nam o cier-
pieniu narodu zmuszonego prze-
trwać dwie ideologie, które tak tra-
gicznie naznaczyły Europę XX-go 
wieku – nazizmu i komunizmu. 

Nasza zapalczywa przewodniczka 
przenosi nas wyobraźnią pomiędzy 
ruiny Warszawy zniszczonej okro-
pieństwami wojny, ukazuje nam 
zniszczenia moralne i materialne, 
jakie przyniósł komunizm, by po-
tem odsłonić piękno rozkwitającej 
europejskiej stolicy.” 

Jak wspomniał jeden z uczest-
ników i organizatorów wycieczki – 
Raniero Neri – Warszawa zachwy-
ciła ich interesującą architekturą, 
pięknem zielonych parków i czysto-
ścią ulic do pozazdroszczenia. 

Towarzysząc grupie podczas 
zwiedzania Warszawy słyszałam 
dookoła komentarze, gdzie słowa 
„bella, bello, bellissima” (piękna, 
pięknie, przepiękna) powtarzały się 
najczęściej. 

La bella Polonia!

Korespodnencja z Acquapendente
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„…z Warszawy – pisze dalej Don 
Enrico – udaliśmy się do najważ-
niejszego sanktuarium w Polsce, do 
Częstochowy […], która opowiada 
nam o narodowej wierze: mocnej, 
prawdziwej, szczerej i skromnej bez 
zbytecznych ozdóbek. 

Wiara przeżywana przez młodych 
i mniej młodych z tym samym entu-
zjazmem, który jest zdolny odpierać 

ataki laicyzmu i konsumpcjonizmu 
naszej Europy, konsumpcjonizmu, 
który napełnia i opróżnia kieszenie 
i który zuboża serca. 

Właśnie ta wiara i ten entuzjazm 
skłoniły nas do zapytania samych 
siebie o życie naszych parafii we 
Włoszech. Jest takie powiedze-
nie – trawa w ogrodzie sąsiada jest 
zawsze bardziej zielona – ale nam 

wydaje się, że ta w ogrodach wiary  
w Polsce jest tak intensywnie zie-
lona, a nasza w porównaniu nieco 
pożółkła. 

W podróży do Krakowa nie mo-
gło zabraknąć wizyty w sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia i w Kal-
warii Zebrzydowskiej, miejscach, 
które dały nam możliwość modli-
twy i przede wszystkim refleksji nad 
miłosierdziem Bożym, danym nam 
dzięki Chrystusowi ukrzyżowane-
mu i zmartwychwstałemu. 

Kolejny etap naszej wędrów-
ki to Oświęcim. Obozy straceń to 
świątynie zła, sanktuaria okrucień-
stwa – tu ci, którzy nie spełniali 
diabelskich kanonów doskonałości 
nazistowskiej, znaleźli upokorze-
nie i śmierć, wśród nich Św. Mak-
symilian Maria Kolbe, którego 
celę oglądaliśmy ze wzruszeniem. 
Zwiedzanie Oświęcimia było dla 
grupy wielkim przeżyciem – do-
daje Raniero – pozostawiło w nas 
obraz milionów osób udręczonych  
i pomordowanych w najokrutniej-
szy sposób. 

Kopalnia soli w Wieliczce to do-
świadczenie jedyne w swoim ro-
dzaju. Na głębokości 135 metrów  
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celebrowaliśmy Eucharystię, w cza-
sie której trzy małżeństwa obcho-
dziły rocznice swoich ślubów. 

Naszą pielgrzymkę po Polsce 
kończyliśmy w przepięknym, zdu-
miewającym, cudownym Krakowie, 
mieście tylu kościołów, tylu wspo-
mnień. Mieście spoczynku tylu 
wielkich Polaków. Nigdy nie zapo-
mnimy nocnej przejażdżki po roz-
świetlonym Krakowie oferującym 
nam swój baśniowy scenariusz. 

Krótko o Pradze czeskiej, skąd 
odlatywaliśmy do Włoch. Budowle  
i monumenty górujące nad We-
łtawą czy ozdabiające miasto, po-
czerniałe od zanieczyszczenia, od 
upływu czasu, z braku pielęgnacji 
czy też rodzaju kamienia, nie wiem, 
nie wydają się być dostatecznym 
powodem przyciągającym turystów, 
głównie młodych. Miasto pośpie-
chu, niepokoju, powiedziałbym 
ofiara zbyt gwałtownego przebu-
dzenia po latach marazmu. Kiedy  
w poniedziałek ósmego sierpnia 
szukaliśmy kościoła, wśród tak 
wielu nie było jednego otwarte-
go. Były za to otwarte niezliczone 
piwiarnie, kasyna, sprzedaż pism  
i materiałów pornograficznych eks-
ponujących towar, który rozbudza 
najniższe instynkty. 

Podczas tej „pięknej” przechadz-
ki widzieliśmy młodzieńca, który 
skulony spał w bramie zapewne po 
nocy „rozrywek”. Jakaś litościwa 
dusza w tym morzu zbiorowej obo-
jętności ludzkiej wezwała policję. 

To było w Pradze. 
Piękna, droga Polsko – pozo-

stań taka, jaką jesteś – z twoimi 
kościołami otwartymi o każdej 
porze dnia dla tych, którzy pragną 
się pomodlić, gdzie twoi księża 
mogą codziennie ofiarować Święty 
Sakrament, gdzie Jezus oczekuje 
nas uroczyście w każdej chwili. 

Pozostań taka Polsko, nie ulegnij 
„syrenom”, które w Europie zwio-
dły już tylu rozbitków, które tak 
wielu młodych ludzi zawiodły w ob-
jęcia narkotyków, alkoholu, zdez-
organizowanej seksualności i któ-
rzy dziś opłakują tę wolność, którą 
można znaleźć tylko w Chrystusie. 

Pozostań taka – zdumiewaj i za-
chwycaj nadal swoją wiarą tych 
pielgrzymów i turystów, którzy jak 
my przyjechali dziś Cię odwiedzić. 

Nieś dalej misję, którą powierzył 
Ci Jan Paweł II, pozostań w łodzi 
Świętego Piotra, nie oddalaj się od 
Kościoła. 

Taką Polskę pragniemy znów od-
naleźć kiedy tu wrócimy, ten ogród, 
który kwitnie po długiej zimie, na-
ród, który umie patrzeć w górę,  
w stronę Boga, który umie się cie-
szyć i umie cieszyć. 

Do widzenia Polsko!

W imieniu parafian – 
Don Enrico Castauro

Arciprete Parroco Basilica Con-
cattedrale del Santo Sepolcro,

Acquapendente”

Tłumaczyłam relację proboszcza 
parafii Acquapendente i kilka zdań 
uczestników pielgrzymki z prawdzi-
wą przyjemnością. Może nie do koń-
ca podzielam opinię na temat Pragi. 
Mogłam im niestety towarzyszyć 
jedynie w czasie zwiedzania Warsza-
wy i nie byłam pewna, jakie wywiozą 
wrażenia. 

Zaczęliśmy zwiedzanie od Łazie-
nek, gdzie udało nam się nawet od-
być zaimprowizowaną przez Don En-
rico mszę „parkową”. 

Kiedy spacerowaliśmy w Łazien-
kach, atakowani przez roje komarów, 
a przewodniczka opowiadała historię 
parku, widziałam rosnące zaintere-

sowanie, nawet tych, którzy skarżyli 
się na zmęczenie. Przejazd Alejami 
Ujazdowskimi, Nowym Światem, 
kościół Św. Krzyża, gdzie spoczywa 
serce Szopena, spacer Krakowskim 
Przedmieściem… Żałowaliśmy, że 
czas ucieka tak szybko. 

Był piękny dzień. Plac Zamkowy 
ślicznie prezentował się w promie-
niach słońca. Krótka wizyta w ko-
ściele Św. Anny, miłe zaskoczenie na 
widok wielu młodych modlących się 
osób. Podobało się, kiedy opowiada-
łyśmy, że jest to kościół studentów, 
rozmawialiśmy o Naszym Papieżu, 
Jego miłości do młodzieży, jakże głę-
boko przez nią odwzajemnianej. 
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Jeszcze przejście ulicą Święto-
jańską, krótkie zwiedzanie Katedry  
i oto Rynek w całej jego krasie. Prze-
wodniczka opowiada z przejęciem 
o Powstaniu Warszawskim, a ja ze 
wzruszeniem widzę, jak niektórym 
osobom pokazują się łzy w oczach. 

Czas jednak nagli, zbliża się pora 
obiadu, a nie znam Włocha, który 
zwiedzając nawet najpiękniejsze za-
bytki, zapomniałby o obiedzie. No, 
może z wyjątkiem Renzo, on kiedy 
jest w podróży może nie jeść cały 
dzień ku mojemu zmartwieniu. 

W miłej restauracji na Starym Mie-
ście zjadamy polski obiad, wszystkim 
smakuje, atmosfera robi się coraz 
bardziej polska, ale autokar już cze-
ka. Pożegnalne espresso… i w drogę 
do Częstochowy. 

Z żalem żegnam moich 51 przy-
jaciół. Obiecują mi przysłać zdjęcia  
i wrażenia z podróży. Jak wynika  
z powyższego tekstu, dotrzymali słowa.

W następnym numerze opo-
wiem, jak letnie miesiące upływają  
w Acquapendente. 

Jak już wspominałam, tradycja 
świętowania należy do najsilniej-
szych. Włosi kochają się bawić i wy-
korzystują ku temu wszelkie okazje. 
Obok świąt patronów miast i mia-
steczek, świąt okolicznościowych 
kościelnych i świeckich, świąt 
podniosłych i znaczących, organizo-
wane są obchody czego tylko się da. 

Niezliczone są tzw. sagra czyli od-
pusty, festyny związane z potrawami 
charakterystycznymi dla poszczegól-
nych regionów. Trwają 2 – 3 dni każ-
da i przyciągają tłumy mieszkańców 
i turystów. 

W samej tylko Acquapendente i jej 
najbliższych okolicach w końcu lipca 
i w sierpniu odbywają się m.in.:

• Sagra dei Ravioli – rodzaj pieroż-
ków, często z ricottą i szpinakiem. 

• Sagra della Salsiccia – rodzaj kieł-
basek niepodobnych do naszych. 

• Festa del Dolce, czyli święto 
słodyczy ciast, ciasteczek i innych 
specjałów.

• Sagra delle Papardelle al Cinghiale. 

Dla wyjaśnienia: papardelle to ro-
dzaj makaronu, szerokich i długich 
wstążek podawanych najczęściej  
z sosem z mięsa dzika. 

• Fiera del Vino. Tego chyba nie trze-
ba tłumaczyć. 

• Wystawa Antykwaryczna.
• Spektakle teatralne.
• Koncerty na placu i co sobota 

wieczory taneczne w amfiteatrze  
Cordeschi.

• Święto Sant Ermete z pokazem 
ogni sztucznych. 

• Święto rybaków, naturalnie z degu-
stacją.

• Festa Contadina czyli święto lu-
dowe, gdzie rzemieślnicy i artyści  
z Acquapendente i okolic prezentu-
ją swoje dzieła, a rolnicy i hodowcy 
prezentują swoje plony i wyroby. 

• Sagra Della Patata czyli ziemniaka. 
• Sagra di Marrone czyli jadalnego 

kasztana, a nawet sagra del aglio 
rosso czyli czerwonego czosnku. 

• Wymieniłam tylko niektóre z sierp-
niowych uroczystości, nie muszę 
dodawać, że są to wszystko okazje 
do próbowania smakowitych dań, 
degustowania okolicznych win  
i zabawy… zabawy… zabawy. 

Tym lekkim akcentem kończę dzi-
siejsze spotkanie z Państwem i zapra-
szam na następne. 

StEfAniA jELnicKA - 
- tARchi



Parafianie 
pielgrzymują...
Grażyna i Piotr Tyszko na Malcie

Drodzy Parafianie, czekamy na Wasze fotoreportaże!
redakcja@magazynparafialny.org

Malta jest uważana za najbardziej katolicki kraj w Europie. 
Znajduje się tu ponad 360 kościołów, a około 98 procent  
Maltańczyków to katolicy. 

Odpust parafialny na Malcie to wielkie i kolorowe święto. 
Ulice dekoruje się sztandarami i posągami świętych.

Chrześcijaństwo na Malcie zaszczepił św. Paweł. Statek, którym płynął 
jako więzień do Rzymu, rozbił się około roku 60 u wybrzeży wyspy.

Grota św. Pawła – tu Apostoł znalazł schronienie i nauczał.

Valletta, stolica Malty, widok z górnych ogrodów Barrakka na port



A.D. 2011Boże Ciało
Fot. Katarzyna  Nowosielska



A.D. 2011Boże Ciało
Fot. Katarzyna  Nowosielska



Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Żbików
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Tym razem w cyklu „Bliskie i nie-
znane” nie będziemy wędrować da-
leko. Wybierzemy sie do Pruszkowa 
– a dokładniej – do jego najstarszej 
części, na Żbików...

Na światłach za parkiem Potulic-
kich skręcamy na wiadukt. Da-

lej na rondzie kierujemy się prosto 
i droga już nas sama zaprowadzi. Po 
kilku minutach dostrzeżemy charak-
terystyczną strzelistą wieżę kościoła 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 
zbudowanego z czerwonej cegły.

Żbików przez wiele lat budził nie-
najlepsze skojarzenia wśród miesz-
kańców Pruszkowa. Jesteśmy jednak 
świadkami zmieniania się wizerunku 
tej dzielnicy – miasto rozbudowuje 
się, to właśnie na Żbikowie powstają 
nowe domy, wprowadzają się nowi 
mieszkańcy. Niedawno zostały za-
gospodarowane żbikowskie „glinki”. 
Jest tam teraz Park Miejski „Mazow-
sze”, w którym mogą wypoczywać 
całe rodziny. Dlatego myślę, że war-
to zobaczyć, jak zmienia się oblicze 
tej dzielnicy, oczywiście przy okazji 

poświęcając nieco uwagi kościołowi.
Początki Żbikowa sięgają XIII 

w. Jest to okres, kiedy powstają 
nowe parafie, w tym również parafia 
żbikowska, która została erygowana 
w 1236 r., a jej fundatorem był bi-
skup poznański Paweł (1211–1242). 
Żbików wymieniony jest w pocho-
dzącym z 1297 r. przywileju immu-
nitetowym księcia Bolesława jako 
własność biskupów poznańskich. 
Natomiast wzmianka o pierwszym 
plebanie żbikowskim pochodzi z 14 
kwietnia 1377 r., a był nim podkanc-
lerzy książęcy Marcin.

Nowy kościół (murowany)  
w Żbikowie powstał po 1450 r. To 
właśnie w tym roku biskup poznań-
ski Jędrzej (Andrzej) z Bnina na-
łożył obowiązek daniny na ducho-
wieństwo. Jan Długosz opisując jego 
działalność wymienia wiele kościo-
łów wzniesionych za przyczyną bi-
skupa Andrzeja. Wśród nich znaj-
duje się również kościół w Żbikowie. 
Tutaj pozwolę sobie na krótką dy-
gresję: kiedy czytałam o żbikowskiej 

parafii na początku zastanowiła 
mnie forma „w Żbikowie”. Teraz je-
steśmy raczej przyzwyczajeni do mó-
wienia „na Żbikowie”. Musimy jed-
nak mieć w pamięci, że Żbików był 
niegdyś osobną wsią, więc mówiąc  
„w Żbikowie” mamy na myśli wła-
śnie czasy, kiedy Żbików nie należał 
do Pruszkowa (Pruszków jako mia-
sto istnieje od 10 grudnia 1916 r.).

Następną dość szczegółową 
wzmianką o kościele żbikowskim 
jest spis inwentarza kościelnego 
sporządzony za czasów proboszcza 
Antoniego Melonkowicza 23 stycz-
nia 1736 r. Znajduje się tam stwier-
dzenie, że kościół przez wiele lat był 
zniszczony, bez dachu. Dach został 
odbudowany staraniem biskupów 
poznańskich. Dzięki nim wzmocnio-
no też mury, wykonano sufit i pod-
łogę z drewna. Za czasów probostwa 
Antoniego Melonkowicza w kościele 
znalazł się nowy ołtarz z obrazem 
Matki Bożej, ufundowany przez 
Antoniego i Dorotę Dobrowolskich. 
Ksiądz Melonkowicz wymienia wiele 
szat i wyposażenia do sprawowania 
kultu. W kościele znajdował się też 
nowy ołtarz św. Antoniego i organy.

Przy świątyni stała dzwonnica na  
4 słupach z dwoma dzwonami. Trze-
ci – największy dzwon – wisiał na 
wieży kościelnej. Wiadomo, że w lip-
cu 1768 r. wieża kościelna podczas 
gwałtownej burzy została uderzona 
piorunem i zniszczona.

Charakterystyczna sylwetka  
żbikowskiej świątyni

Figura Matki Bożej wieńcząca schody

Bliskie i nieznane

Żbików KAtARzynA nOWOSiELSKA
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Kolejny remont starego kościoła 
został przeprowadzony właśnie po 
tej feralnej burzy. Odnowiono sufit 
i posadzkę, położono tynki, inaczej 
wybito okna i wstawiono je na nowo. 
Wymieniono drzwi. W kościele zna-
lazła się nowa chrzcielnica ze spe-
cjalną „łyszką do Chrzczenia wygod-
ną”. Pojawiły się też nowe ołtarze 
– część ołtarza wielkiego, głównego 
oraz dwa boczne (Jezusa Ukrzyżo-
wanego i św. Rocha).

W 1793 r. miał miejsce II rozbiór 
Polski. Należy zwrócić uwagę, że do 
tej pory parafia żbikowska należała 
do diecezji poznańskiej. Po rozbio-
rze jednak Poznań znalazł się poza 
nowymi granicami Polski. Wtedy te-
reny te przeszły pod jurysdykcję ar-
cybiskupa gnieźnieńskiego do czasu 
utworzenia nowej diecezji warszaw-
skiej. Dwa lata później nastąpił III 
rozbiór i wszelkie dobra kościelne 
zostały upaństwowione. Dobra bi-
skupów poznańskich znalazły się  
w posiadaniu rządu pruskiego.

Cały XIX w. jest czasem, kiedy 
Żbików przechodził z rąk do rąk.  
W 1802 r. do parafii żbikowskiej na-
leżały wsie: Bąki, Bronisze, Czecho-
wice, Duchnice, Gołąbki, Konotopa, 
Koprki, Ożarów, Ołtarzew, Pogro-
szew, Pruszkowski Dwór, Szamoty, 
Tworki, Wolskie, Żbików, Zdźary, 
Gąsin, Granica, Helenów, Koszaiec, 
Parzniewo i Moszna. W 1828 r. zie-
mie te trafiły do rąk prywatnych i od 
tej pory kilkakrotnie zmieniały wła-
ścicieli. Wiadomo, że w nocy z 3 na 
4 grudnia 1842 r. miało miejsce wła-
manie do kościoła. Sprawcy ukradli 
„Lichtarz Cynowy sprawiony przez 
Panią Stefanię Chrzanowską w tym-
że roku w miesiącu Lipcu, Patynę od 
Chorych pozłacaną i Poduszkę od 
Mszału z pokrycia odarli i na drodze 
rzucili”. W 1865 r. dobra parafial-
ne zabrał rząd rosyjski. Grunty były 
dzierżawione, a następnie sprzedane 
na licytacji.

Na przełomie XIX i XX w. powsta-
ły w Żbikowie zakłady przemysłowe 
m.in. Warsztaty Naprawy Wagonów 
Towarowych, cegielnia „Żbików” 
braci Hoser czy fabryka wyrobów 
stalowych Henryka Hosera. Podjęto 
również decyzję o rozbiórce stare-
go kościoła i wybudowaniu nowego, 
który stoi do dziś. Autorem projektu 
został Henryk Gay. Miało to miejsce 

za czasów proboszcza Józefa Szczuc-
kiego (1901–1912). Ze starego ko-
ścioła zostały przeniesione:

– obraz Chrystusa Ukrzyżowanego 
ufundowany przez biskupa Młodzie-
jowskiego do bocznego ołtarza. Na 
obrazie o ciemnym tle z lewej strony 
widzimy matkę Jezusa, Marię. Obok 
niej stoi Jan Ewangelista. Klęczącą 
postacią po prawej stronie jest Ma-
ria Magdalena;

– obraz przedstawiający św. Ro-
cha, pochodzący z drugiej połowy 
XIX w., namalowany prawdopo-
dobnie przez Wojciecha Gersona.  
Św. Roch opiekowal się zarażonymi;

– rzeźby w głównym ołtarzu przed-
stawiające św. Andrzeja, św. Mał-
gorzatę oraz dwie rzeźby Aniołów 
Stróżów; 

– kamienne epitafium głoszące: 
„Stanisławowi Czekierskiemu we 
Wsi Pruszkowie dnia 15 września 
1823 roku zmarłemu. Oycu, co ran-
nę moie pielęgnował lata i pożytecz-
ną ludziom wskazał drogę świata. Co 
przeszedłszy cnotliwą Ścieszkę życia 
śliską Przeniósł się w to ostatnie nas 
wszystkich siedlisko. Głaz ten, Syn 
wdzięczny, w dowód niezgasłej pa-
mięci ze łzami święci Józef Czekier-
ski.”; 

– żeliwne epitafium proboszcza: 
„S:P: XIĄDZ LUDWIK ZIE-
MIAŃSKI PROBOSZCZ PARAFII 
ZBIKOW KANONIK ŁĘCZYSKI 
URODZIŁ SIĘ R. 1789. PASTERZ 

PRZY TYMŻE KOŚCIELE OD 
LAT 33 UMARŁ D: 6 GRUD-
NIA 1847 R. PROSI O POBOŻNE 
WESTCHNIENIE.”; 

– dokumenty parafialne, na które 
składało się 75 ksiąg zawierających 
akta stanu cywilnego (urodzin, ślu-
bów, śmierci) od 1697 r. Znaczna 
część tych dokumentów zachowała 
się do dnia dzisiejszego.

Nad wejściem do kościoła wmuro-
wano kule armatnie z 1794 r.

W trakcie I wojny światowej na 
skutek niemieckiego ostrzału zawa-
lił się dach świątyni. Na szczęście 
zniszczenia udało się stosunkowo 
szybko odbudować (do 1921 r.). Po 
remoncie wnętrze kościoła wzboga-
ciło się o ołtarz z figurą Matki Bo-
żej oraz trzy boczne ołtarze – Serca 
Jezusowego, Chrystusa Ukrzyżowa-
nego i Św. Antoniego. Została uło-
żona posadzka, zbudowano schody 
frontowe. Na ich szczycie stanęła 
figura Niepokalanego Poczęcia. Pięć 
lat później zakupiono nowe organy. 
Następnie 22 września 1929 r. do 
kościoła trafiła poświęcona przez 
przeora Jasnej Góry kopia obra-
zu Matki Boskiej Częstochowskiej,  
a 10 sierpnia 1940 r. – przywieziony 
z warszawskiego kościoła pokarme-
lickiego słynący łaskami obraz Matki 
Bożej Pocieszenia i Dobrej Śmierci. 
Obraz ten, umieszczony w ołtarzu 
głównym, jest odsłaniany w niedziele 
i święta. Na co dzień przysłania go 
obraz św. Rocha.

Uroczysta konsekracja kościoła 
miała miejsce 19 czerwca 1968 r. Do-
konał jej Prymas Polski kard. Stefan 
Wyszyński.

Być może niektórzy pamiętają 
jeszcze zniszczenia, jakim kościół 
żbikowski uległ w 1980 r. Wtedy to 
huraganowy wiatr strącił wieżę ko-
ścielną i dwie mniejsze wieżyczki. 
Wysiłkiem parafian udało się jednak 
zniszczenia odbudować.

Warto jeszcze na koniec wspo-
mnieć, że parafia żbikowska, podob-
nie jak my, ma swoją gazetę. Jest 
to miesięcznik „Dzwon Żbikowa”, 
który ukazuje się od – uwaga – 1927 
r. Na taką historię czasopisma para-
fialnego musimy jeszcze 
trochę popracować...

Ołtarz główny z obrazem św. Rocha, 
pod którym znajduje się obraz 
Matki Bożej Pocieszenia i Dobrej Śmierci

tekst i zdjęcia:
KAtARzynA 

nOWOSiELSKA
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Mało ma takich chwil jak ta teraz, 
że siedzimy przy herbatce i spokojnie 
rozmawiamy. Smakujemy nalewkę  
z cytryn i nie patrzymy na zegarki.

Spokój? Sama nie wiem skąd go 
tyle we mnie – zastanawia się Teresa 
Biłozór, u której w gościnnym domu 

przy ulicy Wiejskiej pijemy herbatkę, 
Znamy się od dwóch lat, więc zwra-
cam się do mojej rozmówczyni po 
imieniu. Mamy rozmawiać o domo-
wych przepisach, ale nie mogę nie 
zapytać o autora pięknych obrazów  
i wymalowanego przed wejściem 
czarno-białego dumnego kota.

– To dzieła Renatki, mojej najstar-
szej córki – mówi z matczyna dumą. 
Renatka jest artystą plastykiem po 
Akademii Sztuk Pięknych. Maluje 
nadzwyczajnie. Nie zliczę wystaw, 
wernisaży, na które jest zaprasza-
na. Ostatnio była w Paryżu, właśnie 
przed kilkoma dniami wróciła. I jak 
na zawołanie zjawia się przed nami 
Renatka, piękna blondynka w sło-
necznej zwiewnej spódnicy do kostek.

O trzy lata od Renaty młodsza jest 
Małgosia – historyk sztuki, ale też ar-
tystyczna dusza. I na dowód Teresa 
pokazuje mi marcepanowe biało-ró-
żowe różyczki, które Małgosia wypra-
cowała, a którymi ozdobiony był tort 
„najmłodszego szczęścia” rodziny 
– „Królewny”, czyli 3-letniej wnucz-
ki Julki. „Królewna” jest częstym 
gościem w tym domu, dlatego też  
i spotkać mogłyśmy się dopiero dziś, 
na kilka godzin przed wyruszeniem 
Teresy na wakacje. Razem z mężem 
Bronkiem zaplanowali wyprawę ro-
werową nad Bałtyk. – Samochodem 
docieramy w okolice Karwi, a stam-
tąd rowery i będzie zwiedzanie. – Czy 
można to nazwać spokojnym wypo-
czynkiem? O tak! Będziemy tylko we 
dwoje – śmieje się Teresa. W domu 
zostanie Babunia, zostanie Renatka 
i Krzysztof – najmłodszy syn Teresy, 
który skończył studia i zaczął praco-
wać. Zostaną też dwa psy i koty, któ-
rych ilości nie jestem pewna.

Nauczycielka miłości
Dzięki temu, że nasza rodzina jest 

rodziną wielopokoleniową – pod jed-
nym dachem mieszkali dziadkowie, 
rodzice i dzieci – dziś można się nie 
martwić, z kim zostawić gospodar-
stwo. Ale nie to jest najważniejsze. 
Dziadkowie to wspaniała szkoła dla 
dzieci. U nas nie trzeba było mówić 
o szacunku dla starszych, o potrzebie 

Nauczycielka miłości  
i konfitura z zielonych  
smażonych pomidorów

Teresa Biłozór całe lato i wszystkie możliwe owoce zamyka w słoiki. 
Z malin i z wiśni będzie i sok, i nalewka.

Z wizytą w kuchni pani Teresy Biłozór

uRSzuLA iMiEnińSKA
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dzielenia się, o ustępowaniu miej-
sca, o miłości. Tego dzieci uczyły się 
tu, na miejscu, w domu. Bo pierwsza 
była Babunia. Dla Babuni nosiło się 
wszystkie przysmaki. Z Babunią bie-
gły się dzielić każdym drobiazgiem, 
każdą radością, sukcesem i porażką.  
I o dziwo – Babunia prawie nic nie 
mówiła, nie pouczała. Kiwała ze zro-
zumieniem głową i tak samo rozu-
miała szczęśliwe zbiegi okoliczności 
jak i te, które były powodem łez.

Babunia to najważniejsza nauczy-
cielka miłości. Babunia jest dobra  
i cierpliwa, i wyrozumiała. Czyż moż-
na jej nie kochać? Nie ustępować 
miejsca? Nie oddawać tego, co naj-
lepsze? Nie być tolerancyjnym dla 
niezgrabności? Bezinteresowna do-
broć, którą nas obdarowuje i miłość, 
którą daje i którą ma się potrzebę 
jej okazywać, wystarcza za wszystkie 
lekcje tolerancji. Dziś w domu jest 
tylko Babunia, ale jeszcze kilka, kil-
kanaście lat temu wspólnie mieszkali  
z nimi i rodzice męża, i rodzice Te-
resy. To babcie pierwsze uczyły dzieci 
pacierzy, a dziadkowie Marszu Moko-
towa i innych patriotycznych pieśni.

Z Panem Bogiem pod rękę
Wprawdzie ten cały dom opierał 

się na dwóch rękach Teresy – i zaku-
py, codzienne gotowanie i sprzątanie, 
i pranie, i godzenie tych obowiąz-
ków z pracą i pasją społecznikowską.  
I nie raz brakowało jej godzin na sen, 
na spokój, na pacierz odmawiany 
między nastawianiem ziemniaków 

na obiad a prasowaniem. Ma na ten 
temat swoją filozofię. Pan Bóg to nie 
buchalter. Nie liczy godzin spędzo-
nych na kolanach. Pan Bóg jest cały 
czas obok niej. Patrzą razem na niebo 
– jaka będzie pogoda, słuchają szpa-
ków jak wydziobują czereśnie, cieszą 
się z motyla, że przysiadł na firance. 
Z Panem Bogiem zastanawia się, co 
tu dziś „Królewnie” na obiad przy-
gotować. Z Panem Bogiem spędza 
cały czas i dziwnie by się czuła dając 
mu tylko piętnaście minut, a niechby 
i godzinę specjalnej modlitwy. Panu 
Bogu może się wyżalić, z Panem 
Bogiem może się nacieszyć, naga-
dać. Powierza mu w myślach wszyst-
kie sprawy, bo sama tak naprawdę 
nie dałaby temu wszystkiemu rady.  
I wszystko idzie jak z płatka, i nic dla 
niej nie jest „za ciężkie” czy niemoż-
liwe do zrobienia, bo ani przez chwi-
lę nie jest sama. Skąd taka bliskość? 
Może to przez to sąsiedztwo – poka-
zuje na ścianę Domu Misyjnego. Tuż 
za tą ścianą jest właśnie ołtarz i Pan 
Jezus w Najświętszym Sakramencie. 
Może stąd, bo Pan Jezus ma ją cały 
czas „na oku”, a ona Jego – cały czas 
„pod bokiem”. Może dlatego wszyst-
ko się w życiu jakoś układa – zastana-
wia się głośno.

Zeszyt z przepisami
Nie umie mówić o miłości, ale wie 

komu w Komorowie trzeba paczkę 
przygotować, bo dzieci małe, a ich oj-
ciec stracił właśnie pracę, wie komu 
zrobić zakupy i kto ma imieniny  

i trzeba mu upiec tort. Problem – jaki 
tort wybrać. Ale do tego ma specjalny 
zeszyt.

Wszystkie przepisy zapisuje rów-
nym pismem w notatniku i przy każ-
dym pisze – sałatka z ogórków Stasi, 
przepis na bezy od Oli, sernik Hani, 
żeby broń Boże sobie czegoś, nawet 
przez nieuwagę nie przypisać.

Więc i teraz, kiedy podaje mi prze-
pis na jej słynne zielone smażone 
pomidory, zaznacza – to jest przepis 
Magdy. Nie jest to tradycyjne polska 
specjalność i smakołyk często gosz-
czący na naszych stołach. Kiedy na 
kiermaszu w tygodniu misyjnym poja-
wiają się słoiczki z napisem „Konfitura  
z zielonych pomidorów”, znikają na-
tychmiast. 

Dla tych wszystkich, którzy nie 
mieli szansy popróbować tego sma-
kołyku, podajemy przepis. 

Konfitura z zielonych pomidorów

Składniki
5 kg zielonych pomidorów,
5 kg cukru,
Skórki z 1/2 kg cytryn – cienko obra-
ne bez białego,
Sok z 1 cytryny.

Wykonanie
Pomidory kroję drobno, przekła-

dam do słoja i przesypuję warstwami 
cukrem. Po 3 – 4 godzinach, kiedy po-
midory puszczą sok, a cukier częścio-
wo się rozpuści, przekładam wszystko 
do dużego żeliwnego naczynia i sma-
żę, aż odparuje woda, pomidory się 
rozkleją i całość zgęstnieje. Do sma-
żenia wrzucam drobno pokrojone 
skórki z cytryny. Smażę, studzę, sma-
żę, studzę i tak kilkakrotnie. Na koń-
cu do gorącej konfitury dodaję sok  
z cytryny, przekładam do wyparzo-
nych słoiczków, zakręcam i odwra-
cam słoiki, już nie pasteryzując.

Na zimę pyszne. A i przynoszone  
w prezencie wzbudzają zaciekawienie.

Konfitura do mięsa 
z czerwonej papryki

Proporcje są takie:
Na 1,5 kg papryki – 1 kg cukru, skórki 
z 2 cytryn.

Postępować podobnie jak z zielo-
nymi pomidorami. Paprykę pokro-
ić drobno, zasypać cukrem. Kiedy 
papryka puści sok, smażyć, dodając 

Wszystkie przepisy pracowicie przepisywane są do  specjalnego zeszytu



25MAGAZYN PARAFIALNY 5 (103)/2011

pokrojone skórki z cytryny obrane 
cieniutko. 

Po usmażeniu dodaję sok z jednej 
cytryny. Kiedy papryka się rozsmaży, 
gorącą przekładam do słoiczków, za-
kręcam, odwracam i gotowe. 

Nalewki: wiśniówka, pigwówka, 
limonka

Nalewki to już prawie komorowska 
specjalność. Słynna jest pigwówka Li-
dii, żurawinówka Jacka, ratafia Pio-
tra. Specjalnością Teresy Biłozór jest 
wiśniówka, ale przygotowuje nalewki 
także z cytryn, z pigwy.

Przepis jest prosty i nie w nim żad-
nych tajemnic:

Nalewka z wiśni

3 kg wiśni, 1,5 kg cukru. 
Przesypuję wiśnie warstwami i zo-

stawiam w dużym słoju na ok. 3 tygo-
dnie. Trzeba pamiętać, żeby ostatnią 
warstwą – na górze – był cukier.

Po tym czasie odlewam sok, który 
podgrzewam do 99 stopni (żeby był 
gorący, ale się nie gotował i gorący 
wlewam do butelek, zakręcam i jest 
sok wiśniowy do herbaty.

Wiśnie zalewam spirytusem. Tyle 
spirytusu, ile wiśni – muszą być całko-
wicie przykryte i zostawiam tak na ok. 
1 – 3 miesięcy. Po tym czasie nalewkę 
zlewam do butelek. Jest aromatyczna, 

pachnie latem. Serwowana w malut-
kich kieliszeczkach, w których się na-
lewkę degustuje, a nie pije.

Ciasto francuskie
dla niespodziewanych gości

Ciasto francuskie uchodzi za skom-
plikowane w przygotowaniu, a ja mam 
je zawsze w lodówce i w zależności od 
potrzeby mogę szybko przygotować 
coś na słodko albo na słono. Ważna 
jest baza, czyli ciasto. A przygotowuję 
je w następujący sposób:

Składniki
250 g + 3 łyżki stołowe mąki  
pszennej,
kostka masła ( 250 g),
2 – 3 łyżki soku z cytryny,
szczypta soli, 
1/2 do 2/3 szklanki zimnej wody.

Wykonanie
Ciasto maślane
Kostkę masła zagniatamy w małej 

miseczce z 3 łyżkami mąki. Wgnia-
tamy energicznie mąkę w masło, 
formujemy małą kostkę, zawijamy  
w folię i wkładamy do lodówki.

Ciasto podstawowe
Do 250 g mąki dodajemy sól, sok  

z cytryny, wodę, zagniatamy brył-
kę ciasta i wkładamy do lodówki na  
ok. pół godziny.

Ciasto francuskie
Wyjmujemy ciasto podstawowe  

i wałkujemy na cienki placek. Kroimy 
w plastry ciasto maślane i kładzie-
my na ciasto podstawowe, zaginamy 
brzegi ciasta podstawowego i razem 
wałkujemy. I tak postępujemy kilka-
krotnie, zawijając brzegi i składając 
ciasto, wałkujemy razem na placek. 
Wielokrotnie wałkowane ciasto wkła-
damy do lodówki i to jest nasza baza.

Na słono
Jeżeli potrzebna słona przegryzka, 

albo np. paluchy do barszczu, roz-
wałkowujemy ciasto, kroimy w dłu-
gie paluszki na szerokość ok. 1 cm  
i pieczemy w nagrzanym do 250 
stopni piekarniku, aż staną się złote  
(ok. 15 minut).

Na słodko
Z tego samego ciasta można zrobić 

słodkie rogaliki, wykrawając kwadra-
ty i kładąc na każdy łyżeczkę konfitur 
i zawijając rogaliki, albo nadziewając 
słodkim serem. Czym kto lubi.

Piec w piekarniku nagrzanym do 
220 – 250 stopni ok. 15 minut. Jak się 
ciasto zarumieni, znaczy że trzeba je 
wyjmować z piekarnika.

Życzę wszystkim 
smacznego!

Nalewka z cytryn ma piękny kolor  
i wspaniały odświeżający smak

Różyczki z masy marcepanowej to dzieło Małgosi – córki Teresy

Wysłuchała i fotografowała
uRSzuLA iMiEnińSKA
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Dzieci bardzo często chcą mieć jakieś 
zwierzątko. Mimo początkowego 

oporu, rodzice ulegają dzieciom i w domu 
pojawia się nowy członek rodziny. Prawi-
dłowe opiekowanie się zwierzątkiem uczy 
dziecko odpowiedzialności i obowiązko-
wości, wyrabia nawyk systematyczności. 
Zdaniem psychologów stosunek dzieci do 
zwierząt jest odbiciem stosunku dorosłych 
do dzieci. Trzeba jednak uważać, żeby zwie-
rzątko nigdy nie stało się ofiarą ciekawości 
małego człowieka. Zwierzęta, podobnie do 
ludzi, boją się, cierpią, kiedy sprawia się im 
ból, nie lubią hałasu, straszenia, zabierania 
jedzenia, wyrywania zabawek.

Decyzja o wyborze i kupnie zwierzęcia 
powinna być przemyślana. Niektóre dzie-
ci są alergikami i źle reagują na sierść czy 
pióra zwierząt. Warto wiedzieć, że niektóre 
rasy wywołują mniejsze reakcje alergiczne, 
np. pudel albo yorkshire terrier. Kot sybe-
ryjski prawie wcale nie gubi sierści.

Po podjęciu decyzji o zakupie zwierzątka 
trzeba przygotować mu miejsce – na ogół 
jest to miękko wyścielone legowisko, np. 
w wiklinowym koszu. Wtedy zwierzę nie 
kładzie się do snu na fotelu lub kanapie. 
Byłoby to bardzo niemiłe w okresie linie-
nia. W przypadku kotów, w bloku trzeba 

przygotować kuwetę wysypaną piaskiem, 
żwirkiem lub trocinami i ustawiać ją zawsze 
w tym samym miejscu. Za każdym razem, 
gdy kot załatwi się, należy ją wyczyścić i na-
pełnić świeżym piaskiem. Kotu można też 
sprawić drapaczkę, żeby nie ostrzył sobie 
pazurków na meblach. Śwince morskiej 
albo chomikowi trzeba będzie zapewnić 
przestronną klatkę i dużo zieleniny (zwłasz-
cza w okresie zimowym, bo w przypadku 
jej braku świnki mają chore dziąsła). Każdy 
pies będzie musiał być zaszczepiony prze-
ciwko wściekliźnie, trzeba będzie nauczyć 
go czystości i regularnie z nim wychodzić. 
Czworonoga trzeba będzie systematycznie 
kąpać, a podłogi – odkurzać i myć. Dziec-
ko od początku powinno wiedzieć, że po 
własnym psie należy sprzątać nie tylko  
w domu, ale również w czasie spacerów. 
Bardzo zapracowana rodzina może po-
zwolić sobie na mało wymagającego, dłu-
gowiecznego żółwia albo przepiękne akwa-
rium.

Dzieci uwielbiają zwierzęta i odwrotnie, 
bo obie strony zawsze znajdują czas na 
wspólne zabawy. Dzieci bardzo lubią przy-
tulać się do ciepłych puchatych stworzeń; 
wspólne, regularne przebywanie na po-
wietrzu hartuje maluchy. Dziecko czuje, że 

Moje dzieci – gawęda młodej matki

Chcę mieć zwierzątko!

podopieczny traktuje je z miłością i ma do 
niego zaufanie. Zwierzęta (zwłaszcza psy) 
ułatwiają nawiązywanie kontaktów. Każde 
zwierzątko rozwija dziecięcą wrażliwość, 
pomaga rozładować napięcie, rozwija em-
patię. Dziecko staje się bardziej otwarte na 
innych ludzi, bardziej czułe, wrażliwe, roz-
wija przyrodnicze pasje, uczy się tolerancji. 
Gonitwy z psem, przytulanki z kotem i za-
bawy ze świnką morską będą 
później miłymi wspomnienia-
mi z dzieciństwa.

agata tomaszewska- 
-antoniewicz

KroniKa Parafialna
Dzieci ochrzczone w naszym kościele

W ostatnim czasie  
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Dziś o Indianach
Korespondencja z Kanady

Asfaltowa część drogi regional-
nej nr 167 biegnącej w kierun-

ku północno-wschodnim kończy się 
na istniejącej obecnie osadzie indiań-
skiej Mistissini. Jest ona całkowicie 
zamieszkała przez Indian z plemienia 
Cree. Stąd Indianie wyprawiali się na 
polowania: canoe, saniami, lub pieszo 
do terenów odległych nawet o kilkana-
ście godzin wędrówki. Trasy wodne,  
z racji nieprawdopodobnej liczby je-
zior, od dawna były wykorzystywane 
przez Indian, nie wspominając o samym 
jeziorze Mistissini, mającym ponad 
160 km długości i będącym najwięk-
szym naturalnym zbiornikiem wodnym  
w prowincji Quebec. Większość je-
zior połączona jest ze sobą gęstą siecią 
rzeczną. Jeziora i wzgórza morenowe 
wskazują na polodowcową genezę tych 
terenów. Jest to obszar tundry, rzadkich 
lasów świerkowych, gdzie pnie drzew 
nie przekraczają grubości 10 cm. Zie-
mię porastają miękkie różnokolorowe 
dywany porostów tzw. licheni (ang. li-
chens). 

Lichenie, które są połączeniem 
grzybów i bakterii, stanowią najbar-
dziej charakterystyczną roślinność 
tych ziem. Te niewielkie porosty bio-
rą udział w procesie fotosyntezy. Przy 
udziale promieni słonecznych pochła-
niają one dwutlenek węgla i zamienia-
ją go w tlen w trakcie krótkiego lata.  
W czasie zimy, gdy temperatura spada 
poniżej zera, porosty te nie obumierają, 
co poprawia jeszcze ich bilans gazów 
wydalanych do atmosfery. Wzrost ich 
jest jednak bardzo powolny. Jak opo-
wiadali mi tutejsi Indianie, odcisk po-
zostawiony w licheniu nawet po roku 
jest jeszcze wciąż widoczny. Wzrost 
kilkucentymetrowej gałązki może zająć 
nawet do siedemdziesięciu lat. 

W czasach, gdy nie docierał jeszcze 
tutaj transport lotniczy, tundra była 
prawie całkowicie bezludna. Wioski 
indiańskie koncentrowały się głównie 
wzdłuż Zatoki Hudsona, a tylko nie-
liczni Indianie zapuszczali się głębiej 
na stały ląd, aby zapolować na karibu 
czy łosia. Wraz z nadejściem Europej-
czyków zaczęto również polować na 
zwierzęta futerkowe, które następnie 

transportowano canoe z biegiem rzek 
do Zatoki Hudsona i odsprzedawano 
przybyszom z Europy. 

Miałem sposobność spędzenia kilku 
tygodni w tundrze, leżącej w północno-
-zachodniej części prowincji Quebec, 
po wschodniej stronie Zat. Hudsona. 
Ziemie te od dawna stanowią obszar 
zainteresowania ze strony rządu i firm 
prywatnych ze względu na bogactwa 
naturalne: złoto, diamenty, metale szla-
chetne. Te niedostępne dotąd tereny, 
stanowiące w większości obszar tun-
dry, zamieszkiwane są przez rdzennych 
mieszkańców Kanady, Indian z plemie-
nia Cree i Algoquin. 

W 1975 r. została zawarta Kon-
wencja James Bay (James Bay and 
Northern Quebec Agreement), która 
potwierdzała niezbywalne prawa do 
tych ziem ich rdzennych mieszkańców. 
Zasadniczym elementem tego porozu-
mienia było nadanie prawa do polowań  
i połowów ryb w zamian za wysokie od-
szkodowania za eksploatację zasobów 
naturalnych na terenach należących do 
Indian oraz Eskimosów (ang. Inuits). 
Na mocy Konwencji James Bay, która 
stała się przełomem w stosunkach mię-
dzy białymi osadnikami i rdzennymi 
mieszkańcami, za dzierżawione ziemie 
należące do tej pory do Indian, rząd 
zobowiązał się do wypłat rekompensat 
(fr. redevence), czyli usankcjonował 
prawnie możliwość ich wykorzystania 
dla innych celów niż tradycyjne z po-
żytkiem dla białych osadników. Sygnał 
do działania dał w końcu lat 60-tych 
Hydro–Quebec, który na obszarach 
należących do Indian zbudował jeden  
z największych na świecie kompleksów 
hydroenergetycznych. Za nim w ślad 
poszły kompanie górnicze i obszar po-
woli zaczął sie cywilizować. Transport 
ludzi i zaopatrzenia na tych bezludnych 
terenach nadal jednak odbywa się wy-
łącznie drogą lotniczą (hydroplany). 
Stąd, kiedy pierwszy mróz październi-
kowy ścina wody licznych tutejszych 
jezior, dowóz paliwa i zaopatrzenia do 
osad położonych na północy staje się 
skomplikowany, zależny od pogody,  
a przede wszystkim niebotycznie drogi. 

Sytuacja Indian na przestrzeni lat 

zmieniła się. Obecnie, zamiast sania-
mi czy canoe, na polowania Indianie 
mogą dolecieć stacjonującym w osa-
dzie Mistissini Twin Otterem, bądź 
jakimkolwiek innym hydroplanem lub 
helikopterem, należącym do kompanii 
górniczej eksploatującej na pobliskim 
terenie. Samolot stał się tutaj dla Indian 
środkiem transportu. Do innych przy-
wilejów Indian można zaliczyć stały 
zasiłek od rządu federalnego, zwolnie-
nie z płacenia podatku od dochodu czy 
niepłacenie podatku VAT od towarów 
i usług. Plemiona indiańskie uzyskują 
również zyski z kasyn, pól golfowych 
czy stacji benzynowych, będących na 
ich terenach.

Obecna sytuacja i przywileje Indian 
wzbudzają wiele kontrowersji. Dość 
wspomnieć, że jeden z największych 
montrealskich dzienników opublikował 
raporty dotyczące zarobków przywód-
ców grup autochtonów. W 2008/2009 r. 
otrzymywali oni 110 000 dolarów rocz-
nie zwolnionych z podatku, czyli więcej 
niż premierzy niektórych kanadyjskich 
prowincji (The Gazette 19/10/2010). 

Z drugiej jednak strony, nie można 
nie wspomnieć o zasługach Indian dla 
kultury Białych. Uprawa ziemniaków, 
kukurydzy, tytoniu czy nawet pomi-
dorów pochodzi z kultury indiańskiej, 
a do słownika Białych na stałe weszły 
takie wyrazy, jak mokasyny, anorak, 
canoe czy tobogan. 

Indianie, którzy na co dzień pomaga-
li mi w mojej pracy, odkryli przede mną 
tajniki polowania na łosia, opowiedzieli 
o tropieniu śladów reniferów, niedźwie-
dzi czy wilków. Wieczorami po pracy 
dzieliliśmy się własnymi doświadcze-
niami, opowiadaliśmy sobie o naszych 
tradycjach, korzeniach i wartościach. 

W artykule wykorzystałem następu-
jące źródła: 
http://www.saskschools.ca/~gregory/ 
arctic/Aplants3.html
http://www.virtualmuseum.ca/Exhi-
bitions/nunavik/f-nunavik-0101.html
the Gazette
Matthew Swallow: informa-
cja własna

RAfAŁ zAWAdzKi
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Niedziela 26 czerwca, godzina 
10.00. Mimo dość wczesnej pory, 
co bardziej niecierpliwi już spie-
szyli pod Kościół. Wydawać by się 
mogło, że niektórzy nie widzieli 
się od dawna, a rok szkolny skoń-
czył się ledwie kilka dni wcześniej. 
Ale przecież wspólna podróż au-
tokarem to też wielka atrakcja!  
Z każdą sekundą tłum się powięk-
szał, bagażnik zapełniał się wy-
ładowanymi po brzegi walizami  
i plecakami. Ci, którzy zjawili się 
przed kościołem tuż przed mszą 
św. o 11, przekonali się, że wszyst-
kie najlepsze miejsca w autoka-
rze są już zarezerwowane. Czy jest 
jeszcze ktoś, kto nie domyśla się  
o czym mamy zamiar pisać? 
Oczywiście o kolejnym obozie pa-
rafialnym, który odbył się tradycyj-
nie w ukochanej przez wszystkich 
(może poza ks. Pawłem) Pyzówce. 

NIEDZIELA – WYJAZD
Witajcie wakacje!

Tuż po mszy odbyło się wielkie ści-
skanie rodziców i przyjaciół zostających 
w Komorowie, a potem wyczytywani 
przez s. Joannę zajmowali miejsca w au-
tokarze. Jeszcze tylko machanie ręką na 
pożegnanie, otarcie kilku łez przez obo-
zowych debiutantów, no i zaczęło się…

„A ile masz par butów?” – właśnie od 
tych słów rozpoczęła się pierwsza dysku-
sja, którą w pewnym momencie gwał-
townie przerwała szóstka najstarszych 
dziewczyn siedzących z tyłu. „Chcemy 
kleryka!” – wołały. Kleryk Piotr nie 
mógł odmówić błaganiom i po minucie 
grzecznie siedział obok nich, ucinając 
sobie pogawędkę z „seniorkami”.

Podróż przebiegła bez najmniejszych 
problemów. W końcu ksiądz Paweł to 

wspaniały organizator wyjazdów dla 
młodzieży! Gdy dojechaliśmy na miej-
sce, wszyscy odetchnęli z ulgą – Pyzów-
ka! Wakacje! Później odbyła się seria te-
lefonów do (już stęsknionych) rodziców. 
Podzieliliśmy się na pokoje i zaczęliśmy 
rozpakowywać swoje klamoty.

Podczas wieczornego apelu ksiądz 
Paweł przedstawił nam zasady obowią-
zujące podczas tegorocznego obozu. 

– Po pierwsze – zaczął ksiądz – w tym 
roku każdy kładzie się spać, kiedy ma na 
to ochotę.

Nie da się opisać naszego zasko-
czenia i ogromnej radości uczest-
ników na tę wieść. Od razu zaczęli-
śmy snuć plany, na co poświęcimy 
noc – bo z pewnością nie na sen J. 
Zostaliśmy jednak poinformowani  
o ciszy nocnej, która rozpoczynała się 
o 22. W ośrodku nie byliśmy sami, więc 
musieliśmy uszanować innych miesz-
kańców. A byli nimi podopieczni księ-
dza Andrzeja Szymańskiego, którzy 
przyjechali z nim do Pyzówki z Zalesia 
Górnego.

Kolejną nowością była stosunkowo 
późna pora śniadania – w tym roku za-
czynało się o godzinie 8.30. Oznaczało 
to, że każdej nocy można było przespać 
się chociaż przez 2 godziny. Ksiądz ogło-
sił również codzienne wieczory filmowe 

– w salce pingpongowej każdy chętny 
mógł obejrzeć „Władcę Pierścieni” lub 
„Transformersów”. 

To były naprawdę rewolucyjne zmia-
ny w obozowych zasadach!

PONIEDZIAŁEK – 
PODCHODY
Dzień integracji

Już na kilka dni przed wyjazdem na-
sza dziewięcioosobowa grupa „senio-
rek” wiedziała, że mamy przed sobą nie-
zwykłą, zleconą przez Siostrę Joannę, 
misję – zorganizowanie wieczoru zapo-
znawczego dla uczestników obozu. Nie 
da się ukryć, że miałyśmy pewne obawy, 
czy uda się nam przygotować coś, co 
spodoba się wszystkim. Łyk świeżego, 
górskiego powietrza sprawił, że wkrótce 
po przyjeździe wpadłyśmy na pomysł – 
GRA TERENOWA!!!

I tak, podczas gdy pozostali obozowi-
cze grali w karty, szaleli z piłką na bo-
isku, rozwiązywali krzyżówki lub gawę-
dzili z klerykami, nasz team zajmował 
się przygotowywaniem czterech różnych 
tras. Wymagało to sporo wysiłku i in-
wencji, żeby każda z nich była nie tylko 
ciekawa, ale też dostosowana do wieku  
i możliwości różnych uczestników.

Kiedy już wszystko było gotowe, 

Wakacyjny wyjazd parafialny
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podzieliłyśmy zawodników na cztery 
grupy. Każda z nich pozostawała pod 
czujną opieką księdza lub jednego  
z kleryków (siostra Joanna regenerowa-
ła siły w samotności).

Drużyny ruszyły w teren, szukając 
miejsc z ukrytymi zadaniami. Mogłoby 
się wydawać, że na tym etapie nic nas, 
organizatorek zabawy, już nie zaskoczy. 
Nic bardziej mylnego! W pewnym mo-
mencie okazało się, że stóg siana, pod 
którym ukryta była kartka z poleceniem, 
po prostu zniknął… Całą grę niezwykle 
urozmaiciła nam też mała miejscowa 
dziewczynka, która z nudów tropiła nas 
podczas przygotowań, a potem zabra-
ła część pozostawionych zadań. Kiedy 
uczestnicy docierali na miejsce, nie było 
dla nich żadnej wiadomości. W takich 
chwilach ratowała nas niezawodna pa-
mięć J i ustnie przekazywałyśmy treść 
zagadek. 

Chyba największą frajdę sprawiło 
uczestnikom rozwiązywanie zaszyfro-
wanych łamigłówek (nie ukrywam, że 
ich przygotowanie nam też dało dużo 
przyjemności).

Ku naszej wielkiej radości, wszyst-
kim grupom udało się z sukcesem po-
konać trasy. Wieczorem, po mszy św. 
i kolacji, podczas apelu pod krzyżem 
każda z ekip została nagrodzona ła-

kociami. Wydawałoby się, że potem 
wszyscy powinni objeść się słodycza-
mi, umyć ząbki i grzecznie położyć się 
spać, a tymczasem emocje musiały 
znaleźć ujście przy stole bilardowym  
i na placu zabaw. 

WTOREK –  BENEDYKTYNI
Tajemnice Opactwa

Wtorek był pierwszym dniem, pod-
czas którego zostawiliśmy Pyzówkę  
i ruszyliśmy w trasę. 

Po nieprzespanej nocy nikt nie miał 
na nic siły, dlatego też po kilkunastu 
minutach w autokarze zapadła idealna 
cisza –  wszyscy obozowicze udali się do 
krainy snu. Niestety nie uszło to uwagi 
naszych fotografów, którzy z uśmie-
chem na ustach nieustannie pstrykali 
kompromitujące zdjęcia niewyspanym 
(rasowy fotograf nigdy nie przegapi oka-
zji zrobienia zdjęcia –  nawet, gdy jest 
bardzo zmęczony). Po kilku godzinach 
dotarliśmy do celu, którym było Opac-
two Benedyktynów w Tyńcu –  pierwsze 
opactwo w Polsce. Myśleliśmy, że czeka 
nas typowe zwiedzanie, lecz okazało się, 
że będziemy uczestniczyć w specjalnych 
warsztatach. Mieliśmy okazję poznać 
genealogię polskich zakonów, zwiedzić 
kościół oraz krużganki. Nawet najbar-

dziej zaspani ożywili się, kiedy bracia 
benedyktyni ogłosili, że przygotowali 
dla nas specjalnie zadanie – grę. Była 
ona bardzo interesująca, ale zupełnie 
odbiegała od naszej poniedziałko-
wej zabawy! Podzielono nas na grupy  
i rozdano kartki z obrazkami. Widnia-
ły na nich elementy budowy opactwa, 
które musieliśmy znaleźć, a następnie 
dokładnie opisać ich położenie. Za-
daniem dodatkowym, dla ambitnych, 
było… napisanie wiersza o Tyńcu.  
W jednej sekundzie 34 osoby rozbiegły 
się, słychać było tylko krzyki „CHODŹ-
CIE TUTAJ! ZNALAZŁEM!”. Po 30 
minutach oddaliśmy nasze wypociny  
i oczekując na wyniki zrobiliśmy sobie 
wspólne zdjęcie z ks. Leonem Knabi-
tem, który niegdyś prowadził w naszej 
parafii rekolekcje. Po sprawdzeniu 
prac, analizie i interpretacji naszych 
wierszy, ogłoszono werdykt. Okaza-
ło się, że jednogłośnie pierwsze miej-
sce zdobyła grupa KTMDMD – czyli  
6 dziewczyn z pokoju 15. 

Gdy wróciliśmy do Pyzówki, nadszedł 
czas wygłupów w pokojach oraz kolej-
nych partyjek makao z mistrzami tejże 
gry, kl. Kamilem, Marcinem, a także 
Piotrem. 

Byłybyśmy zapomniały o rzeczy 
najważniejszej! Podczas zwiedzania  
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kościoła nasz przewodnik – brat Woj-
ciech – zaśpiewał dla nas chorał grego-
riański. Ta pieśń w tym niesamowitym 
wykonaniu jeszcze długo rozbrzmiewała 
w naszych uszach.

ŚRODA –  PSZCZYNA
Pszczyna w deszczu skąpana

Dzień nie zaczął się zbyt dobrze 
–  przez całą drogę patrzyliśmy z po-
wątpiewaniem na burzę za oknami 
autokaru. Tym razem mieliśmy je-
chać do zamku w Pszczynie, a przy 
okazji zwiedzić tamtejszy park. Ku 
uciesze śpiących trasa zajęła nam  
4 godziny! Pan kierowca dzielnie walczył 
z niesprzyjającą pogodą i kiepskimi ru-
chem drogowym. Akurat na czas pobytu 
na dziedzińcu zamku pogoda poprawiła 
się, lecz nie na długo. Gdy tylko weszli-
śmy do muzeum, deszcz znów o sobie 
przypomniał. Niektórym tak bardzo 
podobała się atmosfera i malowidła, że 
aż mdleli z wrażenia ;)). Parku – z wia-
domych powodów – nie zwiedzaliśmy, 
głodni od razu wróciliśmy do Pyzówki. 
Na szczęście droga powrotna trwała już 
o wiele krócej.

Wieczorem świętowaliśmy ważną 
uroczystość – bo imieniny księdza Paw-
ła oraz kleryka Piotra, a także naszego  

ulubieńca, Piotrka. Oczywiście nie obyło 
się bez snikersów. 

Dodatkiem do tego dnia był fakt, że 
już następnego dnia miała zostawić nas 
grupa z Zalesia. Kto tylko chciał wyko-
rzystał ten dzień, by móc porozmawiać 
z ks. Andrzejem i powspominać stare 
dobre pyzówkowe czasy.

CZWARTEK –  KALWARIA
Śladami Błogosławionego 
Jana Pawła II

Tym razem ksiądz Paweł zabrał nas do 
Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego, które 
znajduje się w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Pani przewodnik na wielkiej makiecie 
pokazała nam trasę drogi krzyżowej  
i opisała, co znajduje się w poszczegól-
nych kapliczkach i stacjach. Opowie-
działa również o Błogosławionym Janie 
Pawle II, który wielokrotnie modlił się 
chodząc ścieżkami tejże drogi, a na-
stępnie pokazała nam zdjęcia wiernych  
i poszczególnych kaplic. Niestety nie 
mieliśmy dość czasu, żeby osobiście 
przejść trasę drogi krzyżowej, ale cie-
kawa opowieść podziałała na naszą wy-
obraźnię. Atmosfera tego miejsca jest 
wyjątkowa, nic dziwnego, że Błogosła-
wiony Jan Paweł II lubił tu wracać.

Tego dnia najważniejsza była dla nas 

modlitwa i msza św. przed Obrazem 
Matki Boskiej Kalwaryjskiej. 

PIĄTEK – KRUPÓWKI
Tradycja – rzecz święta

Można powiedzieć, że był to upra-
gniony dzień. Przez całą noc dało się 
słyszeć uderzające o stół bile, lecz  
o godzinie 4 nad ranem ks. Paweł po-
stanowił uciszyć zapaleńców. Czas po 
śniadaniu umownie nazwano czasem 
wolnym, który spożytkowaliśmy na 
grę w karty i upragniony sen. Po po-
łudniu mieliśmy udać się już na ostat-
nią wycieczkę. Zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią księdza pojechaliśmy do 
Zakopanego. Ta podróż, no cóż… 
pogodna nie była, więc krupówko-
we szaleństwo spędziliśmy w ucieczce 
przed deszczem. Schron udało się zna-
leźć w KFC bądź na poczcie. Zmarz-
nięci wróciliśmy do ośrodka i ubrani  
w kilka warstw koszulek, swetrów  
i bluz udaliśmy się na mszę w kościele. 
Na ostatnim wieczornym apelu – któ-
ry niestety odmówiliśmy w sali, a nie 
pod krzyżem, ksiądz poinformował 
wszystkich, że za 30 minut przejdzie po 
pokojach i oczekuje, że nasze walizki 
będą zapakowane i zamknięte. Jednak 
gdy apel się skończył, przez 30 minut  
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Współcześnie przywiązujemy 
małe znaczenie do symboli, nawet 
w przestrzeni wyjątkowo symboliką 
nasyconej, jaką jest (lub powinien 
być) kościół. Przez większość ist-
nienia chrześcijaństwa było jednak 
zupełnie inaczej. Dość powszechna 
jest opinia, że w średniowieczu zna-
czenie symboliczne przypisywano 
niemal wszystkiemu. Ale od kiedy 
i czy naprawdę tak wielu rzeczom?

W poniższym tekście chciałbym 
skupić się na drobnym wątku spo-
śród olbrzymiego tematu symbo-
liki dekoracji kościoła. Ożywione 
dyskusje wzbudza wśród badaczy 
kwestia znaczenia przedstawień na 
mozaikach podłogowych kościołów 
późnoantycznych. Omawiane czasy  
(IV–VI w.) to z jednej strony 
ostatnie chwile i dzieła cywilizacji 
starożytnej, z drugiej zaś – pierw-
szy okres, w którym Kościół został 
oficjalnie uznany przez Imperium 
Rzymskie, co owocowało wielkim 
rozkwitem sztuki chrześcijańskiej. 

W późnej starożytności mozaiki 
stosowano powszechnie. Budynki 
kościelne nie były tu wyjątkiem. 
Nie ma wątpliwości, że przedsta-
wienia na ścianach kościołów miały 
chrześcijańskie znaczenie symbo-
liczne. Najsłynniejszych przykła-
dów dostarcza tutaj Rawenna,  
w której kościołach zachowały się 
prawie kompletne zespoły mozaik 
z tego okresu (zdecydowanie god-
ne osobnego artykułu). Sprawa nie 
jest już jednak prosta, jeśli chodzi 
o mozaiki na posadzkach, których 

większość stanowią tzw. mozaiki 
dywanowe, składające się z kom-
pozycji geometrycznych lub roślin-
nych. Zwłaszcza, że nie dysponuje-
my na ten temat właściwie żadny-
mi świadectwami źródeł pisanych  
i koncepcje opierają się na mate-
riale archeologicznym.

Kwestii tej wiele uwagi poświę-
cili badacze kościołów Bliskiego 
Wschodu, wówczas jednego z naj-
ważniejszych regionów chrześci-
jańskich, gdzie mozaiki przetrwały 
właściwie wyłącznie na posadz-
kach. Niektórzy z nich doszli do 
ciekawych wniosków, które warte 
są przedstawienia.

Do stosowania w mozaikach 
schematycznych wzorów prowadzi-
ły, nakładane przez normy prawne, 
ograniczenia w tematyce dekora-
cji kościołów. Często je jednakże 
ignorowano, czego dowodem mają 
być mozaiki z krzyżami, wykonywa-
ne pomimo zakazu takich przed-
stawień z 427 r.1 W ten sposób 
1. Zob. J. M. Spieser, Sztuka cesarska i sztuka 
chrześcijańska, jedność i zróżnicowanie 
[w:] Świat Bizancjum, t. I: Cesarstwo 

Mozaika – symbol czy ozdoba?

Gerasa (Jordania). Mozaiki z dwiema ku-
ropatwami i zającem jedzącym winogro-
na – na następnej stronie
(za: M. Piccirillo, The mosaics of Jordan, 
Amman 2008, s. 296).

obozowicze wciąż stali w sali i robili 
sobie wspólne zdjęcia. Kiedy Księdzu 
udało się ruszyć z inspekcją sprawdza-
jącą, wiadomo było, że spakują się tylko 
nieliczni. W końcu mieliśmy przed sobą 
długą noc! Po wstępnych oględzinach 
pokojów, grupa ministrantów jak zwy-
kle ruszyła oglądać filmy, reszta zaś spo-
żytkowała czas siedząc w pokoju nr 15  
i korzystając z laptopa księdza Pio-
tra. Ciszy nocnej nie było… ale proszę  
o tym głośno nie wspominać !

SOBOTA – POWRÓT
Mamo, tato – wracam do domu!

Wszystko kiedyś ma swój kres… Nasz 
obóz niestety też dobiegł końca. Od rana 
robiliśmy kolejne inspekcje pokojów 
w poszukiwaniu zagubionych rzeczy. 
Co dziwne, za każdym razem udawało 
się coś znaleźć. Aparaty fotograficzne  

puchły od niezliczonych zdjęć – co chwi-
la formowała się jakaś grupa, która 
chciała być uwieczniona na tle górskiego 
krajobrazu. 

Siostra Joanna jak prawdziwy inspek-
tor sanepidu sprawdziła, czy pozostawi-
liśmy po sobie należyty porządek, aby 
gospodyni, pani Zosia, nie miała dużo 
pracy przy sprzątaniu ośrodka. 

Z żalem pożegnaliśmy niezrów-
nane panie kucharki, które codzien-
nie przygotowywały dla nas pysz-
ne jedzenie w nieprzebranej ilości.  
W podziękowaniu podarowaliśmy im 
książkę pt. „Kuchnia klasztorna”, ale 
szczerze mówiąc sądzimy, że panie ku-
charki mogłyby napisać równie dobrą 
książkę. 

Również nas czekała niespodzian-
ka. Rano, po mszy świętej odprawionej  
w ośrodku, ksiądz Paweł podziękował 
nam za wspólnie spędzony czas i każde-

mu wręczył pamiątkową książkę. 
Punktualnie o godzinie 10 ruszyli-

śmy w drogę. Nieprzespana noc dała  
o sobie znać i ponad połowa uczestni-
ków obozu od razu zapadła w drzemkę, 
ale po kilku godzinach bus tętnił życiem. 
Nie zabrakło śmiechów, rozmów, licz-
nych zdjęć – chcieliśmy jak najlepiej 
wykorzystać ostatnie chwile spędzone 
w tak licznym gronie. Kiedy dojecha-
liśmy do Komorowa było nam trochę 
smutno, ale pocieszaliśmy się myślą –  
PYZÓWKO! WRÓCIMY ZA ROK!

KAROLinA dAnEcKA i MAGdALEnA 
WiERnicKA
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często jest interpretowany przepis 
zachowany w Kodeksie Justyniana, 
zabraniający przedstawiania wize-
runku Chrystusa na ziemi.2 Tolero-
wane były motywy geometryczne, 
rośliny, zwierzęta, sceny rodzajowe 
– i takie właśnie obrazy zachowały 
się na kościelnych posadzkach. 

Interpretacją dość częstą, pro-
stą i prawdopodobną jest, że w ten 
sposób ukazywano raj.3 Interesu-
jąca jest także koncepcja, według 
której przedstawienia zwierząt  
w idyllicznej scenerii są formą pie-
śni wielbiącej Boga – pasterza, na 
co wskazywać ma występowanie 
tego motywu w utworach literac-
kich, tworzonych w tym czasie na 
terenie Syrii i Palestyny.4 

W świecie chrześcijańskiej sym-
boliki właściwie każde zwierzę 
miało jakieś znaczenie symbo-
liczne. Przy takim założeniu trud-
no twierdzić, że dobór zwierząt 
na mozaikach był przypadkowy. 
Dobrym przykładem idącej w tę 
stronę interpretacji jest analiza 
przedstawienia zamkniętej w klat-
ce kuropatwy na posadzce kaplicy.5 
Obok klatki stoi druga kuropatwa, 
która miała śpiewem podstępnie 
zwabić uwięzioną, co koresponduje  
z utrwalonym łączeniem kuropatwy  

Wschodniorzymskie 330–641, red. C. Morrisson, 
przeł. A. Graboń, Kraków 2007, s. 323–349. 
2. The Justinian Code from the Corpus Juris 
Civilis, tłum. S. Parsons Scott, http://www.
freewebs.com/vitaphone1/history/justinianc.
html, 7 VII 2011, [księga] I, [tytuł] VIII.
3. E. Kitzinger, Israeli Mosaics of the Byzantine 
Period, Milano 1965, s. 10.
4. L. Heiser, Mosaike und Hymnen.  Frühes 
Christentum in Syrien und Palästina, 
Schriftenreihe des Patristischen Zentrums 
Koinonia – Oriens, XLVIII, St. Ottilien 1999, 
s. 287.
5. Tamże, s. 462.

Hippos (Izrael). Ryby na mozaice koło ołtarza (za: Hippos – Sussita. Sixth Season of 
Excavations (July 2005), red. A. Segal, Haifa 2005, fig. 48).

MELchiOR jAKubOWSKi

z szatanem.6 Obraz ten miał służyć 
jako przestroga dla wiernych, aby 
unikali szatańskich pokus. Obok 
znajduje się także charakterystycz-
ny wizerunek zająca jedzącego wi-
nogrona, co miało symbolizować 
„katechumenów lub pogan pozna-
jących zasady wiary”.7 Przedsta-
wionym powyżej interpretacjom 
można jednak zarzucić, że są opar-
te na dość wątłych podstawach  
i nieraz chyba zbyt daleko idące. 

Niektórzy twierdzą więc, że mo-
zaiki posadzek były jedynie od-
zwierciedleniem rzeczywistości  
i nie niosły ze sobą żadnych głęb-
szych treści. Przedstawienia ryb  
i rybich łusek mogą być po prostu 
nawiązaniem do bliskości morza, 
jeziora czy rzeki, ale równocześnie 
ryba to przecież jeden z najbar-
dziej znanych i wręcz oczywistych 
symboli chrześcijańskich. Zatem, 
wobec braku dowodów, spór wyda-
je się być niemożliwy do rozstrzy-
gnięcia.

Mnie osobiście najsensowniejszy 
wydaje się model, według którego 
mozaiki powstawały z przyczyn es-
tetycznych, „tylko” dla dekoracji,  
a ewentualnie tematyką starano się 
je powiązać z przestrzenią, w któ-
rej je umieszczano. Do kościołów 
mogły być zatem wybierane przed-
stawienia, które da się powiązać 

6. S. Kobielus, Bestiarium Chrześcijańskie. 
Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność 
i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 176-179. 
Spośród autorów chrześcijańskich odwołuje się 
on przed wszystkim do Chromacjusza z Akwilei, 
Ambrożego, Hieronima i Augustyna.
7. Tamże, s. 348.

z chrześcijaństwem, jednak nie-
koniecznie taki był główny motyw 
ich twórców. Mozaiki stosowano 
powszechnie, oczywiste więc było 
użycie ich do dekoracji kościoła. 
Możliwe jest wprawdzie, że przed-
stawiano po prostu dowolnie do-
brane motywy. Bardziej prawdopo-
dobne wydaje mi się jednak, że nie 
był to wybór przypadkowy. Musia-
ła być jakaś przyczyna, dla której  
w dekoracji umieszczano właśnie te 
zwierzęta czy rośliny. Nie widzę dla 
tego lepszego wytłumaczenia niż 
to, że miały one konkretne znacze-
nie symboliczne, prawdopodobnie 
chrześcijańskie.

Zaprezentowane zagadnienie 
nie przynosi zbyt wielu konkretów 
czy konkluzji. Jednak opisując ten 
wątek chciałem podkreślić znacze-
nie, jakie niegdyś przypisywano 
(nie tylko w wyobraźni badaczy) 
symbolicznym treściom najmniej-
szych nawet detali. Warto się zasta-
nowić nad utraconym bogactwem, 
jakim była powszechnie stosowana 
i zrozumiała dla wiernych symboli-
ka. Czy dziś ktokolwiek umieściłby 
na posadzce i poświęciłby uwagę 
przesłaniu medalionu z dwiema 
kuropatwami?
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„Dwóch psychologów stoi na przy-
stanku tramwajowym: 
– O, jedzie dwunastka. 
– Chcesz o tym porozmawiać?”

Tak, tak się tylko wydaje i tak się żar-
tuje o psychologach. W końcu żartować 
można na każdy temat. Ale nie trzeba 
się martwić o to, o czym można rozma-
wiać z psychologiem. Psychoanaliza to 
nie jest jego główne zadanie. 

Czym jest sama psychologia? No 
oczywiście, że nauką i do tego bar-
dzo ciekawą. No cóż, większość  
z nas (kieruję te słowa do młodzie-
ży) ma raczej sceptyczne nastawie-
nie, do kolejnego miliona książek  
i wyciągania z nich jakiejś użytecznej 
wiedzy. Co ciekawe, przecież to, co 
stwierdzają psychologowie, jest w su-
mie mało naukowe – przecież chodzi 
o myśli i uczucia, setki pytań „kim je-
stem”, „dlaczego tak działam”. 

„Mam nadzieję, że nie będziesz 
mnie psychoanalizować”

Zacznijmy od początku – nazwa psy-
chologia pochodzi z języka greckiego 
– psyche – „umysł”, – logia – „nauka”. 
Po złożeniu – nauka o umyśle. A czym 
jest umysł? Właśnie tym się psycholo-
gowie zajmują – odpowiedzi jest wie-
le, a każda po części prawdziwa. Od 
zarania dziejów ludzi interesował ich 
umysł oraz to, co się z nimi samymi 
dzieje, jednak psychologię traktowano 
jako dziedzinę filozofii. Termin, które-
go dzisiaj używamy dla określenia tej 
nauki, pojawił się dopiero w XVI wie-
ku, a gromadzenie wiedzy dotyczącej 
naszej duchowej sfery rozpoczęło się 
około 300 lat później. Wtedy to właśnie 
pojawił się ogrom osiągnięć psycholo-
gicznych, mnóstwo idei.

Trudno w sumie mówić o historii 
psychologii, to tak, jakby mówiło się 
o historii umysłu, jednak wszystkie 
koncepcje Skinera, Freuda i innych 

stanowią jedynie dowód na to, że psy-
chologia to nauka, która ma swoją prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość.

A jak się do tego ma religia  
i wiara?

Ktoś kiedyś mi powiedział, że jeże-
li chodzi o tę sprawę – trzeba uważać. 
Będąc psychologiem, zagłębiając się  
w świat umysłu, można zapomnieć  
o Bogu. Jednak myślę, że zgubić dro-
gę do Jezusa można także w wielu in-
nych przypadkach. Sami psychologo-
wie ostrzegają przed potęgą tej nauki. 
William Kirk Kilpatrick („Psycholo-
giczne uwodzenie”), a także Paul Vitz 
(„Psychologia jako religia”) dochodzą 
do wniosku, że badanie umysłu przy-
niesie pozytywne skutki wtedy, gdy 
nie będziemy próbować regulować 
spraw duchowych. Można powtó-
rzyć znaną nam maksymę – wszystko  
w umiarze!

Przypomina mi się postawa Zygmun-
ta Freuda (twórcy psychoanalizy), któ-
ry miał nadzieję, że miejsce religii zaj-
mie psychoanaliza. Myślę, że nie trzeba 
aż tak drastycznych środków, a wszyst-
ko może ze sobą współgrać. W końcu 
jeśli duchowni chcą pomagać ludziom 
w potrzebie, muszą się trochę znać na 
działaniu umysłu. 

Po prostu, po co?
Jakie są cele psychologii? Tak po-

krótce: opisywanie, wyjaśnianie, kiero-
wanie tym, co się dzieje i przewidywa-
nie tego, co się zdarzy (proszę nie my-
lić z horoskopami, które reprezentują 
pseudopsychologię!)

Czy warto być psychologiem? To 
nie jest odpowiednie pytanie, każ-
da nasza decyzja, czy dotycząca za-
wodu, czy zainteresowań, powinna 
być tylko i tylko naszym wyborem. 
W każdej rzeczy możemy zna-
leźć coś ciekawego (o zgrozo nawet  
w matematyce) i każdą pasję możemy 
pielęgnować i rozwijać. W psychologii 

nie chodzi tylko o pomoc innym, ale  
o zrozumienie siebie, kształcenie swo-
jego ja i poznawanie świata.

Lecz postawmy pytanie „Czy psy-
chologia to rzeczywiście nauka?” Prze-
cież umysł ludzki jest tak skompliko-
wany, a każdy człowiek tak wyjątkowy, 
że dziwne byłoby tworzyć jedną wielką 
zasadę, która określałaby nas wszyst-
kich. I tych zasad też nie ma, nie można 
zapominać, że oprócz wgłębiania się 
w naszą psychikę (przyczyny poczy-
nań) trzeba patrzeć też na zewnętrzne 
procesy (zachowanie, skutki). Nikt nie 
powiedział, że gdy pójdziesz do kina to  
z takiej i siakiej przyczyny, i że zro-
bisz to i to. Określono podstawy (roz-
wój umysłu dziecięcego, nastoletniego,  
itd.), a psychologia wciąż określa in-
dywidualność każdego z nas i stara się 
dostrzec to, co jest niewidzialne.

Więcej niż myślisz
A teraz kolejne – myślę, że chyba 

najbardziej istotne pytanie – czy psy-
chologia w ogóle istnieje, czy można 
powiedzieć  „uczę się o duszy”? Tak, 
tak, tak. Psychologia to my, psycho-
logia jest w nas – i chodzi właśnie  
o zrozumienie swojego „ja”, odpowie-
dzi na pytanie „kim jestem i co znaczę”. 
I nie trzeba zagłębiać się w podręczni-
ki mądrych badaczy by to wszystko 
odkryć, wystarczy po prostu popraco-
wać ze sobą, dostrzeżec te zależności  
i procesy, które dzieją się w nas za każ-
dym razem, gdy podejmujemy jakąś 
decyzję i dochodzimy do 
pewnego wniosku. 

Jedyna w swoim rodzaju

KAROLinA dAnEcKA
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Teatr i film to od paru już lat 
moje wielkie pasje. Lubię cho-
dzić do teatru na różne spektakle, 
lubię sama grać w przedstawie-
niach; oglądanie filmów, czasem 
tych samych po wiele razy, to moja 
ulubiona rozrywka. Kiedy byłam 
młodsza, fascynowały mnie róż-
ne aktorki, np. Małgorzata Ko-
żuchowska, Julia Roberts, Meg 
Ryan i Cameron Diaz. Jednak 
teraz, od jakichś trzech lat, mam 
jedną idolkę, która, jak sądzę, po-
zostanie dla mnie wzorem już na 
zawsze.

Jest to zdobywczyni dwóch Osca-
rów (nominowana do tej nagrody 
aż piętnaście razy, co jest rekor-
dem wśród aktorów), sześciu Zło-
tych Globów, jednej Złotej Palmy, 
jednego Srebrnego Niedźwiedzia, 
jednej Bafty i wielu innych nagród. 
W tym roku odebrała również statu-
etkę Marka Aureliusza za całokształt 
pracy artystycznej. Przez dwadzie-
ścia lat zagrała w ponad 40 filmach, 
w których wcielała się zarówno w role 
współczesne, jak i kostiumowe, dra-
matyczne, komediowe. Grała robot-
nice, arystokratki, kobiety interesu, 
zaniedbane, zmęczone życiem matki, 
kochanki i gwiazdy estrady. Występo-
wała w melodramatach, komediach 

Ideał jest tylko jeden
i filmach przygodowych. Wielokrot-
nie zaskakiwała widzów, np. w filmie 
„Mamma Mia”, w którym skakała na 
łóżku i robiła szpagat (mimo skoń-
czonych 60 lat!), śpiewając piosenkę 
„Dancing Queen”(ujawniła w tym fil-
mie swój talent muzyczny). 

Pewnie zadacie sobie pytanie: kto 
to może być? To oczywiście niepo-
wtarzalna, jedyna w swoim rodzaju, 
wspaniała i najwybitniejsza, zdaniem 
wielu autorytetów, aktorka naszych 
czasów, Meryl Streep.

Meryl urodziła się 22 czerwca 1949 
roku w stanie New Jersey (USA). 
Swoją karierę zaczynała jako nasto-
latka ucząc się śpiewu. Brała udział 
we wszystkich szkolnych przedstawie-
niach, co zachęciło ją do rozpoczęcia 
nauki aktorstwa. Dostała się do pre-
stiżowego Vassar College, a potem 
na wydział dramaturgiczny Uniwer-
sytetu Yale. Swoją pierwszą rolę za-
grała w Yale Repertory Theater. Póź-
niej przeniosła się do Nowego Jorku, 
gdzie w świat teatru wprowadził ją 
Joe Popp. 

Pierwsze sukcesy odnosiła na de-
skach Public Theatre. Występ w sztu-
ce „27 Wagons Full of Cotton”, we-
dług Tennessee Williamsa, przyniósł 
jej nominację do nagrody Tony. Na-
tomiast na ekranie zagrała w 1977 r. 
w filmie „Julia” – Freda Zinnemanna 
i błyskawicznie zdobyła wtedy uzna-
nie publiczności i krytyków. 

Ta niesamowita aktorka pierw-
szą nominację do Oscara otrzymała 
(niespełna rok po debiucie!) za dru-
goplanową rolę w „Łowcy Jeleni”. 
Pierwszą statuetkę Oscara zdobyła za 
kontrowersyjną rolę w filmie „Spra-
wa Kramerów”, w którym zagrała 
żonę i  matkę odchodzącą od swych 
najbliższych. Kolejną nagrodę Ame-
rykańskiej Akademii Filmowej ode-
brała zaledwie dwa lata później za 
rolę w filmie „Wybór Zofii”. Wtedy 
otrzymywała średnio co dwa lata no-
minację do Oscara.

Zachwyt publiczności wzbudziły 
też melodramaty: „Kochanica Fran-
cuza”, „Pożegnanie z Afryką” Syd-
neya Pollacka, wg powieści Karen 
Blixen, w której partnerował jej Ro-
bert Redford i „Krzyk ciemności”. 
Kobiety, w które wcielała się Streep 
w latach 80., charakteryzowało dąże-
nie do niezależności, poszukiwanie 
miłości. Często też były one gorzko 
doświadczone przez los, ale mimo to 
nie poddawały się.

Później, pod koniec lat 80., Me-
ryl zaczęła grać inne role. Wystąpiła  
w kilku komediach, m.in. jako fana-
tyczka operacji plastycznych w „Ze 
śmiercią jej do twarzy” oraz w thril-
lerze „Dzika rzeka”, w którym, jako 
przykładna żona i matka, podczas 
wakacji walczyła z psychopatą. Na-
tomiast w melodramacie „Co się 
wydarzyło w Madison County” za-
grała matkę czwórki dzieci i żonę, 
która podczas nieobecności w domu 
jej najbliższych, zakochała się z wza-
jemnością w fotografie (grał go Clint 
Eastwood) prestiżowego czasopisma. 
Nie porzuciła jednak swej rodziny, 
choć to uczucie, będące wynikiem 
zaledwie czterodniowej znajomości, 
zaważyło na jej późniejszym życiu. Co 
ciekawe, tę miłosną historię swojej 
matki, która do końca była oddaną 
żoną, dzieci, już dorosłe, poznają do-
piero po jej śmierci.

Fenomen aktorski Meryl Streep po-
legał m.in. na tym, że dla roli potrafiła 
poświęcić i zrobić wszystko, np. do roli 
w „ Koncercie na 50 serc” nauczyła 
się grać na skrzypcach, za co została  
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wyróżniona nominacją do Oscara.
Pomimo tylu sukcesów jej życie 

osobiste nie było usłane różami. 
Jeszcze, gdy była w zespole Pappa, 
spotkała Johna Casale (zagrał m.in. 
w „Łowcach Jeleni”), w którym się  
z wzajemnością zakochała. Byli zarę-
czeni, planowali ślub, ale zdarzyło się 
coś strasznego. John zachorował na 
raka kości i niedługo potem zmarł… 
Dla Meryl był to wielki dramat i cios. 
Nie wiedziała, co ma robić, straciła 
kogoś, kogo kochała najbardziej na 
świecie. Przetrwać pomogła jej jedy-
nie praca.

Na szczęście los w końcu się do 
niej uśmiechnął i pod koniec lat 70. 
poznała Donalda Gummera, utalen-
towanego rzeźbiarza. To nie była, jak 
sama opowiada, miłość od pierwsze-
go wejrzenia. Zanim Streep poznała 
Donalda, wydawało jej się, że wszyst-
ko dobre się w jej życiu skończyło 
(była pogrążona w rozpaczy po śmier-
ci narzeczonego). Jednak on dosko-
nale rozumiał jej cierpienie, obojęt-
ność na przyszłość i udowodnił, że 
życie jest ciągle przed nią. Po dwóch 
latach znajomości wzięli ślub. Dziś są 
szczęśliwym małżeństwem z czwórką 
dorosłych już dzieci. 

Kariera i światowe uznanie nie 

zmieniły jej stosunku do życiowej 
roli żony i mamy. Kiedy dzieci były 
małe, łączyła macierzyństwo z ak-
torstwem. Meryl często jest pytana 
w wywiadach o sekret dobrego i dłu-
giego małżeństwa. Za każdym razem 
podkreśla: „Trzeba przede wszystkim 
łączyć sztukę słuchania ze sztuką 
negocjacji. Oprócz tego mieć dobrą 
wolę, gotowość do zmian. Nie ma 
gotowych map, drogowskazów, które 
pozwalają kierować życiem”. 

Wracając do jej kariery należy 
wspomnieć, że po krótkiej prze-
rwie powróciła na ekrany występem  
w „Adaptacji” (zdobyła Złoty Glob  
i nagrodę Bafta). Późniejszy rok 2003 
przyniósł jej kolejną wybitną rolę 
w „Godzinach”, za którą aktorka 
otrzymała Złoty Glob i prestiżową 
nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia  
w Berlinie.

W ostatnich latach wzbudzała za-
chwyt kreacjami w takich filmach, 
jak: „Diabeł ubiera się u Prady” 
(2006), gdzie zagrała wymagającą, 
oschłą, sławną redaktorkę pisma  
o modzie – Mirandę Presley; „Mam-
ma Mia” (2008) – tu wcieliła się  
w postać matki, do której przed ślu-
bem córki przyjeżdżają jej trzej po-
tencjalni ojcowie, a wszystko wzbo-

gaciły piosenki „Abby”, które genial-
nie śpiewała również Meryl i Pierce 
Brosnan; „Julie i Julia” (2009),  
w którym zagrała słynną amerykańską 
kucharkę. I w końcu, w 2010 r. brawu-
rowo wcieliła się w postać Jane Adler 
– kobiety, którą po 20 latach małżeń-
stwa zostawił mąż (grany przez Aleca 
Baldwina), z którym miała 4 dzieci  
i który próbuje ją ponownie odzy-
skać, gdy przy niej pojawia się przy-
stojny architekt (Steve Martin). 

Myślę, że po przeczytaniu tego ar-
tykułu już nikt nigdy nie będzie miał 
wątpliwości („Wątpliwość” to zresztą 
również tytuł jej kolejnego filmu), 
że Meryl Streep jest po prostu naj-
lepsza i najbardziej wszechstronna!  
I choć jest najwybitniejszą aktorką na-
szych czasów i ogólnoświatowej sławy 
gwiazdą, daleka jest od wszystkiego, 
co łączy się z typowo hollywoodzkim 
pojęciem gwiazdorstwa. Właśnie na 
tym polega jej niewątpliwy fenomen. 
Choć jest genialną i nietuzinkową 
gwiazdą, nigdy nie wywołała żadnego 
skandalu! Dla mnie jest ona wzorem 
do naśladowania i chciałabym kiedyś 
osiągnąć przynajmniej połowę tego, 
co ona.

WEROniKA WiERzbOWSKA

W dniach 14. I 21. maja 2011r. 
w Katolickim Zespole Edukacyj-
nym im. Ks. Piotra Skargi w War-
szawie odbyły się  eliminacje oraz 
finałowe przesłuchania uczest-
ników Konkursu Recytatorskie-
go Polskiej Poezji Patriotycznej  
„Witaj, majowa jutrzenko…”. 

To już VIII edycja konkursu or-
ganizowanego dla uczczenia Święta 
Konstytucji Trzeciego Maja przez 
Centrum Edukacyjne Archidiecezji 
Warszawskiej  i gospodarzy, czyli 
Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. 
P. Skargi.  W konkursie wzięli udział 
uczniowie szkół stołecznych i ma-
zowieckich. Uczestnicy występowali 
w czterech kategoriach wiekowych: 
szkoły podstawowe klasy I – III,  
szkoły podstawowe klasy IV – VI, 

Sukces Weroniki
gimnazjaliści oraz licealiści. Naszą 
szkołę, Gimnazjum im. M. Dąbrow-
skiej w Komorowie reprezentowa-
ła Weronika Wierzbowska  z klasy 
IIa gimnazjum.

W kategorii gimnazjum do finału 
zakwalifikowało się 30 osób, spośród 
których wyłoniono zwycięzców. Po-
mimo silnej konkurencji I miejsce 
zajęła Weronika!

Gala Konkursowa, na którą zo-
stali zaproszeni wszyscy finaliści, dy-
rektorzy szkół, rodzice i nauczyciele, 
odbyła się dn. 31 maja w Muzeum 
Kolekcji  Jana Pawła II / Galerii 
Porczyńskich w Warszawie. Gratu-
lujemy sukcesu naszej redakcyjnej 
koleżance.

MŁOdziEżOWE KOŁO  
dziEnniKARSKiE
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Drodzy Uczniowie,

Zapraszam Was do fascynują-
cej podróży śladami bł. Edmunda 
Bojanowskiego. Zapraszam Was do 
odkrywania czasów, w jakich przy-
szło mu żyć: niezwykłego XIX wieku 
i podzielonej rozbiorami Polski, która s t r a c i ł a 
niepodległość. To epoka zarazem nam bliska i daleka. 
Na pewno odkryjecie w niej wiele nieistniejących dzi-
siaj zdarzeń i sytuacji. Mam jednak nadzieję, że znaj-
dziecie w epoce Bojanowskiego zaskakująco wiele oko-
liczności, emocji i dylematów, które pozostają aktualne 
do dziś. Być może w losach Błogosławionego doszuka-
cie się pytań i odpowiedzi, jakie stawiacie sobie dzisiaj. 
Bo historia to nie tylko fakty i daty – to rzeczywistość 
taka sama jak nasza, tylko już miniona.

Czy historia jest nauczycielką życia? W przypadku 
bł. Edmunda Bojanowskiego jest wręcz nauczycielką 
życia świętego.

Dr Patryk Pleskot
Instytut Pamięci Narodowej

Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele 
i Uczniowie!

Pragnę serdecznie zachęcić Was do 
udziału w Ogólnopolskim Konkursie 
Edukacyjnym „Polacy beatyfikowani 
przez Jana Pawła II. Błogosławiony Ed-
mund Bojanowski”. Konkurs wpisuje 
się w czas wyjątkowy dla naszej Ojczyzny. 

W tym roku z wdzięcznością przeżywamy dar beaty-
fikacji papieża Jana Pawła II. Rok 2011 to także 140. 
rocznica narodzin dla nieba naszego rodaka – Edmun-
da Bojanowskiego. Został on wyniesiony do chwały oł-
tarzy właśnie przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Pod-
czas mszy beatyfikacyjnej 13 czerwca 1999 r. na Placu 
Piłsudskiego w Warszawie Jan Paweł II przedstawił bł. 
Edmunda jako apostoła miłosierdzia, który swoje licz-
ne talenty wykorzystał dla dobra Kościoła, narodu i po-
trzebujących pomocy. 

Z pewnością warto dowiedzieć się dlaczego Ojciec 
Święty postawił nam tego człowieka za wzór mądrej 
działalności społecznej, oświatowej i charytatywnej. 
Warto również odkrywać ślady, jakie pozostały po bł. 
Edmundzie w naszych polskich miastach, wioskach,  
w naszej ojczystej historii, religijności i kulturze. Mam 
nadzieję, że konkurs przybliży Wam postać tego niezwy-
kłego człowieka i bardziej zainteresujecie się jego bo-
gatym duchowo, aktywnym życiem oraz dziedzictwem 
Błogosławionego, które po dziś dzień jest w Waszych 
środowiskach obecne i wciąż potrzebne. 

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Znani o konkursie

Moi Drodzy!

Zastanawiałem się, jak zachęcić Was 
do udziału w konkursie. Zadałem więc 
sobie pytanie; co zachęciłoby mnie 
samego? W moim przypadku od-
powiedź jest prosta. Od lat Święci, 
Błogosławieni, Kandydaci na ołta-
rze odgrywają w moim życiu zna-
czącą rolę, wręcz są moimi prze-
wodnikami. Jestem przekonany, że 
na każdym etapie mojego życia ktoś z góry mi 
pomagał. Życiorysy Świętych, Błogosławionych, Sług 
Bożych – niejednokrotnie były i są dla mnie wskazów-
kami, stają się drogą w rozwiązywaniu wielu proble-
mów, zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.

Zachęcam Was do udziału w Ogólnopolskim Kon-
kursie Edukacyjnym: „Polacy beatyfikowani przez 
Jana Pawła II. Błogosławiony Edmund Bojanowski” – 
jako formy poszukiwania w sobie takich cech charak-
teru, cnót, talentów, umiejętności i uzdolnień, które 
będą Was prowadziły do czystości, a więc w pewnym 
sensie będą Was uświęcały.

Czy możecie zostać świętymi? Czy aktor może być 
święty? Wierzę, że tak. Niech udział w tym konkursie 
będzie dla Was drogą, nie tylko do budowania Wa-
szej wiary, ale także potwierdzeniem niepodważalnej 
prawdy wiary w Świętych obcowanie. 

Życzę powodzenia. 
Z pozdrowieniami
Radosław Pazura



Parafia Narodzenia NMP 
w Komorowie organizuje 
 
Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny  

o polskim błogosławionym  
Edmundzie Bojanowskim.  
Beatyfikacji Bojanowskiego dokonał  
Jan Paweł II w 1999 r.  
W tym roku przypada  
140. rocznica śmierci błogosławionego.  

Patronat honorowy nad konkursem objął 
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzie-
ży Archidiecezji Warszawskiej, natomiast 
współorganizatorem konkursu został Insty-
tut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. 
W konkurs zaangażowały się również inne 
znaczące instytucje:

instytut Pamięci narodowej (patronat merytoryczny)

Muzeum historii Polski
Gmina Michałowice
Firma „Pruszyński” 
towarzystwo „Komorowianie”
zSO w Komorowie

Patronat medialny:
Katolicka Agencja informacyjna
tVP historia
Radio Plus
Gość niedzielny
niedziela
deon

Zapraszamy do współpracy!

Dziękujemy zaangażowanym, a tych wszystkich, którzy jeszcze 
chcieliby do nas dołączyć zapraszamy do współpracy.  
Konkurs koordynuje Młodzieżowe Koło Dziennikarskie  
im. Bł. Edmunda Bojanowskiego pod kierunkiem  
s. Joanny Wiśniewskiej. 
 
 Kontakt: s.joanna.am@gmail.com 
 tel. 606 58 16 69 
 Info: www.bojanowski.org.pl



Uroczystość odsłonięcia tablicy 
poświęconej kpt. Stanisławowi Karolowi Doruchowskiemu 

w Komorowie

fot. Anna Bąkowska


