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MISYJNOŚĆ KOŚCIOŁA  
 

Kościół ma charakter misyjny. Choć jest to wiele razy słyszane zdanie, to nie zawsze potrafimy pojąć jego 
głębię. Pamiętam, jak wiele razy rozwaŜałem, czym jest misyjność Kościoła. Pomocą w moich rozwaŜaniach 
był dawny tekst biskupa Josefa Ratzingera, późniejszego papieŜa Benedykta XVI, który w wielu swoich arty-
kułach zastanawiał się nad misyjnością Kościoła. 
Ówczesny biskup zauwaŜył, Ŝe Pan Jezus, kiedy mówi o swojej misji posługuje się staroŜytną, judajską teolo-
gią posłannictwa. W dawnych czasach, kiedy sztuka pisania naleŜała do rzadkości, to moŜny człowiek, który 
chciał przekazać wiadomość innemu moŜnemu, posługiwał się sługą. Sługa uczył się słów swego pana na pa-
mięć, aby je wiernie przekazać. Miało znaczenie, by jego udział w tym posłannictwie polegał jedynie na wier-
nym przekazie wiadomości. WaŜne było, by nic nie dodawał od siebie. Jego pan chciał, aby sługa był wier-
nym odzwierciedleniem jego myśli. Sługa, sam z siebie, był tylko przekaźnikiem.        
Biskup J. Ratzinger w tym duchu interpretował słowa Jezusa. Pan Jezus mówiąc o tym, Ŝe został posłany od 
Ojca widział siebie – według późniejszego papieŜa – jako Tego, który przekazuje wyłącznie to, co usłyszał od 
Ojca. Dlatego mówi, Ŝe Jego nauka nie jest Jego. On 
sam jest tylko słowem Ojca. Jezus mówiąc o sobie, 
mówi dość podobnie o swoich uczniach. Rozumienie 
posłannictwa przenosi na swoich uczniów, a w kon-
sekwencji na cały Kościół. Misjonarze mają nieść in-
nym Jezusa a nie siebie.  
Jeśli misjonarz daje siebie a nie Jezusa, czy jest do-
brym misjonarzem? Dlatego misyjność jest aktem 
uniŜenia i pokory, tak jak podobnie wypowiadał się 
papieŜ Franciszek. Patronka misji świętych, św. Te-
resa od Dzieciątka Jezus, pisze w Dziejach duszy  
o swojej podstawowej zasadzie Ŝycia: „Uznaj, Ŝe je-
steś niczym i oczekuj wszystkiego od Boga”. W ten 
sposób, zamknięta w Karmelu, ofiarując siebie, umniej-
szając się duchowo, obumierając, staje się prawdzi-
wym misjonarzem. Jest coraz mniejsza w mniemaniu o sobie, aby Jezus stawał się coraz większy. Misjonarze 
Kościoła, to ludzie ubodzy w duchu. Kiedy Kościół wysyła misjonarzy w dalekie strony, ich ubóstwo staje się 
jego siłą.  
 Ale misyjność Kościoła dotyczy przede wszystkim rodziny. Jeśli staniesz się misjonarzem w swoim środowi-
sku, twoje ubóstwo duchowe moŜe stać się dla innych błogosławieństwem. Dlatego, kaŜdy moŜe być misjona-
rzem. Albo inaczej mówiąc, kaŜdy z nas moŜe stać się misjonarzem niezaleŜnie od wieku, talentów czy wy-
kształcenia. WaŜne jest, na ile Ŝyje Chrystusem. Twoja modlitwa, być moŜe róŜańcowa, czasami taka z pozo-
ru sucha, trudna, bez pociechy, która moŜe wydawać się klepaniem, z której po ludzku nic nie mamy, moŜe 
być piękną ofiarą złoŜoną Jezusowi w intencji twoich bliskich. Taka pozornie marna modlitwa, twoje przyj-
ście na Mszę Świętą kiedy jesteś zmęczony, kiedy ogarnia cię lenistwo, twoje przeŜegnanie się przed kościo-
łem, kiedy czujesz się niepewny, twoje przyznanie się do Jezusa w środowisku pracy – to twoje małe akty mi-
łości. I choć umniejszy cię to trochę, to tym samym uczyni cię bardziej skutecznym narzędziem w ręku Pana. 
Tak bardzo potrzeba nam misjonarzy, szczególnie na Białołęce.  
Jeśli ci się wydaje, Ŝe twoja modlitwa, praca, wysiłek nie mają sensu, to moŜe właśnie wtedy, Jezus, dzięki 
twojej ufności chce czynić cuda w twoim domu lub w twojej pracy. 
Patronka misji św. Teresa od Dzieciątka Jezus, klauzurowa zakonnica, chodziła na spacery w intencji misjo-
narzy. I byłoby to co najmniej dziwne, gdyby nie fakt, Ŝe kaŜdy jej krok wywoływał cierpienie i ból, gdyŜ 
chorowała juŜ na gruźlicę. Małe akty miłości, o których nikt nie wie, rezygnacja z własnego zdania, wysiłek, 
gdy jest się słabym, mogą być źródłem łaski, gdy oddajemy je Jezusowi w intencji misji. Podobnie, jak staro-
Ŝytny posłaniec moŜemy, jednocząc się z Chrystusem, przekazywać jego Ŝycie. To jest właśnie istota misji. 
 
 

ks. Przemysław Ludwiczak 
proboszcz 

 

Andrea del Verrocchio, fragment obrazu „Chrzest Chrystusa” 
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Z PIEKŁA DO NIEBA 
Wywiad z Patrycją Hurlak, aktorką, producentką filmową (cz. 1) 

 

Redakcja: PrzeŜyła Pani róŜne 

doświadczenia w dziedzinie pa-

rapsychologii, czarnej magii, 

związania się z szatanem. Po-

wstała na ten temat ksiąŜka-

wywiad Nawrócona wiedźma. 

Zapytam prowokacyjnie, czy 

wiedźma moŜe być nawrócona? 

Patrycja Hurlak: Tak, poniewaŜ 
nawracamy się do końca Ŝycia,  
i jak widać Jezus kaŜdemu daje 
szansę. Pewnie w średniowieczu 
nie miałabym tej szansy i została-
bym spalona na stosie juŜ dawno, 
ale dzięki temu, Ŝe Jezus mnie 
uratował i poprowadził w stronę 
nawrócenia, to miałam szansę. To 
Ŝe Ŝyję w tych czasach, to teŜ zna-
czy, Ŝe dostałam dodatkową szan-
sę. Bardzo współczuję tamtym 
czarownicom, bo gdyby ktoś im 
głosił Ewangelię, to miałyby 
szansę zmienić swoje Ŝycie. 
Wiedźma to mocne słowo, dlacze-

go Pani pozwoliła się tak nazwać, 

czy były ku temu powody? 

UwaŜałam się zawsze bardziej za 
czarownicę niŜ za wiedźmę. Przy 
wyborze tytułu zdecydowano się 
na synonim słowa czarownica – 
wiedźma. Co do słowa „nawróco-
na” jest to pewien skrót myślowy, 
gdyŜ, jak juŜ wcześniej wspomnia-
łam, nawracamy się cały czas, ale 
„nawracająca się” brzmiało juŜ za 
długo. Pomysł takiego tytułu naro-
dził się zupełnie poza mną – wy-
niknął z dyskusji m.in. ks. Marka 
Paluszkiewicza i ks. Mateusza 
Czubaka.  
O czym jest ta ksiąŜka? 

Jest to ksiąŜka o miłości Pana Boga 
do człowieka. To jest najwaŜniej-
sze. Ta ksiąŜka zawiera pewien 
fragment mojego Ŝycia, trochę ku 
przestrodze i trochę ku radości. To 
„ku radości” jest najwaŜniejszym 
celem powstania tej ksiąŜki. Ale to 
„ku przestrodze” powinno zaintere-
sować kaŜdego rodzica i dziadka, 
jak równieŜ samą młodzieŜ, gdyŜ 
chciałabym, aby uczyli się na mo-
ich błędach, a nie na swoich.  

Jak doszło do tego, Ŝe została 

Pani wiedźmą? 

Mówi o tym ta część ksiąŜki, która 
powstała ku przestrodze, poniewaŜ 
zanim Pan Jezus do mnie przy-
szedł, ja nie wiedziałam, Ŝe robię 
źle, Ŝe związałam się z szatanem. 
A zaczęło się, od bzdurnych zda-
niem wielu osób, rzeczy, jak horo-
skopy, talizmany i amulety, wywo-
ływanie duchów dla zabawy. Od 
razu mówię, Ŝe nie ma zabawy ze 
złym duchem, bo on nie ma poczu-
cia humoru. Później dostałam pod-
ręcznik czarnej magii od dorosłego 
człowieka, od znajomego, a było to 
w szkole podstawowej. Specjalnie 
mówię o tym do rodziców i do 
dziadków. Często słyszę od babć, 
dlaczego pani straszy, Ŝe nie wolno 
czytać horoskopów, nie wolno 
wywoływać duchów, my teŜ to ro-
biliśmy i jakoś nic się nie stało,  
a są to często osoby z kościoła. 
Wtedy odpowiadam, Ŝe mi moŜecie 
nie wierzyć, ale Pismo Święte bar-
dzo konkretnie mówi o tym w 19.  
i 20. rozdziale Księgi Kapłańskiej. 
JeŜeli ktoś myśli, Ŝe mówię bzdury, 
to odsyłam do lektury Pisma. TakŜe 
Katechizm Kościoła Katolickiego 
mówi o tym bardzo wyraźnie, a ja 
potwierdzam przykładem Ŝycia. 
„Spędziłam w piekle” dwadzieścia 
pięć lat i nie chciałbym, Ŝeby inne 
dzieci tam trafiły tylko dlatego, Ŝe 
dorosłym nie chce się zajrzeć do Pi-
sma Świętego.  
Spędziła Pani „w piekle” ćwierć 

wieku. Istnienie piekła i szatana 

są często kwestionowane. Szatan 

staje się postacią zabawną, nie-

malŜe bajkową, próbuje się z 

niego zrobić coś na wzór gadŜe-

tu. Jeśli nie istnieje, jak sądzą 

inni, to skąd Pani wie, Ŝe była 

Pani w piekle. 

Jeśli ktoś spotyka złego ducha, 
widzi go i rozmawia z nim, to wie, 
gdzie przebywa. To co dzisiaj wi-
dzimy w mediach i popkulturze 
jest dla niego przeogromną frajdą, 
on się z tego bardzo cieszy, Ŝe 

zrobiono z niego gadŜet, poniewaŜ 
gadŜet jest bajką, czymś niereal-
nym, a jemu najbardziej zaleŜy, 
Ŝeby ludzie myśleli, Ŝe on nie ist-
nieje, bo wtedy hulaj dusza piekła 
nie ma. To, Ŝe ja o tym rozma-
wiam i ostrzegam, nie jest dla 
mnie bez konsekwencji, bo on się 
na mnie wścieka, Ŝe ja mu ucie-
kłam, bo Pan Jezus wyrwał mnie  
z jego rąk. Dlatego chodzę i mó-
wię: Słuchajcie on jest, czyli roz-
walam jego największe kłamstwo. 
Wtedy obrywam za to po głowie, 
bo szatan mnie straszy, ma swoje 
sposoby. Jednak wiem, Ŝe Pan Je-
zus jest przy mnie i nie dopuści na 
mnie czegoś, czego nie wytrzy-
mam.  
Co się takiego działo w „piekle”?  
JeŜeli człowiekowi ruszają się 
ściany domu, jeŜeli człowiek roz-
mawia ze zmarłymi, jeŜeli nie mo-
Ŝe ani jednej nocy przespać przy 
zgaszonym świetle i mimo zapalo-
nego światła, i tak demony atakują 
– to jest realne piekło. Ja się do te-
go przyzwyczaiłam, myślałam, Ŝe 
tak musi być, Ŝe to piekło jest rze-
czywistością, Ŝe tak kaŜdy ma, Ŝe 
jak się człowiek kładzie do łóŜka  
i zasypia, to coś wychodzi spod  
łóŜka, łapie za nogi, atakuje i chce 

    
Gwiazdy są tylko na Niebie Gwiazdy są tylko na Niebie Gwiazdy są tylko na Niebie Gwiazdy są tylko na Niebie     

    
Gwiazdy są tylko na Niebie Gwiazdy są tylko na Niebie Gwiazdy są tylko na Niebie Gwiazdy są tylko na Niebie     



5         

zrobić krzywdę. Ja myślałam, Ŝe 
tak jest. Później zaczęło się wróŜe-
nie z kart własną techniką, dzieci 
teŜ się mogą jej nauczyć, moŜna 
nauczyć się techniki rozmawiania z 
kartami, z amuletami, diabeł ją 
podpowie. JeŜeli zobaczę, jak dzia-
łają amulety, to moŜna sobie ze 
wszystkiego zrobić amulet, który 
będzie odpowiadał na moje pyta-
nia. Będąc dzieckiem robiłam z 
kawałka kartki amulet, który od-
powiadał mi na pytania. Jednak 
nikt mi nie powiedział, Ŝe źle ro-
bię. Wchodziłam w zło jeszcze 
bardziej, zostałam jeszcze bar-
dziej okłamana, bo odkryłam, 
Ŝe mogę więcej niŜ inni. Zorien-
towałam się teŜ, Ŝe inni tak nie 
mają i tłumaczyłam sobie, Ŝe si-
ły dobra i zła biją się o mnie, bo 
mam takie zdolności. Wtedy juŜ 
mogłam rzucać klątwy, rzucać 
uroki, mogłam coś zmieniać w 
rzeczywistości zaklęciami. Te-
raz wiem, Ŝe to nieprawda, Ŝe 
nie uŜywałam swej mocy, nie 
jestem superbohaterką o wiel-
kiej mocy, tylko moc brałam od 
złego ducha, zaciągałam niezły 
kredyt, stawałam się coraz bar-
dziej od niego zaleŜna. 
Przede mną siedzi młoda ko-

bieta, która mówi, Ŝe rzucała 

uroki i klątwy. Brzmi to co 

najmniej niewiarygodnie. Skąd 

się wzięła świadomość, Ŝe 

moŜe Pani tak na ludzi od-

działywać? 

Świadomość wzięła się z tego, Ŝe 
to naprawdę działało. Jakbym nie 
miała tej świadomości, to bym tego 
nie robiła. Nie zawsze to zadziała-
ło. Nie dawało efektu wtedy, gdy 
ktoś był blisko Pana Boga. Ja nie 
wiedziałam, dlaczego czasem dzia-
ła, a czasem nie. Teraz wiem, Ŝe 
dopóki jestem w stanie łaski 
uświęcającej, to taka osoba, jaką 
byłam, moŜe mnie tylko straszyć, 
klątwa do niej tylko wróci, do 
mnie teŜ wracała. Niewiarygodne 
jest to, Ŝe dziś wiele osób nazywa 
ciemnogrodem to co mówię o Bo-
gu, Ŝe Pan Jezus istnieje, to Ŝe 
chodzę do kościoła, a nie określa 
ciemnogrodem tego, Ŝe ja rzuca-
łam klątwy. Polacy wydają rocznie 

ok. miliarda złotych na wróŜki, ja-
snowidzów i nikt tego nie nazwie 
ciemnogrodem w tych czasach. Bo 
jeŜeli są specjalne instytucje, które 
zajmują się rzucaniem klątw, no to 
nie jest niewiarygodne. Ciemno-
grodem nie nazywa się chodzenia 
do wróŜek. 
Czy Pani uwaŜa, Ŝe klątwy  

i uroki są niepokojącymi zna-

kami czasu? 

JeŜeli moŜna kupić dziecku la-
leczkę voodoo z instrukcją obsłu-
gi, to chyba tak. 
Dlaczego ludzie coraz bardziej 

przez te praktyki zwracają się 

do szatana, a nie do Pana Boga? 

Czy naprawdę wierzą w to, Ŝe 

szatan moŜe im dać spokój sta-

bilizację, szczęście? 

Myślę, Ŝe traktują klątwy, uroki 
jak zabawę, a takŜe wykorzystują 
je do wyścigu szczurów. Bo jak 
rzucę na kogoś klątwę, to ja wy-
gram ten wyścig. To jest jeden 
aspekt sprawy. A ten drugi, groź-
niejszy, to fakt, Ŝe ludzie sobie nie 
zdają sprawy z tego, Ŝe kupując 
dzieciom niebezpieczne zabawki, 
wysyłając dzieci na Haloween otwie-
rają własne pociechy na działanie 
złego ducha, Ŝe przywiązując czer-
woną kokardkę do wózka małego 
dziecka wcale nie chronią swojej 

pociechy od uroków, lecz otwiera-
ją je na uroki. Większość ludzi nie 
ma o tym kompletnie pojęcia. 
Kultura mówi o czymś zupełnie 
innym. A trzeci aspekt, ten najwaŜ-
niejszy, to fakt, Ŝe wiara w Pana 
Boga jest niemodna, a wiara w to, 
co złe, jest bardzo modna. 
Dlaczego wiara w to, co złe jest 

bardzo modna, czyŜby ludzie 

dobrze się czuli Ŝyjąc w złym 

środowisku?  

Ja myślę, Ŝe oni nie czują się do-
brze, ale podobnie jak ja nie wie-
działam, oni teŜ nie wiedzą, co to 

znaczy czuć się dobrze. Bo gdy 
dostałam od Pana Boga pokój 
serca, to dopiero wtedy zrozu-
miałam, Ŝe moŜe być inaczej. 
Ludzie się kiełbaszą w swoim 
piekiełku nie mając pojęcia, 
jak moŜe być cudownie ina-
czej. Bo diabeł ich tam popy-
cha swoimi widełkami, szep-
cząc: obyście nie wyszli. Więc, 
jak ktoś się stamtąd wyrywa  
i jak mu Pan Bóg da poznać 
coś innego, to diabeł teŜ się 
piekli, Ŝeby przypadkiem wię-
cej osób nie wyszło z tego ko-
ciołka. Jednak ktoś, kto nigdy 
nie doznał pokoju serca, nie ma 
pojęcia o czym mówię, nie wie, 
jakie to jest uczucie. JeŜeli tego 
ktoś raz doświadczy, to wie, Ŝe 
tamto było kompletnym kłam-
stwem i bzdurą, i nie ma, jak 
dla mnie niczego na tym świe-
cie, co byłoby warte oddania 

pokoju serca. JeŜeli Pan Bóg nie 
będzie chciał Ŝebym grała, to nie 
będę grała, bo ja wolę utrzymać 
Jego przyjaźń przy sobie, niŜ co-
kolwiek innego na tym świecie. 
Bo daje to spokój, coś tak piękne-
go w sercu i tak naprawdę bardzo 
piękne Ŝycie. Bóg o mnie napraw-
dę bardzo mocno dba, a diabeł nie 
dba o swoje narzędzia, tylko je 
nęka i niszczy.  
Udziela Pani wywiadu do mie-

sięcznika „Piękna Miłość”, jak 

Pani myśli, dlaczego piękna mi-

łość Pana Boga nie jest przyj-

mowana przez ludzi, jest jakaś 

nieczytelna dla nich. Dlaczego 

pozorna, zdradliwa miłość szatana 

Patrycja Hurlak  

fot. Emil Wittstock 
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jest bardziej atrakcyjna, co się  

z nami dzieje? 

Widzę atrakcyjność szatana w tym, 
w czym byłam okłamana. Czło-
wiek otrzymując od niego nad-
zwyczajną moc ma poczucie wła-
snej wartości, ale to jest kłam-
stwo. Ta pozorna miłość szatana 
jest tak trochę jak impreza. Mamy 
dwadzieścia pięć lat, idziemy na 
super imprezę, „wybalujemy” się, 
napijemy, wrócimy do domu i 
powiemy, Ŝe było super. Jednak 
nikt by jej nie zniósł 24 godz. na 
dobę. A pamiętajmy, Ŝe najczę-
ściej imprezy są z seksem, alkoho-
lem, narkotykami. A w miłość 
Pana Boga wchodzi się, w jak cu-
downe małŜeństwo, gdzie jest do-
bry seks, jest fajna kasa, są cu-
downe dzieci, ale z Panem Bo-
giem, bez kaca, bez zdrady, bez 
moŜliwości złapania HIV-a. Ta 
namiastka uczucia miłości, którą 
pozornie daje zły duch, moŜe być 
ściemą dla tych osób, które 
nigdy nie poznały miłości 
Pana Boga. KaŜdy, kto po-
znał miłość Boga, odkryje 
sam, Ŝe to co proponuje sza-
tan jest tylko kłamstwem i 
potwornym zniewoleniem. 
Co Pani straciła przez po-

zorną miłość szatana, a co 

Pani zyskała dzięki pięk-

nej miłości, którą odnalazła Pa-

ni w Bogu? 

Przez pozorną miłość szatana 
straciłam przyjaźń z Panem Bo-
giem, prawdziwą miłość na te 
wszystkie lata. A w momencie, w 
którym po ludzku straciłam po-
zorną miłość szatana, a otworzy-
łam się całkowicie na Pana Boga, 
to jednocześnie traciłam i zyska-
łam: straciłam około 90 procent 
znajomych, pracę, choć mam na-
dzieję, Ŝe to się zmieni. Ale zy-
skałam coś nieporównywalnego, 
bo zyskałam przyjaźń z Jezusem, 
zyskałam pokój serca, nowych 
przyjaciół i nareszcie, nareszcie 
wiem, co to jest szczęście. 
Mówiła pani wiele o depresji, o 

złych uczuciach w czasie „pobytu 

w piekle”, czy pani mogłaby po-

równać swój stan psychiczny do 

tego co jest teraz, aby udowodnić, 

Ŝe szatan to nie jest bajkowa po-

stać, Ŝe on realnie istnieje.   

Codzienność ze złym duchem pole-
ga na tym, Ŝe nagle moŜe się wyda-
rzyć coś fantastycznego, ale zaraz 
teŜ okazuje się, Ŝe coś w tym nie tak 
i po tym popadamy w depresję. 
Wpada się w euforię, a potem jest 
źle. I śmiem twierdzić, a jest to mo-
je prywatne odczucie, Ŝe człowiek 
wierzący naprawdę nie moŜe mieć 
depresji. Jest to choroba duszy. Sza-
tan potrafi atakować emocje i tak 
dalece moŜe je atakować, jak dalece 
nie mamy Pana Jezusa w sobie. 
Osoba, która Ŝyje z Jezusem pod 
rękę nie popełni samobójstwa. JeŜe-
li ktoś ma myśli samobójcze niech 
prosi Jezusa Ŝeby pomógł, a na 
pewno pomoŜe. Budziłam się teŜ 
kaŜdego ranka myśląc, Ŝe coś musi 
być ze mną nie tak. Musiałam sobie 
przypominać wszystko, co udało mi 
się dotychczas osiągnąć i na „ro-
zum” tłumaczyłam sobie, Ŝe po-

winnam być szczęśliwa. Dochodzi-
łam jednak do roŜnych wniosków  
– Ŝe być moŜe mam depresję, albo 
powinnam coś innego robić w Ŝy-
ciu, a moŜe związać się na stałe z 
jakąś kobietą, a moŜe szczęście po 
prostu nie istnieje, wymyślili je ci, 
którzy piszą scenariusze komedii 
romantycznych. Miałam teŜ prze-
chlapane noce, wielokrotnie sie-
działam, mówiąc, Ŝe ja boję się za-
snąć, i wtedy, gdy zasypiałam do-
znawałam fizycznego ataku demo-
nicznego. Nie moŜna mylić tego z 
koszmarami. Nie mogłam spać przy 
zgaszonym świetle. Gdy przychodzi 
atak szatana, robi się wtedy głębo-
ka, demoniczna ciemność, która jest 
okropna. Jest to straszne, Ŝe czło-
wiek nie moŜe się odwrócić od 
ściany, Ŝeby nikt go nie zaatakował, 
albo tak się owija kołdrą, Ŝeby nikt 
go nie dotknął. A jest to wierzcho-

łek góry lodowej, to o czym mówię. 
Nie chcę straszyć, powtarzam tylko, 
Ŝe gdy Ŝyjemy z Bogiem, diabeł 
moŜe nas tylko straszyć, nic nam 
innego nie moŜe zrobić.   
Co się działo w sferze nałogów?  
Moim nałogiem była magia, karty. 
Ja nawet, jak zamykałam oczy, to 
rozkładałam karty w głowie. Drob-
ne nałogi nie wchodziły w grę, 
zawsze uwaŜałam, Ŝe mam bardzo 
silny charakter i wydawało się, Ŝe 
nie będę ulegać nałogom. Nawet 
nie zdawałam sobie sprawy, Ŝe dia-
beł moŜe mi zabrać wolność w zu-
pełni inny sposób. Diabeł podsta-
wiał mi róŜne rzeczy, np. narkotyki, 
jednak mówiłam „nie”. Palenie teŜ 
nie. Alkohol, owszem, lał się, nie 
oszukujmy się, Ŝe większość mło-
dzieŜy bawi się inaczej. 
Co jeszcze zniszczył w Pani? 

Zniszczył niewinność. Teraz po-
wiem kaŜdej dziewczynie, Ŝeby za-
chowała czystość do ślubu. W mo-

im Ŝyciu głównym kłam-
stwem złego ducha było 
wmówienie mi, Ŝe miłość jest 
bogiem, a nie, Ŝe Bóg jest 
miłością. Z miłości zrobiłam 
siebie boga i marzyłam, jak 
kaŜda dziewczyna, o miłości, 
o związku, przy czym, jak 
miałam chłopaka, to mi się 
on szybko nudził, więc na-

stępny, następny, następny. Jak juŜ 
miałam, to zaspokajałam emocje. 
To było kłamstwo. Nigdy nie była-
bym szczęśliwa, gdybym nie wróci-
ła do Pana Boga. 
Czy to kłamstwo da się napra-

wić, jeśli chodzi o czystość czło-

wieka?  
Myślę, Ŝe tak. Okay. Ktoś powie, 
nigdy nie będziesz dziewicą, no to 
co z tego. Dla Pana Boga jest 
wszystko moŜliwe. Od kiedy do-
wiedziałam się, Ŝe jest to kłam-
stwo, to powiedziałam: „Dobrze, 
ja chcę Ŝyć tak, jak Ty to powie-
działeś”. śyję teraz w czystości, 
mimo Ŝe duŜo osób mówi mi: 
„Porąbało cię, chłopa ci potrze-
ba”, no to ja odpowiadam: To 
wasz problem, Ŝe tak myślicie, ja 
myślę inaczej i mam zamiar tak 
Ŝyć i funkcjonować.  

    
Gwiazdy są tylko na Niebie Gwiazdy są tylko na Niebie Gwiazdy są tylko na Niebie Gwiazdy są tylko na Niebie     

Patrycja Hurlak, aktorka, znana między 

innymi z roli Majki Podolskiej w serialu 

„Klan”. Debiutowała jako reżyser filmem 

„Małgosia contra Małgosia”. Jest też licen-

cjonowanym sędzią sportów rajdowych 

oraz kierowcą rajdowym. Ponad dwadzie-

ścia lat zajmowała się czarną magią.  
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Dlaczego, Pani zdaniem, szatan 

chce człowieka skierować tak 

bardzo mocno w stronę Ŝycia 

seksualnego, uŜywania ciała, w 

stronę Ŝycia na wskroś zwierzę-

cego. Dlaczego chce nas tym 

zniewolić? 

Kasa, wyścig szczurów, stawianie 
siebie na pierwszym miejscu, to co 
nam wmawiają wszystkie nowe 
pseudofilozofie New Age: ty jesteś 
najwaŜniejszy. To prowadzi do 
utraty więzi z Bogiem, co powodu-
je, Ŝe idziemy wielką, ogromną 
bramą do piekła, czyli stajemy się 

własnością szatana. To jest jego 
największa intencja, a uŜywa do te-
go róŜnych środków. Seks jest naj-
prostszym środkiem, bo jesteśmy 
ssakami, daje przyjemność. Bez 
związku z Panem Bogiem cieleśnie 
nie róŜnimy się niczym innym od 
zwierzaków. Szatan doprowadza do 
tego, Ŝe jako ludzie schodzimy co-
raz niŜej, jedynie do zaspokajania 
przyjemności i potrzeb. Zapomina-
my, Ŝe mamy jeszcze coś takiego, 
jak duszę nieśmiertelną, Ŝe jesteśmy 
świątynią Pana Boga. 

Co złego zrobiła Pani drugiemu 

człowiekowi, gdy tkwiła Pani w 

piekle i słuŜyła szatanowi przez 

swoje praktyki?  

JeŜeli komuś rozbiłam samochód 
na odległość, jeŜeli na kogoś rzu-
ciła klątwę przez którą ktoś przez 
dziesięć lat nie mógł sobie Ŝycia 
poukładać, no to jest ta realna 
krzywda, którą zrobiłam ludziom. 
Doskonale pamiętam na kogo, co i 
gdzie rzuciłam. Te osoby przepra-
szam i modlę się za nie. 

Dziękuję za rozmowę. 
 

Julita Mendyka 
(cz. II wywiadu w numerze lutowym) 

 
 
 

MNIEJ GRZECHÓW, MNIEJ PROBLEMÓW 
 
Jeśli chcemy uzyskać pomoc BoŜą, sami musimy zrobić pierwszy 
krok. W imieniu swoich parafian ten krok uczynił nasz ks. Pro-
boszcz, zapraszając z Białorusi ks. Aleksandra Sewastianowicza do 
głoszenia rekolekcji w naszej parafii. Ogromna miłość do Boga  
i ludzi pozwoliła temu wspaniałemu kapłanowi przez cztery dni 
mówić ze swadą i humorem bez zbędnego patosu o wierze, grzechu 
i nawróceniu. Ksiądz Aleksander „wypisał” nam słownie „receptę” 
na szczęście: „Mniej grzechów, mniej problemów”. Mówił, Ŝe po-
ziom szczęścia określa się poziomem naszych relacji z Panem Bo-
giem. Zachęcał do zaprzyjaźnienia się z Jezusem. Ten niezwykły 
kapłan znalazł sposób, aby skruszyć zatwardziałe serca wielu na-
szych parafian. Były łzy radości z powodu powrotu na BoŜe ścieŜki. 
Zachęcał do tego, abyśmy zmieniali samych siebie, wyzbywając się 
grzechów w sakramencie pokuty i pojednania, a dzięki temu ludzie 

wokół nas teŜ się zmienią. To 
były wyjątkowe dni w naszej 
parafii. Byliśmy, i mam na-
dzieję, Ŝe będziemy po tych 
rekolekcjach, jedną wielką Bo-
Ŝą Rodziną.  Dla mnie osobi-
ście była to wspaniała uczta 
duchowa. Bóg zapłać KsięŜe 
Aleksandrze za piękną lekcję 
prawdy o nas samych i na-
szych grzechach. Opiece NMP 
Matki Pięknej Miłości pole-
camy naszego ks. Proboszcza. 
 

Maria Undra 

    
GGGGwiazdy są tylko na Niebie wiazdy są tylko na Niebie wiazdy są tylko na Niebie wiazdy są tylko na Niebie     

    
Nasza Nasza Nasza Nasza pppparafiaarafiaarafiaarafia    

Rekolekcjonista  

ks. Aleksander Sewastianowicz  

 Zasłuchani Parafianie  
fot. Leszek Czarnecki 

fot. Leszek Czarnecki 



8         

RADOŚĆ EWANGELII 
Najnowsza adhortacja apostolska papieŜa Franciszka 

 

Na początek krótkie wyjaśnienie: 
słowo „adhortacja”, uŜywane na 
określenie specyficznego rodzaju 
papieskiego dokumentu, pochodzi 
od łacińskiego rzeczownika ad-

hortatio oznaczającego zachęca-
nie, napominanie. Adhortacje apo-
stolskie stanowią przewaŜnie pod-
sumowanie obrad Synodu Bisku-
pów, którego prace dotyczą jakie-
goś zagadnienia szczególnie waŜ-
nego w danym okresie dla Kościo-
ła. 
Najnowszy dokument papieski, 
czyli adhortacja apostolska Ojca 
Świętego Franciszka O głoszeniu 

Ewangelii w dzisiejszym świecie 
wpisuje się w ciąg nauczania o 
permanentnej i podstawowej misji 
Kościoła. Warto przypomnieć, Ŝe 
w czasach współczesnych adhor-
tację o ewangelizacji (Evangelii 

nuntiandi) ogłosił Paweł VI w 
1975 roku. Ewangelizacja stano-
wiła naturalnie jeden z najbardziej 
fundamentalnych tematów nau-
czania bł. Jana Pawła II oraz Be-
nedykta XVI. PapieŜ-Polak, by 
szczególnie uwraŜliwić Kościół, a 
więc wszystkich wiernych, na ko-
nieczność głoszenia Dobrej No-
winy w zlaicyzowanym świecie, 
wprowadził innowacyjne pojęcie 
„nowej ewangelizacji”, oznacza-
jące działalność misyjną wobec 
ludzi nieznających Chrystusa, ak-
tywność duszpasterską mającą na 
celu budzenie i formowanie świa-
domości misyjnej osób naleŜących 
do Kościoła, i wreszcie apostol-
stwo wobec ludzi pozornie znają-
cych Chrystusa, ale Ŝyjących z da-
la od Niego i Jego Kościoła. 
Temat ewangelizacji papieŜ Be-
nedykt XVI poruszył m. in. w ad-
hortacji o Słowie BoŜym (Verbum 

Domini – z 2010 r.), zaś Franci-
szek pisał juŜ o niej w swej pierw-
szej encyklice – o wierze (Lumen 

fidei – z 2013 r.). 
Warto zwrócić uwagę na to, Ŝe 
najnowsza papieska adhortacja 
nosi znamienny tytuł: Radość 

Ewangelii; odpowiada on nie tyl-
ko (i nie przede wszystkim!) oso-
bowości i medialnemu wizerun-
kowi pogodnego, uśmiechniętego 
papieŜa, lecz wskazuje takŜe na 
najbardziej istotne źródło szczę-
ścia i radości, będącej owocem 
spotkania człowieka ze zbawczą 
mocą Jezusa Chrystusa. PapieŜ 
wskazuje bolączki współczesnego 
świata i wylicza udręki dzisiejsze-
go człowieka: grzech, smutek, 
wewnętrzną pustkę, izolację. Dia-
gnozując sytuację dzisiejszej 
ludzkości, Ojciec Święty zwraca 
uwagę na to, Ŝe przyczyną owego 
egzystencjalnego smutku jest  

cywilizacja konsumpcji, wygody, 
chciwości oraz poszukiwanie po-
wierzchownych przyjemności. 
Wśród destrukcyjnych czynników 
wymienia takŜe izolujące się su-
mienie, w czym łatwo odczytać 
aluzję do relatywizmu moralnego. 
PapieŜ Franciszek wskazuje na 
egoizm, który zamyka człowieka 
na potrzeby innych, a nawet na 
głos Boga. Do wszystkich chrze-
ścijan Ojciec Święty kieruje więc 
apel o odnowienie swojej osobi-
stej relacji z Chrystusem i nieu-
stanne poszukiwanie Go na dro-
dze własnego Ŝycia.  
PapieŜ wskazuje takŜe na niektóre 
negatywne postawy aktualnego 

pokolenia wiernych, wśród któ-
rych zanika entuzjazm związany z 
czynieniem dobra oraz daje się 
zauwaŜyć zniechęcenie. Ojciec 
Święty przypomina nauczanie o 
Kościele jako wspólnocie misyj-
nej, a jednocześnie pisze o tym, Ŝe 
ewangelizacja wymaga cierpliwo-
ści i uwzględnienia ograniczeń. 
Franciszek akcentuje, Ŝe źródłem 
skuteczności ewangelizacji jest 
troska Boga o to, by wysiłki 
wspólnoty wierzących były owoc-
ne: „Wierność wobec daru Pana w 
głoszeniu Dobrej Nowiny przyno-
si owoce ” (p. 24). PapieŜ ukazuje 
Kościół jako wspólnotę, która 

ewangelizuje, a zarazem daje się 
ewangelizować poprzez piękno li-
turgii i codzienne pomnaŜanie do-

bra.  

Wśród kwestii bardzo konkretnych 
i szczegółowych Ojciec Święty po-
rusza problem dynamiki misyjnej 
jako istotnego elementu przemiany 
codziennego stylu funkcjonowania 
struktur kościelnych, czasem zbyt-
nio zaangaŜowanych w utrzymy-
wanie dotychczasowego stanu rze-
czy. PapieŜ zachęca do duszpaster-
stwa bardziej otwartego oraz wska-
zuje zadania parafii. Na ten aspekt 
papieskiego nauczania chciałbym 
zwrócić szczególna uwagę, bo od-
nosi się przecieŜ bezpośrednio 

    
ReligiaReligiaReligiaReligia 

Młodzież oazowa podczas rekolekcji w Przemyślu 

fot. Agnieszka Chmielewska 
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takŜe do nas i naszej wspólnoty: 
„Parafia (...) właśnie dlatego, Ŝe 
ma wielką elastyczność, moŜe 
przyjąć bardzo odrębne formy, 
wymagające otwarcia i misyjnej 
kreatywności (...). Parafia jest for-
mą obecności Kościoła na teryto-
rium, jest środowiskiem słuchania 
Słowa, wzrostu Ŝycia chrześcijań-
skiego, dialogu, przepowiadania, 
ofiarnej miłości, adoracji i celebra-
cji” (p. 28). NaleŜy jednak zauwa-
Ŝyć, Ŝe papieŜ jednocześnie bardzo 
realnie ocenia zagroŜenia w funk-
cjonowaniu niektórych parafii, któ-
re zalicza do struktur ocięŜałych, 
odseparowanych od ludzi, bądź 
będących grupami wybranych, za-
patrzonych w samych siebie. Fran-
ciszek bardzo realnie ocenia fakt 
niezrealizowania w pełni wcze-
śniejszych postulatów odnowy pa-
rafii: „aby były bliŜej ludzi i sta-
nowiły środowiska Ŝywej komunii 
uczestnictwa i ukierunkowały się 
całkowicie na misję” (p. 24). 

Ten fragment papieskiego nau-
czania o ewangelizacji, tak bardzo 
bliski i konkretny, rodzi pytanie  
o jakość i styl funkcjonowania na-
szej parafii: czy jesteśmy strukturą 
skostniałą, ocięŜałą, nastawioną 
na duszpasterstwo tylko tych 
wiernych, którzy przychodzą do 
świątyni, a zarazem wspólnotą 
niemal całkowicie pozbawioną 
wymiaru misyjnego, ewangeliza-
cyjnego wobec osób zamieszkują-
cych nasze tarchomińskie bloko-
wisko? Czy faktycznie realizuje-
my nakreślony przez papieŜa ideał 
parafii jako wspólnoty wspólnot, 
„sanktuarium, gdzie spragnieni 
przychodzą i piją, by dalej kro-
czyć drogą”, parafii, która stanowi 
„centrum stałego misyjnego posy-
łania” (p. 28).  
Na zakończenie chciałbym jeszcze 
mocno zaakcentować przypomnia-
ną przez papieŜa Franciszka prawdę 
o tym, Ŝe ewangelizacja – w kaŜ-
dej epoce i miejscu – jest zada-

niem całego Ludu BoŜego i jak 
uczy papieŜ: „W kaŜdym ochrzczo-
nym, od pierwszego do ostatnie-
go, działa uświęcająca moc Du-
cha, skłaniająca do ewangelizo-
wania (p. 119)”; „wszyscy jeste-
śmy wezwani, by wzrastać jako 
ewangelizatorzy” – kontynuuje 
Ojciec Święty. „Jednocześnie sta-
rajmy się o lepszą formację, o po-
głębienie naszej miłości i jaśniej-
sze świadectwo Ewangelii (p. 
121)”.  
PapieŜ Franciszek, przypominając 
ponownie całemu Kościołowi istotę 
jego misyjnego powołania, prosi 
w modlitwie do Matki BoŜej  
– Gwiazdy nowej ewangelizacji  
– by radość Ewangelii dotarła aŜ 
po krańce ziemi.  
Trudno nie oprzeć się wraŜeniu, 
Ŝe takŜe nasza parafia jest terenem 
misyjnym. 

G.Ł.  

 

STYCZNIOWI ŚWIĘCI 
 

6 stycznia – święto Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli, jest ob-
chodzone na pamiątkę objawienia się Boga człowiekowi. Według chrześcijan Ob-
jawienie Pańskie jest pokłonem zarówno części świata pogan, jak i ludzi  
z róŜnych warstw społecznych oraz róŜnych narodowości, stąd właśnie pochodzą 
późniejsze wizerunki Mędrców, jako trzech osób, z których jedna jest czarna, dru-
ga młoda, a trzecia stara. Uniwersalność zbawienia, ponad wszelkimi podziałami, 
zaakcentowana jest poprzez wysoką rangę święta Trzech Króli w Kościele.  

 
1 stycznia – uroczystość Świętej BoŜej Rodzicielki  
To przez Nią spełniły się obietnice dane ludzkości, które mówiły o przyjściu na świat 
Mesjasza. Jest to najstarsze święto maryjne i ze wszystkich przymiotów Maryi pod-
kreśla przede wszystkim Jej macierzyństwo. Do liturgii Kościoła zostało wprowadzo-
ne przez papieŜa Piusa XI w 1931 r. na pamiątkę soboru w Efezie, który odbył się w 
431 r. PapieŜ Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 paździer-
nika, jednak reforma liturgiczna, która odbyła się w roku 1969 przeniosła je na dzień  
1 stycznia i podniosła do rangi uroczystości.   

 
 
22 stycznia – św. Wincenty Pallotti 
Św. Wincenty Pallotti urodził się 21 kwietnia 1795 r. we Włoszech. Był załoŜycie-
lem Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. 20 stycznia 1963 r. został ogłoszony 
świętym przez Jana XXIII. Św. Wincenty głosił, Ŝe kaŜdy chrześcijanin w łączności 
z Jezusem, Apostołem Ojca Przedwiecznego, ma obowiązek podejmowania zadań 
na rzecz Kościoła i świata. Sami biskupi i księŜa nie mogą dźwigać całej odpowie-
dzialności za ewangelizację. TakŜe wierni świeccy mają obowiązek i prawo aktyw-
nego uczestnictwa w misji Kościoła.  
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24 stycznia – św. Franciszek Salezy 
Św. Franciszek Salezy urodził się 21 sierpnia 1567 r. w Sabaudii. Był wybitnym teo-
logiem, biskupem Lozanny oraz załoŜycielem Sióstr Wizytek. Został ogłoszony dok-
torem Kościoła. Był kapłanem bez reszty oddanym sprawom BoŜym i posłudze dru-
giemu człowiekowi. Szczególnie poświęcił się nawracaniu tych, którzy przeszli na 
kalwinizm. Zostawił po sobie bogatą spuściznę literacką z zakresu duchowości 
chrześcijańskiej. W ksiąŜce Filotea ukazał praktycznie, jak naleŜy Ŝyć duchowością 
w codziennym Ŝyciu. Odznaczał się wielkim naboŜeństwem do Najświętszego Sa-
kramentu, bardzo często nawiedzał kościoły, gdzie był wystawiony Najświętszy Sa-
krament i przez długie godziny modlił się. 

 
28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu  
Św. Tomasz z Akwinu urodził się w 1225 r. na zamku niedaleko Akwinu (Włochy). 
Dominikanin, filozof, uczony oraz doktor kościoła katolickiego. Stworzył system nau-
ki filozoficznej i teologicznej, zwany tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na zachod-
nią myśl chrześcijańską. W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w białym ha-
bicie dominikańskim, w czarnej kapie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są m.in. 
anioł, księga, gołąb oraz Chrystus w aureoli. W wieloletniej pracy teologicznej gorli-
wie poszukiwał prawdy, którą naleŜy nieustannie kontemplować i przekazywać in-
nym. 

 
31 stycznia – św. Jan Bosko  
Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w ubogiej, wiejskiej rodzinie w Becchi nie-
daleko Turynu. Genialny wychowawca, „Ojciec i Nauczyciel” młodzieŜy, pisarz  
i publicysta, załoŜyciel zgromadzeń zakonnych. Stworzył styl wychowania nazywany 
systemem prewencyjnym. Zakładał oratoria, w których młodzi chłopcy mogli się 
uczyć czytać i pisać, coś zjeść i czuć się jak w domu. Ks. Bosko mając pewność, Ŝe 
został posłany przez Boga, by prowadzić młodych do świętości, pomagał im takŜe du-
chowo. Uczył modlitwy i zachęcał do częstego przystępowania do spowiedzi i Komu-
nii Świętej. W 1859 r. powołał do Ŝycia nowe zgromadzenie zakonne – salezjanów. 
Został kanonizowany 1 kwietnia 1934 r. przez Piusa XI.        

Katarzyna śak 
 

KATOLICYZM – PROTESTANTYZM  
Kiedy wreszcie razem? 

 

W dniach od 18 do 25 stycznia ob-
chodzony jest w Kościele katolic-
kim Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. W tym czasie, w czaso-
pismach katolickich, zwykle poja-
wiają się artykuły opisujące sto-
pień zaawansowania dialogu eku-
menicznego oraz podkreślające naj-
waŜniejsze punkty łączące nasz 
kościół z protestantyzmem i pra-
wosławiem. Idąc na przekór, ską-
dinąd szlachetnej zasadzie, by szu-
kać tego, co łączy, a nie tego, co 
dzieli, w niniejszym artykule po-
staram się opisać najwaŜniejsze 
róŜnice doktrynalne dzielące Ko-
ściół katolicki i wspólnoty prote-
stanckie. Uczynię to, nie tylko po 
to, by pokazać, Ŝe pomimo zasad-
niczych rozbieŜności potrafimy się 

z protestantami pięknie róŜnić, ale 
przede wszystkim po to, by poka-
zać, Ŝe owe róŜnice doktrynalne to 
nie tylko jałowe akademickie spo-
ry, Ŝonglerka wielkimi słowami, 
czy teŜ ambicjonalne kłótnie teolo-
gów, lecz takŜe mające swój kon-
kretny wymiar w rzeczywistości 
róŜnice, które determinują nasze 
(katolików i protestantów) widze-
nie Boga i samego siebie.   
By wyjaśnić te róŜnice doktrynal-
ne naleŜy sięgnąć do źródła po-
działu, czyli do okresu Reformacji 
– czasu działalności Marcina Lutra i 
nakreślić podstawowe zasady jego 
doktryny. Ten niemiecki teolog,  
z zakonu augustianów był Twór-
cą Reformacji, z której wyrosły 
wspólnoty protestanckie.  

Ze względu na to, Ŝe Luter swoje 
doświadczenie zuniwersalizował  
i podniósł do rangi prawdy teolo-
gicznej, warto jest choć na chwilę 
i fragmentarycznie zagłębić się w 
Ŝycie naszego bohatera. Na po-
czątku swej drogi zakonnej jako 
młody mnich, profesor teologii, 
praktykował cnoty, dąŜąc do osią-
gnięcia doskonałości. Był bardzo 
gorliwym zakonnikiem. Tak o tym 
okresie w Ŝyciu Lutra pisze Mari-
tain: W tym czasie moŜna u niego 

zauwaŜyć wybitne cechy skrupu-

lanta: wyrzucał sobie i poczytywał 

za grzechy wszystkie pierwsze po-

ruszenia zmysłowości, starał się 

zdobyć świętość wolną od naj-

mniejszego śladu ludzkiej słabo-

ści… Jednocześnie dręczy go pyszne 
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spojrzenie duszy zwróconej ku 

samej sobie. Na tej drodze samo-
doskonalenia, Bóg doświadczył 
Lutra nocą zmysłów. Jest to 
oczyszczenie duszy człowieka 
prowadzącego głębokie Ŝycie du-
chowe. W tym czasie Bóg odsłania 
człowiekowi obraz jego skaŜonej 
natury – stałą skłonność do grze-
chu, motywacje jego czynów, któ-
rymi są popędy, konieczność za-
spokojenia roszczeń ciała oraz 
chęć zaspokojenia potrzeb psy-
chicznych takich jak potrzeba 
uznania czy dowartościowania. 
Analizując biografie świętych do-
wiadujemy się, Ŝe równieŜ oni 
przechodzili przez ten etap. Wi-
dząc swoją nędzę uświadamiali 
sobie, Ŝe nie mogą na sobie po-
legać, Ŝe uczynkami nie zasłuŜą 
na zbawienie, Ŝe ich jedyną 
szansą jest Jezus. Wówczas sta-
ją przed Nim z pustymi rękami 
jako puste naczynia, a On wy-
pełnia je swoją łaską, przebó-
stwiając ich grzeszną naturę, 
uświęcając ich, aŜ do stanu cał-
kowitego zniwelowania skut-
ków grzechu pierworodnego. 
Taka jest nauka katolickich mi-
styków. U Lutra niestety było 
inaczej. Kiedy poniósł klęskę w 
procesie samodoskonalenia się, 
nie zwrócił się do Boga, aby 
Ten w swoim Miłosierdziu go 
przemienił. Ta klęska przygnio-
tła Lutra, który, uznał, Ŝe poŜą-
dliwości nie da się zwalczyć. 
Tym samym oddał się grzechowi, 
poddając się prawom ciała i łamiąc 
śluby zakonne. Nie miał z tego 
powodu wyrzutów sumienia stwier-
dzając, Ŝe Bóg dając nam swoje 

prawo wymaga od nas niemoŜli-

wości oraz, Ŝe Chrystus jest za nie-

go sprawiedliwym, a jego śmierć 

krzyŜowa przynosi mu usprawie-

dliwienie. Największym błędem 
niemieckiego reformatora było 
uznanie łaski Boga jako rzeczywi-
stości zewnętrznej w stosunku do 
człowieka, czyli nie dotykającej 
jego natury. Nie spróbował on 
współpracować z tą łaską, nie za-
pragnął, by łaska Chrystusa prze-
niknęła jego jestestwo, uświęcając 
jego człowieczeństwo i uzdrawia-

jąc jego naturę skaŜoną skutkami 
grzechu pierworodnego. Zamknął 
się w swojej niedoli, nie dając 
szans kochającemu Jezusowi, któ-
ry zawsze chce się udzielać czło-
wiekowi.  
Logiczną konsekwencją powyŜ-
szego rozumowania Lutra było 
przyjęcie koncepcji natury czło-
wieka, wedle której człowiek jest 
grzeszny, a jego natura jest cał-
kowicie skaŜona grzechem pier-
worodnym. Niemiecki zakonnik 
pisał, Ŝe wolna wola jest po grze-

chu pierworodnym wolną wolą je-

dynie z samej nazwy, kiedy zaś 

działa, na tyle na ile moŜe, popeł-

nia grzech śmiertelny. RównieŜ  
o rozumie człowieka Luter nie 
miał najlepszego zdania. O tym, 

Ŝe był przekonany o niezdolności 
naszych władz poznawczych do po-
znania prawd podstawowych oraz  
o sprzeczności rozumu i wiary, 
świadczą jego słowa: Anabaptyści 

mówią, Ŝe rozum jest pochodnią… 

I jakieŜ to rozum ma roztaczać 

światło? Chyba podobne do tego, 

jakie by roztaczał brudny śmieć 

wsadzony do latarni. Czytelnik 
musi wiedzieć, Ŝe jest to dość cha-
rakterystyczny dla Lutra sposób 
pisania – bardzo metaforyczny  
i ostry, niekiedy nawet wulgarny. 
Taki właśnie był Luter: nieokrze-
sany gwałtownik, bardzo pewny 
siebie, nieprzebierający w sło-
wach i skrajnych ocenach. Jedno-
cześnie trzeba dodać, Ŝe nie bra-

kowało mu inteligencji, radykali-
zmu i odwagi.  
Ten niejednoznaczny w ocenie 
człowiek stworzył podstawowe za-
sady zreformowanego chrześcijań-
stwa, wśród których moŜna wy-
mienić: sola Scriptura – tylko Pi-
smo, sola fidei – tylko wiara, sola 

gratia – tylko łaska i sola Christus 
– tylko Chrystus. Pierwsza jest 
najwaŜniejsza, gdyŜ określa Pismo 
Święte jako jedyne źródło obja-
wienia, jedyną podstawę mówienia 
o Bogu i wierze. Konsekwencje 
płynące z zastosowania w praktyce 
tejŜe zasady są niezwykle waŜkie. 
W tym kontekście, Magisterium 
Kościoła, które w doktrynie kato-
lickiej jest obok Pisma Świętego 
źródłem Objawienia, traci automa-

tycznie rację bytu, a wraz z nią 
Tradycja (pisana duŜą literą) oraz 
wszystkie dogmaty, które trudno 
bezpośrednio wyprowadzić z tre-
ści Pisma Świętego, takie jak np. 
dogmat o nieomylności papieŜa w 
sprawach wiary i moralności, czy 
dogmat o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny.  
Zasada sola scriptura oraz pesy-
mistyczna wizja człowieka, jego 
zepsutej natury, woli ciąŜącej tyl-
ko ku grzechowi i ułomnego ro-
zumu skłoniła Lutra do odrzuce-
nia wszelkiej racjonalnej speku-
lacji nad treścią Pisma Świętego. 
Pragnął on uwolnić teologię od 
filozofii, zwłaszcza filozofii Ary-
stotelesa, na podstawie której swój 

wielki system zbudował św. Tomasz 
z Akwinu. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe 
właśnie na skutek odrzucenia Ma-
gisterium Kościoła i wcielenia  
w Ŝycie zasady sola Scriptura 

mamy tak wiele wspólnot prote-
stanckich, często o skrajnie róŜ-
nych poglądach, zwłaszcza na 
sprawy moralności: od amerykań-
skich purytanów, po liberalne 
wspólnoty z Europy Zachodniej. 
Wspólnoty protestanckie często 
mają swoich liderów, którzy na 
swój autorski sposób interpretują 
słowa Pisma. Idąc dalej, kierując 
się omawianą zasadą Luter uznał, 
Ŝe istnieją tylko dwa sakramenty, 
tj. sakrament chrztu i wieczerzy 
Pańskiej. W konsekwencji, we 
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wspólnotach protestanckich brak 
jest ludzi naznaczonych przez Je-
zusa Chrystusa w sposób sakra-
mentalny, a łaska poprzez Słowo, 
spływa na wiernych bez Ŝadnych 
pośredników (kapłanów), co jest 
równieŜ powiązane z zasadą solo 

Christi. Zgodnie z tą ostatnią, je-
dynym pośrednikiem pomiędzy 
Bogiem a ludźmi jest Jezus Chry-
stus. Stąd konsekwentnie prote-
stanci nie kanonizują świętych  
i nie czczą Maryi.  
Luter, powołując się przede 
wszystkim na listy św. Pawła, 
głównie na List do Rzymian oraz 
na naukę św. Augustyna, sformu-
łował kolejną zasadę: sola fidei  
– tylko wiara, zgodnie, z którą 
człowiek otrzymuje usprawiedli-
wienie, a więc i zbawienie jedynie 
przez wiarę. Nie liczą się dobre 
uczynki, nawet te czynione z mi-
łości do ludzi, nie mówiąc juŜ o 
niemoŜliwej, według Lutra, miło-
ści do Boga grzesznego i egoi-
stycznego człowieka. Przyjrzyjmy 
się praktycznym skutkom powyŜ-
szych sądów. Okazuje się, Ŝe nie-
potrzebna jest spowiedź, bo skoro 
człowieka usprawiedliwia wyzna-
nie wiary w Chrystusa i tylko to, 
to w tym wypadku usprawiedli-
wienie poprzez odpuszczenie 
grzechów w sakramencie pokuty 
staje się zbędne. Marcin Luter 
twierdził, Ŝe grzech człowieka jest 

nieusuwalny poprzez spowiedź 
czy dobre uczynki, a jedynie łaska 
(sola gratia – tylko łaska) Jezusa 
Chrystusa go usprawiedliwia. Na-
tomiast według nauki Kościoła, 
człowiek w sakramencie pokuty 
otrzymuje odpuszczenie grze-
chów. Przyjmowanie sakramen-
tów uświęca go. Gdy poszukuje 
on woli Boga, gdy rezygnuje ze 
swojej recepty na Ŝycie, swojej 
wizji świata i staje w pokorze 
przed Chrystusem mówiąc mu: Ty 
steruj moim Ŝyciem, wtedy łaska 
Chrystusa moŜe uświęcić go za 
Ŝycia, aŜ do osiągnięcia stanu 
świętości, czyli BoŜej doskonało-
ści. PowyŜsze rozwaŜania są jedy-
nie wskazaniem waŜniejszych róŜ-
nic. Jako ciekawostkę naleŜy po-
dać, Ŝe George Weigel w oficjalnej 
biografii Jana Pawła II, opisując 
rozmach i odwagę Karola Wojtyły, 
przekonywał czytelnika, Ŝe papieŜ, 
obejmując władzę nad kościołem, 
miał nadzieję, Ŝe za jego pontyfi-
katu dokona się ostateczne pojed-
nanie Kościoła katolickiego z pro-
testantami. Ówcześnie, nie był to 
pogląd odosobniony. Czasy poso-
borowe (po Soborze Watykańskim 
II, lata 1962 – 1965) były „złotym 
wiekiem” ekumenizmu katolicko-
protestanckiego. Obie strony, co do 
zasady (w przypadku wspólnot 
protestanckich mówienie o nich ja-
ko o stronie jest duŜym uproszcze-

niem, poniewaŜ wspólnot jest bar-
dzo duŜo, do powszechnie znanych 
naleŜą: luteranie, kalwiniści, ewan-
gelicy, zielonoświątkowcy, bab-
tyści) miały dobrą wolę zakończyć 
waśnie, które trwały przez okres 
ostatnich czterystu lat. Obecnie 
powszechnie mówi się o tym, Ŝe 
dialog ekumeniczny dostał „lekkiej 
zadyszki”. Wynika ona z tego, Ŝe 
po latach euforii i rzucania się so-
bie w ramiona obie strony doszły 
do wniosku, Ŝe nie mogą sobie po-
zwolić na dalsze ustępstwa i kom-
promisy, gdyŜ groziłoby to naru-
szeniem istoty ich doktryny.  
Kończąc, chciałbym zwrócić uwagę 
na to, Ŝe rozłam pomiędzy katoli-
cyzmem i protestantyzmem istnie-
je na wielu płaszczyznach: filozo-
ficznej, doktrynalnej, kulturowej 
oraz, co oczywiste, organizacyjnej 
i personalnej. Wszystko to spra-
wia, Ŝe patrząc „po ludzku” w 
najbliŜszym czasie chrześcijanie 
nie mają szans w pełni wcielić w 
Ŝycie słów modlitwy Chrystusa: 
aby wszyscy stanowili jedno…  
(J 17, 21).  

Kamil Malewicki 
Źródłem wszystkich użytych cytatów  
i podstawą opracowania sylwetki Marci-
na Lutra jest książka Jacquesa Maritai-
na, Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, 

Rousseau, Wyd. Fronda i Wyd. Apostoli-

cum, Warszawa – Ząbki. 

 

KILKA SŁÓW O „ZWYKŁYM” ZAKONNIKU 
 

Na początku grudnia Katolicka 
Agencja Informacyjna zamieściła 
krótką notatkę o śmierci 86-letnie-
go karmelity, o. Wilfrida Stinisse-
na, autora wielu ksiąŜek o ducho-
wości katolickiej. Po tym wyda-
rzeniu pojawiło się zaledwie kilka 
komentarzy i jakby niepewne py-
tanie: czy i tym razem pozwolimy 
naszej pamięci szybko o tym za-
pomnieć? 
Co moŜna powiedzieć o człowieku, 
o którym zapewne nikt nie napisze, 
Ŝe był niezastąpiony, i Ŝe podob-
nych mu ludzi juŜ nie ma? Bez-
piecznie jest zacząć od najwaŜniej-
szych danych biograficznych. 

Wiemy zatem, Ŝe Wilfrid Stinissen 
urodził się w Belgii w roku 1927  
i juŜ jako szesnastolatek wstąpił do 
karmelitów bosych. Po uzyskaniu 
stopnia doktora z teologii i po szes-
nastu latach od przyjęcia święceń 
kapłańskich, w 1967 r. załoŜył wraz 
ze swymi trzema współbraćmi no-
wą fundację w Norabby w Szwecji. 
Połowę Ŝycia spędził w zaciszu 
klasztornego Ŝycia, gdzie pisał  
o duchowości karmelitańskiej. Zys-
kał rozgłos w protestanckiej Skan-
dynawii jako rekolekcjonista i nau-
czyciel medytacji chrześcijańskiej, 
którą wyraźnie odróŜniał od tych, 
wywodzących się z filozofii o. Wilfrid Stinissen 
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wschodu. Owocem Jego przemy-
śleń jest ksiąŜka pt. Ani joga, ani 

zen. Chrześcijańska medytacja głę-

bi. Pisał ponadto o modlitwie we-
wnętrznej, o duchowości św. Tere-
sy z Avila i św. Jana od KrzyŜa.  
A jak pisał? MoŜe zacznę od tego, 
jak o. Stinissen nie pisał…  
Nie pisał na pewno jak Ruth Bur-
rows, współczesna mu karmelitan-
ka, w zbliŜonym do niego wieku, 
która równieŜ pisze o modlitwie  
i Ŝyciu wewnętrznym. W przeci-
wieństwie do omawianego karmeli-
ty – pisze ona z publicystycznym 
zacięciem. JuŜ po przeczytaniu jed-
nej ksiąŜki tej zakonnicy moŜna 
stworzyć sobie obraz zdecydowa-
nej, niekiedy wręcz kategorycznej 
starszej pani, która nie ma ochoty 
ani czasu, by silić się na popraw-
ność. Według mnie, trudno dostrzec 
tak wyrazistą osobowość w pi-
smach o. Stinissena. Jest on ukryty, 
w pewnym sensie przeźroczysty,  
w czym utwierdza nas jeszcze jego 
fotografia – postać dobrego pana w 
brązowym habicie i duŜych okula-
rach. Pisał powaŜne ksiąŜki, w któ-
rych nie uciekał się do przytaczania 
ciekawostek o świętych, do kon-
struowania wyrazistych przykładów 
jak ks. Pawlukiewicz, czy do wyko-
rzystywania wymyślnych metafor 
niczym ks. Twardowski. Stąd, nie 
ma sensu zachęcać kogoś do czyta-
nia jego ksiąŜek słowami, Ŝe „czyta 
je się jednym tchem”, Ŝe napisane 
są wartkim językiem, i Ŝe ich lektu-
ra na pewno zmieni całe dotychcza-
sowe Ŝycie czytającego. Stinissen 
nie jest gwiazdą, nie jest nawet bo-
haterem drugiego planu. Nie zazna-
cza wręcz swojej obecności w tek-
stach. Tę pustkę wypełnia mówie-
niem o Ŝyciu wewnętrznym i o re-
lacji z Bogiem. Gdyby ktoś sięgnął 
po jedną z nowszych jego ksiąŜek 
Ukryci w miłości. Przewodnik Ŝycia 
karmelitańskiego, zaskoczyłaby go 
prostota i pokój, jaki bije z jej stron. 
Wydawca informuje nas, Ŝe jest to 
pozycja szczególnie wyróŜniona 
wśród publikacji ubiegających się  
o miano najlepszej w dziedzinie du-
chowości, we Francji. Wbrew pozo-
rom nie jest to lektura zarezerwo-
wana tylko dla osób konsekrowa-

nych. Stinissen w bardzo przystęp-
ny sposób tłumaczy, jak Ŝyć w co-
raz większym zjednoczeniu z Bo-
giem. Ukryci w miłości to zbiór po-
rad i wskazówek dotyczących co-
dzienności, począwszy od postawy 
na modlitwie, przez posty i umar-
twienia, a skończywszy na dbaniu o 
porządek wokół siebie.  
Co ciekawe, Stinissen zaczął pisać 
dopiero w latach osiemdziesią-
tych, kiedy przekroczył juŜ wiek 
pięćdziesięciu lat. To właśnie jego 
głębokie Ŝycie duchowe, jakiego 
moŜna się domyślać, czytając jego 
opracowania, czynią jego pisanie 
tak autentycznym. Kształtował on 
współczesną recepcję mistyki 
Karmelu i z właściwą sobie doj-
rzałością tłumaczył prawidła du-
chowego wzrastania. Jego ksiąŜki, 
których jest około dwadzieścia, 
zostały przetłumaczone na blisko 
dwadzieścia języków. Gdyby ktoś 
chciał poznać świętych, którzy 
weszli w głęboką relację z Bo-
giem, którzy przeszli juŜ etapy, 
które my mamy przed sobą, powi-
nien sięgnąć po opracowania o. 
Stinissena, który niczym prze-
wodnik wprowadza nas do skarb-
ca Kościoła. A tego, kto podjął juŜ 
próbę samodzielnego czytania 
dzieł św. Jana od KrzyŜa, zapew-
ne nie trzeba przekonywać o zale-
tach posiadania takiego przewod-
nika i nauczyciela, jak o. Stinissen 
– z nim jest po prostu łatwiej. 
 
Warto zapoznać się z następują-
cymi ksiąŜkami o. W. Stinissena: 
Noc jest mi światłem 
To ksiąŜka podejmująca temat tzw. 
„nocy ciemnej”, o której pisze św. 
Jan od KrzyŜa. Jest ona zachętą do 
głębszej relacji z Bogiem, która na 
początku moŜe być odczytywana 
jako cierpienie. W istocie to nie 
człowiek umiera, ale jego „ego”. 
Wtedy dopiero człowiek moŜe spo-
tkać Boga w głębi swej duszy.  
O. Stinissen pomaga zrozumieć, na 
czym polega te oczyszczające dzia-
łanie Pana, aby przestrzec przed 
ustaniem w drodze. 
Człowiek prawdziwy 

Tematem ksiąŜki jest toŜsamość 
człowieka. O. Stinissen mierzy się 

w niej z pytaniami o grzech i świę-
tość, ukazując, jak odpowiedzi na 
nie – powinny mocno kształtować 
nasze Ŝycie. KaŜdy, kto chce po-
znać duchową kondycję człowieka 
XXI w. musi potraktować tę po-
zycję jako lekturę obowiązkową. 
Powiedz im o Maryi 

Tym razem ojciec Stinissen prezen-
tuje oryginalne i wszechstronne 
ujęcie problematyki Maryjnej. Tak 
mówi o tej ksiąŜce: „W maju 1979 
roku, w czasie rekolekcji w nie-
wielkiej miejscowości niedaleko 
Lyonu, miałem okazję odbyć krótką 
rozmowę z Martą Robin, stygma-
tyczką, która w 1936 roku zainspi-
rowała załoŜenie wspólnot zwanych 
później j „Foyes de Charité” (Ogni-
ska Miłości), rozsianych obecnie po 
całym świecie. Kiedy jej opowiada-
łem, Ŝe pełnie kapłańską posługę w 
Szwecji, zachęciła mnie, bym głosił 
homilię o Maryi. Na uwagę, Ŝe w 
kraju protestanckim Maryja to bar-
dzo delikatny temat, Marta Robin 
odpowiedziała: „W kaŜdym wy-
padku mów o Maryi, równieŜ do 
protestantów”. 
 
Polecam takŜe: 
Wędrówka wewnętrzna śladem  

św. Teresy z Avili. W drodze, 1985. 
Droga modlitwy wewnętrznej.  
Wydawnictwo „M”, 1994. 
Chleb, który łamiemy. Hlondia-
num, 1995. 
Wieczność pośrodku czasu.  
W drodze, 1997. 
Imię Jezus jest w Tobie. O modli-

twie nieustannej. W drodze, 1998.  
Ani joga, ani zen. Chrześcijańska 

medytacja głębi. W drodze, 2000. 
Słowo jest blisko Ciebie.  
W drodze, 2001. 
Terapia duchowa. W drodze, 2001. 
Ja nie umieram – wstępuję  

w Ŝycie. W drodze, 2002. 
Panie, naucz nas modlić się.  

Ku modlitwie milczenia.  
W drodze, 2003  
Słyszysz szum wiatru? W drodze, 2004. 
Spowiedź. Sakrament odpuszcze-

nia grzechów. W drodze, 2010. 
 

Urszula Malewicka 
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NIE LEKCEWAśMY GRYPY I PRZEZIĘBIENIA 
 

Okres zimowy sprzyja róŜnego ro-

dzaju infekcjom, które niedoleczo-

ne, mogą doprowadzić do powaŜ-

nych powikłań. Zapadalność na te-

go typu choroby uzaleŜniona jest 

od naszego układu immunologicz-

nego. Osoby ze zmniejszoną od-

pornością powinny wcześniej za-

szczepić się. W przypadku prze-

ziębienia u osób dorosłych, w 

przeciwieństwie do dzieci, rzadko 

występuje gorączka, a typowymi 

objawami są bóle gardła, kaszel, 

katar i dreszcze. Grypa przebiega 

zwykle z wysoką gorączką, utrzy-

mującą się od trzech do czterech 

dni, której towarzyszą ból głowy, 

bóle mięśniowo-stawowe, rzadko 

kaszel. Nie bagatelizujmy tego ty-

pu objawów, ponie-

waŜ w konsekwencji 

mogą  przejść w cięŜ-

sze powikłania, takie 

jak: zapalenie ucha, 

zatok, zapalenie oskrze-

li, płuc, mięśnia ser-

cowego, a w skra-

jnych przypadkach 

zapalenie opon móz-

gowych.  

Oprócz samej wizyty 

u lekarza i przyjmowania leków, 

konieczne jest przez kilka dni po-

zostanie w domu. Nie zapominaj-

my o wietrzeniu i nawilŜaniu po-

mieszczeń. Picie duŜej ilości pły-

nów, lekka, wysokobiałkowa i wi-

taminowa dieta oraz spokój, z pew-

nością przyczynią się do szybsze-

go pozbycia się w naszym organi-

zmie chorobowego „intruza”. 

 

 Lilianna Jankowska  

Ewa Kozłowska 

 

TO NAM MOŻE POMÓC 
 w dzień: łyżka miodu, sok z połowy cytryny zalany szklanką ciepłej wody 
 na noc: łyżka miodu, zmiażdżony ząbek czosnku zalany szklanką ciepłego mleka 

 

ZIMOWE „ZAGROśENIA” 
 

Okres zimowy, w który właśnie wkroczyliśmy, to wspaniały czas na sporty zimowe i ruch na świeŜym powie-

trzu. Częste opady śniegu, deszczu, mrozy i odwilŜ na zmianę sprawiają, Ŝe dochodzi do róŜnego rodzaju kon-

tuzji i urazów. Czasami wystarczy upadek na śliskiej nawierzchni i stłuczenie, a przy nieszczęśliwym zbiegu 

okoliczności złamanie kończyn górnych  

i dolnych gotowe. JuŜ niebawem rozpoczną 

się ferie zimowe i zostaną otwarte lodowiska, 

osiedlowe ślizgawki, a małe dzieci, przed-

szkolaki, młodzieŜ szkolna ruszą na łyŜwy, 

sanki, narty. Podczas zabaw i szybkiej jazdy 

na łyŜwach dochodzi do zranień i urazów w 

obrębie głowy i twarzy. Uderzenie na lodowi-

sku, np. w brodę, moŜe spowodować złamanie 

lub nadłamanie korony zęba, złamanie korze-

nia, zwichnięcie lub całkowitą utratę zęba. Zę-

by w szczęce, a głównie siekacze górne, są 

najbardziej naraŜone na urazy. Chciałabym 

zaapelować do rodziców, gdyŜ dziecko moŜe 

tego nie wiedzieć. Ząb, który wypadł naleŜy 

odnaleźć i jak najszybciej zgłosić się z nim 

do stomatologa. Liczą się pierwsze dwie godziny od wypadku. Zanim dotrzemy do gabinetu, dobrze jest 

umieścić go w naczyniu z mlekiem. Bogate unaczynienie twarzy powoduje krwawienie, czasami dość silne, a 

kontakt z ziemią sprawia, Ŝe profilaktyka przeciwtęŜcowa jest konieczna. Ząb zabezpieczony opatrunkiem, 

replantowany, unieruchomiony w dalszej kolejności, moŜe zostać odbudowany kompozytem nowej generacji 

odpornym na ścieranie, o bardzo duŜej twardości i wytrzymałości mechanicznej. U dzieci stosuje się materiały 

uwalniające fluor, a takŜe leczenie ortodontyczne, aby prawidłowo ustawić ząb. Aby ten piękny okres minął 

bez kontuzji potrzebna jest wzmoŜona ostroŜność i większa uwaga wszystkich nas. 
 

Lilianna Jankowska, stomatolog  
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Potrzebna jest większa uwaga 
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Droga wolna 
ze zmniejszoną 
prędkością! 

SEMA   OREK 
Witajcie! Cieszę się, Ŝe kolejny numer miesięcznika trafił do Waszych rąk. ☺☺☺☺ Przyszedł więc czas,  
aby wyjaśnić Wam znaczenie tytułu działu dla dzieci – „Semaforek”! Czy wiecie, Ŝe bardzo waŜnym 
znakiem dla maszynisty prowadzącego pociąg jest ustawienie ramion semafora, specjalnego 
urządzenia stojącego przy torach kolejowych? Oto trzy najwaŜniejsze znaki semaforowe: 
 
 

 
 
 
 
Czy zwróciliście na to uwagę, jadąc pociągiem? Jeśli nie, przyjrzyjcie się uwaŜnie tym znakom,  
gdy udacie się w następną podróŜ! ☺☺☺☺  
 
Który z tych trzech znaków rozpoznajesz w naszym tytule? Ten trzeci znak jest dla nas waŜnym 
drogowskazem, poniewaŜ informuje o tym, Ŝe moŜna iść drogą, tylko wolniej, aby uwaŜać na 
przeszkody, które mogą oddalić nas od Pana Boga. Jeśli tylko zechcecie to „Semaforek” moŜe być dla 
Was wskazówką, jak postępować, Ŝeby nie zabłądzić w drodze do Nieba.  Dlatego znajdziecie tutaj 
przykłady Ŝycia świętych, dowiecie się o waŜnych wydarzeniach w Kościele, przeczytacie dobrą 
lekturę. Aby nie nudzić się za bardzo na drodze będzie teŜ okazja do zabawy i główkowania! Na pewno 
lubicie krzyŜówki, rebusy i łamigłówki. Czy jesteście gotowi na wspólną podróŜ? Tak? To wyruszamy 
aŜ na Bliski Wschód! 
 
  
 MĘDRCY ZE WSCHODU 
 

Na wielbłądach, przez pustynię 
Jadą trzej Królowie. 

Do Jezusa biegną prędko! - 
- KaŜde Dziecko powie. 

 
Chcą przywitać Zbawiciela, 

Więc się muszą śpieszyć, 
śeby prędko oddać pokłon,  

Darami ucieszyć. 
 
 
 
 
 

Choć Pan Jezus taki mały 
I leŜy w Ŝłóbeczku, 

Jest potęŜnym Królem świata 
W maleńkim człowieczku. 

 
Skąd Królowie o tym wiedzą? 

I skąd drogę znają? 
Czy kupili róŜne mapy? 

Czy innych pytają? 
 

Trzej Królowie nie są sami – 
- Powie kaŜde z Dzieci. 

Drogę im wskazuje gwiazda, 
Która jasno świeci. 

 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
6 stycznia obchodzimy w Kościele uroczystość Objawienia Pańskiego, wspominając Mędrców ze 
Wschodu. RozwaŜamy w tym dniu objawienie się Pana Jezusa jako Tego, który narodził się, Ŝeby 
zbawić ludzi całego świata: wszystkich narodów, języków, ras, kultur. Ciebie równieŜ! A czy wiesz,  
kim właściwie byli Trzej Królowie? Kacper, Melchior i Baltazar (takie właśnie imiona nadano tym 
postaciom) byli bardzo zamoŜnymi władcami państw Bliskiego Wschodu. Nazywa się ich równieŜ 
Mędrcami, poniewaŜ byli uczeni i znali się na układach gwiazd na niebie. Dlatego właśnie rozpoznali 
nową gwiazdę i poszli za nią. Nie uczyniliby jednak tego, gdyby nie znali proroctw, które zapowiadały 
Mesjasza. PoniewaŜ podróŜ w poszukiwaniu Nowonarodzonego Króla była bardzo długa, królowie 
przybyli do Jezusa kilka, albo nawet kilkanaście miesięcy po Jego przyjściu na świat. Przyznasz na 
pewno, Ŝe Mędrcy musieli być bardzo wytrwali w drodze do Boga. 

Droga 
wolna! Stój! 

15         



 

Znajdź 10 róŜnic. Zaznacz je na rysunku B.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Połącz kropki od 1 do 20. 
Co widzisz na powstałym 
obrazku? 

 

 

 

 

Którą drogę powinni wybrać Trzej Królowie, Ŝeby podąŜać za gwiazdą? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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HASŁO:  

…………………… ………    ……………    …………………………… 

 

Przed podróŜą na Wschód proponujemy parę zabaw i ćwiczeń kondycyjnych. 

ANIOŁEK 
PołóŜ się na plecach, na śniegu, rozłóŜ szeroko ręce i nogi. Poruszaj 
nimi, kreśląc na śniegu półkola. W ten sposób powstaje wizerunek 
aniołka. Pamiętaj o ciepłym ubraniu! 

 

ŚLADY 
Do tej zabawy potrzebny jest nieduŜy teren ze świeŜym śniegiem  
i przynajmniej dwie osoby. Pierwsza osoba porusza się po śniegu 
zostawiając wyraźne ślady. MoŜe zrobić to na wiele sposobów: 
maszerując po prostej linii, zygzakiem albo skacząc na jednej nodze 
lub biegnąć. Co tylko przyjdzie do głowy! Pozostałe osoby starają 
się iść po powstałych śladach.  

 
 
DALEJ ŚNIEGIEM W PLECY ZIMY… 
… czyli rzut do celu! 
Przygotuj kilkanaście kulek ze śniegu, a następnie wyznacz cel, do którego 
będziesz rzucać. MoŜe to być pień drzewa, wiadro, tarcza, płot, zawieszona 
na gałęzi butelka. Powodzenia!  
 
 
 
 

RYSUNKI 
 

Znajdź teren przykryty świeŜym śniegiem.  
Będzie to świetne miejsce dla śnieŜnych rysunków.  
 MoŜesz na nim wydeptać przeróŜne kształty, narysować 
coś rękami (oczywiście w nieprzemakalnych 
rękawiczkach) albo patykiem.  
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Marta Wawer 

NA TROPIE 
Wszystkie zwierzęta pozostawiają ślady swojej obecności. Do najliczniejszych naleŜą tropy, czyli 
odciski łap na śniegu, piasku lub błocie. Śladami zwierząt są takŜe ich odchody, legowiska, nory, 
gniazda czy pozostałości po Ŝerowaniu. Zima to najlepszy czas na tropienie zwierząt. Ciekawe,  
czy uda Ci się rozpoznać ślady zwierząt na obrazku. Połącz je z ich właścicielami i pokoloruj wszystkie 
zwierzęta. Koniecznie wybierz się na spacer w poszukiwaniu tropów. Powodzenia! ☺☺☺☺ 
 

 
 
ŚWIĘTY OSTATNIEGO DNIA ROKU 
 

Święty Sylwester I był papieŜem przez 21 lat, od 314 do 335 roku. 
Urodził się w Rzymie, niestety jednak niewiele wiemy o jego dzie-
ciństwie i młodości. Dzień, w którym wspominamy św. Sylwestra (31 
grudnia), jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Tego dnia, 
wieczorem organizowane są zabawy kończące mijający rok i wprowa-
dzające w kolejny. Od imienia patrona ostatniego dnia roku 
kalendarzowego noszą one nazwę – zabaw sylwestrowych. 
Święty Sylwester jest patronem zwierząt domowych, wzywany bywa  
w modlitwie o dobre zbiory paszy, a takŜe o szczęśliwy i pomyślny 
nowy rok. 

 
 

Spróbuj napisać własną modlitwę.  
Poproś o wstawiennictwo św. Sylwestra. 

 

 

 

 

 

 

 

MOJA MODLITWA O DOBRY NOWY ROK 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………… 
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OM…NOM NOM! 
 

Od razu uprzedzam, aby nie suge-
rować się tytułem tego artykułu, 
gdyŜ dla niektórych moŜe okazać 
się zdradliwy. Bynajmniej nie bę-
dzie to reportaŜ o smacznym je-
dzeniu. Osoby, które z tego wzglę-
du czują się zawiedzione uprzejmie 
odsyłam do pysznego działu, jakim 
jest „Niebo w gębie”, gdzie na 
pewno znajdą coś dla siebie. Nie 
będzie to takŜe tekst o mantrach  
i związanych z nimi zagroŜeniach 
duchowych. Czym więc jest OM? 
W wielkim skrócie Oaza Mo-
dlitwy. Aby lepiej zapoznać się 
z tematem zapraszam do lektu-
ry. 
Niedawno wybraliśmy się całą 
oazą na OM. Oto wspomnie-
nia… Jest piątek wieczór. 
Msza Święta. Po zakończeniu 
zbieramy się pod kościołem. 
Gotowi, z bagaŜami. Czekają 
juŜ na nas samochody. Zapa-
dają ostatnie decyzje: kto z 
kim jedzie? Trzeba jeszcze 
wziąć projektor i ekran. Zmie-
ścimy się? Uff… Na szczęście 
kaŜdy ma swoje miejsce. Do-
bra, to jedziemy! Nasz cel: 
Laski. 
To juŜ drugi raz, kiedy tu je-
steśmy. Ostatnią OM, która 
odbyła się w maju tego roku 
takŜe spędziliśmy w tej małej 
wiosce, oddalonej o jedena-
ście kilometrów od Tarchomi-
na. W niepozornym domku reko-
lekcyjnym ugościła nas wtedy, 
zresztą tak jak i teraz, siostra Ma-
ristella ze Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek SłuŜebnic KrzyŜa. 
Pamiętam, jak opowiadała nam  
o swojej pracy z ociemniałymi. 
Trzeba koniecznie dodać, Ŝe w 
Laskach znajduje się Zakład dla 
Niewidomych im. RóŜy Czackiej. 
Patronka, jest załoŜycielką nie 
tylko ośrodka, lecz takŜe wspo-
mnianego zgromadzenia sióstr. 
Siostry na co dzień zajmują się 
swoimi niewidomymi podopiecz-
nymi – dziećmi i młodzieŜą. Czę-
sto zdarza się, Ŝe maluchy są 
uczone od podstaw rozróŜniania 

pozostałych zmysłów. Celem ta-
kiego wychowania jest to, aby 
osoba niedowidząca lub niewido-
ma potrafiła sama radzić sobie w 
dorosłym Ŝyciu. Ponadto, siostry 
starają się takŜe przybliŜyć im Pa-
na Boga i ukazać wartość Ŝycia, 
jaką On nam daje.  
Matka ElŜbieta, (bo takie imię 
przyjęła RóŜa Czacka, przywdzie-
wając habit) powiedziała kiedyś: 
„Nie moŜna osiągnąć wyŜszego 
stopnia świętości bez cierpienia… 

Dlatego trwanie u stóp krzyŜa jest 
naszą drogą”. Tę samą myśl reali-
zuje pozdrowienie, którego, za-
miast zwyczajnego „Dzień dobry” 
uŜywają wszyscy na terenie ośrod-
ka. Polega ono na tym, Ŝe najpierw 
mówi się: „Przez krzyŜ”, na co od-
powiedzią są słowa: „Do nieba”.  
Kiedy wchodzimy w progi znane-
go nam juŜ domu, wypełnia mnie 
to uczucie, którego doznaję zaw-
sze, odwiedzając miejsce, w któ-
rym juŜ kiedyś byłam co łączy się 
z pewnymi wspomnieniami. Sio-
stra wita nas oczywiście z ser-
decznym uśmiechem na twarzy, 
jak zawsze. W domu panuje przy-
jemna atmosfera. Pełno nas. No  

i ten gwar, który sprawia, Ŝe ma 
się wraŜenie, jakby to był zjazd 
rodzinny. Czasem naprawdę wy-
glądamy jak jedna, wielka rodzi-
na. Bywają chwile lepsze i gorsze, 
ale miłość i tak zawsze zwycięŜa. 
Tak, to jest właśnie to, co cenię w 
tej wspólnocie.  
Zbieramy się w jadalni na kolację. 
Chwila na rozpakowanie swoich 
rzeczy. Wreszcie nadszedł ten 
moment: oficjalne rozpoczęcie 
OM-u. We wstępie dowiadujemy 

się, jaki jest temat naszych 
trzydniowych rekolekcji: mo-
dlitwa. Wyjaśnienie tego, 
czym jest i jaka powinna być 
modlitwa, jedna z animatorek 
zawiera w krótkim pokazie, 
który nazwałabym: „efektem 
domina”. Przewrócenie ostat-
niego kamienia, oddziałuje na 
wszystkie pozostałe. Tak sa-
mo, nasza modlitwa musi za-
mienić słowo w czyn. 
Sobota: drugi dzień naszych 
rekolekcji. Odmawiamy po-
ranną modlitwę belgijskiego 
kardynała Leona Józefa Sue-
nensa. Nie jest długa, a zawie-
ra chyba wszystko, co akurat 
rano potrzebuję powiedzieć 
Panu Bogu: Panie, w ciszy 

wschodzącego dnia przycho-

dzę Cię błagać o pokój, o mą-

drość, o siłę. Chcę patrzeć 

dziś na świat oczami przepeł-

nionymi miłością. Być cierpliwym, 

wyrozumiałym, cichym i mądrym. 

Patrzeć ponad to, co jest tylko po-

zorem, widzieć Twoje dzieci takie, 

jak Ty sam je widzisz i dostrzegać 

w nich to, co dobre. Daj mi taką 

Ŝyczliwość i radość, by wszyscy, 

którzy się ze mną stykają, odczuli 

Twoja obecność. I niech będę dla 

innych chlebem, jak Ty jesteś dla 

mnie dnia kaŜdego. 

Szybkie śniadanko i spotykamy się 
w „namiocie spotkania”. Najogól-
niej mówiąc, to rozwaŜanie Słowa 
BoŜego. Ku naszemu zdziwieniu, 
prowadząca tę część zaprasza nas 
do nieco innej formy przyjęcia  
tego, co nasz Ojciec chce nam  

    
Pod prądPod prądPod prądPod prąd 

Kaplica w Domu Rekolekcyjnym w Laskach  
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przekazać. KaŜdy z nas, osobiście, 
dostaje „list” od Boga. Kartka pa-
pieru, na której napisany jest 
ręcznie fragment z Pisma Święte-
go. Niby nic wielkiego, przecieŜ 
wiemy, Ŝe Pan Bóg własną ręką 
tego nie napisał, ale…chwila. 
Treść listu naleŜy do Niego. 
Człowiek napisał, ale sam tego 
nie stworzył. PrzecieŜ Cześnik, 
ze słynnej komedii A. Fredry, 
takŜe dyktował, w tym wypad-
ku Dyndalskiemu, tworząc list 
do Rejenta i słowo było jego, a 
nie piszącego. Myślę, Ŝe w po-
dobny sposób powinniśmy od-
czytywać list od Boga. Taka 
mała zmiana w formie modli-
twy Biblią robi jednak róŜnicę. 
Zachęcam do spróbowania. 
Msza Święta. NajwaŜniejsza 
modlitwa dla chrześcijanina. 
Czytanie z księgi proroka Eze-
chiela. Psalm i zaraz po nim 
aklamacja: Alleluja. Wstajemy, 
bo chcemy tym samym wyrazić 
szacunek wobec tego, co On ma 
nam do powiedzenia. Ewange-
lia według św. Jana zawiera w 
sobie dwa wątki: zdenerwowa-
nie Jezusa na widok sprzedają-
cych w Domu Boga oraz rozmowa 
Jezusa z śydami na temat odbu-
dowy świątyni w ciągu trzech dni. 
W pierwszym Chrystus jest dla 
nas przykładem tego, który jasno 
wyraŜa swoje zdanie i postawę 
wobec tego, w co wierzy. Tego, 
niestety często nam, katolikom, 
brakuje. Powinniśmy umieć bro-

nić naszej wiary. Drugi wątek tej 
Ewangelii dotyczy niezrozumienia 
słów Jezusa przez śydów. Jak 
wiemy słowo to istotny element 
komunikacji. Jeśli więc patrzymy 
powierzchownie na Słowo BoŜe i 
nie staramy się go bardziej zro-

zumieć, to naszą komunikację z 
Bogiem moŜna by porównać do 
rozmowy przez szybę. 
Czym byłaby OM bez integrują-
cych zabaw? Co z tego, Ŝe więk-
szość z nas jest juŜ dorosła. KaŜdy 
z nas jest dzieckiem Pana Boga! 
Nieustające śmiechy. Znów to 
przeświadczenie, Ŝe w tym gronie 
osób nie bałabym się zrobić naj-

dziwniejszych i prawdopodobnie 
najgłupszych rzeczy na świecie. 
Tu kaŜdy jest „swój”. Modlitwa 
wieczorna i do łóŜka. Zmęczenie 
wychodzi juŜ nie tylko ze mnie. 
Dla wszystkich z nas był to bar-
dzo intensywny dzień. 

Niedziela rano. Zaczynamy 
jutrznią jedną z siedmiu mo-
dlitw liturgicznych Kościoła. 
Jeszcze śniadanko, pakowanie  
i Eucharystia. Na Mszę Świętą 
idziemy do kościoła, który 
znajduje się na terenie Zakładu 
dla Niewidomych. Siedzimy w 
ławkach. Powoli schodzą się 
wierni. Okazuje się, Ŝe będzie-
my świadkami chrztu dzieciątka 
„czekoladowego” taty i „bielut-
kiej” mamy. Na tę uroczystość 
zostali zaproszeni kapłani z Kenii 
i Tanzanii. Lubię patrzeć na 
udzielanie tego sakramentu, 
szczególnie od czasu kiedy za-
częłam zdawać sobie sprawę, Ŝe 
jest to faktyczne włączenie do 
Kościoła. Taka mała, kolejna 
cegiełka do naszej wspólnoty. 
Wracamy jeszcze do domu re-
kolekcyjnego, Ŝeby zabrać ba-

gaŜe. śegnamy się z siostrą Mari-
stellą. Z Panem Bogiem! W sa-
mochodzie wszystko ucicha. Jadę 
ze świadomością powrotu do nie-
co innej rzeczywistości. Zderzenie 
z realnym światem. Jak sobie po-
radzę? Jemu to powierzam. Tym-
czasem zmierzam do domu. Na 
obiad. OM nom nom.  

Marta Chmielewska 

 

FILOZOFIA   ŚNIĘTEJ   RYBY 
 

W związku z nowym rokiem ka-
lendarzowym wielu z nas podej-
muje tzw. postanowienia nowo-
roczne. Na kartce naszych posta-
nowień, niczym Ŝyczenia do 
Świętego Mikołaja, zarysowują 
się najczęściej wzniosłe plany do-
tyczące najbliŜszych 365. dni, jak 
i częstokroć całego, przyszłego 
Ŝycia. Postanowienia te mają 
oczywiście poprawić komfort na-
szego Ŝycia bądź nasze samopo-
czucie. Tak więc na owej liście u 
Ŝadnej z pań nie moŜe zabraknąć 

postanowienia o odchudzaniu się 
– do wymarzonego rozmiaru i 
upragnionej wagi. Panowie posta-
nawiają zaś, spędzać większą ilość 
czasu z rodziną, a takŜe w siłowni. 
MoŜna by długo wymieniać sfery, 
w których powinniśmy się zmie-
nić, udoskonalić, poniewaŜ nam, 
zwykłym śmiertelnikom, daleko 
jest do wymyślonego, niedości-
gnionego ideału… Angeliny Jolie, 
Ryana Goslinga… Przeciętny czło-
wiek siada nad kartką i po chwili 
zastanowienia stwierdza, Ŝe ko-

niecznie powinien zmieniać się 
tak, jak podpowiadają mu aktual-
ne mody i nurty społeczne.  
Doskonale wiemy, jak niebez-
pieczna jest manipulacja mediów, 
która zapewne ma duŜy wpływ  
i olbrzymią siłę, oraz, w mojej opi-
nii, popycha nas do stereotypo-
wych zachowań i zmian. Sugeru-
jemy się tym, co wmawia się nam 
w mediach, nie zwaŜając na to, co 
jest dla nas dobre. Próbuję zauwa-
Ŝyć pewną prawidłowość, jaką je-
steśmy w stanie zaobserwować  

Szczęśliwe uczestniczki rekolekcji  
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w sposobie podejmowania naszych 
postanowień noworocznych. Mia-
nowicie: dotyczą one bardzo po-
wierzchownych elementów nasze-
go Ŝycia – najczęściej wyglądu 
zewnętrznego. Często podejmu-
jemy je bez przemyślenia, z tzw. 
automatu. Ładna kobieta, to ko-
bieta z wybiegu, bez grama 
tłuszczu, dlatego postanawiamy 
się odchudzać. W ten sposób 

wpadamy w pułapkę śniętej 

ryby: bez chwili refleksji pły-

niemy z prądem popkultury, 

„sprzedawanym” nam przez 

współczesność. Podejmowane 
w nowym roku wyzwania najczę-
ściej są zbyt wygórowane i jak 
wskazują statystyki, zaledwie 20% 
z nas udaje się im sprostać, co do-
skonale pokazuje, jak słabo znamy 
samych siebie oraz jak duŜą rolę w 
naszych wyborach odgrywa świat 
zewnętrzny.   

No właśnie, w zabieganiu i wiecz-
nym zgiełku nie mamy czasu na 
chwilę refleksji. A moŜe teŜ nie 
chcemy mieć na nią czasu? Za-

pominamy, Ŝe równie waŜny, jak 
rozwój zewnętrzny, jest takŜe roz-
wój wewnętrzny. Dobrym mo-
mentem refleksji i czasem do po-
układania tego, co poukładania 
wymaga jest modlitwa. Doskona-
łym początkiem przemiany jest 
takie zagospodarowanie dnia, aby 
zawsze znaleźć czas dla Boga.  

Ośmielę się stwierdzić, Ŝe poczu-
cie własnej niedoskonałości fi-
zycznej bądź dostrzeganie pro-
blemów w relacjach rodzinnych 

ma swoje o wiele głębsze pod-
łoŜe niŜ nam się wydaje. Nie 
zamierzam tymi argumentami 
zniechęcać kogokolwiek do 
podejmowania bardzo trudnych 
wyzwań, jedynie proponuję 
skonfrontowanie naszych wy-
obraŜeń o ideale z Kimś, kto 
zna nas o wiele lepiej niŜ my 
sami i oferuje nam pomoc na 
kaŜdym kroku, przy kaŜdym 
upadku. Tą osobą rzecz jasna 

jest nikt inny, jak Chrystus.  
Na pewno znajdą się wyjątki od 
reguły, jednakŜe warto pamiętać, 
Ŝe nie tylko rozpoczęcie nowego 
roku daje nam pretekst do zmian 
na lepsze, tę szansę mamy przez 
cały rok, chociaŜby podczas kaŜ-
dej Mszy Świętej. 

Paulina Szlaska 

 
 
 

AVANTI, CZYLI NAPRZÓD 
 

Avanti to zespół wokalny, który powstał we wrześniu 2010 r. przy Białołęckim Ośrodku Kultury. Inicjatorem 
powstania zespołu był ówczesny dyrektor tej placówki – śp. Tomasz SłuŜewski. Jego entuzjazm i wsparcie 
pomogły zespołowi pójść naprzód, zgodnie z jego nazwą. Do zespołu naleŜą amatorzy – pasjonaci muzyki 
chóralnej wielogłosowej. Oprócz występów na wewnętrznych przeglądach organizowanych dwa razy do roku 
przez BOK, zespół wziął udział w spotkaniu wielkanocnym z Burmistrzem Białołęki w 2012 r., występował 
na uroczystości z okazji święta Odzyskania Niepodległości w listopadzie 2012 r., a takŜe zaprezentował swój 
repertuar w czerwcu i w listopadzie bieŜącego roku, w kościele NMP Matki Pięknej Miłości.  
Repertuar zespołu obejmuje utwory chóralnej muzyki wielogłosowej, zarówno dawnej, klasycznej, jak i roz-
rywkowej: od średniowiecza, poprzez renesans, barok, klasycyzm i romantyzm, po adaptacje popularnych 
szlagierów. Zespół ma takŜe zamiar sięgnąć po ciekawe dzieła współczesne. Zespół zaprasza do współpracy 
kaŜdego, kto chciałby poczuć radość ze wspólnego muzykowania. Pomaga zapoznać się ze sztuką emisji głosu  
i czytania nut głosem oraz z innymi tajni-
kami sztuki wokalnej.   
INSTRUKTOREM zespołu Avanti jest 
Stefan Wardziak – absolwent Wydziału 
Wokalnego Państwowej Szkoły Muzy-
cznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie.  
W latach 1981-1991 członek Chóru Fil-
harmonii Narodowej. Jest takŜe instrukto-
rem muzycznym z doświadczeniem peda-
gogicznym. Prowadzi konsultacje i warsz-
taty dla profesjonalnych chórzystów oraz 
wykonawców estradowych. Jest „dwuza-
wodowcem”: ukończył studia ekono-
miczne i wiele lat pracował w tym zawo-
dzie, muzykę traktując jako hobby, by na-
stępnie powrócić do niej zawodowo.  

    
Nasz TarchominNasz TarchominNasz TarchominNasz Tarchomin 

Chór Avanti śpiewa w parafii NMP Matki Pięknej Miłości 
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Nowy rok 2014 zaczynamy z gorącymi, rozgrzewającymi 

herbatkami oraz słodkimi pysznościami na czas karnawału. 

Rozgrzewające herbaty to nie tylko te zawierające rum. 

Inne składniki o podobnym działaniu, np. miód, imbir, 

cytryna, mają podobny, długotrwały efekt rozgrzewający. 

Oto tylko niektóre sposoby na zimowe herbatki: 

Smacznego! Agnieszka Chmielewska  
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

HERBATA MALINOWA 

Składniki: 

� łyżeczka imbiru 

� kilka goździków 

� sok z cytryny 

� łyżka herbaty 

 malinowej sypkiej  

lub w torebce 

� miód do smaku 

� cynamon 

 

Przygotowanie: 

 

zaparz herbatę , dodaj przyprawy, 

przelej przez sitko, dodaj sok z 

cytryny. 

 
HERBATA IMBIROWA 

 

Składniki: 

 

� 3 łyżki imbiru 

� 5 łyżek miodu 

� 1 średnia cytryna 

� 1 średnia pomarańcza 

� 3 łyżki mięty świeżej lub 

suszonej 

� pieprz 

� czarna herbata 

 

Przygotowanie:  

 

do rondla wlej 3 szklanki wody, wrzuć 

miętę i imbir. Gotuj 10 minut. Dodaj 

miód. Dodaj sok z owoców. Chwilę 

podgrzewaj. Dodaj pieprz. Następnie 

dodaj czarną herbatę i parz 5 minut. 

HERBATA LIMONKOWA 

Składniki: 

� sok z limonki 

� czarna herbata 

� imbir 

� miód 

 

Przygotowanie: 

Zaparz herbatę, następnie dodaj 

pozostałe składniki. 

 

HERBATA RUMOWA 

Składniki: 

� czarna herbata 

� 2 łyżki rumu 

� plaster cytryny 

� łyżka cukru 

 

Przygotowanie: 

do kubka wrzuć cukier, plaster 

cytryny, rum. Wyciśnij sok z cytryny. 

Dodaj napar z herbaty. 
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CIASTO NA FAWORKI 

Ciasto: (porcja na 2 półmiski) 

� 30 dag mąki 

� 6 żółtek 

� 2 łyżki margaryny KASIA 

� 3 łyżki śmietany 

� 2 łyżki cukru pudru 

� 1 łyżka spirytusu 

� szczypta soli 

 

Przygotowanie: 

żółtka utrzyj z cukrem pudrem. Następnie dodaj margarynę i 

wlej spirytus. Całość dokładnie utrzyj na jednolitą, puszystą 

masę. 

Mąkę przesiej przez sito, wymieszaj ze śmietaną. Dodaj 

wcześniej utartą masę oraz sól, całość wymieszaj. Zagnieć 

ciasto (przez  10-15min). 

Ciasto pokrój na prostokąty z wyciętym paskiem w środku (jak 

na zdjęciu obok). Smaż na gorącym  smalcu na złoty kolor. 

Wyjmij i posyp cukrem pudrem. 

FRANCUSKIE CIASTECZKA Z BUDYNIEM 

Składniki: (porcja na 36 ciasteczek) 

� ciasto francuskie – jedno opakowanie -> 12 ciasteczek 

� budyń śmietankowy – 2 opakowania na 36 ciasteczek 

 

Przygotowanie:  

ciasto francuskie podziel na 12 równych kwadratów (jak na 

zdjęciu). Gotuj budyń cały mieszając, żeby nie powstały grudki. 

Gdy budyń trochę przestygnie, nałóż na środek kwadratu łyżeczkę 

budyniu, następnie połącz przeciwległe wierzchołki. Piecz w 

rozgrzanym piekarniku przez 15-20min na 180 stopni.  Wyjmij 

podrumienione i posyp cukrem pudrem. 

Można też zrobić ciasteczka z owocami, konfiturami lub kapustą  

z grzybami. 



BIEG NA PIĄTKĘ 
 

W poprzednim numerze „Pięknej 
Miłości” napisałem o początkach 
mojej przygody ze sportem – o ro-
werowych wyprawach, ruchu, któ-
ry jest źródłem zadowolenia, re-
laksu, poprawy samopoczucia. Pod 
koniec tekstu złoŜyłem Czytelni-
kom obietnicę, Ŝe napiszę o począt-
kach mojej przygody z bieganiem. 
Pora wywiązać się ze złoŜonej 
obietnicy.  
Był wrzesień, rok 2013. Byłem 
właśnie u sąsiadów, którzy zapro-
sili moją Ŝonę i mnie na grilla. Pili-
śmy kawę, prowadziliśmy miłą, 
luźną pogawędkę. W trakcie spo-
tkania pani domu zaczęła opowia-
dać, Ŝe zapisała się na imprezę 
biegową mającą wkrótce wystar-
tować w Warszawie. Chodziło  
o „Bieg na Piątkę” – wydarzenie 
sportowe towarzyszące 35. Mara-
tonowi Warszawskiemu, polegają-
ce na przebiegnięciu dystansu pię-
ciu kilometrów. Uczestnicy biegu 
mieli wyruszyć z Mostu Poniatow-
skiego w trzydzieści minut po ma-
ratończykach. Meta, na płycie Sta-
dionu Narodowego.  
Opowiadanie sąsiadki zaintereso-
wało mnie bardzo. Udział w im-
prezie biegowej był idealnym po-
mysłem na sportowe spędzenie 
czasu. PrzecieŜ jeździłem juŜ na 
rowerze. Wiedziałem, Ŝe moŜe być 
fajnie. To było coś dla mnie. Do tej 
pory nie miałem okazji zobaczyć 
nowo wybudowanego Stadionu 
Narodowego, więc juŜ sama moŜ-
liwość obejrzenia tak sławnego 
obiektu, który kiedyś zamienił się 
w „narodowy basen”, wydawała 
się atrakcją. Co więcej, mogłem 
pojawić się na stadionie jako za-
wodnik. Kiedy o tym myślałem, 
tętno samo mi się podwyŜszało.  
Pomimo braku jakiegokolwiek 
doświadczenia biegowego zdecy-
dowałem się wziąć udział w tej 
imprezie. Pomyślałem, Ŝe jeśli 
przegapię nadarzającą się okazję, 
będę tego Ŝałował. Rozpierała 
mnie ciekawość. Zastanawiałem 
się, jakie to uczucie wbiec na sta-
dion wypełniony kibicującą publicz-

nością i przekroczyć linię mety w 
zawodach. Znają je na pewno za-
wodowi sportowcy. A ja? Zapra-
gnąłem doznać wyjątkowego na-
stroju sportowego święta. Chcia-
łem znaleźć się w środku tego 
zgiełku, usłyszeć jak huczy sta-
dion wypełniony kibicami dopin-
gującymi wbiegających zawodni-
ków, spojrzeć na wydarzenie od 
strony sportowca. Nowe wyzwa-
nie, tajemnica, adrenalina, atmos-

fera – były tym, czego oczekiwa-
łem.  
Zapisałem się niezwłocznie. Choć 
limit pakietów startowych wynosił 
5000, przydzielono mi numer 
23528. Trzymając go w ręku wraz 
koszulką dawaną przez organizato-
rów kaŜdemu z uczestników, cie-
szyłem się jak dziecko. A myśl, Ŝe 
po raz pierwszy wezmę udział  
w prawdziwej imprezie biegowej 
napawała mnie ogromną dumą. 
Oto stało przede mną ciekawe za-
danie: naleŜało przebiec dystans 
pięciu kilometrów, czego nigdy 
wcześniej nie dokonałem, i wbiec 
na Stadion Narodowy.  
Jak najszybciej chciałem rozpo-
cząć przygotowania. Moment wy-
strzału startera zbliŜał się przecieŜ 
wielkimi krokami. Wiedziałem, Ŝe 
będąc debiutantem w bieganiu, nie 

zdołam się juŜ przygotować wy-
starczająco, by uzyskać dobry re-
zultat czasowy. Moim celem było 
więc samo dobiegnięcie do mety. 
Wszystko jedno, w jakim czasie. 
Brakowało mi doświadczenia. 
Ale, Ŝeby nie było zbyt łatwo, po-
stanowiłem przebiec cały dystans 
bez stawania, przechodzenia w 
marsz.  
JuŜ następnego dnia ruszyłem na 
zakupy. Buty biegowe to podstawa. 

Przy okazji dowiedziałem się od 
sprzedawcy, Ŝe warto zaopatrzyć 
się równieŜ w legginsy biegowe, 
koszulki, skarpetki i jeszcze kilka 
innych gadŜetów. Wkrótce okazało 
się, Ŝe zakupione wyposaŜenie jest 
rzeczywiście bardzo przydatne  
i znacząco poprawia komfort tre-
ningów. Czas mijał szybko. Po-
myślałem, Ŝe tylko intensywne 
bieganie, i to na długie dystanse, 
poprawi moją kondycję. A to był 
duŜy błąd.  
JuŜ po pierwszym treningu, a prze-
biegłem z przerwami około 10 km 
– nabawiłem się bolesnych zakwa-
sów niemalŜe w całym ciele. Mię-
śnie nie były przyzwyczajone do 
tak znacznego obciąŜenia. Następ-
nego dnia rano nie byłem w stanie 
zejść z łóŜka i stanąć na równych 
nogach. Bolały mnie zwłaszcza 

Krótka rozgrzewka przed walką  

fot. Archiwum własne autora 
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łydki. Poruszałem się jak człowiek 
mający obie dolne kończyny w 
gipsie. Poprzedniego dnia na-
prawdę przesadziłem.  
Bardzo powoli udało mi się rozru-
szać ciało. Musiałem przecieŜ ja-
koś funkcjonować. Wyrzucałem 
sobie brak rozsądku i umiaru. Po-
szedłem biegać, a nie zabrałem ze 
sobą głowy. O kolejnym treningu 
przygotowawczym musiałem na 
razie zapomnieć.  
Przez kilka kolejnych dni nie by-
łem w stanie wykonać Ŝadnego 
większego wysiłku fizycznego.  
W literaturze o bieganiu przeczyta-
łem, Ŝe poczatkujący biegacze po-
pełniają typowe błędy. Dowiedzia-
łem się takŜe, Ŝe choć historie tego 
typu zdarzają się debiutantom, to 
równieŜ doświadczeni sportowcy 
doznają podobnych urazów, zwła-
szcza, gdy przeciąŜą się na trenin-
gu. Mój błąd to przede wszystkim 
brak krótkich przerw na odpoczy-
nek w czasie biegu. Tempo zdecy-
dowanie za szybkie. Dystans za 
długi. ObciąŜenie nadmierne. CóŜ, 
minął pierwszy tydzień, a ja w le-
sie i w stresie.  
Kiedy doszedłem do siebie, roz-
począłem drugi trening. Myślałem 
tak: trzeba teraz nadrobić stracony 
czas, nie mogę sobie odpuścić. 
Lecz znowu przesadziłem, prze-
ciąŜyłem organizm. Historia po-
wtórzyła się niemal dokładnie. 
Następnego dnia chciałem biegać, 
a nie mogłem. Jedynym rozsąd-
nym wyjściem było odczekanie 
kolejnych kilku dni, by mięśnie, 
ścięgna na nowo się zregenerowa-
ły. Czy wyobraŜacie sobie katu-
sze, jakie przeŜywa entuzjasta 
biegania wobec niemoŜliwości 
wyjścia na trening? Myśląc o przy-
gotowaniu się do startu w zawo-
dach chciałem uzyskać zbyt wiele 
w krótkim czasie. Ale tak nie 
moŜna. Droga na skróty bywa tą 
najdłuŜszą. Doświadczyłem, Ŝe 
sport to nie tylko ćwiczenie ciała, 
ale równieŜ kształtowanie charak-
teru, ducha, umysłu, hartowanie 
silnej woli, umiejętne planowanie 
i sztuka trzymania się załoŜeń.  
Na pierwszy rzut oka bieganie wy-
daje się być jedną z najłatwiej-

szych konkurencji sportowych. 
Wystarczy załoŜyć buty, wyjść na 
zewnątrz i pobiec. Ale to są pozo-
ry. Moje wyobraŜenia o bieganiu 
legły w gruzach juŜ po pierwszych 
kilkuset metrach. Tempo i dystans, 
jaki chciałem przebiec miały się 
nijak, do poziomu mojej sprawno-
ści. Brak kondycji i wytrzymałości 
ograniczały moje oczekiwania. 
Mimo trudności juŜ na samym po-
czątku przygody, nie poddałem się. 
Podjąłem wyzwanie na nowo.  
Do startu w „Biegu na Piątkę” zo-
stało juŜ tylko 48 godzin. Choć 
świadomość ewentualnej poraŜki 
budziła we mnie niepokój, dwa 
dni przed godziną zero udało mi 
się zrobić jeszcze jedną, tym ra-
zem bardzo ostroŜną i krótką 
przebieŜkę. I tak wyglądało całe 

moje przygotowanie. Przed star-
tem zdołałem sobie zapewnić tyl-
ko jedną waŜną rzecz. Wypoczy-
nek.  
W niedzielę, 29 września rano, 
ubrani w koszulki z przypiętymi 
numerami startowymi dotarliśmy 
z sąsiadką do Mostu Poniatow-
skiego, dumni z faktu, Ŝe weź-
miemy udział w prawdziwym bie-
gu. CóŜ to były za emocje. Byli-
śmy juŜ na linii startu. Cieszyłem 
się ogromnie, Ŝe tam jestem.  
Wystartowaliśmy.  
Przed startem przyrzekłem sobie, 
Ŝe nie popełnię fatalnego błędu. 
Mianowicie, gdy ktoś jest poczat-
kującym biegaczem, nie zna swo-
ich moŜliwości. Nie powinien więc 
wyrywać się do przodu na począt-
ku biegu. A pokusa ku temu jest 
wielka. Adrenalina w organizmie 
aŜ buzuje. Po starcie naleŜy utrzy-
mywać spokojne tempo, oszczę-
dzać siły, rozgrzać organizm. Do-
piero bliŜej finiszu jest miejsce  

i pora by pokazać, co się potrafi, 
spoŜytkować energię, która zosta-
nie. Pewien polityk stwierdził kie-
dyś: „Nie jest waŜne jak ktoś za-
czyna, ale jak kończy”. Trudno nie 
przyznać mu racji.   
Biegliśmy. Przez most płynęła rze-
ka ludzi. Wsłuchiwałem się w swój 
organizm. Utrzymywałem spokoj-
ne tempo. Pokusa, by wystrzelić do 
przodu była rzeczywiście ogrom-
na. Tym razem udawało mi się 
powstrzymać szarŜowanie. Miałem 
juŜ jakieś doświadczenie biegowe. 
Nie podejmowałem więc ryzyka. 
Myślałem o strategii. Chciałem 
zrealizować plan. Powoli rozgrze-
wałem się, a organizm dostoso-
wywał do wysiłku. Radziłem sobie 
znakomicie. Nie było kłopotu z od-
dechem, dotlenieniem. Tym razem 
obciąŜenie nie było duŜe. W ten 
sposób naleŜało biegać od począt-
ku. Nie doznałbym Ŝadnych ura-
zów, a ćwiczenie byłoby czystą 
przyjemnością. Tak jak teraz. Bie-
gliśmy równym tempem. Naj-
pierw w kierunku ronda de Gaul-
le’a. Obiegliśmy palmę, po czym 
skierowaliśmy się w drugą stronę, 
na stadion. Za nami było juŜ 2,5 
km. ZauwaŜyłem, Ŝe siły wcale 
mnie nie opuszczają. Wydolno-
ściowo czułem się świetnie, a zbo-
lałe przed kilkoma dniami mięśnie 
łydek i ścięgna w ogóle nie dawały 
o sobie znać. Biegło mi się nie-
zwykle przyjemnie. Czerpałem za-
dowolenie i przyjemność z kaŜde-
go kroku.  
Od chwili startu wiele osób mnie 
wyprzedziło. Z niemałą nutą za-
zdrości obserwowałem jak mijają 
mnie kolejni zawodnicy. Chciało 
mi się dorównać im kroku, ale po-
myślałem – trudno – trzeba dać się 
wyprzedzić. Ludzie ci trenują od 
lat, mają lepszą kondycję. Wiedzą 
na ile mogą sobie pozwolić juŜ od 
startu. Realizują swój plan.  
Na czwartym kilometrze nadal 
czułem się znakomicie. To cud. 
Nie poznawałem siebie. Postano-
wiłem więc wykorzystać tę moc. 
PrzecieŜ meta była juŜ blisko.  
Z zadowoleniem zaobserwowałem, 
Ŝe mogę przyspieszyć. Teraz to ja 
mijałem osoby biegnące przede 

PAMIĘTAJ! 
Grupa zapalonych biegaczy 

BNT spotyka się w każdy 

czwartek przy poczcie na  

Nowodworach o godz. 21.00. 

BNT zaprasza zdecydowanych 

i niezdecydowanych również. 
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mną. Niektóre bardzo wyczerpane, 
zadyszane. Sytuacja dodawała mi 
odwagi i sił. Pomyślałem, Ŝe ja 
równieŜ w tym miejscu zmagał-
bym się z przemęczeniem, gdybym 
na samym początku biegu dał z 
siebie zbyt wiele. Ogromną frajdą 
było wyprzedzanie innych zawod-
ników. Ja, początkujący Ŝółtodziób 
w bieganiu, parłem teraz do przo-
du. Sił nie brakowało. TuŜ przed 
finiszem byłem w stanie jeszcze 
bardziej przyspieszyć.  
Dotarłem do mety. Moje szczęście 
było wielkie. Udało się zrealizo-
wać cel w 100 %. Emocje przero-
sły oczekiwania. Było pięknie. 
Czułem się znakomicie. Stan du-
cha – niemalŜe euforyczny. Czas 
netto 26 minut i 52 sekundy. Zna-
jomi biegacze mówią, Ŝe nieźle jak 
na pierwszy raz. Wniosek: ukoń-
czyłem bieg, i to bez urazów, bo 
trzymałem się zasad.  
Za metą wręczono mi medal. Da-
wali wszystkim☺. Podoba mi się 
tradycja nagradzania medalami 
wszystkich zawodników, bo to 
cenne trofeum i pamiątka. Dosta-
łem teŜ, podobnie jak wszyscy – 

napoje, oklaski i gorący doping na 
trasie.  
Wróciliśmy do domów szczęśliwi, 
rozentuzjazmowani, z endorfinami.  
Odtąd staram się biegać regularnie. 
Doszedłem do wniosku, Ŝe nie ma 
dla mnie, drugiego, tak dostępnego 
a zarazem dobroczynnego wysiłku 
fizycznego, jak bieganie. Oprócz 
tego, Ŝe sprawia mi ono wiele ra-

dości, jest takŜe idealnym sposo-
bem na trening całego ciała, po-
prawienie kondycji, a nawet na-
stroju. Działa antydepresyjnie, 
więc w czasie jesienno-zimowej 
szarugi i braku światła stanowi 
wartościowy i skuteczny sposób 
zapobiegania depresji. Polecam. 
Tylko nie zapomnijcie zabrać ze 
sobą głowy.  
Obecnie potrafię odbyć dobry i 
bezpieczny trening. Cząstką swej 
przygody, wiedzy i doświadczenia 
podzieliłem się z Wami.  
Szczerze zachęcam kaŜdego do 
włączenia się we wspólne treningi 
BNT, czyli „Biegam Na Tarcho-
minie”. Jest to grupa osób organi-
zujących się spontanicznie, przy-
chodzących na wspólne biegi. 
Spotykamy się w kaŜdy czwartek 
o godz. 21.00 przy poczcie na 
Nowodworach. W spokojnym 
tempie biegamy na dystansie oko-
ło pięciu kilometrów. Następnie 
dla chętnych odległości bywają 
wydłuŜone do dziesięciu, a nawet 
piętnastu km, a tempo znacznie 
podkręcone.  

Robert Lisowski 
Fotografie: archiwum autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydawca:  
Wydawnictwo Święty Wojciech 
Rok wydania: 2012 
 

Dobiegłem…  

…i mam medal 
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Ruth Burrows  
UWIERZYĆ W JEZUSA 
 
Ktoś szukający ksiąŜki niewygodnej, burzącej poczucie dobrze przeŜy-
wanego Ŝycia, a zarazem niepozostawiającej czytelnika bez dróg wyjścia 
powinien sięgnąć po ksiąŜkę karmelitanki Ruth Burrows. Lektura Uwie-

rzyć w Jezusa, pomimo niewyraźnego i banalnego tytułu, wytyka czy-
telnikowi religijny konformizm. Demaskuje fałszywy obraz Boga, który 
stoi za ludzkim przeświadczeniem o potrzebie bycia doskonałym, by za-
słuŜyć na zbawienie. Wskazuje palcem na tzw. poboŜnych katolików, 
którzy zbierają i pielęgnują kaŜdy okruch swego przykładnego Ŝycia, 
tak, Ŝe nie mają juŜ moŜliwości wzięcia czegokolwiek od Boga, wszak 
ręce mają pełne swej doskonałości.  
KsiąŜkę Ruth Burrows polecam kaŜdemu, kto chce przyjrzeć się kry-
tycznie swej wierze i swemu Ŝyciu. Powinni po nią sięgnąć zwłaszcza ci, 
którzy interesują się duchowością karmelitańską. 

 
Urszula Malewicka
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Rodzaj okładki: Miękka 
Magdalena Frączek 
„EFFATHA”  
 

Magdalena Frączek wokalistka, kompozytorka i pia-
nistka, urodziła się w Raciborzu, w 1989 r. Jest załoŜy-
cielką zespołu Love Story. Jej twórczość odnosi się do 
problemów współczesnej młodzieŜy: Wokalistka śpie-
wa o czystości przedmałŜeńskiej i prawidłowo pojętej 
wolności. Sama podkreśla, Ŝe Tym, który daje jej praw-
dziwą wolność jest Jezus Chrystus. Ostatnio rozpoczęła 
solową karierę albumem „Effatha”. Jej teksty są prze-
pełnione miłością i ukazują wartości, jakie kryją się w 
kaŜdym człowieku bez względu na jego przeszłość. Ca-
ła płyta odnosi się do kobiety, mówi o kobietach, ale 
jest nie tylko dla kobiet.  
Magdalena Frączek o swojej płycie mówi, Ŝe: „Jest ona 
dla kobiety pełnej strachu ukrytego pod perfekcyjnym makijaŜem. Dla Tej osieroconej i odepchniętej. Dla Tej 
marzącej o księciu z Disneya, który – ktoś musi Ci to w końcu powiedzieć – nie istnieje, ale to nie jest zła 
wiadomość. Dla Tej, dla której kultura, płeć, własny ojciec lub nadwaga rozumiane są jako problem. Dla Tej, 
która ma kłopot z urealnieniem swoich pragnień. Dla prostej dziewczyny i skomplikowanej jak fizyka kwan-
towa wariatki. Jednym słowem dla wszystkich tych, którzy chcą się otworzyć na wartości i prawdziwe Ŝycie”. 
Jest to płyta, której warto posłuchać i dzięki niej zastanowić się nad wartościami, które wyznajemy, i którymi 
karmimy się w dzisiejszym świecie. KaŜda piosenka Magdy Frączek to świadectwo jej Ŝycia, to opowieść  
o tym, co dla niej waŜne. Artystka trafnie zauwaŜa, Ŝe w słabości jest źródło naszego zwycięstwa. Czystość to 
jej spojrzenie na świat, tak zwariowany i wyuzdany. Czystość to wolność. Na jej płycie, którą polecam, moŜ-
na odnaleźć piosenki mówiące o wartości kobiety i jej miłości do samej siebie. „Otwórz się” proponuje woka-
listka: na Boga, na siebie, na swoją kobiecość i drugiego człowieka.                                

 Katarzyna śak 

 
ReŜ. Bruce Morris 
„Największy z cudów”  
 
Od listopada wyświetlany jest w kinach nowy film twór-
ców „Cristiady” zatytułowany „Największy z cudów”. Jest 
to animacja, w której losy trojga bohaterów splatają się w 
momencie uczestnictwa w Eucharystii. Są oni zagubieni i 
przeŜywają róŜne trudności. Ich rutynowe przyjście do ko-
ścioła daje początek niezwykłemu doświadczeniu, które na 
zawsze odmienia ich Ŝycie. Poznają oni skrawek tajemnicy 
Mszy Świętej, która jest właśnie największym cudem.  
Film przeznaczony jest dla dzieci od lat 6. Nie jest to 
jednak naiwna bajka, ale familijny film poruszający w 
prosty sposób temat wiary i kwestię walki dobra ze 
złem. Dla dorosłych moŜe on stanowić swoiste rekolek-
cje, dla dzieci zaś moŜe stać się waŜną katechezą o Bo-
gu. Film jest dobrym punktem wyjścia do rozmowy w 
gronie rodzinnym na tematy wiary, o której czasem tak 
trudno mówić. Warto dodać, Ŝe w filmie dubbinguje 
Agnieszka Więdłocha, Maciej Musiał oraz Radosław 
Pazura. Projekcje odbywały się w kinach naleŜących do 
sieci Multikino i Helios (Femina). Obecnie film moŜna 
jeszcze zobaczyć w Multikinie Ursynów.   

 
Urszula Malewicka 
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CIEMNOGRÓD,  
CZYLI CO ŚWIAT ZAWDZIĘCZA POLSCE? 

 

Jestem pod wielkim wraŜeniem, 
jak w Polsce określone instytucje 
umiejętnie dbają o obniŜenie na-
szej wraŜliwości duchowej i inte-
lektualnej. Kontrowersyjna wysta-
wa w Centrum Sztuki Współcze-
snej, w ramach której został spro-
fanowany KrzyŜ, znak męki i śmier-
ci Chrystusa, wpisuje się jednocze-
śnie w ograniczanie liczby godzin 
historii oraz wprowadzanie krymi-
nałów w miejsce Pana Tadeusza 

Adama Mickiewicza. (To jest tak, 
jakby Anglikom zabrać Szekspira). 
Generalna konkluzja jest taka: nie 
nadąŜamy za Europą, jesteśmy 
głupi i nie postępowi, a wyrafino-
wana sztuka jest tylko dla wybra-
nych. Skrzywione TV-show poka-
zują mam, jak być trendy, sugeru-
jąc jednocześnie, iŜ najlepsze za-
wody dla Polaków to modelka, tan-
cerz, piosenkarz, cyrkowiec. Zgod-
nie z powyŜszym, naszym najwięk-
szym wysiłkiem intelektualnym 
powinna być kwestia wyboru po-
między telewizorem o przekątnej 
50 lub 32 cale, dzięki czemu zoba-
czymy duŜo wyraźniej nowy pro-
gram kabaretowy lub satanistycz-
ną inwokację lady Gaga w jej no-
wym clipie. Fajnie jest teŜ mieć 
dwóch tatusiów i wychowywać 
przy tym dzieci w duchu gender! 
Gońmy Francję i Niemcy, gdzie 
od dawna przestało być modne 
chodzenie do kościoła. W tym za-
kresie polskie tradycje historyczne 
i upodobania są nijakie – po pro-
stu ciemnogród! (Na marginesie 
KrzyŜ jednak zostaje w polskim 
Sejmie!) Mam wraŜenie, Ŝe jeśli za-
adaptujemy ten obcy nam kulturo-
wo system, to następne pokolenie 
Polaków będzie dobrze mówiło po 
angielsku, niemiecku czy chińsku, 
sepleniąc przy tym trochę po pol-
sku. Do 2050 r. ma nas być 16 
mln przy obecnym współczynniku 
dzietności. Wracając do sedna 
sprawy: naleŜy zacząć pilnie dbać 
o poznanie własnych korzeni. 
Amerykanie i Anglicy z postaci 

fikcyjnych takich jak Superman, 
Robin Hood, potrafili zrobić boha-
terów narodowych. W Polsce zaś 
mamy nadal niewykorzystany me-
dialnie poczet królów polskich. 
Do pokazania są liczni bohatero-
wie powstań narodowych, święci, 
uczeni, artyści i sportowcy, co 
stanowiłoby znakomity materiał 
na zrobienie tysiąca filmów w sty-
lu Hollywood. Nasz zewnętrzny 
image jest bowiem Ŝenująco sła-
by. A wyróŜnia nas, jedna z naj-
bogatszych w wydarzenia historii 
na świecie. Polska kilkakrotnie 
zmieniała bieg dziejów świata! 
Wojna z 1920 r. zatrzymała czer-
wone barbarzyństwo, które po I 
wojnie światowej miało łatwą 
drogę do osłabionego Zachodu, 
ale nikt „nie całuje” nas za to po 
rękach. Podobnie Wiktoria Wie-
deńska z 1683 r. z Janem III So-
bieskim uchroniła Europę Za-
chodnią przed islamem. Pomimo 
tego, Ŝe poziom nieskomplikowa-
nej kultury sięga u nas dna, to na-
dal rodzą się wybitne jednostki, 
którymi świat się zachwyca, a w 
dodatku osoby te z premedytacją 
przyznają się do uŜywania nasze-
go „szeleszczącego” języka.  
Aby dać świadectwo prawdzie, 
spośród tysięcy Polaków wybrałem 
tylko kilku, uznanych przez świat. 
Pozostałe osoby proszę odnaleźć 
samemu, wziąć je za przykład,  
i opowiadać o nich dzieciom. 
Bł. Jan Paweł II – był pierwszym 

po Hadrianie VI biskupem Rzymu, 
niepochodzącym z Włoch. Jan Pa-
weł II miał nieoceniony wpływ na 
pojednanie między wielkimi reli-
giami świata. Modlił się pod Ścianą 
Płaczu w Jerozolimie i ucałował 
Koran – dar muzułmańskich du-
chownych.  
Tadeusz Kościuszko – to dźwięk, 
„który przeraŜa ucho tyrana” napi-
sał lord Byron, a car, na dowód 
prawdziwości tych słów, dopiero 
dwa lata po Maciejowicach, wypu-
ścił Kościuszkę z twierdzy pietro-
pawłowskiej. 
Aleksander Wolszczan  

– odkrywca pierwszych planet 
spoza Układu Słonecznego. Dal-
sze obserwacje nieba przez Polaka 
sprawiły, Ŝe w lutym 2005 r. na 
konferencji w Aspen w Kolorado, 
Wolszczan ogłosił, Ŝe z Maciejem 
Konackim odkryli jeszcze jedną, 
czwartą planetę w tym nowym 
układzie.  
SłuŜebnica BoŜa Stanisława 
 Leszczyńska – w czasie II wojny 
światowej pracowała jako połoŜna 
w niemieckim obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz II (Birkenau) 
jako więzień nr 41335, aŜ do wy-
zwolenia obozu do 1945. Na tym 
stanowisku, sprzeciwiając się wy-
raźnym rozkazom władz obozo-
wych, przyjęła ok. 3000 porodów, 
tzn. nie zgodziła się na zabijanie 
noworodków! W czerwcu 1987 r. 
podczas wizyty w Łodzi, Jan Paweł 
II wskazał Stanisławę Leszczyńską 
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jako przykład chrześcijańskiego 
bohaterstwa. W 1992 r. rozpoczął 
się jej proces beatyfikacyjny. 
Paweł Edmund Strzelecki  

– geolog, geograf, podróŜnik i od-
krywca. Odbył 9-letnią podróŜ 
dookoła świata. W Australii i na 
innych kontynentach, na cześć 
Strzeleckiego, powstały pomniki,  
a jego imieniem nazwano liczne 
obiekty geograficzne.  

Św. Faustyna Kowalska – jedna  
z największych mistyczek świata, 
znana jako głosicielka kultu Miło-
sierdzia BoŜego. Była teŜ autorką 
Dzienniczka, w którym opisała swo-
je duchowe i mistyczne doświad-
czenia. Kościoły na świecie pw. św. 
Faustyny: USA, Białoruś, Kanada, 
Filipiny, Italia, Holandia, Litwa, 
Madagaskar, Niemcy, Rosja, Sło-
wacja, Ukraina. Kanonizowana 
przez Jana Pawła II 30 kwietnia  
w roku 2000.  
Wacław Franciszek Sierpiński  
– matematyk, był członkiem wielu 
towarzystw naukowych w kraju  
i za granicą. W roku 1976, decy-
zją Międzynarodowej Unii Astro-
nomicznej im. Wacława Sierpiń-
skiego, nazwano krater na KsięŜy-
cu – „Sierpiński”.  
Krzysztof Penderecki  
– kompozytor na wielkie okazje, 
tak jak jego symfonia – oratorium 
Siedem Bram Jerozolimy napisana 
z okazji jubileuszu 3000 lat Świę-
tego Miasta. Dzieła mistrza są do-
skonałym uzupełnieniem „Katy-
nia” Andrzeja Wajdy, „Lśnienia” 
Stanleya Kubricka czy „Egzorcy-
sty” Williama Friedkina. Filmy te 
wiele by straciły bez muzyki Pen-
dereckiego. 
Jerzy Kukuczka  
– zdobył Koronę Himalajów i Ka-
rakorum: wszystkie czternaście 
światowe ośmiotysięczniki. Zajęło 
mu to niecałe osiem lat, podczas 
gdy poprzednik Kukuczki, Rein-
hold Messner, potrzebował dwa 
razy tyle czasu. Nikt więcej, poza 
Kukuczką i Messnerem, nie miał 
szansy zachwycić się widokiem ze 
szczytu świata.  

 
Wielu ominąłem: od Chopina, po 
naukowców od enigmy z II wojny 
światowej, wynalazców lasera ru-
binowego, grafenu, projektantów 
łazików na Marsa i urządzeń dla 
NASA, studentów konstruktorów 
od oszczędnych samochodów, bio-
logów, wykładowców na zagra-
nicznych uniwersytetach, inŜynie-
rów, informatyków. Niesiemy ba-
gaŜ dany nam przez ojców zesła-
nych na Sybir i tych bohaterów z 
września 1939. Traumatyczne do-
świadczenia niesamowitych po-
wstań narodowych pozostawiły 
swój trwały ślad w naszej osobo-
wości, gdzie Matka błogosławiąc 
syna, wręczała w jedną rękę krzyŜ, 
a w drugą szablę. Wiedziała, Ŝe on 
moŜe nie wrócić. Dlatego ta smut-
na Matka Ŝegnająca syna, jest jak 
Maryja pod krzyŜem Chrystusa. 
Jeśli więc Ona reprezentuje wszyst-
kie krytykowane obecnie matki  
z tego Ciemnogrodu, to ja się pod 
tym podpisuję – jestem mieszkań-
cem Ciemnogrodu!  

Artamator 

 

HEJ KOLĘDA, HEJ! 
 

Święta BoŜego Narodzenia od wie-
ków obchodzono z wielką nadzieją 
i radością. Pogodny nastrój i atmos-
fera oczekiwania oraz wyjątkowo 
rodzinny charakter tego okresu na-
dawały świętowaniu wymiar szcze-
gólny. Od zawsze był on akcento-
wany w przestrzeni zewnętrznej 
poprzez dekoracje i ozdoby świą-
teczne, odpowiedni dobór oświetle-

nia, a szczególnie zaś przez wyjąt-
kową muzyką. Z uroczystością Na-
rodzenia Pańskiego oraz okresem 
do Niedzieli Chrztu Pańskiego wią-
Ŝe się śpiew specjalnych pieśni 
zwanych kolędami. Nazwa pocho-
dzi od łacińskiego słowa calendae, 

oznaczającego w dosłownym tłu-
maczeniu „pierwszy dzień miesią-
ca”. Dawni Słowianie nazywali tak 

pierwszy dzień roku (pierwotnie 
utoŜsamianym z przypadającym na 
przesilenie zimowe Świętem Go-
dowym, a następnie z dniem BoŜe-
go Narodzenia), a takŜe noworocz-
ny upominek. Następnie obyczaj 
ten przeniesiono wyłącznie na świę-
to Narodzenia Pańskiego.  
Długa jest historia kolęd. Wywo-
dzą się one z popularnych w XIII- 
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-wiecznej Francji pieśni tanecz-
nych caroles, tańczonych w krę-
gu. Muzyka kościelna tego czasu 
była bardzo powaŜna i trudna w 
odbiorze. Nie cieszyła się przez to 
szerszym uznaniem wśród ludu. 
Proste teksty i wesołe melodie ko-
lęd wniosły zatem miłą odmianę. 
Pierwsze ślady kolęd na ziemiach 
polskich moŜna spotkać juŜ przed 
XV w. głównie w misteriach od-
grywanych na ulicach miast. Naj-
starsze utwory pochodzą z pierw-
szej połowy XV w. (Zdrow bądź, 

Królu anielski z 1424 r., Chrystus 

się nam narodził sprzed 1435 r., 
Zastałaś się rzecz wielmi dziwna 
1440 r.) Z XVI w. pochodzi około 
sto kolęd, wśród nich bardzo zna-
na Anioł pasterzom mówił. Spo-
sobność do powstawania nowych 
kolęd stwarzały od XV w. fran-
ciszkańskie jasełka, misteria bo-
Ŝonarodzeniowe. Melodii tych 
najwcześniejszych kolęd zacho-
wało się niestety niewiele. Znaj-
dują się one w dwóch archiwal-
nych zbiorach – w tzw. Kancjona-
le staniąteckim (1586) i tabulatu-
rze Jana z Lublina. Pewną cieka-
wostką jest, Ŝe do naszych czasów 
zachowało się znacznie więcej tek-
stów niŜ ich zapisów muzycznych. 
Często bowiem układano tekst i śpie-
wano go do znanych juŜ z liturgii 
łacińskich hymnów lub teŜ „pod-
kładano” nowy tekst do znanej po-
wszechnie melodii ludowej. Spo-
wodowało to niestety utratę wielu 
wspaniałych utworów, które bez-
powrotnie odeszły w niepamięć. 
W okresie baroku nastąpił pełny 
rozkwit kolęd i wyraźne juŜ unaro-
dowienie ich treści. Akcję jasełek 
przenoszono z Ziemi Świętej do 
Polski, pasterze zaczęli miewać 
polskie imiona (Bartuś, Maciek, Ja-
siek), grali na ludowych instrumen-
tach (dudy, piszczałki, cymbały). 
Większość kolęd zawierała równieŜ 
opisy niektórych obyczajów, jakie 
moŜna było wówczas zaobserwo-
wać. W dalszym ciągu trudne do 
ustalenia było autorstwo kolęd. Au-
torami niektórych słynnych tekstów 
byli wybitni polscy twórcy: Franci-
szek Karpiński, Teofil Lenartowicz 
czy nawet sam mistrz z Czarnolasu 

Jan Kochanowski.  Forma – zna-
nych nam do dzisiaj melodii kolęd 
– jest róŜnorodna. Obok uroczys-
tych hymnów, zamaszystych polo-
nezów, rytmicznych marszów, wy-
stępują rzewne kujawiaki, Ŝywe 
mazury, skoczne krakowiaki i li-
ryczne dumki. Jest to zatem nieby-
wałe bogactwo muzyczne naszych 
dziejów. Znamy równieŜ melodie 
oparte na tańcach innych narodów: 
francuskim menuecie czy hiszpań-
skiej sarabandzie. W wieku XIX 
pojawiły się pierwsze zbiory kolęd 
wydawane drukiem. Najbardziej 
znanym jest śpiewnik autorstwa 

księdza Marcina Mioduszewskiego, 
który wprowadził podział na pieśni 
do śpiewania w kościołach i do 
śpiewania w domu oraz przez ko-
lędników. Wiele melodii kolędo-
wych wykorzystali kompozytorzy 
polscy XVI i XVII w. cantus firmus 
wielogłosowych mszy i motetów. 
Fryderyk Chopin wplótł do swego 
Scherza h-moll pełną słodyczy, ko-
łysankową melodię polskiej kolędy 
LulajŜe Jezuniu. 
Najbardziej znane kolędy 
Jedną z najstarszych polskich ko-
lęd, której melodia oparta jest na 
oryginalnym łacińskim chorale 
jest kolęda Anioł pasterzom mó-

wił. Tekst tej kolędy pochodzący 
XVI w. jest tłumaczeniem z łaciny 
średniowiecznego utworu BoŜo-
narodzeniowego Dies est laetitiae. 

Wśród nocnej ciszy – kolęda ta 
posiada uroczysty charakter na-
wiązujący do hymnu. Słowa i me-
lodia pochodzą z przełomu wie-
ków XVIII i XIX. Pierwotnie przez-
naczona była do śpiewów mszal-
nych. Jej autorstwo nie jest znane. 
Gdy się Chrystus rodzi – jedna  
z najstarszych kolęd. Powstała naj-
prawdopodobniej w środowisku 
zawodowych poetów i muzyków  
w okresie wczesnego baroku. Obok 
chorałowego początku pojawiają się 
fragmenty zawierające typowe dla 
tej epoki elementy taneczne.  
Mizerna cicha – piękny tekst Teofila 

Lenartowicza wydany w 1849 r. 
doczekał się wielu opracowań 
muzycznych. Największą popular-
ność zdobyła wersja z melodią Ja-
na Galla. W tej wersji kolęda po-
siada charakter kołysanki. 
Cicha noc – pieśń powstała  
w przeddzień wigilii 1818 r. w 
małej wiosce Obendorf niedaleko 
Salzburga. W czasie ostatniej pró-
by przed uroczystą pasterką w ko-
ściółku św. Mikołaja w Obendor-
fie zepsuły się organy. Wikary,  
ks. Josef Mohr, nie chcąc dopu-
ścić do tego, aby parafianie w tak 
uroczystym dniu zostali pozba-
wieni muzyki, w ciągu zaledwie 
kilku godzin, napisał kilkustroni-
cowy wiersz, a Franz Gruber, or-
ganista z sąsiedniej wioski, napi-
sał muzykę na dwa głosy solo  
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z akompaniamentem gitary. Na-
zwano ten nowy utwór Pieśnią 

boŜonarodzeniową.  
Gdy śliczna Panna – słowa i me-
lodia pochodzą z początku wieku 
XVIII. Posiada cechy kołysanki. 
Szczególnie popularna była w kla-
sztorach Ŝeńskich. 

PrzybieŜeli do Betlejem – kolędę 
tą zanotował juŜ w XVI w. Jan z 
Lublina w swojej tabulaturze orga-
nowej. Tekst pochodzący z XVII w. 
ulegał duŜym zmianom. Dopiero  
w XIX w. przybrał obecną formę. 
W Ŝłobie leŜy – tekst kolędy autor-
stwa znanego kaznodziei ks. Pio-
tra Skargi. Utwór ten ma rodowód 
szlachecki. Jak głosi tradycja, ko-
lęda ta powstała w XVII w. na 
podstawie poloneza tańczonego na 
dworze Króla Władysława IV. 
Znane są dzisiaj trzy wersje melo-
dii tego utworu. 
Pójdźmy wszyscy do stajenki – tekst 
tej kolędy pochodzi z XVIII w.,  
a melodia z wieku XIX. Posiada 

charakter marszowy. Znany jest 
tekst czternastozwrotkowy z inną 
melodią zanotowany w kantycz-
kach karmelitańskich z wieku 
XVIII. 
W dzień BoŜego Narodzenia – 
jest to kolęda XVII-wieczna o ra-
dosnym, tanecznym charakterze. 

Oparta jest na rytmie mazura, posiada 
rodowód ludowy. 
Jezus malusieńki – ta nostalgicz-
na i rzewna, ale jakŜe wdzięczna 
melodia była niezwykle popularna 
w klasztorach Ŝeńskich. Posiada 
rytm i cechy kujawiaka. Melodia  
i słowa pochodzą z wieku XVIII. 
Bóg się rodzi – jest jedną z naj-
bardziej uroczystych kolęd o peł-
nym powagi tekście i muzyce.  
O północy podczas pasterki kolę-
dą tą rozpoczyna się śpiewy ku 
czci Dzieciątka Jezus. Powstała 
pod koniec wieku XVIII. Autorem 
słów jest Franciszek Karpiński, 
poeta doby stanisławowskiej. Jak 
przekazuje tradycja, melodię za-

czerpnięto z poloneza koronacyj-
nego królów polskich. 
Hej w Dzień Narodzenia – tekst tej 
kolędy pochodzi z przełomu wie-
ków XVII i XVIII. Istnieją liczne 
przekazy melodii tej kolędy. Na tę 
samą melodię śpiewano teŜ ko-
lędniczą pieśń Mości gospodarzu. 
Mędrcy świata – kolęda z wieku 
XIX. Słowa jej napisał Stefan 
Bortkiewicz, melodię Zygmunt 
Odelgiewicz. 
Dzisiaj w Betlejem – równieŜ jed-
na z nowszych kolęd. Jej radosny, 
taneczny charakter podkreśla po-
lonezowy rytm melodii. 
„Niezwykłe jest bogactwo kolęd 
polskich i niepospolite są ich 
wartości artystyczne. Nie wiem, 
czy inny kraj moŜe pochwalić 
się zbiorem podobnym do tego, 
który posiada Polska” – tak 
przed laty określił nasz dorobek 
dziejowy wieszcz Adam Mickie-
wicz. JuŜ wtedy wiedział, jak 
ogromną rolę mogą spełnić trady-
cje w Ŝyciu narodu polskiego. Wie-
le zwyczajów przetrwało do na-
szych czasów: ubieranie i przystra-
janie choinki, pasterka, chodzenie 
po kolędzie, noszenie szopki przez 
przebierańców i kolędników. JuŜ 
dzisiaj wiele popularnych dawniej 
kolęd zostało zapomnianych, a do 
tradycji wchodzą następne. Nie za-
przepaśćmy jednak tego, co doko-
nali nasi przodkowie, doceńmy ich 
niełatwą pracę w zbieraniu naszego 
dorobku artystycznego. Niech w 
kaŜdym polskim domu w okresie 
świąt BoŜego Narodzenia nie za-
braknie tak pięknej tradycji śpie-
wania kolęd.  

Tomasz Wasek 

 

A N I O Ł  
Dziś anioł przyniósł miłość 
Od samego Boga 
Przyniósł wielką miłość 
Na skrzydłach z płatków śniegu 
Oddechem swym 
Ogrzał przestrzeń ludzkich myśli 
I szepnął 
Że Bóg jest bardzo blisko 

Niech spadają z nieba płatki śniegu 
Niech anioł przyniesie  
na skrzydłach 
Jeszcze trochę miłości   
Bo ciągle jej mało 
A każdy chce kochać 
Dziś anioł zaświecił gwiazdy   
Iskrą samego Boga 

Zaświecił gwiazdy   
W sercach by mocniej biły 
Mrugnięciem oczu dotknął   
Każdą tęsknotę 
I szepnął   
Że nie ma już samotnych 
 
 

Marzena Czwarny  
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KOLĘDOWE KONTESTACJE 
 

Po świętach BoŜego Narodzenia 

przypada czas wizyty duszpaster-

skiej, zwanej z dawna popularnie 

kolędą. Ze względów praktycz-

nych niekiedy  

– takŜe w przypadku naszej parafii 

– rozpoczyna się juŜ w adwencie, 

by księŜa mogli odwiedzić wszyst-

kich pragnących tego spotkania. 

Ogromna liczba mieszkańców nie-

jako wymusza odpowiednie tempo 

owej wizyty. Ludzie mają swoje 

rozmaite problemy, bolączki, cza-

sem chcą się po prostu wyŜalić, in-

nym razem zapytać o radę. Jeszcze 

inni potrzebują duchowego wspar-

cia, a nawet wysłuchania słów 

wzywających do nawrócenia. 

Wszyscy zaś – błogosławieństwa  

i wspólnej modlitwy. – To bez sen-

su – powiedział mi kiedyś któryś 

ze znajomych, kontestujących sens 

wizyty kolędowej. – Ksiądz wpada 

zaledwie na parę minut, nie ma 

duŜo czasu, nawet nie ukrywa, Ŝe 

się bardzo spieszy. I o czym tu 

gadać? Gdy powtórzyłem tę opi-

nię jednemu z proboszczów sto-

łecznej parafii, to powiedział mi, 

iŜ mimo faktycznie dość krótkiego 

czasu przeznaczonego na wizytę 

duszpasterską, udało mu się skło-

nić kilka par Ŝyjących w związ-

kach nieformalnych do zawarcia 

sakramentu małŜeństwa. Wizyta 

kapłana, choć krótka, okazała się 

jednak bardzo owocna. Praktyka 

pokazuje, Ŝe wizyta duszpasterska 

moŜe stanowić zaląŜek nowej rela-

cji z parafią: czasem jest począt-

kiem dalszych, juŜ bardziej czaso-

chłonnych i jeszcze głębszych 

rozmów, dotyczących najwaŜniej-

szych problemów egzystencjal-

nych, a przede wszystkim relacji z 

Panem Bogiem. Druga kolędowa 

kontestacja dotyczy kwestii skła-

dania ofiar. – Ta cała kolęda to tyl-

ko ukrywana forma kościelnej Ŝe-

braniny, umówmy się – księdzu 

chodzi tylko o kopertę z kasą – ta-

kie i podobne opinie słyszę dość 

często od osób najczęściej nieprak-

tykujących. Tak naprawdę to nic 

komu do tego na co przeznaczamy 

własne pieniądze: chcemy wspo-

móc jakąś organizację charytatyw-

ną, kulturalną, czy własną parafię – 

to nasza sprawa. W dzisiejszych 

czasach niemal wszechobecnej 

komercji i sprowadzania wszy-

stkiego do wspólnego – material-

nego – mianownika łatwo o po-

mylenie pojęć i utoŜsamienie opła-

ty ze znakiem ofiarności. Nawet 

ktoś oddalony od Kościoła wie, Ŝe 

do sprawnego funkcjonowania ja-

kiejś wspólnoty potrzebne są środ-

ki materialne, a ci, którzy regular-

nie są w świątyni, doskonale widzą 

jej potrzeby: a to przeciekający 

dach, a to konieczność ogrzewania 

podczas mroźnych dni, a to naj-

zwyklejsze opłacenie wszelkich 

rachunków np. za prąd. Za coś 

trzeba teŜ kupić świece, hostie i ko-

munikanty, wino mszalne i wszytko 

to, czego na co dzień potrzeba. Ko-

lęda połączona z ofiarnością to 

jednak niezły mariaŜ, mający długą 

tradycję. I nie ma tu czego ani kon-

testować, ani zmieniać. A granice 

ofiarności kaŜdy wyznacza sobie 

sam według swoich moŜliwości.     
 

Grzegorz Łęcicki 

 
 

 

 
 

OPŁATEK Z BURMISTRZEM BIAŁOŁĘKI 
 

Tradycyjnie, już w ostatnią niedzielę przed świętami Narodzenia Pańskiego, po wieczornej Mszy Świętej, kościół 
nasz był miejscem spotkania opłatkowego Władz Dzielnicy Warszawa Białołęka z jej Mieszkańcami. Wzajemne ży-
czenia świąteczne i noworoczne zostały, jak co roku, uświetnione okolicznościowym koncertem. Z recitalem pa-
storałek oraz znanych piosenek kabaretowych wystąpił Jacek Wójcicki, popularny aktor teatralny i telewizyjny,  
z towarzyszeniem instrumentalnego trio. Opłatek z Burmistrzem, panem Piotrem Jaworskim, to okazja do wymia-
ny dobrych słów i serdeczności, które przyczyniają się do zawiązywania bliższych relacji oraz integrują białołęcką 
społeczność.  

Tomasz Wasek 
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PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY! 
 

Rozeznawanie, 
Uzdrawianie, proroctwa, 
Modlitwa językami – jak 50 dni 
Po zmartwychwstaniu Chrystusa, 
Tak rano, dziś, Bóg zadziała 
Przez Odnowę w Duchu Świętym 
 

KaŜdy ochrzczony człowiek jest 
wezwany przez Boga do odnale-
zienia swojego miejsca we wspól-
nocie Kościoła. Jako ludzie wie-
rzący powinniśmy wzrastać w wie-
rze, by odpowiedzieć na to, czego 
Bóg od nas oczekuje. Miejscem 
naszego wzrostu duchowego moŜe 
stać się grupa modlitewna, w której 
dokonuje się rozpoznanie i „rozpa-
lenie” charyzmatów, otrzymanych 
w sakramencie chrztu i bierzmo-
wania. W naszej parafii istnieje 
grupa Odnowy w Duchu Świętym 
„Effatha”, co znaczy: „Otwórz się”. 
Spotkania grupy odbywają się w 
kaŜdy wtorek po Mszy Świętej 
wieczornej w sali domu parafialne-
go. Celem naszych spotkań jest 
wspólna modlitwa, uwielbienie Bo-
ga, rozwaŜanie Pisma Świętego, 
dzielenie się doświadczeniem wia-
ry i chrześcijańskiego Ŝycia. 
Tym, co najbardziej otwiera nas na 
Boga podczas spotkania, jest mo-
dlitwa uwielbienia. Uwielbienie i 
dziękczynienie są naszą odpowie-
dzią na to, kim jest Bóg i co dla 
nas juŜ uczynił. Bez względu na to, 
co właśnie przeŜywamy – On jest 
zawsze kochający, wierny i prze-
baczający. Gdy oddalamy się od 
własnych problemów, a zwracamy 
się do Pana Jezusa moŜemy inaczej 
spojrzeć na nasze Ŝycie. Odchodzą 
„czarne” myśli, oczyszcza się na-
sza dusza, a na modlitwie odnajdu-
jemy na nowo istotę swojego po-
wołania. Modlitwa uwielbienia 
uzdrawia uczucia, relacje, pomna-
Ŝa miłość do drugiego człowieka. 
Jest teŜ ogromną pomocą w walce 
ze złem, z mocami ciemności. 
Jednym, z dwóch najwaŜniejszych 
momentów w Ŝyciu osoby, która 
naleŜy do Odnowy w Duchu Świę-
tym, jest modlitwa o wylanie da-
rów Ducha Świętego. Odbywa się 
tuŜ na początku drogi, po ewange-
lizacji, czyli po rekolekcjach Od-

nowy w Duchu Świętym. Nasza 
grupa przeŜyła juŜ dwukrotnie Re-
kolekcje Ewangelizacyjne Odnowy 
w Duchu Świętym, tzw. REO. 
Dla członków naszej grupy bogate 
doświadczenie duchowe stanowią 
wspólne wyjazdy. W lutym 2013 
r. byliśmy na X Ostrołęckim Spo-
tkaniu Charyzmatycznym. W Ro-
ku Wiary uświadomiliśmy sobie, 
jaki to wielki dar BoŜy i szczęście, 
Ŝe naleŜymy do Kościoła. Dzięki 
działaniu Ducha Świętego zrozu-
mieliśmy, Ŝe Kościół jest wielkim 

skarbcem wiary, komunii ducho-
wej, jedności w Jezusie Chrystu-
sie, wspólnotą MIŁOŚCI BOśEJ. 
Powszechność modlitwy Kościoła 
sprawia, Ŝe wzajemna troska chrze-
ścijan o wiarę, to nie pusty frazes, 
ale fakt, jaki urzeczywistnia się 
podczas kaŜdej Eucharystii, nawet  
w najdalszym zakątku świata. 
W maju 2013 r. juŜ po raz piąty 
uczestniczyliśmy w Ogólnopol-
skim Kongresie Odnowy w Duchu 
Świętym, który co roku odbywa 
się w Częstochowie. Tam teŜ, w 
wielotysięcznej wspólnocie, do-
świadczyliśmy głębokiego przeŜy-
cia spotkania z Panem. Na zakoń-
czenie kongresu gospodarz miej-
sca, metropolita częstochowski  
abp Wacław Depo określił Odno-
wę w Duchu Świętym, jako FENO-

MEN SOCJOLOGICZNY i NOWY 
POWIEW w Kościele katolickim. 
śyczył wszystkim uczestnikom 
mocy Ducha Świętego na kaŜde 
spotkanie. Pielgrzymujemy teŜ do 
miejsc świętych. Byliśmy w Świę-
tej Wodzie, Sokółce, Licheniu, 
Kodniu, Kostomłotach, Pratulinie. 
Od czasu pobytu w Pratulinie nieu-
stannie rozmyślamy nad heroiczną 
wiarą ludu podlaskiego, ich nie-
złomną, pozbawioną lęku przyna-
leŜność do Kościoła katolickiego. 
Działanie Ducha Świętego spra-

wia, Ŝe otwieramy się na Jego Da-
ry. Jego łaska zmienia nas, byśmy 
mogli dzielić się ze światem Bo-
Ŝymi darami: kaŜdy, kto potrzebuje 
modlitwy wstawienniczej moŜe do 
nas przyjść kaŜdy, kto w swoim 
sercu przeŜywa tęsknotę za Bo-
giem, moŜe liczyć na naszą modli-
twę. W nasze uczestnictwo we 
wspólnocie wpisana jest misja mo-
dlitwy wstawienniczej za kaŜdą 
osobę, która jej potrzebuje. Trwa-
nie we wspólnocie sprawia, iŜ 
wciąŜ zachwycamy się działaniem 
Pana Boga, który kocha kaŜdego 
człowieka, bo Bóg to MIŁOŚĆ MI-
ŁOSIERNA i WSZECHMOCNA. 
Zapraszamy serdecznie wszystkich 
na spotkania naszej wspólnoty. 
 

Halina Nowicka 
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WIGILIE WOJENNE 
 

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję 
wam radość wielką (...) dziś w 
mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, 
Pan (Łk 2, 10-11)”. 
Święty Łukasz zaprasza nas tymi 
słowami do radosnego świętowa-
nia przyjścia na świat Jezusa. 
Szczególnie trudne było to w tra-
gicznym czasie II wojny świato-
wej, zarówno dla Polaków w oku-
powanym kraju, jak i dla tych, 
którym przyszło spędzać wigilię z 
daleka od domu i ojczyzny.  
Do tej sytuacji odniósł się w ten 
szczególny wieczór w 1939 roku, 
w przemówieniu wigilijnym wy-
głoszonym przez Radio Watykań-
skie, ówczesny Prymas Polski Au-
gust Kardynał Hlond, mówiąc: 
„…wilia to na pobojowiskach, 
wśród grobów i gruzów, wilia w 
obozach, więzieniach, na wygnaniu, 
u sąsiednich narodów, u sprzymie-
rzeńców, wilia wydziedziczonych, 
wilia rodzin bez ogniska domo-
wego, w głodzie i strzępach, wilia 
bez kościoła, bez pasterki i kolę-
dy, wilia bez wigilijnego stołu, 
wilia bez wigilijnego opłatka, bez 
choinki, bez darów (…). Rodacy! 
Niech was Ŝegna Bóg w tą mę-
czeńską wilię, śpiewajcie kolędy, 
śpiewajcie choćby wśród łkań 
wzruszenia. Wyśpiewajcie w nich 
swój ból, swą wiarę, swe śluby i 
modlitwy”. 
Taką właśnie wigilię pełną bólu  
i wzruszenia, opisuje ks. Rafał 
Gogoliński-Elston, więzień obozu 
jenieckiego nad Peczorą pod Ko-
łem Polarnym. Komendant obozu 
surowo zabronił jakiegokolwiek 
świętowania. Mimo zakazu i kom-
pletnego wyczerpania pracą, mro-
zem i głodem, więźniowie znaleźli 
w sobie dość siły i wiary, aby 
wspólnie zorganizować wigilię. Po-
niewaŜ w baraku mieszkało ponad 
800 męŜczyzn, nie sposób było 
zebrać się przy „jednym stole”. 
Spotkali się przy nim tylko dele-
gaci poszczególnych pięter, po-
niewaŜ prycze były wielopozio-
mowe i zajmowały całą powierzch-

nię baraku. Reszta więźniów musia-
ła pozostać na pryczach. Udało się 
za to zdobyć drzewko. Wciągnięto 
je pod sam dach, Ŝeby było wi-
doczne w całym baraku. Święto-
wanie rozpoczęto modlitwą Ojcze 
Nasz, którą poprowadził kapral pi-
lot Kuraj zwany w baraku pro-
boszczem, poniewaŜ odpowie-
dzialny był za zmawianie wie-
czornego pacierza, wspomina ks. 
Gogoliński. Potem przyszedł czas 
na przemówienie przygotowywa-
ne od trzech tygodni: „Szubak 
chrząka raz i drugi. Patrzy w sufit, 
spuszcza głowę na dół i absolutnie 

nie wie, co ma robić z rękami, 
które trzęsą się okropnie. – Kole-
dzy… Panowie … Bracia…. Dzi-
siaj w wigilię… w noc BoŜego Na-
rodzenia… tam… tam… w Pol-
sce… I głos Szubaka raptem się 
łamie. On sam patrzy bezradnie 
wokoło, usta mu drŜą i wszyscy 
widzą, jak łzy zaczynają mu kapać 
na drgającą brodę. Nikt jednak 
Szubakowi nie ma za złe, Ŝe led-
wo on wystartował ze swoją mo-
wą, juŜ wpadł w korkociąg i skap-
tował od razu. KaŜdy w baraku 
jest wzruszony, i to do samej głębi 
swojej roztrzęsionej jaźni. KaŜdy 
tę Szubakową mowę, mowę bez 
słów doskonale rozumie i kaŜdy ją 
sobie sam dokańcza. KaŜdy wie, 

Ŝe teraz w tę Świętą Wigilijną Noc, 
kiedy oni tu nad tym Polarnym Ko-
łem, nad tą przeklętą Peczorą, w tej 
tajdze, w tych obozowych jeniec-
kich barakach… to tam… tam…  
w Polsce… w ich Polsce…”. Jeńcy 
zaczęli śpiewać „Wśród nocnej ci-
szy”. W tym czasie ucichł niespo-
dziewanie wicher i ustała zamieć. 
Wszyscy wyszli przed baraki. Na 
niebie nad obozem pojawiła się 
zorza polarna jak „wory pełne 
diamentów, rubinów, topazów, 
szafirów i szmaragdów. Szaleń-
stwo barw układało się w bogate 
fałdy jakiejś niesamowicie pięknej 

i złotem mieniącej się kurtyny”. 
Głowy jeńców zwrócone były 
jednak na południe, wpatrywali 
się w czarne niebo, gdzie setki ki-
lometrów dalej była Polska. Tam 
właśnie zaczęła się pojawiać z po-
czątku ledwie widoczna, gwiazda. 
„Podnieś rękę BoŜe Dziecię… 
Błogosław Ojczyznę miłą… – 
idzie przez cały obóz i odbija się 
od zorzy. Z dala słychać strzały, 
oddawane na postrach. Nadbiega-
ją straŜnicy”. 
24 grudnia 1939 r. dla Polaków 
pod okupacją niemiecką i sowiec-
ką był dniem Ŝałoby i bólu po 
tych, którzy zginęli w walkach, 
był czasem niepewności co do lo-
su bliskich, od których nie było 
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Ŝadnych wiadomości, ale był to 
równieŜ czas nadziei na szybkie 
zwycięstwo, nadziei na odzyska-
nie wolności, połączenie rodzin i 
powroty z niewoli.  
Nadzieje te w kolejnych latach nie 
spełniały się. Wojna trwała. Ko-
lejne miesiące przynosiły coraz 
więcej ofiar i cierpienia. Następną 
wigilię w 1940 r., w niemieckim 
obozie koncentracyjnym w Da-
chau – wspomina ks. Antoni Szu-

da, jako wigilię „niewolników, 
skazańców, którym pisano śmierć 
męczeńską”. Na jego bloku było 
stu Polaków. Fizyczne i psychicz-
ne wyczerpanie pozbawiło ich na-
dziei i radości. Dopiero w drodze 
z pracy uświadomili sobie, Ŝe to 
właśnie tego dnia przypada święto 
radości i nadziei – wigilia. W wy-
sprzątanym baraku czekało kilka 
gałązek świerkowych i dwie małe 
świeczki. Do dziś nie wiadomo 
skąd się tam wzięły. Na posiłek 
złoŜyły się trzy ziemniaki w łupi-
nach, kawałek chleba i margary-
ny. Po zapaleniu świec, najstarszy 
więzień przeczytał psalm 43. 
„Modlitwa opuszczonego i uci-
śnionego ludu. W ciszy i skupie-
niu odczytuje pierwszą strofę. 
Przerywa, spogląda na nas pytają-
co i czyta dalej. (…) Rodzą się w 
nas i potęŜnieją uczucia dawno juŜ 
zapomniane. Pogodny rzewny  
i wzniosły nastrój udziela się 
wszystkim. Wspominamy tych, co 

razem z nami pielgrzymując, do-
konali juŜ tułaczych Ŝywotów. Po 
czym myśl nasza ulata ku Ŝywym, 
od których nas gwałtem oddzielo-
no”.  
W tym trudnym roku, błogosła-
wieństwa apostolskiego udzielił 
narodowi polskiemu Ojciec Świę-
ty Pius XII. W liście do Kardynała 
Hlonda, Prymasa Polski, czytamy: 
„Znane Ci są w szczegółach Emi-
nencjo, czyny i starania, których 

albo juŜ dokonaliśmy, albo doko-
nać zamierzamy, by ratować tak 
czule przez Nas ukochany Naród 
Polski, by mu nieść ulgę i pocie-
chę w ogromnym nieszczęściu, by 
łagodzić jego niezliczone cierpie-
nia i by od niego odwracać dalsze 
niebezpieczeństwa i klęski. Twoje 
pragnienie pomyślności dla szla-
chetnego i wierzącego Narodu 
Twego znajduje pełny oddźwięk 
w Naszym sercu, bo szczęście 
Polski jest takŜe Naszym serdecz-
nym Ŝyczeniem, tak jak jest Ŝy-
czeniem wszystkich ludzi uczci-
wych. O spełnienie Twoich słusz-
nych nadziei i tęsknot zanosimy 
modły do Boga. (…) W dowód 
Naszego całkowitego oddania 
udzielamy w Panu Błogosławień-
stwa Tobie, Ukochany Synu Nasz, 
Twoim Wikariuszom General-
nym, wszystkim kapłanom i wier-
nym archidiecezyj, oraz całemu 
drogiemu Narodowi Polskiemu”. 

 Mimo wrześniowej klęski, naród 
polski nigdy nie zaprzestał walki. 
W kraju powstało Państwo Pod-
ziemne, które stworzyło struktury 
zarówno cywilne, jak i wojskowe. 
Powołano największą podziemną 
armię w okupowanej Europie. Po-
lacy walczyli takŜe na wszystkich 
frontach toczącej się wojny.  
W związku z tym, polscy Ŝołnierze 
obchodzili Święta BoŜego Naro-
dzenia tam, gdzie rzuciły ich losy 
wojenne. Wigilię spędzali w miej-
scach swojej słuŜby. Korespondent 
„Dziennika śołnierza” z Glasgow 
opisuje łamanie się opłatkiem w 
bombowcu: „W dzień wigilijny wy-
ruszając na lot operacyjny załogi 
jednego z polskich dywizjonów 
bombowych zabrały ze sobą na 
drogę opłatki, aby w razie, gdyby 
nie zdąŜyły na czas wrócić na stację 
– zachować polską tradycję i prze-
łamać się opłatkiem, z chwilą uka-
zania się pierwszej gwiazdy. Liczo-
no jednak Ŝe operacje będą skoń-
czone na czas i Ŝe cały dywizjon 
zasiądzie razem do tradycyjnej wie-
czerzy wigilijnej. Los chciał ina-
czej. Opóźnieni przez złe warunki 
atmosferyczne, lotnicy jednej z za-
łóg, przybyli nad lotnisko z duŜym 
opóźnieniem, a gęsta mgła unie-
moŜliwiła im lądowanie. Czas mi-
jał, krąŜyli długo nad okolicą, 
wreszcie kapitan załogi dał znak, 
aby tradycyjne łamanie się opłat-
kiem odbyło się w samolocie. W 
nastroju wzruszenia lotnicy złoŜyli 
sobie wzajemne Ŝyczenia”. Gdy 
kończyło się paliwo, musieli lądo-
wać na rozległych polach małej 
wioski walijskiej. Mieszkańcy z po-
czątku nieufni, gdy dowiedzieli się, 
Ŝe są Polakami, serdecznie ich ugo-
ścili. „Długo w tę noc rozbrzmie-
wały po raz pierwszy w owej małej 
wiosce walijskiej kolędy polskie, 
śpiewane przez polskich lotników”.  
Odnosząc się do lat bohaterskiej 
walki polskich Ŝołnierzy Orędzie 
Wigilijne w 1944 r. wygłosił Józef 
Feliks Gawlina, Biskup Polowy 
Polskich Sił Zbrojnych: „Kochani 
Ŝołnierze! Opłatek Biskupa Polo-
wego w szóstą wigilię wojenną 
jest przede wszystkim symbolem 
wdzięczności za sławę, jaką okry-

    
HistoriaHistoriaHistoriaHistoria 

37         



liście nasze sztandary, za świadec-
two, jakie wydaliście naszej kultu-
rze i za ducha wiary, jaki w was 
Ŝyje i działa”. Biskup symbolicz-
nie łamał się opłatkiem z Armią 
Krajową, podkreślając bezprzy-
kładną obronę stolicy, z Drugim 
Korpusem, który zdobył twierdzę 
Monte Cassino, z wojskami pan-
cernymi i spadochronowymi, któ-
re wsławiły się męstwem, odwagą 
i determinacją, szczególnie pod-
kreślając: „Ŝe umieli oni zdoby-
wać nie tylko groźne fortece, ale i 
serca ludności, pozostawiając 
wszędzie najpiękniejsze po sobie 
wspomnienia prawdziwych Ŝoł-
nierzy Chrystusa Pana. (…) Niech 

naszej wierze, naszej nadziei i na-
szej walce błogosławi nowonaro-
dzony Zbawiciel! I kogoŜ miałby 
On więcej miłować od Ciebie, 
ofiarny śołnierzu Frontowy, któ-
rego mozolne Ŝycie tak podobne 
jest do Jego własnego ubóstwa be-
tlejemskiego! (…) Niech nas pro-
wadzi Dzieciątko Jezus i Jego 
Najświętsza Królowa nasza!”. 
Polaków, w okupowanej ojczyźnie 
i rozrzuconych po całym świecie, 
łączyła wiara i tradycja. Szczegól-
nie w wigilijny wieczór rodziny 
łączyły się w myślach i w modli-
twie. Wracały wspomnienia wspól-
nie spędzonych świąt i pozwalały 
przetrwać ten trudny czas. Świa-

domość, Ŝe bliscy śpiewają te sa-
me kolędy, pamiętają, czekają  
i modlą się z nadzieją, pozwalała 
przetrwać lata wojny. 
 

Dorota i Paweł Wieczorek 

 
Źródła:  
Polskie Wigilie Wojenne 1939-1945, 
oprac. Andrzej Krzysztof Kunert, 
ROPWiM & Oficyna Wydawnicza 
„Audiutor”, Warszawa 2003. 
Przemówienia, Pisma, Rozkazy 1939-

1945. Józef Feliks Gawlina Biskup Po-

lowy Polskich Sił Zbrojnych, oprac. 
Andrzej Krzysztof Kunert, ROPWiM & 
Oficyna Wydawnicza „Audiutor”, 
Warszawa 2002. 

 
 

BIAŁOŁĘKA Z BLISKA – TARCHOMIN 
 

Jednym z największych osiedli 
dzielnicy Białołęka jest Tarcho-
min, niejednokrotnie nazywany 
sypialnią Warszawy i kojarzony  
z duŜymi trudnościami komunika-
cyjnymi. Usytuowany jest, jak ca-
ła prawobrzeŜna Warszawa, na 
tzw. Równinie Praskiej, która sta-
nowi płaski taras wyniesiony kilka 
metrów ponad poziom Wisły. Te-
reny prawego brzegu Wisły od 
najdawniejszych czasów pokry-
wały gęste bory, pośród których 
była połoŜona wieś. 
Pierwsze wzmianki źródłowe do-
tyczące Tarchomina, a dokładnie 
parafii, pochodzą z XIII w., wtedy 
właśnie rycerz Krystyn „de Chro-
sna” nadał biskupowi pruskiemu 
Chrystianowi wieś Tarchomin.  
Największym i najstarszym za-
bytkiem Tarchomina jest połoŜo-
ny na terenie parku krajobrazowe-
go nad Wisłą – kościół pw. św. 
Jakuba Apostoła. Jest to jeden  
z najcenniejszych zabytków archi-
tektury gotyckiej, zachowany 
niemal w nienaruszonym i nie-
zmienionym stanie. Jest jedyną 
świątynią w Warszawie w tym 
stylu. Jego bryła architektoniczna 
i liczne detale noszą znamiona 
charakterystyczne dla późnego go-
tyku nadwiślańskiego. Kościół po-
wstał w pierwszej połowie XVI w. 

(na jednej z cegieł w ścianie pre-
zbiterium widnieje data 1518, 
uznana za początek budowy świą-
tyni). Został wzniesiony na skar-
pie w celu zabezpieczenia przed 
ewentualnym wylewem Wisły.  
W XV i XVI w. właścicielami 
Tarchomina i Białołęki były ro-
dziny Gołyńskich i Wesslów. 
Przypuszcza się, Ŝe oba rody były 
na tyle zamoŜne, by móc ufundo-
wać kościół, który nieprzerwanie 
słuŜy wiernym po dziś dzień. Źró-
dła historyczne nie precyzują, któ-
ra z rodzin (Gołyńscy czy Wes-
slowie) była jego fundatorem.  
Dla rozwoju zabytkowej świątyni 
niezwykłe znaczenie miała pierw-
sza połowa XVIII w., kościół zo-
stał wówczas zakupiony przez ro-
dzinę Ossolińskich. Hrabia pod-
skarbi wielki koronny wraz z mał-
Ŝonką gruntownie wyremontowa-
li, rozbudowali i hojnie go wypo-
saŜyli (w istniejący do dziś: ołtarz 
główny, chrzcielnicę z czarnego 
marmuru, która została przykryta 
pozłacaną miedzianą pokrywą 
oraz ambonę).  
W czasie najazdu szwedzkiego 
kościół szczęśliwie uniknął więk-
szych zniszczeń. Nie udało się ich 
jednak uniknąć podczas II wojny 
światowej, kiedy znalazł się na linii 

frontu, wycofujących się ze stoli-
cy wojsk niemieckich.  
Na terenie obecnej parafii, oprócz 
kościoła, mieszczą się równieŜ: 
zespół dworski, pałacowa oficyna 
i budynek gospodarczy. Wszyst-
kie budowle zostały wpisane do 
rejestru Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.  
Dworek jest klasycznym przykła-
dem małej, wiejskiej, barokowej 
siedziby szlacheckiej, posiada ła-
many dach kryty gontem, a od 
frontu ganek wsparty na czterech 
kolumnach. Usytuowany został 
tyłem do Wisły, tuŜ przy wale 

fot.  Peter Kot 

    
HistoriaHistoriaHistoriaHistoria 

38         



przeciwpowodziowym. W roku 
1790 w czasach Księstwa War-
szawskiego przeszedł wraz z ca-
łym parkiem w ręce senatora i mi-
nistra spraw wewnętrznych Tade-
usza Mostowskiego. Od 1921 r. 
obiekt dworski jest własnością 
warszawsko-praskiej Kurii Me-

tropolitalnej, która zachowała go 
niemal w niezmienionym stanie. 
Mały, urokliwy kościółek, przy-
pominający lata minionej świetno-
ści, kontrastuje dziś z wysokimi 
blokami mieszkalnymi. Wśród 
osób, które odpoczywały na tere-
nie przykościelnego parku, był 

Prymas Polski kard. Stefan Wy-
szyński.   
Od 2000 r. na terenie obiektu 
znajduje się WyŜsze Seminarium 
Duchowne.  
 

Opr. Wioletta Kokot 
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Oddajemy w Państwa ręce płytę CD – osiem najpiękniejszych kolęd 

śpiewanych od stuleci wraz ze współczesną pastorałką „Zaśpiewam 

Jezuskowi” skomponowaną przez Stanisława Moryto. W nagraniu 

płyty brały udział dzieci z naszej scholi oraz nieco starsi artyści chóru 

parafialnego. Niech ta muzyka, podczas rodzinnego kolędowania, 

pomaga nam jeszcze bardziej przeżywać radość tajemnicy Bożego Na-

rodzenia. Płytę można nabyć w zakrystii lub na chórze. 


