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LIST APOSTOLSKI „MULIERIS DIGNITATEM” 
O GODNOŚCI I POWOŁANIU KOBIETY – św. Jan Paweł II 

 

Świadomość posłannictwa  
30. Godność kobiety wiąŜe się ściśle z miłością, jakiej ona doznaje ze względu na samą kobiecość i równo"

cześnie z miłością, którą ona ze swej strony obdarza. W taki sposób zostaje potwierdzona prawda o osobie i o 

miłości. Jeśli chodzi o prawdę osoby, to wypada tutaj raz jeszcze odwołać się do drugiego Soboru Watykań"

skiego: „człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie moŜe od"

naleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”. Wypowiedź ta odnosi się 

do kaŜdego człowieka jako osoby stworzonej na obraz Boga, zarówno do męŜczyzny, jak do kobiety. Kobieta 

nie moŜe odnaleźć siebie inaczej, jak tylko obdarowując miłością innych. Od „początku” kobieta – tak jak 

męŜczyzna – została stworzona i „usytuowana” przez Boga w takim właśnie porządku miłości.  

Moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąŜe się ze świadomością, Ŝe Bóg w jakiś szczególny sposób zawie"

rza jej człowieka. Oczywiście, Bóg zawierza kaŜdego człowieka wszystkim ludziom i kaŜdemu z osobna. 

JednakŜe to zawierzenie odnosi się w sposób szczególny do kobiety – właśnie ze względu na jej kobiecość –  

i w sposób szczególny stanowi teŜ o jej powołaniu. 

Dzięki tej świadomości, temu zawierzeniu, moralna siła kobiety daje o sobie znać w bardzo wielu postaciach 

niewieścich ze Starego Testamentu, z czasów Chrystusa, z epok następnych, aŜ do naszych dni. 

Kobieta jest mocna świadomością zawierzenia, mocna tym, Ŝe Bóg „zawierza jej człowieka” zawsze i wszę"

dzie, nawet w warunkach społecznego upośledzenia, w jakich moŜe ona się znaleźć. Ta świadomość i to za"

sadnicze powołanie mówią kobiecie o godności, jaką otrzymuje od samego Boga, a to czyni ją „dzielną”, 

umacnia jej powołanie. W taki teŜ sposób owa „niewiasta dzielna” (Prz 31,10) staje się niezastąpionym opar"

ciem i źródłem duchowej siły dla innych, którzy odczuwają w niej wielkie energie duchowe. Takim właśnie 

„dzielnym niewiastom” zawdzięczają wiele ich rodziny, a niejednokrotnie całe narody. 

(…) nasze czasy oczekują na objawienie się owego „geniuszu” kobiety, który zabezpieczy wraŜliwość na człowie"

ka w kaŜdej sytuacji: dlatego, Ŝe jest człowiekiem! I dlatego, Ŝe „największa jest miłość” (1 Kor 13, 13). 

 

 
 

1 lipca 1955 r.  

wtorek wieczór 

Mój NajdroŜszy Piotrze! 
Im częściej jestem przy Tobie, tym bardziej chcę z Tobą być, tym bardziej 

chcę Cię poznawać i tym bardziej Cię kocham. Drogi Piotrze, takie jest Ŝy"

cie. Piszę Ci o tym wszystkim, aby choć w ten sposób być przy To"

bie. Piotrze, dziękuję Ci za dobro, jakiego chcesz dla mnie. Zawsze pragnę"

łam człowieka delikatnego oraz dobrego i Pan Jezus postawił go obok mnie. 

JakŜe bardzo i ja chciałabym zawsze być dla Ciebie powodem radości i ulgi. 

Tymczasem mam nieraz wątpliwość, czy przypadkiem nie jestem cięŜarem. 

Ty jesteś wyczerpany i delikatny, a ja przetrzymuję Cię godzinami! W nie"

dzielę, gdy zastanawialiśmy się nad wyborem umeblowania, ja juŜ przeŜy"

wałam radość naszego domu, całego w świetle, pięknego i nowego. Dzięki 

za Twe wyjątkowe wyczucie i troskę, aby tylko zaspokoić moje pragnienia.  

Piotrze, pomyśl o naszym gniazdku, rozgrzanym naszymi uczuciami i roz"

promienionym przez nasze cudowne dzieciaczki, które Pan Jezus nam ześle! 

To prawda, Ŝe będziemy równieŜ doświadczać rozmaitych trudności, lecz 

jeśli zawsze będziemy szukać dobra tak, jak to czynimy dotychczas – z BoŜą pomocą – na pewno zdołamy je 

wspólnie znieść. Czy i Ty tak sądzisz? Na dzień obecny cieszmy się jednak radością wzajemnej miłości. Al"

bowiem jeśli chodzi o mnie, to zawsze mnie uczono, Ŝe sekretem szczęścia jest Ŝycie kaŜdą chwilą i dzięko"

wanie Panu Jezusowi za wszystko, co On w swej dobroci zsyła nam dzień po dniu. Dlatego w górę serca i – 

bądźmy szczęśliwi! Do zobaczenia, NajdroŜszy Piotrze. Nie wymagam odpowiedzi. Napisałam do Ciebie ten 

list, aby wraz z Tobą spędzić dzisiejszy wieczór oraz aby jeszcze raz móc Ci powtórzyć, Ŝe bardzo, bardzo 

Cię kocham. Całuję.  

Twoja Joanna 
 

(Jeden z siedemdziesięciu trzech lisów św. Joanny Beretty Molli do narzeczonego, a potem jej męŜa, Piotra Molli). 
 

    

Temat miesiącaTemat miesiącaTemat miesiącaTemat miesiąca 

Joanna i Piotr Molla  
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FOTOREPORTAś Z RZYMU 
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ZROZUMIEĆ ŚWIĘTOŚĆ  
 

Wywiad z ks. Sławomirem  
Wojciechowskim, moderatorem  
w Międzynarodowym Centrum 
Ewangelizacji Ruchu Światło  
śycie �������� w Carlsbergu 
(Niemcy) 
 
W czasie rekolekcji wielkopost�

nych mówił nam ciągle Ksiądz  

o stawaniu się nowym człowie�

kiem. Przesłanie niby proste,  

a jednak w praktyce trudno so�

bie wyobrazić, jak stary czło�

wiek moŜe zamienić się w nowe�

go. Starych drzew się nie prze�

sadza…, a przecieŜ to stawanie 

się musi być dynamiczne. 
Nowym człowiekiem staliśmy się 
juŜ na chrzcie świętym, czasem 
zapominamy o tym i wydaje się 
nam, Ŝe jesteśmy starymi ludź 
mi, bo widzimy jacy jesteśmy 
niedoskonali, odczuwamy brak 
czegoś, albo mamy czegoś w 
nadmiarze. Mamy np. takie 
„małe wałeczki” i parę kilogra 
mów więcej, mówimy wtedy, Ŝe 
juŜ musimy schudnąć. Jesteśmy 
niezadowoleni z siebie, ze swo 
jego wyglądu. Podam mały 
przykład. Ktoś mi proponuje 
kiełbaskę: moŜe ksiądz zje, a ja 
nie, nie będę jadł tej kiełbaski, 
bo przytyję. Od czterech pla 
sterków ksiądz nie przytyje – 
przekonuje mnie ktoś. Taka 
rozmowa często się pojawia, 
bronimy się, asekurujemy, bo tak 
było i tak musi być. To jest lekki 
Ŝart oczywiście. Mówiąc o tym, 
chodzi mi o pokazanie naszego 
starego myślenia, myślenia sche 
matami, myślenia ograniczonego 
naszym lękiem. A nowy człowiek 
ma odnowione myślenie, a moŜe 
jeśli zaryzykuję i zjem, to nic się 
nie stanie. Sprawię komuś przy 
jemność, przestanę myśleć ciągle 
o sobie i nie ograniczam siebie i 
innych. Jeśli nie zaryzykuję, to 
rzeczywiście nie dam się przesa 
dzić Panu Bogu na nowy grunt 
myślowy, który rodzi nowe czyny, 
nową jakość Ŝycia.  
 

Co to za grunt? 

To nowa gleba, na której odkry 
wam, Ŝe jeśli coś wiem, to nie 
wszystko. Jeśli coś wiem, to nie 
jest równoznaczne z tym, Ŝe to 
posiadam. Powinienem zrobić tak: 
wiem i Ŝyję według tego. I to jest 
nowy człowiek. To jest zasada 

nowego człowieka. Często trudne 
jest to do przejścia, bo zaraz po 
jawia się myśl, Ŝeby po staremu, 
Ŝe jak coś mam, to będzie mi za 
brane, Ŝe nic nie moŜe się udać. 
Odwołam się teŜ do przykładu. 
Pogańscy Słowianie wierzyli, Ŝe 
pod kaŜdym progiem chałupy sie 
dział skrzat, który podsłuchiwał 
gospodarzy, o czym mówili, z 

czego byli zadowoleni. Jak tylko 
to usłyszał, to od razu biegł w to 
miejsce i psocił. Dlatego teŜ go 
spodarze nigdy nie mówili głośno, 
Ŝe jest dobrze, nie cieszyli się z 
sukcesów, tylko narzekali. I to 
moŜe być jedna z przyczyn, Ŝe nie 
jesteśmy radośni w naszych do 
mach, kościołach, w pracy, Ŝeby 
„nie zapeszyć”. Boimy się powie 
dzieć o sukcesie. Pojawia się pe 
wien rodzaj lęku, Ŝe obok mnie 
znajdzie się ktoś, komu w Ŝyciu 
nie wyszło, komuś się nie udało,  
i nie chcę go urazić, by nie poczuł 
się mniejszy. Pomijam zasadnicze 
pytanie: jakiego chce mnie Pan 
Bóg, a nie ludzie. Np. upiekłaś 

ciasto i inni chwalą cię za to, a ty 
mówisz: no nie wyszło tak jak 
chciałam. Nie narzekaj, tylko po 
dziękuj i powiedz cieszę się. To 
jest właśnie zasadnicza róŜnica 
spojrzenia, to dotyczy drobnych i 
wielkich spraw. A teraz mówimy 
o świętości. Świętość jest atrybu 
tem Boga. Idziesz do Niego, to On 
cię tak pięknie stworzył, On cię 
tak pięknie namalował. A ty tego 
ciągle nie widzisz, tylko narzekasz 
na wszystko. Pojawia się lęk. 
Uciesz się i nie chodź z miną po 
nurą jak Kain. Nowy człowiek Ŝy 
je w tej Miłości i ona pociąga go 
do tego, aby robić przyjemność 
Panu Bogu, np. by zrobić Mu pla 

cek z rodzynkami. W Piśmie 

św. jest napisane, by zrobić 
przyjemność Panu Bogu. Matka 
Teresa z Kalkuty zawsze mówi 
ła: „Zrób coś dobrego dla Pana 
Boga”. A my co? Ciągle narze 
kamy, ciągle coś jest nie tak. W 
domu, w kościele, na ulicy. 
Wiem, Ŝe mamy się miłować, a 
nie nienawidzić i sobie szko 
dzić, ale pomiędzy tym wie 
dzieć, a czynić, jest wielka 
przepaść. 
Dobrze byłoby stawać się no�

wym człowiekiem, Ŝyłoby się 

wszystkim lŜej, tylko juŜ Ni�

kodem pytał Jezusa, jak mo�

Ŝemy powtórnie się narodzić, 

skoro juŜ Ŝyjemy.  
 Świętość, ta doskonałość chrześci 
jańska, to jest dzieło Boga w nas, 
to jest działanie Ducha Świętego. 
Istnieje pewien stereotyp świętości. 
Czytamy Ŝywoty świętych, dowia 
dujemy się najczęściej, Ŝe byli bez 
skazy, bada się Ŝyciorysy, dzieła i 
nie widać skazy. Same cnoty, nie 
ma wad. Taki obraz nie pociąga, a 
wręcz oddala. Dlatego, Ŝe świętość 
dla chrześcijanina nie oznacza coś 
dla nich samych, a jest ona owo 
cem relacji, w jakich pozostajemy 
z Bogiem. Świętość, to upodob 
nienie się w miłości BoŜej. My pa 
trzymy na świętość w stylu pogań 
skim, wyraŜa się on w osiągnięciu 
panowania nad sobą.  

    
Kanonizacja papieŜyKanonizacja papieŜyKanonizacja papieŜyKanonizacja papieŜy 
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Tryptyk z kaplicy Marianum  

Jezus – nowy Adam  



W oczyszczeniu się ze wszystkich 
nieczystości. W pogańskich reli 
giach ta idea jest wysoko posta 
wiona wśród wierzących. Ale dla 
mnie chrześcijanina świętość 
oznacza zupełnie coś innego. 
Świętość nie jest celem sama w 

sobie, ale pokornym przyjęciem 
BoŜych darów. To nie ja muszę 
coś zrobić, nie muszę być jak zna 
komity sportowiec: mieć doskona 
łą rzeźbę ciała, doskonałą figurę i 
wycisnąć wiele kilogramów i od 
tego uzaleŜniam swoje szczęście. 
Mimo to nigdy nie będę doskona 
ły, bo zaraz pojawi się człowiek, 
który zrobi jeden skłon więcej i nie 
będę pierwszym tylko ostatnim. 
Świętość w ujęciu chrześcijańskim 
jest czymś zupełnie odwrotnym, to 
nie ja, ale Bóg, Duch Święty działa 
we mnie i mnie zmienia. WaŜne 
teŜ, by zobaczyć siebie tak, jak 
Bóg nas widzi. Ja czasami polecam 
rozmówcom i penitentom, aby po 
patrzyli na siebie tak, jak Bóg na 
nich patrzy. 
A skąd ktoś moŜe wiedzieć, jak 

Pan Bóg na niego patrzy? 

Proszę czytać Pismo św. Słowo 
BoŜe wyraźnie mówi, Ŝe Jezus 
popatrzył na wielu ludzi z miło 
ścią. Nawet na bogatego mło 
dzieńca, który odchodził od Niego 
do swych posiadłości. śeby się o 
tym przekonać, proszę wziąć do 
brą ikonę Jezusa, solidne oblicze 
Jezusa (które powinno być w kaŜ 
dym domu) i przyglądaj się Jemu 
codziennie przez piętnaście minut. 

I co wtedy będzie? 

A zobaczysz, a przyglądaj się. Nie 
wiem, co zobaczysz. To będzie 
tylko twoje. W Jego spojrzeniu 
nigdy nie zobaczysz złości, kryty 
ki, pogardy. I zaczniesz podobnie 
jak On patrzeć na innych. Zrozu 

miesz, Ŝe jako człowiek Pan Jezus 
nie był supermenem, moŜe byli od 
Niego przystojniejsi męŜczyźni. 
Nie wiem. Jedno jest pewne, Ŝe 
pod Jego spojrzeniem moŜesz za 
cząć myśleć inaczej, na nowo. Nie 
po staremu. 
Sam Jezus mówił, Ŝeby uczyć się 

od Niego, bo jest cichy i pokor�

ny sercem. Jednak, nie było z 

Nim teŜ łatwo – często mówił, Ŝe 

coś jest źle, nie tak, Ŝe daleko 

nam do czegoś. 
Mówił to do faryzeuszy, poniewaŜ 
przedstawiali oni zupełnie inny 
pogląd, wierzyli, Ŝe dzięki swojej 
doskonałości będą zbawieni. A nie 
o to chodziło. Będą zbawieni nie z 
powodu ich doskonałości, tylko z 
powodu działania Pana Boga. I tą 
ich pychę Pan Jezus piętnował.  
I mówił ludziom, by ich nie na 
śladowali. Przychodzili do niego 
róŜni ludzie nad Jordan np. Ŝołnie 
rze, a on mówił im: poprzestańcie 
na swoim Ŝołdzie. Nie zmieniał 
nikogo, tylko mówił im: ty bądź 
dobrym pracownikiem, dobrym 
kowalem, Ŝoną, męŜem. Dobrze 
słuŜ innym. To wszystko. SłuŜ ze 
świadomością, Ŝe sługą nieuŜy 
tecznym jesteś.  

Pan Jezus spoglądał z miłością 

na grzeszników i w jednej chwili 

wyciągał ich z grzechów jak Za�

cheusza, celnika Mateusza i in�

nych. Uczynił ich nowymi stwo�

rzeniami. Dlaczego my, znając 

juŜ te warunki, w jakich sku�

tecznie działa Jezus – nie chce�

my się uznać za grzeszników. 

Bardziej nam po drodze z fary�

zeuszami. 
Bo jest nam dobrze w tym naszym 
starym, zamkniętym świecie, bo 
nigdy nie doświadczyliśmy piękna 
i prawdy chrześcijaństwa. Osobi 
ście tylko znamy je ze słyszenia. 
Nie uznajemy się za grzeszników, 
tylko doskonale tropimy błędy in 
nych ludzi. A to jest najciekawsze, 
najsmaczniejsze i wtedy zawsze 
nasz palec jest wskazany na in 
nych ludzi. Nic tak nie pociesza, 
jak cudze błędy lub nieszczęścia. 
Czy ludzie z palcem wycelowa�

nym w bliźniego mają szansę na 

świętość? 

Oczywiście, kaŜdy ma szansę.  
A stanie się to wtedy, gdy paluszek 
zmieni wektor. Nie tam, tylko tu  
– w swoją stronę. Gdy palec zamie 
ni się w piąstkę, która będzie biła 
się w swoje własne piersi, mówiąc 

���	
���� (moja wina).  
Jest jeszcze jeden haczyk. Jezus 

powiedział „Bądźcie więc wy do�

skonali, jak doskonały jest Ojciec 

wasz niebieski (Mt 5, 48)” . Wo�

bec tego wielu z nas myśli, Ŝe 

trzeba być nieskazitelnym ge�

niuszem w kaŜdej dziedzinie, 

takŜe w dziedzinie wiary. Muszę 

być najlepszy, muszę być bez�

grzeszny. Tacy, nękają innych, 

stawiając im bardzo wysokie 

wymagania. Nie znoszą Ŝadnego 

potknięcia. Czy o taką doskona�

łość tu chodzi? 

Chodzi tylko o jedno – znaleźć wo 
lę Ojca i nią Ŝyć. Taka była dosko 
nałość Jezusa. Wola Jezusa była 
całkowicie wolą Ojca. Bóg mówi: 
„Bo myśli moje nie są myślami wa 
szymi ani wasze drogi moimi dro 
gami, mówi Pan. Bo jak niebiosa 
górują nad ziemią, tak drogi moje 
nad waszymi drogami i myśli moje 
nad myślami waszymi (Iz 55, 9)”. I 
trzeba odczytać tę myśl Pana Boga, 
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Ks. Sławomir z Kręgiem Domowego Kościoła  



Ŝeby Jego myśl była moją myślą. 
Przed laty byłem katechetą i uczy 
łem w Liceum im H. Kołłątaja w 
Warszawie i młodzieŜ mi mówiła, 
Ŝe z księdzem to trudno rozmawiać, 
bo ksiądz od razu mówi Pismem 
św. A ja nie mam innego zdania, 
tylko to, co mówi Pan Bóg. On jest 
moim sumieniem. A na kaŜdy te 
mat jest odpowiedź w słowie Bo 
Ŝym i jeŜeli ja chcę być naprawdę 
doskonały, to moje myśli nie po 
winny być moje, tylko Pana Boga. 
Stawiam zawsze pytanie, jakby Je 
zus postąpił na moim miejscu. 
A moŜe w tej doskonałości to 

chodzi teŜ o to, aby kochać jak 

Pan Bóg, a nie być cyborgiem 

duchowym, który nie potrzebuje 

przebaczenia. 

MoŜe niekoniecznie jak Pan Bóg, 
tylko pozwolić, by Pan Bóg ko 
chał przeze mnie, bo człowiek jest 
najbardziej doskonałym wtedy, 
gdy czyni z siebie bezinteresowny 
dar dla innych. I waŜne jest to, czy 
ja posiadam siebie w dawaniu sie 
bie, a jest to nauka Soboru Waty 
kańskiego II. Mówi teŜ o tym pa 
pieŜ Franciszek, Ŝe człowiek jest 
doskonały wtedy, gdy czyni z sie 
bie dar. Gdy słuŜy. To jest dosko 
nałość. Nie waŜne, czy to będzie 
doskonałość niewolnika, pracow 
nika, biskupa czy papieŜa, waŜne 
jest to, aby kaŜdy z nas uczynił z 
siebie dar. Licząc się z tym, Ŝe ten 
dar nie zostanie przyjęty, Ŝe zo 
stanie odrzucony. Licząc się z 
tym, Ŝe posłuchamy cię innym ra 
zem, licząc się z tym, Ŝe tak jak 
Pawła będą nas kamienować, li 
cząc się z tym, Ŝe nas, jak Jezusa 
wyprowadzą na stok góry, aby nas 
stracić. To jest ryzyko odrzucenia, 
ale to jest właśnie doskonałość, 
uczynienie z siebie daru. W ten 
sposób będę wolny. Tylko czło 
wiek wolny moŜe to uczynić. A 
jeŜeli będę niewolnikiem, to będę 
to robił ze względu na ludzi. Jeśli 
ksiądz jest uzaleŜniony od ludzi, 
to nie będzie wolny, tylko kaŜde 
mu będzie się starał przypodobać, 
„podlizać” jednej, drugiej, trzeciej 
grupie. Bo jest konflikt interesów. 
Księdzu, który będzie miał wokół 

siebie kółko wzajemnej adoracji, 
trudno będzie coś dobrego zrobić. 
Albo będzie podporządkowywał 
sobie wszystkich, albo siebie in 
nym. A tu trzeba odkryć dar słuŜ 
by. A to moŜe uczynić człowiek 
wewnętrznie wolny, zintegrowany 
pomiędzy łaską a Ŝyciem. Czło 

wiek, który nie jest wewnętrznie 
wolny, nie jest w stanie słuŜyć. 
Będzie zawsze uzaleŜniony albo 
będzie czekał na ordery, na zapła 
tę albo na pochwałę i będzie bał 
się bezrobocia i nagany. A więc 
nie jest wolny, bo czy będzie mógł 
o sobie powiedzieć, „sługą nieu 
Ŝytecznym jestem” (Łk 17, 7). To 
pierwsza zasada, Ŝeby być dosko 
nałym, trzeba być wewnętrznie 
wolnym i tę wolność daje Chry 
stus. Wtedy zaczyna tworzyć się 
pomost pomiędzy wiedzieć a Ŝyć. 
Chrzest juŜ u progu Ŝycia czyniąc 

nas nowym człowiekiem, daje 

szansę, by w przyszłości zamienić 

egoizm na słuŜbę. Jednak to co 

wybierzemy juŜ jako ludzie doro�

śli, zaleŜy tylko od nas. 

Tak, oczywiście. Tylko musimy 
Ŝyć w prawdzie. To znaczy przyj 
muję prawdę, Ŝe jestem grzeszny, 
ale jestem teŜ uświęcony łaską Pa 
na Boga i dlatego mogę Ŝyć dla in 
nych, odnajdując w słuŜbie swą 
wolność, stając się doskonały tak 
jak Ojciec, który cały jest oddany 
człowiekowi. A kiedy mogę dać 
siebie, gdy staję się bezinteresow 

nym darem dla innych. Tak mówi 
konstytucja duszpasterska o ko 
ściele. Pismo św. określi to termi 
nem agape. Kochając innych miło 
ścią agape, stajemy się nowym 
człowiekiem. Pamiętajmy, Ŝe „kto 
chce zachować swoje Ŝycie straci 
je, a ko straci Ŝycie z mego powo 
du, ten je znajdzie”. 
To mocne słowa, które chyba nie 

robią wraŜenia na nas. Czemu 

powaŜnie ich nie traktujemy? 

PoniewaŜ człowiek jest konsump 
cyjny. Dzisiejszy człowiek Ŝyje po 
to, aby jeść, a nie je po to, aby 
Ŝyć. I ta wszechobecna konsump 
cja dociera nawet do środowisk 
osób duchownych, poboŜnych ro 
dzin, nawet nie zauwaŜamy jak 
ona przenika. 
Tracę swoje Ŝycie, czyli co. 

Matka, która daje swoje ciało dla 
Ŝycia, traci je. Moje Ŝycie kapłań 
skie, Ŝycie duchowe, mój celibat, 
oddaję całkowicie na słuŜbę, nie 
mam prywatnego Ŝycia. Bo ksiądz 
nie ma prywatnego Ŝycia. Nie ma 
czegoś takiego, Ŝe odrabiam swoją 
słuŜbę przy ołtarzu, w kancelarii, 
w konfesjonale, w szkole, a potem 
zamykam się w swoim pokoiku i 
juŜ mnie nie ma. Jezus przestrzega 
nas, Ŝe moŜemy być martwymi za 
Ŝycia, ale nie wierzymy Mu, bo 
Go nie słuchamy. 
Właściwie przez cały czas mówił 

nam Ksiądz o św. Janie Pawle 

II, któremu nasze pismo ten 

wywiad dedykuje. 

Tak to prawda. On stał się bezin 
teresownym darem dla nas, rozno 
szącym miłość „agape” po całym 
świecie. Przez to, Ŝe słuŜył osią 
gnął szczyty człowieczeństwa, 
piękna i szlachectwa. Dajmy się 
prowadzić Panu Bogu tak jak On, 
a będą o nas mówić, jak u począt 
ków chrześcijaństwa „zobaczcie 
jak oni się miłują”. Świętość, to 
całkowite powierzenie się Panu 
bez względu na konsekwencje. 
Wtedy On wyrzeźbi z nas nowego 
człowieka, choć po ludzku wydaje 
się nam to niemoŜliwe. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała  

Julita Mendyka 
 

    
Kanonizacja papieŜyKanonizacja papieŜyKanonizacja papieŜyKanonizacja papieŜy 

 

 

 

7 

Służę więc jestem  



 

 

 

 

ŚWIĘCI NA MAJ 
 

1 MAJA – św. Józefa Rzemieślnika, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny  
MąŜ i opiekun Matki Jezusa Chrystusa czyli Maryi.  Przez Ewangelistów został nazwany 
męŜem sprawiedliwym. Święty Józef odznaczał się czystością serca, prostotą, pokorą, cier$
pliwością, hartem ducha, łagodnością. W swej postawie był wzorem prawdziwego chrześci$
janina. Prawdopodobnie umarł przed pierwszym publicznym wystąpieniem Zbawiciela. 8 
grudnia 1870 roku papieŜ Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego. 
Święto świętego Józefa Robotnika, które obchodzone jest 1 maja, zostało ogłoszone w 1955 
roku. Święty Józef jest patronem szczęśliwej śmierci.   
 
 

6 MAJA – św. Filipa i Jakuba, apostołów  
Święty Filip urodził się w Betsaidzie w Galilei, został wezwany przez Jezusa nazajutrz po 
świętym Piotrze i Andrzeju. Wiemy o nim to, Ŝe w momencie powołania był Ŝonaty i miał 
kilka córek z których trzy osiągnęły wysoki stopień świętości. Tak jak inni apostołowie, 
święty Filip zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem. Jego imię jest kilkakrotnie 
wspomniane w Janowej Ewangelii. Po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa święty Filip głosił 
Ewangelię w części Azji Mniejszej zwanej Frygią, która była wówczas prowincją Cesar$
stwa Rzymskiego.  
 

Święty Jakub Mniejszy był synem Alfeusza i Marii, która mogła być siostrą Najświętszej 
Panny lub teŜ siostrą świętego Józefa. Zajmował wysoką pozycję we wczesnochrześcijań$
skiej wspólnocie jerozolimskiej. Święty Paweł mówił o nim, Ŝe był świadkiem zmar$
twychwstania Chrystusa. Jest nazywany filarem Kościoła. Tradycja mówi, Ŝe był pierw$
szym biskupem Jerozolimy i brał udział w soborze jerozolimskim około roku 50. History$
cy Euzebiusz i Hegezyp twierdzą, Ŝe śydzi bardzo go szanowali, nazywając go Jakubem 

sprawiedliwym. Tradycja widzi w nim autora listu, który nosi jego imię. Twierdzenie to 
opiera się na analizie językowej i stylistycznej. Treść listu zdradza, Ŝe autor musiał być 
śydem znającym dobrze Stary Testament i chrześcijaninem znakomicie orientującym się 
w naukach zawartych w Ewangeliach. Święty Jakub zwraca się do dwunastu pokoleń w 

rozproszeniu, co znaczy chrześcijan spoza Palestyny. Jako ojciec duchowy stara się umac$
niać ich wiarę i kierować ich postępowaniem. Istotą listu są praktyczne wskazówki Ŝycia 
chrześcijańskiego.  
 

14 MAJA – św. Macieja, apostoła  
Dzieje Apostolskie mówią, Ŝe święty Maciej towarzyszył Jezusowi od dnia Jego 
chrztu. Kiedy trzeba było wybrać kogoś na miejsce Judasza, święty Piotr powiedział: 
Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Je#

zus przebywał z nami,�począwszy od chrztu Janowego aŜ do dnia, w którym został 

wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania (Dz 
1, 21 – 22). Zgodnie ze starą tradycją, którą przekazuje nam święty Klemens z Alek$
sandrii, a potwierdzają święty Hieronim i Euzebiusz, święty Maciej był jednym z sie$
demdziesięciu dwóch uczniów Jezusa, na których później zstąpił Duch Święty. Święty 
Klemens z Aleksandrii pisze, Ŝe największą zasługą świętego Macieja było wprowa$

dzenie do Ŝycia kościelnego i klasztornego daleko posuniętej wstrzemięźliwości i umartwień cielesnych. Źró$
dła greckie podają, Ŝe święty Maciej został umęczony w Kolchidzie, krainie Azji Mniejszej���
 
22 MAJA – św. Rity z Cascii, wdowy, wspomoŜycielki w sytuacjach bez wyjścia  
Święta Rita urodziła się we Włoszech w roku 1360. W młodym wieku prosiła rodziców, 
aby mogła wstąpić do klasztoru, oni jednak postanowili wydać ją za mąŜ. Rita była dobrą 
Ŝoną i matką, ale jej mąŜ był bardzo gwałtowny: często źle traktował Ŝonę i sprowadzał 
dzieci na złą drogę. Rita starała się skrupulatnie wykonywać swoje obowiązki i często 
przyjmować sakramenty. Po 20 latach małŜeństwa mąŜ Rity zginął pchnięty noŜem, ale 
przed śmiercią okazał skruchę, co było wynikiem modlitwy jego świętej Ŝony. Wkrótce 
potem zmarli obaj jej synowie. Święta Rita oddała się modlitwie, postom i spełnianiu do$
brych uczynków. Wstąpiła do zakonu augustianek, gdzie Ŝyła w doskonałym posłuszeństwie, 
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wyróŜniając się wielkim miłosierdziem. Święta Rita otaczała duŜym kultem Mękę Chrystusa. Powiedziała 
pewnego dnia Pozwól mi cierpieć jak Ty, Boski Zbawco. Wtedy cierń z korony UkrzyŜowanego spadł, raniąc 
ją w czoło. Głęboka rana nie chciała się zagoić co sprawiało wiele cierpień Ricie. Zmarła 22 maja 1434 roku.  
 

29 MAJA – św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy i zakonnicy  
Julia Ledóchowska urodziła się 17 kwietnia 1865 r. w Austrii. Zmarła w Rzymie 
29 maja 1939 r. ZałoŜycielka Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Była jedną z 
dziewięciorga dzieci Antoniego Augusta Ledóchowskie, rotmistrza huzarów i 
szambelana cesarskiego i Józefiny z d. Salis$Zizers z pochodzenia Szwajcarki. W 
1907 r. otrzymawszy błogosławieństwo Piusa X wraz z dwiema siostrami wyje$
chała do Petersburga, by objąć kierownictwo internatu przy polskim gimnazjum. 
W 1910 powstał dom dla wspólnoty oraz gimnazjum z internatem dla dziewcząt. 
Cztery lata później matkę Urszulę wydalono z Rosji, co spowodowane było wy$
buchem I wojny światowej. Urszula Ledóchowska udała się do Sztokholmu, na$
stępnie do Danii. W 1920 r. petersburskie urszulanki wróciły do Polski i osiedliły 
się w Pniewach. k. Poznania. Niedługo potem Benedykt XV zezwolił im na prze$

kształcenie się w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, mające Ŝyć duchowością urszu$
lańską oraz tradycją pracy wychowawczej jako uprzywilejowanego narzędzia ewangelizacji. W jej ramach ur$
szulanki zwane od koloru habitów urszulankami szarymi, działały nie tylko w Polsce, ale takŜe we Włoszech i 
Francji.20 czerwca 1983 r. w Poznaniu Jan Paweł II beatyfikował matkę Urszulę, a 18 maja 2003 r. w Rzymie 
kanonizował. W 1989, w pięćdziesiątą rocznicę śmierci zachowane od zniszczenia ciało błogosławionej Ur$
szuli zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złoŜone w kaplicy domu macierzystego. 
 
 

ŚWIĘTA MARYJNE  
 

3 maja – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
Kult Maryi jako Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol#

ski wyróŜnia Kościół katolicki spośród innych wy$
znań chrześcijańskich w Polsce. Kult ma charakter ogólny i 
występuje w Polsce oraz w polskich parafiach przy skupi$
skach Polonii. Tytuł NMP Królowej Polski mówi o obecności 
NMP w historii polskiego narodu. Jan Długosz nazwał Mary$
ję Panią świata i naszą. Tytuł Matki BoŜej jako Królowej 
Polski sięga drugiej połowy XVI wieku. Wtedy to Grzegorz z 
Sambora po raz pierwszy nazywa Maryję Królową Polski i 
Polaków. 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan 
Kazimierz w sposób oficjalny ślubował przed wizerun$

kiem Matki BoŜej Łaskawej: „Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram”. W trzech$
setną rocznicę ślubów Jana Kazimierza episkopat Polski z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyń$
skiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia ślubów królewskich. 26 sierp$
nia 1956 roku ok. miliona wiernych na Jasnej Górze złoŜyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. 
7 maja – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski BoŜej  
13 maja – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej 
24 maja – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny WspomoŜycielki Wiernych 
NaboŜeństwo do Matki BoŜej WspomoŜycielki sięga początków chrześcijaństwa. Jak tylko zaczął rozwijać 
się wśród wiernych kult Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemoŜną przyczynę u Syna nakazy$
wała uciekać się do Niej we wszystkich potrzebach Ŝycia. Tytuł WspomoŜycielki Wiernych zawiera w sobie 
wszystkie wezwania, w których Kościół wyraŜał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci. 
Pierwszym, który w historii Kościoła uŜył słowa „WspomoŜycielka”, jest św. Efrem, diakon i największy poeta 
syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisze on wprost, Ŝe „Maryja jest orędowniczką i wspomoŜycielką dla grzesz$
ników i nieszczęśliwych”. W tym samym czasie WspomoŜycielką rodzaju ludzkiego nazywa Maryję św. 
Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390), kiedy pisze, Ŝe jest Ona „nie$
ustanną i potęŜną WspomoŜycielką”. Z treści pism doktorów Kościoła wynika, Ŝe przez słowo „WspomoŜy$
cielk”" rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich nam Matka BoŜa udziela i udzielić moŜe. Tak więc 
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pierwotne naboŜeństwo do Najświętszej Maryi Panny jako do WspomoŜy$
cielki zawierało w sobie przekonanie wiernych o wszechpośrednictwie łaski, 
to znaczy, Ŝe Maryja jest Szafarką BoŜych łask. 
Miejscem najŜywiej rozwiniętego kiedyś kultu WspomoŜycielki była Ba$
waria. Pierwszy kościół pod wezwaniem WspomoŜycielki w Bawarii sta$
nął w Pasawie w roku 1624. Zasłynęła w nim rychło figura Matki BoŜej, 
kopia obrazu Cranacha – pątnicy witają Ją okrzykiem: Maria hilf! (Mary$
jo, wspomagaj). 
7 października 1571 r. oręŜ chrześcijański odniósł decydujące zwycięstwo 
nad flotą turecką, która zagraŜała bezpośrednio desantem Italii. Na pa$
miątkę tego zwycięstwa papieŜ św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej 
nowe wezwanie „WspomoŜenie wiernych, módl się za nami”. 
12 września 1683 r. król Jan III Sobieski rozgromił pod Wiedniem Tur$
ków. Jako podziękowanie Matce BoŜej za to zwycięstwo, papieŜ bł. Inno$
centy XI w roku 1684 zatwierdził w Monachium, przy kościele św. Piotra, 
bractwo Matki BoŜej WspomoŜycielki Wiernych, rychło podniesione do 
rangi arcybractwa. 
W roku 1816 tytuł Matki BoŜej WspomoŜenia Wiernych wchodzi do litur$
gii Kościoła, kiedy papieŜ Pius VII ustanawia święto Matki BoŜej pod tym wezwaniem na dzień 24 maja, jako 
podziękowanie Matce BoŜej, Ŝe właśnie tego dnia, uwolniony z niewoli Napoleona, mógł szczęśliwie powró$
cić na osieroconą przez szereg lat stolicę rzymską. 
Wielu świętych miało szczególne naboŜeństwo do Matki BoŜej WspomoŜycielki Wiernych. Słynny Jej wize$
runek w Turynie został namalowany na zamówienie św. Jana Bosko, który oprócz salezjanów załoŜył takŜe 
zgromadzenie sióstr Córek Matki BoŜej WspomoŜenia Wiernych. 
Wielkim czcicielem Matki BoŜej WspomoŜycielki był salezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie 
mniej Ŝarliwym apostołem Maryi WspomoŜycielki był jego następca, kardynał Stefan Wyszyński. 5 września 
1958 roku dzięki jego staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o wprowadzenie 
święta Maryi WspomoŜycielki Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim. Episkopat Polski chciał w ten 
sposób podkreślić, Ŝe naród polski nie tylko wyróŜniał się wśród innych narodów wielkim naboŜeństwem do 
Najświętszej Maryi Panny, ale Ŝe moŜe wymienić wiele dat, kiedy doznał Jej szczególniejszej opieki. Polskie 
sanktuarium Matki BoŜej WspomoŜenia Wiernych zostało ustanowione w 2013 r. 
31 maja – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

Robert Lisowski 
 
 
 
 

MATKA BOśA ZWYCIĘMATKA BOśA ZWYCIĘMATKA BOśA ZWYCIĘMATKA BOśA ZWYCIĘSSSSKAKAKAKA 
 

A ile dywizji ma Maryja? 
W 1945 roku, juŜ po kapitulacji 
Niemiec, prezydent USA decyduje 
się na atak nuklearny, aby zmusić 
walczącą jeszcze Japonię do bez$
warunkowej kapitulacji. 6 oraz 9 
sierpnia tego roku zrzucona zostaje 
bomba atomowa na, kolejno, Hiro$
szimę i Nagasaki. W epicentrum 
wybuchu temperatura milionów 
stopni zamienia wszystko w pył. 
Nagłą śmiercią ginie w Hiroszimie 
80 tys. ludzi, w Nagasaki zaś 40 
tys. W ciągu miesiąca na skutek 
choroby popromiennej umrze w 
Hiroszimie 70 tys., a w Nagasaki 
100 tys. ludzi. Obok poskręcanego 
stalowego mostu oddalonego o 

trzy kilometry od miejsca wybu$
chu, porozrzucanych ludzkich 
kończyn i ciał matek próbujących 
bezskutecznie osłonić swe potom$
stwo, w samym epicentrum w kaŜ$
dym z tych miast ocalał w sposób 
nienaruszony jeden dom. Nie pękła 
ani jedna szyba, przeŜył kot, sie$
dzący w chwili wybuchu w otwar$
tym oknie, ogrody i trawniki były 
nienaruszone. Co najwaŜniejsze 
jednak, przeŜyło łącznie trzydzie$
ści osób znajdujących się w tych 
domach. Komisja ekspertów Armii 
Stanów Zjednoczonych po miesią$
cach badań oficjalnie przyznała, Ŝe 
jest to naukowo niewytłumaczalne 
i ma nadprzyrodzony charakter. Ci, 

którzy ocaleli okazali się ludźmi, 
którzy posiadali cechę wspólną – 
codziennie modlili się na róŜańcu. 
W noc przed wybuchem tych kilka 
rodzin katolickich odwiedziła ta$
jemnicza osoba, która zaprowadzi$
ła ich do domów, które miały ich 
cudownie schronić przed śmiercią. 
Japonia poddaje się 15 sierpnia, w 
uroczystość Wniebowzięcia Naj$
świętszej Maryi Panny. 
To jeden z wielu cudów, które do$
starcza nam historia, wskazują$
cych na szczególną opiekę Matki 
BoŜej nad tymi, którzy do Niej 
uciekają się po pomoc. Obecnie 
dochodzą do nas niepokojące wie$
ści z poczynań Rosji na Ukrainie. 

    
ReligiaReligiaReligiaReligia 
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Dowiadujemy się, Ŝe biskupi Ko$
ścioła rzymskokatolickiego, pod 
przewodnictwem metropolity 
lwowskiego abp. Mieczysława 
Mokrzyckiego, zawierzyli Ukrai$
nę Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Uroczysty akt dokonał się w 
Charkowie 19 marca 2014 roku. 
Ale czy tak naprawdę wierzymy, 
Ŝe wiara i modlitwa są potęŜniej$
szymi siłami aniŜeli pistolety i 
dywizja? Kiedy Stalin na konfe$
rencji w Poczdamie usłyszał od 
Churchilla, Ŝe papieŜ Pius XII 
krytykuje zagarnięcie przez So$
wietów państw Europy Środko$
wo$Wschodniej, kpiąco tylko za$
pytał: A ile dywizji ma papieŜ? Te 
lekcewaŜące słowa miały pokazać 
bezsilność Watykanu wobec siły 
ZSRR. Historia jednak pokazuje, 
Ŝe istnieje coś potęŜniejszego od 
pocisków i dywizji, a modlitwa 
moŜe dokonać bezkrwawej rewo$
lucji… 
Japonia. Piętnaście lat przed 
zrzuceniem bomby atomowej na 
japońskie miasta, w 1930 roku, do 
Nagasaki przybywa grupa fran$
ciszkanów z Polski, a wśród nich 
jest o. Maksymilian Maria Kolbe. 
Mają misję stworzenia japońskie#

go Niepokalanowa. Kiedy przy$
chodzi moment podjęcia decyzji o 
miejscu budowy przyszłego klasz$
toru, spośród dwóch propozycji: 
pięknego placu obok największej 
chrześcijańskiej katedry Dalekie$
go Wschodu w chrześcijańskiej 
dzielnicy miasta Urakami oraz 
zboczem góry Hikosan, gdzie za$
kopywano padlinę, o. Maksymi$
lian nieoczekiwanie wybiera dru$
gą opcję. Tłumaczy to ostrzeŜe$
niem Maryi, Ŝe na Urakami spad$
nie niszcząca ognista kula. W 
1945 roku samolot lecący do mia$
sta Kokura celem zrzucenia bom$
by na ośrodek przemysłu zbroje$
niowego na skutek złych warun$
ków pogodowych jest zmuszony 
zmienić kurs na fabrykę sprzętu 
wojennego w Nagasaki. Tu znowu 
pojawiają się problemy. Gęste 
chmury i mała ilość paliwa nie 
pozwalają na dalsze poszukiwa$
nia. Gdy pilot rozpoznaje zarys 
chrześcijańskiej katedry postana$

wia tu zrzucić bombę. Ognista ku#

la niszczy Urakami. Przepowied$
nia o. Maksymiliana sprawdza się. 
Dzięki swemu połoŜeniu francisz$
kański klasztor zostaje osłonięty 
przed falą wybuchu skalistą górą 
Hikosan, stając się tymczasowym 
szpitalem dla rannych.  
Austria. Po II wojnie światowej 
Austria podzielona zostaje na 
cztery strefy okupacyjne, z któ$
rych jedną zajmuje Związek Ra$
dziecki, gotowy na stworzenie ze 
strefy okupowanej nowego pań$

stwa komunistycznego. W roku 
1947 w święto Matki BoŜej 
Gromnicznej franciszkanin o. Pe$
trus Pavlicek podczas modlitwy 
dostaje natchnienie od Maryi i pod 
jego wpływem rozpoczyna Pokut#

ną Krucjatę RóŜańcową w intencji 
opuszczenia Austrii przez sowie$
tów oraz pokoju na całym świecie. 
Jeździ po całym kraju, od kościoła 
do kościoła, z figurą Matki BoŜej 
Fatimskiej. Tysiące Austriaków 
sięga po róŜańce, wśród których 
jest m. in. kanclerz Austrii Julius 
Raab oraz minister spraw zagra$
nicznych Leopold Figl, najbar$
dziej wzruszający jest jednak mo$
dlitewny szturm dzieci odmawia$
jących codziennie róŜaniec. Epi$
skopat Austrii nie tylko oficjalnie 
aprobuje ruch o. Pavlicka, ale 
równieŜ idzie za wskazaniem s. 
Łucji i dokonuje aktu poświęcenia 
państwa Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Aktu tego dokonała wcze$
śniej Portugalia (1931 i 1939 r., w 

przededniu wojny), która został 
uchroniona przed udziałem w II 
wojnie światowej, zachowując do 
końca neutralność. W 1955 roku 
13 kwietnia w 38 rocznicę obja$
wień fatimskich, Chruszczow po$
dejmuje niespodziewaną i niezro$
zumiałą decyzję o opuszczeniu 
Austrii. Wszyscy traktują to jako 
cud i na znak dziękczynienia we 
wszystkich kościołach Austrii biją 
dzwony w dzień i w nocy przez 
trzy doby. Do dziś jest to niewy$
tłumaczalne z punktu widzenia in$
teresów Rosji. Związek Radziecki 
okupował Niemcy (NRD) aŜ do 
roku 1989, podczas gdy z Austrii, 
posiadającej ogromne bogactwa 
mineralne o znaczeniu strategicz$
nym (uran), wycofał się juŜ w 
1955 r. 
Filipiny. W roku 1986 na Filipi$
nach (w 85 procentach jest to kraj 
katolicki) władzę obejmuje dykta$
tor Ferdynand Marcos, który roz$
poczyna prześladowania tych, któ$
rzy sprzeciwiają się marksistow$
skiej władzy. Prymas Filipin 
wzywa za pośrednictwem katolic$
kiego radia cały naród do wyjścia 
na ulice z róŜańcem w ręku. Dwa 
miliony ludzi zbiera się wokół pa$
łacu prezydenckiego i staje na$
przeciw uzbrojonych Ŝołnierzy. 
Długie godziny modlitwy, spokój 
i porządek wśród demonstrantów i 
Ŝadnych przejawów przemocy, a 
do tego przyłączenie się do modli$
twy Ŝołnierzy strzegących pałacu, 
popychają dyktatora do podjęcia 
decyzji o ataku z powietrza. Gdy 
helikoptery z bombami docierają 
do celu, piloci widzą na ziemi Ŝy$
wy krzyŜ. Jest to dla nich tak 
wstrząsające przeŜycie, Ŝe rezy$
gnują z ataku. Na demonstrantów 
wysłane są następnie czołgi. Mi$
mo hałasu latających helikopterów 
i nadjeŜdŜających czołgów, mimo 
strachu i niepewności ludzie nadal 
się modlą. Gdy czołgi zbliŜają się 
do rozmodlonego tłumu, ich zało$
gom ukazuje się przepiękna nie$
wiasta, która rozkazuje im zosta$
wienie tego ludu, którego jest 
Królową. Czołgiści odmawiają 
wykonania rozkazów dowódcy, 
pod wpływem wizji, zapłakani,  
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przyłączają się do demonstrantów. 
Po zdradzie wojska, dyktator sięga 
po ostatnią deskę ratunku $ pie$
chotę, by rozpędziła tłum gazem 
łzawiącym, ale i tu na skutek na$
głej zmiany wiatru chmura gazu 
ogarnia samych Ŝołnierzy. Kilka$
naście godzin później Marcos 
wraz z rodziną ucieka do Amery$
ki. Nie pociski, ani krwawa rewo$
lucja, ale modlitwa zmienia histo$
rię Filipin.  
ZSRR. W roku 1960 podczas ob$
rad ONZ ma miejsce słynne 
przemówienie Nikity Chruszczo$
wa. Przywódca ZSRR zdejmuje 
but i, waląc nim o mównicę, grozi, 
Ŝe zniszczy Stany Zjednoczone. 
Strach przed III wojną światową 
jest tym bardziej uzasadniony, Ŝe 
Rosja szykuje się do detonacji 
swojej pierwszej bomby atomowej 
w rocznicę rewolucji październi$
kowej. Tego samego dnia 
(uwzględniając róŜnicę czasu) w 
Fatimie są obchody 47. rocznicy 
Cudu Słońca i zanosi się modli$
twy o pokój na świecie oraz na$
wrócenie Rosji. Z inicjatywy Jana 
XXIII miliony ludzi na całym 
świecie zamierza włączyć się w tą 
modlitwę. Gdy Chruszczow po 
swym wystąpieniu wraca do hote$
lu, dostaje tajemniczy telefon z 
Kremla i nagle, nie odwołując 
spotkań, wraca do ZSRR. Okazuje 
się, Ŝe podczas jego przemówie$
nia, podczas modlitwy całego 
świata, w ZSRR członkowie rzą$

du, sił zbrojnych, wybitni fizycy 
jądrowi i wszyscy, którzy budo$
wali z państwa sowieckiego mo$
carstwo nuklearne przybyli na de$
tonację pierwszej radzieckiej 
bomby atomowej, która miała być 
próbą generalną przed właściwym 
pokazem siły w rocznicę rewolu$
cji. Po naciśnięciu czerwonego 
guzika, po odliczaniu nastąpiła… 
cisza. Mimo sprawnego sprzętu 
nie było detonacji. Po dwudziestu 
minutach bezskutecznych prób 
wszyscy zaproszeni goście wyszli 
ze schronu na poligon. I właśnie 
wtedy nastąpił wybuch. Nikt nie 
przeŜył. Niebezpieczeństwo woj$
ny zostało opóźnione o dobre 
dwadzieścia lat. Niestety, w latach 
1983$1984 ZSRR widząc nadcho$
dzący kryzys ekonomiczno$
społecznego i bojąc się poraŜki w 
zimnej wojnie z państwami NA$
TO, był bliski podjęcia decyzji o 
nuklearnym ataku na Zachód. W 
1984 roku papieŜ Jan Paweł II do$
konuje przed figurą Matki BoŜej 
Fatimskiej uroczystego aktu po$
święcenia świata Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Gdy miesiąc później 
dwa miliony pielgrzymów modli 
się w Fatimie o pokój dla świata, 
w ZSRR dochodzi do katastrofy: z 
niewyjaśnionych do dzisiaj przy$
czyn w Sewieromorsku wyleciało 
2/3 nieuzbrojonych rakiet naleŜą$
cych do Floty Północnej. Siostra 
Łucja, jedna z trojga dzieci, któ$
rym ukazała się Matka BoŜa Fa$

timska, powiedziała: Gdyby nie ta 

opatrznościowa katastrofa, wojna 

nuklearna rozpoczęłaby się w 

1985 roku.  
Polska równieŜ doświadczyła 
szczególnej opieki swej Matki, 
czego najbardziej znanym przy$
kładem jest Cud nad Wisłą. Warto 
przypomnieć, Ŝe na Jasnej Górze 
8 września 1946 roku Prymas Au$
gust Hlond wraz z polskimi bi$
skupami i w obecności miliona 
pielgrzymów dokonał aktu odda$
nia Narodu Polskiego Niepokala$
nemu Sercu Maryi. Jak wspo$
mniałam wcześniej, państwa, któ$
re dokonują tego aktu doświad$
czają wielu łask. Stąd dla osób 
wierzących nie jest to przypadek, 
Ŝe w trudnym czasie komuni$
stycznych rządów Kościół w Pol$
sce, w przeciwieństwie do pozo$
stałych krajów bloku wschodnie$
go zdołał zachować największą 
wolność i niezaleŜność. Kiedy 
dzisiaj Ukraina oddaje się Sercu 
Maryi, moŜemy włączyć się w 
modlitwę całego Kościoła, aby 
kolejny raz Maryja wyprosiła u 
Boga cud dla naszych ukraińskich 
braci. 
 
Urszula Malewicka 
 

Artykuł opracowano na podstawie 
ksiąŜki: Ewa J. P. StoroŜyńska, Józef 
Maria Bartnik SJ, Matka BoŜa Zwy#

cięska. Cuda Maryi w historii Polski  

i świata, Wydawnictwo AA, Kraków 
2012. 

 

TAJEMNICA FATIMSKA NA MAJDANIE 
 

13 lipca 1917 r. Łucja, Hiacynta i Franciszek otrzymali od Najświętszej Dziewicy tajemnicze przesłanie, któ$
rego pod Ŝadnym pozorem nie chcieli ujawnić. Po latach okazało się, Ŝe Maryja przekazała im Orędzie do ca$
łego świata, ową słynną trzyczęściową Tajemnicę Fatimską. Dotyczyła ona losów Kościoła i ludzkości. Fa$
timskie orędzie określa się: „orędziem nadziei i ocalenia ludzkości pod warunkiem, Ŝe będą wypełniane Ŝy$
czenia Matki BoŜej”. Matka BoŜa powiedziała: „Aby zapobiec wojnie Ŝądam poświęcenia Rosji mojemu Nie$
pokalanemu Sercu i zadość czyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca”. „Rosja rozsieje swe błędy po 
 całym świecie, doprowadzając do wojen i prześladowań Kościoła. Ojciec Święty będzie musiał duŜo prze$
cierpieć”. Jaką rolę w realizacji Orędzia spełnia Ukraina? W 1991 r. rozpadło się imperium Związku Radziec$
kiego – kolebka bezboŜnego i ateistycznego systemu, który mocą prawa chciał wykreślić Boga z serc ludzi i 
zniszczyć sumienie człowieka. Ukraina była częścią Rosji, więc obowiązek wypełnienia Maryjnego przesłania 
o nawrócenie spoczywa takŜe na niej.  Trwający kryzys na Ukrainie to według dyplomatów europejskich 
 „pełzająca rosyjska inwazja”. Dzielnie walczący Majdan w sposób realny zjednoczył chrześcijan – rzymskich 
katolików, grekokatolików, prawosławnych i protestantów. Grekokatolicki ksiądz Petro Kowal powiedział : 
„Im więcej będzie u nas modlitwy, tym więcej będziemy mieli wolności”. 
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 Grupą wolontariuszy, która chodziła po Majdanie, roz$
dawała róŜańce i uczyła jak się modlić (rozdano ichoko$
ło 700 tys.) Powszechna modlitwa róŜańcowa na Majda$
nie stała się wypełnieniem objawienia z Fatimy, skąd 
płynęło wezwanie o nawrócenie Rosji. Dziś wielu ludzi, 
którzy są na barykadach Majdanu ma na szyi róŜaniec. 
Maryja przez swoje tajemnice i objawienia w Fatimie 
mówiła, Ŝe zatrzymamy wojnę modlitwą na róŜańcu. 
Modlitwa  róŜańcowa jest ogromną siłą. Na Majdanie 
stanęła teŜ figura Matki Boskiej Fatimskiej, którą przy$
wiózł z pallotyńskiej parafii ks. Waldemar Pawelec. Po$
mysłodawcą przywiezienia figury Matki Boskiej na ba$

rykady walczącego Majdanu są przedstawiciele obecnych władz Ukrainy. Figura stała w namiocie modlitwy, 
aŜ do wtorku 18 lutego, kiedy Berkut rozpoczął decydujące natarcie i wtedy została przeniesiona na główną 
scenę, dzięki czemu ocalała. Namiot spłonął wraz z całym wyposaŜeniem. Mimo walk, cały czas przy figurze 
trwała modlitwa róŜańcowa. Prowadzili ją redaktorzy ukraińskiego Radia Maryja, choć w ich stronę padały 
strzały. Jedna z kul przeszyła rękaw kurtki siostry zakonnej.  PapieŜ Jan Paweł II w 1981 roku wziął róŜaniec i 
powiedział: „Oto lekarstwo na nieszczęścia, na zło, módlcie się i nie pytajcie o nic innego. Zaufajcie Matce 
BoŜej”.  Na Ukrainie poprzez powszechną modlitwę róŜańcową wypełnia się Tajemnica Fatimska. Biskupi 
Ukrainy 20 marca oddali Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Oddanie rodzin i parafii  Niepokalanemu Ser$
cu odbyło się 23 marca. Módlmy się, aby przeciwnicy podali sobie ręce na znak pokoju i niech ich chroni i 
wspiera patron Ukrainy św. Michał Archanioł.                                                         Barbara Godlewska 
 

KILKA IMPRESJI Z śYCIA JANA PAWŁA II  
WSKAZUJĄCYCH NA TO, śE BYŁ SUPER (świadectwo, cz. II) 

 

Ksiądz Wojtyła, juŜ w latach 
pięćdziesiątych, odbywał wraz ze 
swoim „Środowiskiem” słynne 
spływy kajakowe. Wówczas od$
prawiał on Mszę św. w plenerze. 
Za ołtarz słuŜył odwrócony kajak  
przykryty białym obrusem i poło$
Ŝony na deskach. Przyszły papieŜ 
korzystał wówczas z nowych 
przepisów, które na zasadzie wy$
jątku dopuszczały moŜliwość od$
prawiania Mszy św. w taki spo$
sób. UwaŜam, Ŝe było to bardzo 
waŜne i symptomatyczne wyda$
rzenie, będące symbolem nowego 
spojrzenia na Mszę św. i na osobę 
Jezusa Chrystusa, spojrzenia, któ$
rego Duch Święty udzielił Kościo$
łowi w pełni na Soborze Waty$
kańskim II. Trzeba przypomnieć, 
Ŝe ksiądz Wojtyła w wyŜej opisa$
ny sposób odprawiał Mszę św. 
początkowo (do 1970 r., kiedy pa$
pieŜ Paweł VI wprowadził nowy 
mszał tzw. Novus Ordo Missae) w 
rycie innym niŜ Msze św. odpra$
wiane są obecnie. Przed reformą 
obrzędów liturgicznych dokonaną 
po Soborze Watykańskim II Msze 
św. odprawiano w rycie zwanym 

trydenckim lub łacińskim, na pod$
stawie mszału św. papieŜa Piusa 
V. Starsi parafianie na pewno ją 
pamiętają. Cechą charakterystycz$
ną mszy odprawianej w rycie try$
denckim jest to, Ŝe była ona (i na$
dal jest w niektórych kościołach) 
odprawiana w sposób bardzo zry$
tualizowany. Akcje liturgiczne 

kapłana są ściśle określone, rów$
nieŜ sceneria jest dokładnie opisa$
na – ołtarz pod krucyfiksem i pod 
tabernakulum, obok świece. 
Ksiądz stoi przodem do taberna$
kulum i krzyŜa, czyli tyłem do lu$
dzi, modlitwy eucharystyczne 
odmawiane są po łacinie, po ci$
chu. Kapłan wykonuje duŜo sym$
bolicznych gestów, których celem 
jest ukazanie tego jak waŜne rze$

czy dzieją się podczas sprawowa$
nia Najświętszej Ofiary. Wierni 
natomiast są raczej biernymi ob$
serwatorami, w duŜo mniejszym 
stopniu niŜ obecnie dialogują z ce$
lebransem. W porównaniu z dzi$
siejszą Novus Ordo Missae, w 
mszale św. Piusa V jest więcej 
modlitw odwołujących się do tego 
co się dzieje podczas przeistocze$
nia, a mianowicie do bezkrwawej 
ofiary krzyŜowej Jezusa Chrystusa 
dokonującej się w tym momencie. 
Właściwie cała sekwencja czyn$
ności liturgicznych prowadziła do 
tego jednego momentu i głównie 
na nim skupiała się uwaga teologii 
liturgii w czasach sprzed Soboru 
Watykańskiego II.  
WyŜej opisany sposób odprawia$
nia Mszy św. wywierał niemały 
wpływ na obraz Boga jaki mieli 
wierni w czasach potrydenckich 
(po Soborze Trydenckim, lata 
1545$1563). Był to obraz Chry$
stusa jako cierpiącego za grzechy 
świata Syna Boga, który swoją 
śmiercią krzyŜową odkupił ludz$
kość, zapewniając jej szansę zba$
wienia. Podczas mszy natomiast, 
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w tajemniczy sposób, na skutek 
wypowiedzenia ściśle określonych 
słów hostia przemienia się w cia$
ło, a wino w krew Chrystusa, któ$
ry składa siebie w sposób sakra$
mentalny – bezkrwawy, jako ofia$
rę przebłagalną za grzechy ludzi. 
Oczywiście jest to wszystko 
prawdą, tyle, Ŝe uczestnicząc we 
mszy trydenckiej, patrząc z 
punktu widzenia wiernego, moŜna 
odnieść wraŜenie pewnego odda$
lenia Jezusa od człowieka, jego 
niedostępności, tego, Ŝe Jego 
świat nie jest naszym światem, Ŝe 
są to dwa róŜne porządki, Ŝe jest 
przepaść pomiędzy sacrum a pro#

fanum. Człowiek w swej marno$
ści, jedyne co moŜe zrobić, to być 
mu posłusznym i zachowywać 
przykazania, by nie urazić Jego 
boskiego majestatu, prosić o wy$
baczenie win i uchronienie od kar 
piekielnych. WraŜenie to wywo$
łane było w czasach przedsobo$
rowych (przed Soborem Watykań$
skim II) tym, Ŝe Chrystus obecny 
w eucharystii pod postacią chleba 
i wina zasłonięty był osobą kapła$
na wykonującego wiele naszpi$
kowanych symboliką gestów, za$
mknięty w ozdobnych, pozłaca$
nych naczyniach liturgicznych, w 
wielkich epatujących przepychem 
barokowych i neobarokowych ko$
ściołach mających podkreślić kró$
lewskość Chrystusa, ale i potęgę 
samego Kościoła. W takich to 

czasach ksiądz Wojtyła zdecydo$
wał się odprawić Mszę św. pod 
gołym niebem, na odwróconym 
kajaku. Moim zdaniem zrobił to, 
by współtowarzysze wyprawy ka$
jakowej z bliska widzieli to, co 
dzieje na ołtarzu, by zrzucić aurę 
magiczności otaczającą przeisto$

czenie, pokazując, Ŝe Bogu do 
działania nie trzeba stwarzać kró$
lewskich warunków, Ŝe wystarczy 
tak niewiele: trochę twardego 
podłoŜa na ołtarz, obrus i skromne 
naczynia liturgiczne. W ten spo$
sób Wojtyła uchylał drzwi, które 
w pełni zostały otwarte w czasach 
posoborowych. Drzwi do ujrzenia 
Boga z trochę innej optyki, jako 
tego, który wchodzi w naszą co$
dzienność, jest obecny nie tylko w 
kościele w tabernakulum, ale we 
wszystkich sferach profanum, 

uświęcając je. Jako Boga łaknące$
go kontaktu z ludźmi, dającego się 
dotknąć, pozwalającego na siebie 
patrzeć $ równieŜ w momencie 
przeistoczenia, a moŜe jeszcze da$
lej $ bezbronnego oddającego się 
w ręce ludzi.  
Taką wizję Chrystusa i liturgii eu$
charystycznej Jan Paweł II konse$
kwentnie wcielał w Ŝycie za cza$
sów swego pontyfikatu, podkre$
ślając konieczność korzystania 
przez Kościół ze środków ubogich 
i upatrując siłę liturgii w jej pro$
stocie, godząc się na elastyczne 
stosowanie reguł liturgicznych np. 
w przypadku inkulturacji (dosto$
sowania do kultury) liturgii eucha$
rystycznej w Afryce i Azji, jed$
nakŜe zawsze potępiając naduŜy$
cia liturgiczne polegające m.in. na 
rozmyciu prawd o realnej obecno$
ści Chrystusa i ofiarniczym cha$
rakterze Mszy św. Jednocześnie 
był papieŜem, który stworzył ra$
my prawne (odpowiadając na 
prośby wiernych szczególnie 
przywiązanych do tradycji, sytuu$
jących się głównie w konserwa$
tywnym skrzydle Kościoła kato$
lickiego) dla odprawiania Mszy 
św. w rycie trydenckim pod ściśle 
określonymi warunkami – motu 

proprio Ecclesia Dei ogłoszony 
18 lipca 1988 r.    

Kamil Malewicki 

 
 

„M” JAK MAMA  
 

Bóg wpisał macierzyństwo w naszą naturę kobiecą. KaŜda z nas realizuje swój wewnętrzny potencjał w róŜny sposób, 
ale na pewnym etapie drogi ku dojrzałości Ŝyciowej, kobieta znajdzie swe spełnienie w słuŜbie i byciu „dla”, najpełniej, 
najmocniej, najowocniej. I nie uzyska tego Ŝadną inną drogą. 
Kobieta ze swej natury pragnie wydać owoc. Nawet, jeśli fizycznie nie moŜemy być matkami, nasza dusza tego pragnie. 
Niejedna z nas staje się duchowo mamą dla innych, nie mogących czerpać od swych matek. Nawet kobieta niepełno$
sprawna, leŜąca, moŜe swą obecnością wychowywać. Bo mama to nie tyle ciało, co dusza. To obecność. 
Do poruszenia tego tematu natchnęła mnie ksiąŜka Jo Croissont, „Kobieta, kapłaństwo serca”. 
Przeczytajmy, co same kobiety piszą o swoim doświadczeniu i drodze do macierzyństwa.  
Macierzyństwo to otwarte serce matki, by przyjąć miłość BoŜą i by ją ofiarować dziecku. To otwarcie ucha na to, co o 
nim mówi Bóg $ jak się to dziecko nazywa i do czego jest ono powołane, w jakim kierunku poprowadzić ścieŜkę jego 
rozwoju.  
Długo przed ślubem i po ślubie nic nie czułam do dzieci. Potem przyszło nagłe, mocne pragnienie. Małego pokochałam 
w sekundę, z Maleńką musiałam się oswoić, poznać, pokochać całą sobą. Trzecia ciąŜa była trudna psychicznie, córeczka 
jest najbardziej wymagająca, więc czuję, jak mało miłości mam do niej, bo potrzebuje ona jej tak duŜo ;) Macierzyństwo 
to dla mnie pół Ŝycia. Bez ofiary, bez poczucia, Ŝe cos tracę, bo jestem cała dla nich. 
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Dzieci $ nie wyobraŜam sobie bez nich Ŝycia i widzę w nich jego sens. Dopada mnie taka refleksja, kiedy coś robię z 
wielkim zaangaŜowaniem, a potem to szybko mija, prawie bez śladu. A one tak na mnie czekają. Wiem, Ŝe jestem dla 
nich bardzo waŜna. I bezcenne $ przytulanie :) 
Gdy córki były małe bałam się o ich zdrowie, naukę. Tłumaczyłam co dobre i złe. Starałam się je kształtować. Teraz, gdy 
są duŜe, macierzyństwo jest inne. Podejmują własne decyzje, robią błędy. Chciałoby się cierpieć za nie. Teraz mogę ota$
czać je najgorętszą modlitwą $ matczyną. 
Odkąd zostałam mamą, czuję się jak na wielkim poligonie doświadczalnym. Po porodzie byłam w szoku, nie mogłam 
uwierzyć. Powołanie do bycia mamą jest dla mnie piękne, trudne i zaskakujące. Chcę teŜ dodać, Ŝe dopiero gdy zaszłam 
w ciąŜę zrozumiałam modlitwę Anioł Pański i słowa Oto ja, słuŜebnica Pańska. To modlitwa, która pomaga zrozumieć, 
czym jest kobiece powołanie. 
Macierzyństwo nie było dla mnie prostym powołaniem, oczywiste było to, Ŝe będziemy mieć dzieci, najlepiej troje, ale 
muszę przyznać, Ŝe za małymi dziećmi tak spontanicznie to nie przepadam. Wydarzyło się inaczej. Kolejne dzieci przy$
chodziły na świat. Niekoniecznie planowane. Zupełnie inny styl Ŝycia $ czas staje się bardzo cenny, nieprzespana noc $ 
da się z tym Ŝyć :)), „przysmaki tylko dla dorosłych” $ w zapomnieniu. Jednak $ jak szybko się dojrzewa, zapomina o 
swoich wygodach, jak poszerza się serce, jak powoli „zdycha” perfekcjonizm... Zaczyna się Ŝyć bardziej „tu i teraz”. 
Tak, paradoksalnie, właśnie przy ósemce, gdy pośpiech przyniósłby za duŜo szkód ... 
Macierzyństwo jest dla mnie nieustanną nauką – pokory wobec siebie i wobec świata. Ale chyba najbardziej to nauką 
bezinteresownej miłości, tego mnie uczą swoją postawą dzieci. Nawet jak coś wobec nich zrobię źle i się do tego przy$
znam, to słyszę „Mamusiu, juŜ nie pamiętamy”. 
Czas macierzyństwa jest dla mnie wielkim wyzwaniem. Nigdy nie byłam tak zmobilizowana do rozwoju osobistego i 
wymagania od siebie, jak będąc mamą. Uwielbiam przyglądać się moim dzieciom $ jakie są wyjątkowe, jak róŜnią się od 
siebie, odkrywać wraz z nimi ich talenty oraz pielęgnować je. JuŜ teraz widzę, jak wiele kompetencji będę mogła wpisać 
w CV, wracając na rynek pracy. 
Zanim urodziłam Antka, myślałam, Ŝe wiem, czym jest miłość. PrzecieŜ kochałam rodziców, rodzeństwo, dziadków... A 
tu – problemy z jego zdrowiem – musiałam zrezygnować ze wszystkiego: marzeń, twórczości, przyjaciół... A jednak w 
zamian otrzymałam wszystko. Wiem juŜ, Ŝe wychowanie Ludzi jest największym wyzwaniem, i najwyŜszą twórczością. 
Nie jestem mamą w sensie fizycznym, choć bardzo pragnęłam nią być „od zawsze”. Ale odczuwam, Ŝe spełniam rolę 
macierzyństwa, towarzysząc moim uczniom w ich rozwoju. Jest to czuwanie, opieka, wsłuchiwanie się, pomoc czynna. 
Temat bycia mamą oraz powołania do ojcostwa postaramy się kontynuować w następnych numerach, ukazując ich róŜne aspekty.                          

Urszula Domańska 
 
 
 
 

LECZENIE UZDROWISKOWE,  
     CZYLI DO WÓD PO ZDROWIE (cz. I) 

 

Lecznictwo uzdrowiskowe opiera się na leczeniu bodźcowym, klimatycznym oraz na kąpielach zdrowotnych 
z zawartością wód mineralnych, aby zapobiec dalszemu rozwojowi choroby lub jej nawrotom. Leczenie zdro$
jowe polega na wprowadzeniu do ustroju róŜnych postaci energii zwanych potocznie bodźcami. Mechanizm 
oddziaływania na bodźce jest bardzo skomplikowany, a kaŜdy organizm reaguje w sposób mniej lub bardziej 
widoczny. Praktykowana powszechnie zmiana klimatu ma zapewnić warunki, które sprzyjają odzyskaniu 
zdrowia lub łagodzą objawy chorobowe i przyczynią się do pomnoŜenia sił oraz zniwelowania stanów prze$
męczenia. Kąpiele lecznicze działają na powierzchnię ciała, ale poprzez skórę wpływają takŜe na układ ner$
wowy, pobudzają siły obronne organizmu, wzmacniają odporność i dobroczynnie działają w leczeniu licznych 
dolegliwości. Czynniki klimatyczne, tj.: stopień nasłonecznienia danej miejscowości, zawartość wilgoci w 
powietrzu, czyste powietrze, zawartość ozonu oraz stopień jonizacji powietrza, poprawiają kondycję i w natu$
ralny sposób wspomagają leczenie. Wraz z nadejściem wiosennej aury myślimy o wyjeździe rodzinnym w 
ciekawe miejsce. Doskonałym wyborem jest uzdrowisko Cieplice Zdrój, które słynie z wód termalnych. Do 
cieplickich wód zjeŜdŜają się kuracjusze z całego świata juŜ od wielu stuleci. Termy te odkryto bardzo wcze$
śnie, bo w XII wieku i są one najgorętsze w Polsce. W Cieplicach bywała m.in. królowa Marysieńka, a dzięki 
zachowanym zabytkom, takim jak kompleks parkowo$pałacowy, moŜna odwiedzić równieŜ pijalnię wody 
„Marysieńka” oraz nadal czynny teatr zdrojowy. Kuracjusze w Cieplicach mają do dyspozycji 6 sanatoriów 
oraz 2 zakłady przyrodolecznicze, gdzie głównie leczy się choroby ortopedyczno$urazowe, choroby układu 
nerwowego, choroby nerek, reumatyzm oraz choroby oczu. Cieplickie sanatorium okulistyczne jest jedynym 
w kraju, gdzie stosowane są okłady borowinowe na gałki oczne i przeprowadzane są róŜne zabiegi lecznicze 

oczu. Ja równieŜ wielokrotnie przebywałam w Cie$
plicach Zdroju na okulistyce i z powodzeniem odby$
łam kurację, lecząc wysoką krótkowzroczność. 

Lilianna Jankowska 

    
ZdrowieZdrowieZdrowieZdrowie 

 

 

 

15 

Cieplice Zdrój  



 

������������
 

Witajcie w kolejnym wydaniu Semaforka! ☺☺☺☺ Jest on poświęcony Maryi, poniewaŜ maj jest czasem 
szczególnej czci Matki BoŜej.  
Na początku zapraszam Was w podróŜ z pewnym chłopcem, który zapragnął odnaleźć prawdziwe 
szczęście… Ruszajmy! 

 

ŹRÓDŁO 
śył sobie pewien chłopiec, który był nieszczęśliwy. I sam nie wiedział dlaczego. Miał przecieŜ kochających 
rodziców, siostrę i dziadków, kolegów i przyjaciół. Miał rower, mnóstwo zabawek i ksiąŜek, a takŜe swój 
pokój w pięknym domu z ogrodem. Nie chodził głodny ani spragniony, zawsze miał przygotowane ubranie i 
wygodne buty. Był zdrowy i wysportowany. Mimo tego wszystkiego rzadko się śmiał. Czuł, Ŝe coś jest nie 
tak, Ŝe jednak czegoś mu brakuje. Ale co to mogło być? Zastanawiał się tak pewnej wiosennej nocy, leŜąc w 
łóŜku i patrząc przez uchylone okno w granatowe niebo. I nagle 
poczuł, Ŝe wszystko, co ma oddałby za prawdziwe szczęście. 
Natychmiast i bez zastanowienia. Wprawdzie nie miał pojęcia, 
czym jest prawdziwe szczęście, lecz w głębi duszy coś mu 
mówiło, Ŝe warto go poszukać. Chłopiec wstał po cichutku, 
szybko się ubrał i na palcach wyszedł z domu. W ostatniej chwili 
wziął jeszcze z przedpokoju swój plecak + bo jak iść na wyprawę 
po szczęście bez Ŝadnego bagaŜu? 
Zaraz za ogrodem biegła ścieŜka wiodąca przez las do podnóŜa 
skalistych wzniesień. Chłopiec doskonale znał tę drogę, bo niejednokrotnie przemierzał ją wraz z  kolegami. 
Szedł, stawiając pewne kroki, chociaŜ gdy przekroczył granicę, poza którą stała nieruchoma ciemna ściana 
lasu, nogi zaczęły mu drŜeć, a na plecach poczuł nieprzyjemne mrowienie. Nie zawrócił jednak. Uporczywie 
posuwał się naprzód, nie zwaŜając na kolczaste krzewy, które szarpały na nim ubranie i drapały go po twarzy 
i rękach. Udawał, Ŝe nie słyszy nieprzyjaznych pomruków i pohukiwań, i Ŝe nie obcierają go przemoczone 
rosą buty. W głowie kołatała mu się jedna myśl: Jeśli teraz zawrócę, na pewno juŜ nigdy nie spróbuję 

znaleźć szczęścia… Tylko gdzie go szukać? Chłopiec usiadł pod rozłoŜystym dębem i wyjął z plecaka kilka 
starych herbatników. Wolno je gryzł i coraz bardziej się martwił, Ŝe zabłądził w drodze po szczęście. W 
pewnej chwili tuŜ za swoimi plecami usłyszał cięŜkie westchnienie: Uh, nie poradzę, nie poradzę… 
Chłopiec zerwał się na równe nogi i zapalił latarkę. W jasnym kręgu światła ujrzał staruszkę, która uginała 
się pod cięŜarem wiązki chrustu. 
+ Dobry wieczór – ukłonił się grzecznie chłopiec. – MoŜe pomogę babci nieść te gałęzie? 
+ Och, bardzo bym ci była wdzięczna, syneczku – staruszka nad wyraz zręcznie zarzuciła chłopcu na plecy 
swój bagaŜ. – Tędy, pójdziemy tędy – wskazała kosturem prawie niewidoczną ścieŜynę. Przez dłuŜszą 
chwilę szli w milczeniu. Słychać tylko było postękiwanie chłopca, któremu coraz bardziej doskwierał cięŜar. 
– JuŜ niedaleko, syneczku – odezwała się staruszka.  
I rzeczywiście. Nagle las znacznie się przerzedził i blask wschodzącego księŜyca oświetlił skalną ścianę z 
ciemnym otworem jaskini. 
– Jesteśmy na miejscu. Tu mieszkam. 
+ W tej grocie? – zdumiał się chłopiec. Nie otrzymał odpowiedzi, bo zgarbiona postać zniknęła w ciemnej 

czeluści. Poszukiwaczowi szczęścia nie pozostało nic innego, 
jak tylko podąŜyć za nią. Kiedy przekroczył skalny próg, znalazł 
się w nieduŜym pomieszczeniu, z którego w głąb jaskini biegły 
dwa korytarze. Jeden wznosił się, a drugi biegł na dół. 
+ MoŜe na końcu kaŜdego z nich znajdziesz swoje upragnione 
szczęście. Musisz tylko wybrać drogę, którą się po nie udasz.  
+ To łatwe, szczęście zawsze znajduje się na szczycie! Będę się 
więc po nie wspinał! 
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+ Jeśli tak uwaŜasz… Jednak w Ŝadnym wypadku nie moŜesz pozbyć się cięŜaru, który ode mnie wziąłeś. 
Taki jest warunek.  
Chłopiec trochę się stropił, ale nie zamierzał rezygnować z powziętej decyzji. Raźno ruszył stromą ścieŜką. 
Po chwili zniknęła poświata bijąca od jaskini i wędrowiec musiał wspinać się w zupełnych ciemnościach. 
Potykał się i przewracał, bagaŜ uwierał go niemiłosiernie, a na dodatek w głowie zaczęły kłębić mu się 
przeróŜne myśli i wspomnienia. I to wcale nie takie przyjemne. Chłopiec zobaczył osoby, którym nie 
pomógł, bo akurat wolał się bawić, sytuacje, w których mógł zrobić coś dobrego, a wybierał to, co było mu 
wygodniejsze, czas, który marnował na zajmowanie się sobą i wiele innych przykrych rzeczy. Najbardziej 
zaś bolało go to, Ŝe jest Ktoś komu wyrządził wielką krzywdę i tak go to przeraziło, Ŝe postanowił zawrócić. 
Nie trwało długo, gdy znów znalazł się w jaskini obok staruszki. Babcia nie wyglądała na zaskoczoną. 
+ Wiedziałam, Ŝe ta droga nie jest dla ciebie, syneczku.  
+ To dlaczego mi nie powiedziałaś o tym wcześniej? – rozzłościł się chłopiec. 
+ Chciałam, Ŝebyś ty sam dokonał wyboru. Czy nadal pragniesz szukać szczęścia? 
+ Chyba tak, choć jak widzę wcale to nie jest takie łatwe… 
+ Próbuj więc dalej – staruszka wskazała na ścieŜkę biegnącą w dół.  
Chłopiec z lekkim ociąganiem postawił na niej jeden krok i… ani się obejrzał jak przewrócił się na wznak. 
Staczał się coraz szybciej jak po zjeŜdŜalni. Nie czuł cięŜaru, a zamiast nieprzyjemnych myśli w głowie, 
kołatało mu się tylko jedno słowo: ratunku! 
Nagle szaleńcza jazda się skończyła. Chłopiec zatrzymał się na dnie skalnego leja tuŜ przy cicho 

szemrzącym źródle. Jego woda biła w rytmie serca i rozpryskiwała się wokół 
srebrnymi kropelkami. Przy źródle siedziała jakaś postać. Chłopiec skądś ją 
znał, dlatego bez lęku stanął tuŜ przed nią. 
+ Czekałem na ciebie – postać przygarnęła chłopca dłońmi, na których 
widoczne były skaleczenia.  
+ Och, przemyję ci rany wodą z tego źródełka – wzruszył się chłopiec. 
+ Nie trzeba. I tak to nic nie pomoŜe. One są dlatego, Ŝe ty mi je zadajesz. 
+ Ja? + wykrzyknął chłopiec. 
+ Tak. Zwykle pojawiają wtedy, gdy ludzie o mnie zapominają, gdy 
wybierają zamiast mojej miłości kolorowe przedmioty, a od spotkania ze 
mną wolą wycieczki, grilla, albo kino… 
+ Ale przecieŜ ja tak naprawdę Ciebie nie znam! Nie mogłem więc sprawiać 

Tobie tych wszystkich przykrości! 
+ A jednak nie pamiętasz juŜ nawet swojej I Komunii Świętej. Z okna swojego pokoju nie chcesz oglądać 
wieŜy kościoła i nie lubisz słuchać dźwięku dzwonów. Zapomniałeś, Ŝe na dnie twojej szuflady leŜy krzyŜ, 
który kiedyś dostałeś od chrzestnych rodziców. Och, moje dziecko juŜ od dawna ze mną nie rozmawiasz i 
nie spotykasz się ze mną. To dlatego jesteś nieszczęśliwy. A teraz na dodatek cięŜko ci z bagaŜem, który do 
tej pory nosiła moja Matka… Bo musisz wiedzieć, Ŝe to Ona, na własnych barkach dźwigała do dzisiejszego 
wieczoru wszystkie twoje przewinienia. 
+ To znaczy, Ŝe ta wiązka chrustu to są moje… 
+ Tak, synku.  
+ Proszę więc o wybaczenie i o to, Ŝebym mógł zostać Twoim prawdziwym 
uczniem. 
+ Stanie się to, o co prosisz. Napij się teraz wody ze źródła i wracaj do 
siebie. 
Chłopiec łapczywie zaczął pić chłodną wodę i czuł, Ŝe z kaŜdym łykiem jest 
coraz szczęśliwszy. Odnalazł to, czego szukał i czego nie chciał juŜ nigdy 
utracić. 
 

����������	�
��

1.� Dlaczego chłopiec był nieszczęśliwy? 
2.� Co sprawiło, Ŝe postanowił odnaleźć szczęście? 
3.� Kim była staruszka, którą spotkał w lesie? 
4.� Jaką drogę Ty wybrałbyś, Ŝeby odnaleźć szczęście? Na dół, czy do góry? 
5.� Kim była postać, która siedziała u źródła? 
6.� Czy sądzisz, Ŝe na szczycie ścieŜki, z której zawrócił chłopiec, nie byłoby Jezusa? 
7.� Zastanów się wspólnie z rodzicami, co to znaczy iść róŜnymi drogami do świętości.           ��� 
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Czy wiesz, jakie naboŜeństwo odprawiane jest w miesiącu maryjnym?�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASŁO: Litania ………………………………………………………………………………………… 

Matko 

1. 

Panno 
2. 

Zwierciadło 
3. 

Przyczyno 

4. 

RóŜo 
5. 

Bramo 
6. 

Uzdrowienie 
7. 

Ucieczko 
8. 

Pocieszycielko 
9. 

Królowo 

10. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

duchowna 
T 

niebieska 
A 

strapionych 
K 

chorych 
Ń 

grzesznych 
S 

Chrystusowa 
L 

łaskawa 
O 

sprawiedliwości 
R 

naszej radości 
E 

Aniołów 

A 
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Hasłem rebusu są słowa polskiej pieśni, 
której początki sięgają lat 40. XIX 
wieku. Jest ona śpiewana do dnia 
dzisiejszego, a jej słowa wychwalają 
Maryję i zachęcają wszystkie 
stworzenia do włączenia się w 
uwielbienie Matki BoŜej.  

HASŁO: 
…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………… ! 

 

Czy słyszałeś tę pieśń? A moŜe znasz 
jej słowa i potrafisz ją zaśpiewać? 

 

Zachęcam Was do uczestniczenia w naboŜeństwie majowym i odmawiania Litanii Loretańskiej. Wasza 
obecność i modlitwa jest wspaniałym podarunkiem dla Maryi – niczym najpiękniejsze kwiaty! 
Narysuj je. ☺☺☺☺ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Wawer 
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O NAGOŚCI, WSTYDZIE I PIĘKNEJ MIŁOŚCI 
 

Miałam wtedy moŜe 8 lat i przy�
jechałam na wakacje do dziad�
ków. Na ścianie w pokoju zasta�
łam kalendarz, z którego wyzie�
rała roznegliŜowana modelka w 
niewybrednej pozie. Z całą mocą 
swego dziecięcego oburzenia po�
spieszyłam na ratunek upadłej 
moralności dziadków i zmusiłam 
ich do desperackiej próby uza�
sadnienia obecności „gołej pani” 
na ich ścianie. Usłyszałam mętne 
tłumaczenie, Ŝe kobiety są piękne 
i miło popatrzeć na zgrabne ko�
biece ciało. No tak, co racja to 
racja. Trudno się nie zgodzić – 
kobiety są piękne, mają piękne 
ciała. CzemuŜ bronić koneserom 
kobiecej urody takiej uciechy dla 
oka? Och! – nie bądźmy prude�
ryjni, wszak ciało to dzieło 
Stwórcy! Michał Anioł wyrzeźbił 
Dawida, a nam nie wolno rzucić 
okiem na Claudię Schiffer? Nie 
przesadzajmy, w końcu wszyscy 
jesteśmy ludźmi. Piękno jest 
wyŜszą wartością, a wraŜliwość 
estetyczna – cnotą! Brzmi prze�
konująco? Nie dla siedmiolatki. 
Małe dzieci w pewnych sytua�
cjach mają całkiem niezłą intui�
cję moralną i odporność na „do�
rosłe” matactwa. W swojej – 
bezczelnej nieraz – szczerości i 
spontaniczności dobrze wyłapują 
sytuacje, w których dorośli za�
czynają „kręcić”. Dorosłym ła�
twiej jest zafałszować znaczenia, 
nazywać dobrem to, co wątpliwe 
i podejrzane. Dziecko widzi 
świat bardziej kategorycznie, 
czarno�biało. I tak – mimo dość 
wiarygodnych wyjaśnień dziad�
ków – czułam, Ŝe pani z kalenda�
rza nie jest „na miejscu”. To był 
widok, który zawstydzał i wywo�
ływał dyskomfort. Ale co wła�
ściwie jest nie tak z nagością? 
Czy ludzkie ciało samo w sobie 
jest złe i grzeszne?  
Lektura Księgi Rodzaju wskazu�
je, Ŝe wręcz przeciwnie. Pan Bóg 
stworzył ciało człowieka i wie�
dział, Ŝe było dobre. Ciało i płeć 
to jedne z podstawowych skła�

dowych ludzkiej toŜsamości! 
Ciało wyraŜa człowieczeństwo, 
zostało stworzone do miłości. 
Jest i dobre, i piękne. ChociaŜ 
męŜczyzna i jego Ŝona byli nadzy, 
nie odczuwali wobec siebie wsty�
du (Rdz 2, 25). Adam i Ewa w 
ogrodzie Eden byli nadzy. I ten 
fakt zupełnie ich nie krępował, 
nie zawstydzał. Dziwne. Skąd w 
nich ten komfort? Nagość jest 
przecieŜ rodzajem bezbronności, 
musiała więc ona wynikać z cał�
kowitego zaufania. To zaufanie 
oparte jest na przekonaniu o bez�
granicznej miłości i akceptacji. 
Prawdziwa, czysta miłość daje 
niezwykłe poczucie bezpieczeń�

stwa. Pierwsi ludzie, nieskaŜeni 
grzechem pierworodnym, wie�
dzieli, Ŝe kaŜde spojrzenie, które 
spocznie na nagim, bezbronnym 
ciele będzie spojrzeniem miłości.  
Wedle BoŜego zamysłu, przez 
ciało człowieka mają się dziać 
niezwykłe rzeczy. Erotyczna mi�
łość męŜczyzny i kobiety, wza�
jemny zachwyt i oddanie spra�
wiają, Ŝe rodzi się nowe Ŝycie. 
Bóg współpracuje z człowiekiem 
w dziele stwarzania – czy to nie 
jest nadzwyczajny dowód zaufa�
nia? Niestety wspaniały plan Pa�
na Boga zostaje zrujnowany 
przez grzech. A wtedy otworzyły 
się im obojgu oczy i poznali, Ŝe 
są nadzy; spletli więc gałązki fi�
gowe i zrobili sobie przepa�
ski (Rdz 3, 7). 

Grzech zrodził lęk. Człowiek juŜ 
nie potrafi być nagi, przejrzysty, 
odkryty przed Bogiem i drugim 
człowiekiem. Wie, Ŝe moŜe zostać 
zraniony. Nie potrafi być nagi, bo 
obawia się demaskacji własnych 
nieczystych intencji. Staje się po�
dejrzliwy, strachliwy, nieufny. 
Prosta logika miłości zostaje 
skomplikowana, zafałszowana. 
Człowiek przeczuwa, Ŝe nagie 
ciało, zamiast odsłaniać całe pięk�
no osoby, moŜe je przesłaniać, 
moŜe zatrzymywać na sobie 
wzrok kierowany chęcią posiada�
nia, poŜądliwością. Grzech 
uprzedmiotawia ludzkie ciało. 
Obraca czystą miłość w nieczyste 
pragnienie uŜywania drugiej oso�
by. Zamienia obdarowywanie w 
zawłaszczanie. Bezinteresowność 
w egoizm. Ciało zaczyna funkcjo�
nować jak przedmiot. Przestaje 
wyraŜać osobę, staje się odrębne – 
jak produkt, towar. Nagie kobiety 
lądują w kalendarzach i na okład�
kach magazynów. Erotyzm staje 
się sferą wydestylowaną z miło�
ści, rozrywką, przemysłem – ode�
rwanym od godności, odpowie�
dzialności, od płodności. Nie bie�
rze się pod uwagę, Ŝe przez ciało 
wyraŜa się konkretna osoba, któ�
rej naleŜny jest szacunek, nawet 
jeśli sama z własnej woli się go 
pozbawia. 
KaŜdy człowiek jest dotknięty 
grzechem. KaŜdy ma w jakimś 
stopniu skaleczone spojrzenie. 
Nie Ŝyjemy w ogrodzie Eden. 
Grzechy nieczyste, poŜądliwość, 
ale teŜ kompleksy, niechęć do 
własnego ciała, brak umiejętności 
spojrzenia na siebie z miłością, 
porównywanie się z innymi, za�
zdrość… – to wszystko w jakimś 
stopniu nas dotyczy. Nie potra�
fimy patrzeć na ciało z prawdzi�
wą, czystą miłością. I nie ma co 
stwarzać złudzeń, Ŝe oglądając 
rozebraną panią w kalendarzu, je�
steśmy zdolni rozpływać się w 
platonicznym zachwycie nad jej 
pięknem. 

    
Pod prądPod prądPod prądPod prąd 

 
 
 

20 



Pan Bóg jednak nie zostawia nas 
w tym samych. Pierwsze, co zro�
bił po grzechu to sporządził dla 
męŜczyzny i dla jego Ŝony odzie�
nie ze skór i przyodział ich (Rdz 
3, 21). Bóg niejako „ubrał” czło�
wieka we wstyd. Wstyd, intym�
ność to swego rodzaju mecha�
nizm obronny, by w człowieku 
skaleczonym grzesznością 
ochronić to, co piękne i warto�
ściowe. Wstyd jest bardzo intui�
cyjną, podświadomą reakcją, któ�
ra rodzi się w nas, gdy czujemy, 
Ŝe ktoś narusza nasze granice. 
Bądź, gdy my naruszamy granice 
innych. Wstyd to właśnie to 
uczucie, które zrodziło się we 
mnie, gdy patrzyłam na panią z 
kalendarza. Taka „czerwona 
lampka”, która naturalnie chroni 
naszą godność przed narusze�
niem. Niestety wiele współcze�
snych tendencji dąŜy do zniesie�
nia w człowieku tych naturalnych 
barier. Wstydliwość w dzisiej�
szym świecie nie ma zbyt wyso�
kich notowań. Człowiek popy�
chany jest w kierunku pozbycia 
się wstydu, który kojarzy się z 
nieporadnością, brakiem siły 
przebicia, pruderią. Bezwstyd�
ność, arogancja, buta – to cechy, 
które w natłoku informacyjnym 
mają szansę przebić się do spo�
łecznej świadomości. Czy o ja�
kiejkolwiek kobiecie występują�
cej w reklamie czy na okładce 
moŜna powiedzieć: „skromna”, 

„niewinna”, „czysta”, „wstydli�
wa”? Te określenia brzmią dzi�
siaj jak inwektywy. Kobieta w 
świetle współczesnych oczeki�
wań ma być „seksowna”, „zmy�
słowa”, „kusząca” – ma być sy�
nonimem pani z kalendarza.  
Oprócz wstydu, Pan Bóg daje 
nam jeszcze jeden płaszcz 
ochronny. Jest nim czystość. W 
przeciwieństwie do wstydu, który 
bazuje bardziej na podświado�
mych, intuicyjnych odruchach, 
czystość jest postawą, czyli 
czymś, co świadomie wypraco�
wujemy, o co zabiegamy. Czysta 
miłość jest cnotą, a w definicji 
kaŜdej cnoty zawierają się dwa 
składniki – sprawność człowieka 
i łaska Boga. To oznacza, Ŝe 
współpracując z Bogiem mamy 
szansę zbliŜyć się nieco do Jego 
pierwotnego zamysłu względem 
nas. Na czym polega czystość? 
Wbrew pozorom, nie jest to zbiór 
zakazów i nakazów nakładanych 
na nas przez „bezwzględny Ko�
ściół Katolicki”. Czystość jest 
postawą, w której ciało ludzkie 
traktowane jest z miłością, czyli 
zgodnie z jego pierwotnym prze�
znaczeniem. To postawa wolna 
od chęci uŜywania, to postawa 
gotowości do bycia darem. W 
praktyce czystość wyraŜa się 
adekwatnie do powołania czło�
wieka – dla kaŜdego trochę ina�
czej. Czystość dla narzeczonych 
oznacza wstrzemięźliwość seksu�

alną aŜ do dnia ślubu. Dla osób 
konsekrowanych czystość to od�
danie swojego ciała na słuŜbę 
Panu Bogu. Dla małŜonków jest 
realizowaniem miłości wiernej, 
wyłącznej i płodnej. 
Według zamysłu Pana Boga na�
gość w kontekście erotycznym 
jest bezpieczna w jednej tylko re�
lacji – jest nią miłość małŜeńska. 
MałŜeństwo zakłada pełne odda�
nie. Przez sakrament małŜeństwa 
kobieta i męŜczyzna są oddawani 
sobie nawzajem w posiadanie, 
stają się jednym ciałem. W mał�
Ŝeństwie nagość odzyskuje swoje 
pierwotne znaczenie, małŜonko�
wie traktują wzajemnie swoje 
ciała zgodnie z ich jedynym sen�
sem i przeznaczeniem – jako ob�
jawiające osobę. Prawdziwa mi�
łość małŜeńska gwarantuje ten 
respekt dla osoby, na straŜy któ�
rego stoi wstyd – i w tym sensie 
wstyd, zostaje przez miłość „po�
chłonięty”. Pan Bóg łaską sakra�
mentu małŜeństwa uzdalnia mał�
Ŝonków do wielkiej, czystej mi�
łości. Miłości, która, jak mówiła 
Wanda Półtawska, Jest piękna, 
jest tak piękna, Ŝe wydaje się lu�
dziom nieosiągalna – i w tym 
miejscu człowiek juŜ przegrywa 
swój los, jeśli uwaŜa, Ŝe on nie 
jest zdolny do pięknej miłości. 
 

Barbara Supeł 

 
 
 
 

„Biblia – krok po kroku” 
Jest to stosunkowo „młode” pismo, które wydawane jest nakładem Stowarzyszenia 
Ewangelizacji przez Media, wydawcy miesięcznika List. Pomaga w głębszym zrozumie�
niu pism Starego i Nowego Testamentu. Czasopismo zawiera artykuły i komentarze bi�
blistów, archeologów, językoznawców, itd., którzy tłumaczą równieŜ kontekst kulturo�
wy, który wpływa na znaczenie omawianych fragmentów. KaŜdy numer zawiera wkład�
kę z omawianymi rozdziałami Pisma św. Pismo jest dostępne w prenumeracie półrocznej 
(55 zł za pięć numerów) bądź rocznej (100 zł za dziesięć numerów). 

 
„Głos Karmelu” 
Dwumiesięcznik poświęcony Ŝyciu duchowemu. Pismo w przystępny sposób przybliŜa 
czytelnikom duchowość karmelitańską i naukę świętych Karmelu, m.in. św. Jana od 
KrzyŜa, św. Teresę Wielką czy św. Tereskę z Lisieux. Zawiera równieŜ dział misyjny 
oraz dział biblijny, z bardzo dobrymi tekstami Danuty Piekarz. Głos Karmelu liczy ok. 40 
stron A4 i kosztuje 6 zł (w prenumeracie 5 zł). 
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„Miłujcie się!” 
Zapewne większość zetknęło się z tym katolickim dwumiesięcznikiem. Kojarzy się ono 
głównie z tematyką czystości i stałą rubryką dotyczącą Miłosierdzia BoŜego. Zawiera licz�
ne świadectwa i historie nawróceń. Dział historii Kościoła w kaŜdym numerze przybliŜa 
pisma i nauczanie świętych. Pismo to znalazło się w tym zestawieniu głównie z uwagi na 
swą ideowość. Tu pieniądze nie stanowią Ŝadnej bariery. Miłujcie się! otrzymuje kaŜdy, 
kto o to poprosi. MoŜna złoŜyć ofiarę dobrowolną, na jaką kaŜdego stać.  

 
„Christianitas” 
Jest to obszerny kwartalnik podejmujący aktualne problemy w Ŝyciu Kościoła. Stoi na straŜy 
tradycji i z perspektywy konserwatyzmu dokonuje dogłębnych analiz społecznych i cywiliza�
cyjnych. Zawiera wyczerpujące i dobrze napisane artykuły, które niejednokrotnie krytykują i 
demaskują ukryte postawy współczesnego człowieka. Prenumerata roczna, na którą składają 
się cztery numery, kosztuje ok. 80 zł. 
 
 

W sercu Lasu Bielańskiego znajduje się Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce (ul. Dewajtis 3). Ośrodek 
organizuje wystawy, spektakle teatralne, projekcje filmów, itp. Oto kilka propozycji na bieŜący miesiąc: 
1 30 maja, godz. 8.00�20.00 w Galerii KruŜganek znajduje się wystawa Katyń 1940/Smoleńk 2010 w 74 i 4 
rocznicę tragedii narodowej (zbiory udostępnione przez Jacka Piętka�Rakoczy), wstęp wolny 
18 maja, godz. 17.00 u Michalitów na Bemowie (ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1) odbędzie się koncert 
muzyki Gospel, bilety w cenie: dorośli � 20 zł., dzieci od 6 do 13 roku Ŝycia – 10 zł.  
18 maja, godz. 18.00 – 21.00 w Sali widowiskowej bł. ks. Jerzego Popiełuszki (Dobre Miejsce wej. B) nastą�
pi projekcja filmu Wielkie nadzieje (reŜ. Mike Newell), wprowadzenie oraz dyskusję po projekcji poprowa�
dzi prasowa i radiowa dziennikarka Dorota Kołodziejczyk, bilety – 10 zł. 
25 maja, godz. 13.00 – 14.00 w Sali widowiskowej bł. ks. Jerzego Popiełuszki Teatr Dobrego Serca wystawia 
spektakl dla rodzin z dziećmi pt. Bajka kosmiczna, czyli bajka nie z tej ziemi, bezpłatne wejściówki dostępne 
od 14 maja w Dobrym Miejscu oraz w Księgarni na Miodowej. 

Urszula Malewicka 

 
 
 

 

 

POMÓś MI WYGRAĆ MOJE śYCIE! 
 

„Mam na imię Filip i mam 3 lata. Bardzo lubię samoloty  
i ciocie, które mi często je kupują. Już długo jestem w szpi-
talu i chciałbym wrócić do domu, do mojej mamy, taty  
i brata”. 
 
25 maja 2014 roku w Białołęckim Ośrodku Kultury odbędzie się 
akcja charytatywna zakończona koncertem, z której dochód zo-
stanie przeznaczony na leczenie chorego chłopca.  
Podczas akcji przewidujemy:  
- liczne atrakcje dla dzieci  
- kiermasz przepysznych ciast  
- konkursy z nagrodami  
- niespodzianki  
- możliwość zarejestrowania się w bazie Dawców Komórek Ma-
cierzystych Szpiku DKMS 
- koncert  
 

Bliższe informacje będą wkrótce dostępne na plakatach.  
 

„POMÓŻ MI WYGRAĆ MOJE ŻYCIE!”   
Filip to gość, daj mu swój grosz… ☺☺☺☺ 

    
Nasza Nasza Nasza Nasza pppparafiaarafiaarafiaarafia 
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KTÓś JAK BÓG! 
 

Na to pozdrowienie rycerze odpowiadają: �����������	��
 
Zawsze mamy trwać przy Bogu. Dostrzegamy to, kiedy patrzymy z perspektywy 
czasu na nasze postępowanie. Kiedy nasza modlitwa zmienia się w modlitwę 
uwielbienia i dziękczynienia za troskę jaką Bóg nas otacza, za dar anioła stróŜa, 
który nas nigdy nie zostawia. 
Zresztą w Biblii znajdziemy wiele fragmentów mówiących o tym, Ŝe Anioł StróŜ 
opiekuje się człowiekiem. Stary Testament przedstawia nam historię ludzi, którzy 
doświadczyli pomocy aniołów. W Księdze Wyjścia sam Pan Bóg powiedział do 
MojŜesza: Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby Cię strzegł w czasie twojej drogi 
i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i słuchaj Jego gło�
su. Na pewno wiele razy słyszymy głos naszego Anioła StróŜa, ale nie dowierza�
my w jego obecność. Musimy jednak pamiętać, Ŝe aniołowie są dla nas wielkim 
darem, pomagają nam w walce z róŜnymi pokusami, słabościami, w walce ze 
złem.  
Wiele osób było na Stadionie Narodowym i słyszało krzyki ludzi zniewolonych, 
otaczaliśmy ich wówczas modlitwą pod kierownictwem księŜy egzorcystów. To 
jest straszne, jak człowiek jest poniewierany przez złe moce. Ale zawsze jest uko�
jenie, kiedy przyzywamy Boga na pomoc. Powinniśmy dbać o tę relację z Bo�
giem.  DostrzeŜemy wówczas jak Bóg nas ochrania, dając nam aniołów. 
Warto przypomnieć, Ŝe nie wolno nam nosić róŜnego rodzaju amuletów, talizma�
nów, korzystać z wróŜb, magii itp. W dzisiejszym świecie zagroŜeń jest wiele. 
Będziemy podawali w kaŜdym kolejnym numerze naszego pisma niektóre z nich, 
np. odwrócony krzyŜ (odwrócenie = zaprzeczenie), stosowany w obrzędach okul�
tystycznych i satanistycznych, nierzadko noszony przez wyznawców satanizmu lub okultyzmu. 
W naszej parafii działa Rycerstwo św. Michała Archanioła (Zrzeszenie modlitewne do walki ze złymi du�
chami). Wraz z animatorami wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym chce ono pomagać modlitewnie tym, któ�
rzy znajdują się w potrzebie. KaŜdy, kto chciałby powierzyć nam swoją intencję lub poprosić o modlitwę za 
osobę bliską moŜe dzwonić pod numery podane poniŜej. Chętnie podejmiemy się modlitwy w danej sprawie. 
Osoby szukające wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów zapraszamy równieŜ do spotkania i roz�
mowy z nami. 

Animator Rycerzy św. Michała Archanioła, Krystyna Woroniecka 

Oto telefony pomocy modlitewnej:  

532 350 114 – Krysia, 505 786 236 – Maria; 509 318 641 – Stanisław; 692 623 522 – Krysia 

505 843 148 – Ela; 604 510 032 – Maria 

Ps. Spotkania Rycerzy odbywają się w drugą i ostatnią sobotę miesiąca o godz. 7.30 po Mszy Św. porannej  
w sali domu parafialnego na I p. 
 

 

 
 

MODLITWA O UWOLNIENIE 
Panie Ty jesteś Wielki, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Ojcem. Ciebie prosimy przez wstawiennictwo 
i pomoc archanioła Michała, Rafała i Gabriela, aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni 
od złego ducha, który uczynił ich niewolnikami. Wszyscy Święci przyjdźcie nam z pomocą. 
 

Od niepokoju, smutku, obsesji. Ciebie prosimy uwolnij nas Panie. 
 

Od nienawiści, nierządu, zawiści. Ciebie prosimy uwolnij nas Panie. 
 

Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci. Ciebie prosimy uwolnij nas Panie. 
 

Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka. Ciebie prosimy uwolnij nas Panie. 
 

Od popadania w rozwiązłość cielesną. Ciebie prosimy uwolnij nas Panie. 
 

Od rozbicia rodzin, od wszelkiej złej przyjaźni. Ciebie prosimy uwolnij nas Panie. 
 

Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i wszelkiego zła. Ciebie prosimy uwolnij nas Panie. 
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„SZKOŁA I RODZINA TO JEDNA DRUśYNA” 
 

… to hasło szkolnego festynu, 
który odbył się sobotę 26 kwietnia 
w Szkole Podstawowej nr 314 im. 
Przyjaciół Ziemi. Zorganizowany 
został on z okazji Jubileuszu 30�
lecia powstania szkoły. Całe ro�
dziny zgromadziły się, aby wspól�
nie przeŜywać to święto. Nie za�
brakło nawet absolwentów, którzy 
z ciekawością przekroczyli mury 
podstawówki, by pokazać swoim 
dzieciom, gdzie się uczyli i za�
spokoić swoją ciekawość, co 
się zmieniło w ciągu tych 
30�stu lat. Szkoła kształci 
kolejne pokolenia, a uroczy�
stość była okazją do wspo�
mnień, które – choć minione 
– zawsze pozostają w pa�
mięci.  
Oficjalnego otwarcia impre�
zy dokonała dyrektor szkoły 
pani Iwona Turowska. Ser�
decznie przywitała gości, 
m.in. burmistrza dzielnicy 
pana Piotra Jaworskiego, 
który objął Honorowym Pa�
tronatem to wydarzenie 
szkolne. Festyn odbył się 
przy współpracy Urzędu 
Dzielnicy Białołęka m.st. 
Warszawa, Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr 
314, świetlicy szkolnej „Pla�
neta Zabaw”, Centrum Me�
dycznego Goldenmed, KS 
FORDAY FITNESS, SłuŜb 
Bezpieczeństwa, Białołęc�
kiego Ośrodka Kultury, 
Szkoły Języka Angielskiego 
Harrison School i wielu in�
nych firm. 
Mimo deszczowej pogody w 
sobotnie popołudnie, do 
szkoły przybyły wielopoko�
leniowe rodziny. Sala gim�
nastyczna zmieniła się nie 
do poznania. Wszędzie po�
jawiły się przepiękne, kolorowe, 
bajkowe stoiska. Oj działo się, 
działo!!! Trudno to wszystko opi�
sać. Tak dzieci, jak i dorośli mogli 
się przenieść do bajkowego świa�
ta, rysując, lepiąc postacie, a takŜe 
mogli pisać i tworzyć własną 

ksiąŜkę. Nie zabrakło teŜ autor�
skich bajek i zagadek pani Beaty 
Walczak. W świecie bajki królo�
wały skręcone zwierzaki, które 
klaun wedle Ŝyczenia czarował z 
balonów. Wszędzie było widać 
przepięknie wymalowane, radosne 
buźki dzieci, które mogły dosko�
nalić sztukę origami oraz rozwijać 
swoją kreatywność na zajęciach 
plastycznych. MoŜna było wyko�
nać samodzielnie olbrzymie bańki 

mydlane. DuŜym zainteresowa�
niem cieszyło się studio fryzur, 
które oferowało zmianę koloru 
włosów lub wielobarwne pasem�
ka. Poza tym zainteresowani mo�
gli skorzystać z porad dietetyka, 
zamówić sobie karykaturę, czy 

zagrać w szachy. Nie zabrakło 
edukacyjnych zajęć na wesoło z 
językiem angielskim Harrison 
School, doświadczeń fizyko�che�
micznych oraz gier strategicznych 
i mikromodelarstwa „Grot”.  
KaŜdy mógł znaleźć coś interesu�
jącego dla siebie. W szkolnej ga�
stronomi dla tych, którzy chcieli 
zjeść coś konkretnego, bądź do�
padł ich „mały głód”, czekała gro�
chówka z kiełbaską, hot�dogi i bi�

gos. Wata cukrowa, pop�
corn, gofry, soki Sebex oraz 
artykuły nabiałowe AG�
MAR dostarczyły wiele po�
Ŝywnej energii i dołoŜyły 
kolejny „milion kalorii”. Nie 
zabrakło tortu i przepysz�
nych ciast, a to za sprawą 
Rodziców uczniów, którzy 
jak zwykle, gdy zachodzi 
potrzeba, chętnie słuŜą po�
mocą – za co serdecznie im 
dziękujemy. 
Podczas festynu, na którym 
wszyscy wesoło się bawili, 
moŜna było wziąć udział w 
konkurencjach sportowych, 
np. moŜna było sprawdzić 
swoje moŜliwości sprinter�
skie w „Szybkim Biegu o 
Puchar Burmistrza Dzielnicy 
Białołęka”. Rozegrany zo�
stał on, w czterech katego�
riach wiekowych: klasy 0, 
klasy 1�3, klasy 4�6 oraz 
OPEN. Bieg cieszył się du�
Ŝym powodzeniem lekkoat�
letów. Uczestnicy czekali z 
niecierpliwością na ogłosze�
nie wyników oraz wręczenie 
pamiątkowych pucharów i 
upominków. 
Na scenie nie zabrakło pro�
gramu artystycznego pt. „Po�
wróćmy jak zza dawnych lat” 
z udziałem naszych wspania�

łych uczniów oraz wokalisty Da�
miana Wyszomirskiego. Na uro�
czystości gościły zespoły taneczne 
LUZ i Luzik z Białołęckiego 
Ośrodka Kultury, a takŜe zespoły 
taneczne z Akademii Tańca LOFF. 
Swoimi wyjątkowymi zdolnościami 
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mogły pochwalić się dzieci, które 
brały udział w szkolnym „Mam Ta�
lent”. Jeden z uczestników ułoŜył 
kostkę Rubika w niecałą minutę!  
W ramach festynu przybyli goście 
mogli obejrzeć wyjątkowy pokaz 
zapaśniczy w wykonaniu młodych 
gladiatorów z KS AZS AWF 
Warszawa. Dwóch atletów to ucz�
niowie naszej szkoły, którzy mi�
mo niewielkiego staŜu na macie, 
juŜ odnoszą sukcesy sportowe. W 
trakcie widowiska zawodnicy pre�
zentowali elementy akrobatyki 
sportowej wykonywanej podczas 

rozgrzewki, a takŜe prezentowali 
wysoki poziom elementów tech�
nicznych oraz klasycznej walki 
zapaśniczej.   
Uroczystość zakończyła się pra�
premierą przedstawienia „Łowcy 
tygrysów”, w którym brali udział 
nasi uczniowie z klas 1�6 oraz 
chór szkolny. Inspiracją była po�
wieść Antoine de Saint Exupe�
ry’ego pt. Mały KsiąŜę. Spektakl 
pokazał widzom, Ŝe kaŜdy czło�
wiek jest waŜny, Ŝe warto zdoby�
wać wiedzę, przyjaciół oraz dzia�
łać razem. 

Festyn był wspaniałą okazją do 
świętowania tak waŜnej dla nas 
wszystkich chwili. Dostarczył on 
wszystkim, a szczególnie dzie�
ciom, niezapomnianych wraŜeń. 
Dostrzeganie czasu jest cudow�
nym darem dojrzałości. Mamy 30 
lat, działo się i dzieje u nas tyle 
dobrego, a ciągle wierzymy, Ŝe to, 
co najlepsze i najpiękniejsze jest 
jeszcze przed nami. 
 

Ewelina Kucharska, 

Małgorzata Karasek 

 

JESTEŚMY Z WAMI I DLA WASJESTEŚMY Z WAMI I DLA WASJESTEŚMY Z WAMI I DLA WASJESTEŚMY Z WAMI I DLA WAS    
Wywiad z Panią GraŜyną Bednarowicz – członkiem stowarzyszenia Seniorzy Białołęki  
 

Jaka była główna idea powsta 

nia Waszej organizacji? 

NiezaleŜnie jak to zabrzmi, zawie�
ra się ona w trzech słowach: Bóg, 
Honor i Ojczyzna. Znaczenie kaŜ�
dego z tych słów staraliśmy się w 
miarę swoich sił i środków prze�
łoŜyć na codzienne działanie. Zo�
stało to gdzieś głęboko w naszej 
podświadomości i doświadczeniu 
wyniesionym z okresu komuni�
zmu. Wielu z naszych członków 
bardzo boleśnie odczuło czasy 
komunistycznej dyktatury. Utraci�
li najbliŜszych, a dziś mają niskie 
emerytury i borykają się ze zdro�
wiem. Honor w naszym codzien�
nym Ŝyciu to połączenie silnego 
poczucia własnej wartości z wiarą 
w wyznawane zasady moralne i 
religijne. śyliśmy często w świe�
cie własnych wyobraŜeń i marzeń, 
którymi trudno było się publicznie 
dzielić. Nasza 30�osobowa grupa 
ma swoją wyobraźnię, swoje my�
śli, swoją pamięć i toŜsamość. 
Bardzo osobistą. Bez skazy po�
wszechnych a tanich chciejstw. Ta 
nasza Polska składa się przede 
wszystkim z pamięci miejsc, 
uczuć ludzi i zdarzeń, które miały 
na nas wpływ i ukształtowały na�
szą wiarę i stosunek do drugiego 
człowieka. 
Jakie są Wasze główne cele  

i czym kierujecie się w codzien 

nym działaniu? 

Wyznacznikiem naszych działań 
jest statut stowarzyszenia, który 
został przyjęty przy rejestracji w 
KRS 29.07.2011 oraz wewnętrzna 
potrzeba przekazania kolejnemu 
pokoleniu najwaŜniejszych, choć 
często tak tragicznych doświad�
czeń. NaleŜą do nich między in�
nymi:  
� Pielęgnowanie tradycji religij�
nych, kulturowych, narodowych i 
wychodźstwa. 
� Kreowanie zmian stereotypów 
myślowych dotyczących miejsca i 
ról ludzi w społeczeństwie obywa�
telskim, w tym szczególnie osób 
w wieku dojrzałym i niepełno�
sprawnych. 
� Wypowiadanie się w sprawach 
publicznych, szczególnie dotyczą�

cych osób dojrzałych wiekowo, 
chorych i niepełnosprawnych. 
� DąŜenie do zmiany negatywnych 
postaw wobec własnej i cudzej 
starości oraz ułomności i niepeł�
nosprawności. 
� Propagowanie i wspieranie 
wszelkich form kształcenia ludzi 
na kaŜdym etapie rozwoju ich 
osobowości. 
� Przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, m.in. przemocy, al�
koholizmowi, narkomanii i pale�
niu tytoniu. 
� Zachęcanie do aktywności w Ŝy�
ciu religijnym, społecznym, kultu�
ralnym i politycznym. 
� Tworzenie warunków do nawią�
zywania kontaktów międzyludz�
kich. 

    
Nasz TarchominNasz TarchominNasz TarchominNasz Tarchomin 

 
 
 

25 



Bardzo szczytne załoŜe 

nia. W jaki jeszcze inny 

sposób realizujecie swoje 

zamierzenia? 

Organizujemy wiele uro�
czystości o charakterze re�
ligijnym i patriotycznym. 
Na przykład od trzech lat 
w sierpniu w naszym ko�
ściele odprawiana jest 
msza w intencji poległych i 
pomordowanych za Ojczy�
znę w Powstaniu Warszawskim i 
wojnie z 1920 r. Po wieczernicy 
uczestnicy przed krzyŜem układa�
ją ze zniczy znak Polski Walczą�
cej, przy którym śpiewają pieśni 
religijne, powstańcze i narodowe. 
Staramy się zapraszać do udziału 
młodsze pokolenia. Ponadto opra�
cowaliśmy poradnik dla seniora, 
organizujemy wykłady, pogadan�
ki, dyskusje, warsztaty, imprezy 
kulturalne. SłuŜymy nieodpłatnym 
doradztwem prawnym, psycholo�
gicznym, socjalnym. Nieobce są 
nam imprezy o charakterze rekre�
acyjno�sportowym i turystyczno�
wypoczynkowym. Staramy się 
takŜe budować kontakty między�
pokoleniowe i międzyludzkie 
oparte na przyjaźni i solidarności 
oraz krzewieniu form koleŜeń�
skiego współŜycia i kontaktów 
towarzyskich. NaleŜy zaznaczyć, 
Ŝe nasze działania, realizowane 
projekty, kierowane są do miesz�
kańców dzielnicy, a nie tylko do 
członków stowarzyszenia. 
Czy uwzględniacie tutaj osoby 

nie radzące sobie w Ŝyciu ze 

względu na wiek lub chorobę 

czy po prostu poszkodowane 

przez los? 

Jak najbardziej. Członkowie sto�
warzyszenia włączają się aktyw�
nie we wszelkiego rodzaju akcje 
pomocy osobom słabszym, star�
szym, potrzebującym pomocy za�
równo materialnej jak i duchowej. 
Czynią wszelkie starania, aby bu�
dować społeczeństwo obywatel�
skie. Podejmują na miarę swoich 
moŜliwości, próby przeciwdziała�
nia wykluczeniu społecznemu, 
szczególnie osób starszych i nie�
pełnosprawnych. Z kolei dla 
mieszkańców prowadzony jest 

punkt wsparcia. Z porad moŜe ko�
rzystać kaŜdy znajdujący się w 
trudnym połoŜeniu, mający pro�
blem i nie wiedzący jak go roz�
wiązać. Doradcami w naszym 
punkcie są wolontariusze w róŜ�
nym wieku, głównie osoby star�
sze, ale równieŜ studenci ostatnie�
go roku i absolwenci prawa w ra�
mach zawartego porozumienia z 
Fundacją Akademia Juris. Za po�
rady nie pobieramy opłat! 
Pojęcie patriotyzmu wypaczyło 

się w naszej rzeczywistości. Czy 

staracie się z tym coś robić? 
Tak. Dla mieszkańców naszej 
dzielnicy organizujemy w kościele 
wieczernice o charakterze patrio�
tycznym, w które zaangaŜowani 
są nie tylko seniorzy, ale takŜe 
dzieci i młodzieŜ. WaŜne dni, ta�
kie jak Dzień Niepodległości, 

Święto Wojska Polskiego czy 
Wybuch Powstania Warszaw�
skiego są okazją do uroczy�
stości na terenie Parafii. Ce�
lem ich jest budzenie i pogłę�
bianie postaw patriotycznych 
oraz budowa więzi międzypo�
koleniowych. W programach 
mamy utwory patriotyczne, 
religijne wykonywane przez 
artystów amatorów. Wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycz�

nych wyzwala poczucie dumy i 
więzi narodowej � buduje spo�
łeczność lokalną. Podczas spotkań 
w rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego organizatorzy 
częstują powstańczą kolacją skła�
dającą się z czarnej kawy, czarne�
go chleba, margaryny, słoniny i 
smalcu. W kaŜdej z tych uroczy�
stości uczestniczy około 200 
mieszkańców naszej Dzielnicy. 
Stowarzyszenie współpracuje 

takŜe z samorządowcami. Czego 

dotyczą Wasze projekty? 

21.08.2013 zorganizowano w 
Urzędzie Dzielnicy Białołęka kon�
ferencję, na której przedstawiliśmy 
naszą koncepcję rozbudowy dróg 
rowerowych w dzielnicy oraz po�
łączeniu ich z systemem dróg bę�
dących w administracji pow. Le�
gionowo i Lasów Państwowych. 

Punkt porad: 
Bezpłatne porady można uzyskać w Punkcie Wsparcia Rodziny we 
czwartki od godz. 15.00 do 17.00 w lokalu nr 3 – dyżury dla osób 
pozostających w trudnej sytuacji, np.: uzależnionych, współuzależ-
nionych (alkohol, narkotyki), w trudnej sytuacji rodzinnej w szcze-
gólności związanej z przemocą w rodzinie i osamotnieniem, bra-
kiem środków materialnych, przewlekłą chorobą itp.  
We czwartki od godz. 17.00 do 19.00 jest dyżur prawnika.  
We wtorki od 18.30 do 20.00 w lokalu nr 3 jest dyżur porad praw-
nych dotyczących prawa cywilnego, kodeksu administracyjnego, 
praw konsumenckich, prawa spółdzielczego (z wyłączeniem spraw 
rozwodowych i gospodarczych) oraz redagowania pism do admini-
stracji i urzędów.  
Oferujemy także pomoc psychologów (lokal nr 3). Zapisy przez te-
lefon lub osobiście we czwartki.  
Poszukujemy wolontariuszy w różnym wieku, posiadających chęć 
pomagania innym, do prac przy organizacji spotkań, z rozmaitymi 
umiejętnościami i talentami. Kontakt, zgłoszenia tel.  
605 350 160, 515 272 303 lub w dniach dyżurów w Domu Parafial-
nym lok. nr 3 w czwartki od 15.00 do 17.00. 

 e-mail: seniorzybialoleki@gmail.com 
 
 
 

26 

    
Nasz TarchominNasz TarchominNasz TarchominNasz Tarchomin 



Innym działaniem podejmowa�
nym na rzecz dzielnicy to takŜe 
dbałość o środowisko � dwukrot�
nie uprzątnęliśmy tereny zielone 
dzielnicy wspólnie z mieszkańca�
mi i uczestnikami Samopomoco�
wego Domu Środowiskowego, a 
takŜe osadzonymi w Zakładzie 
Karnym. Promujemy Białołękę, 
dając radość innym poprzez orga�
nizację imprez i realizację projek�
tów, a takŜe reprezentując środo�
wisko seniorskie w Warszawie. 

Takich oddolnych działań nigdy 

za wiele, a rowerzyści powinni 

być Wam bardzo wdzięczni. 

Czy coś jeszcze w temacie ak 

tywności? 
Nasza działalność to takŜe dbanie 
o kulturę fizyczną. Organizowali�
śmy wyjazdy turystyczne do 
Mszczonowa, Kazimierza, Płocka, 
Czerwińska, a takŜe do BiałowieŜy 
i Hajnówki. Organizujemy teŜ dla 
naszych członków wyjazdy week�
endowe i ogniska, przy których 
jednak zawsze wracamy do tema�
tów związanych z działalnością 
stowarzyszenia i jego rozwoju. 
Jak kaŜde stowarzyszenie ubie 

gacie się na pewno o dofinanso 

wanie. Jeśli tak, na co przezna 

czono otrzymane środki? 

Stowarzyszenie zrealizowało 3 
projekty, na które uzyskaliśmy do�
finansowanie ze środków budŜe�
towych m. st. Warszawy. I tak, w 
2012 r zrealizowano projekt pt. 

Bezpieczeństwo w starszym wieku. 
Wzięło w nim udział ok. 150 osób. 
W 2013 r zrealizowaliśmy projekt 
o nazwie 10 kroków do zdrowia – 
profilaktyka najlepszym lekar�
stwem. Celem projektu była po�
prawa jakości Ŝycia, szczególnie 
poprzez edukację zdrowotną oraz 
integrację osób. Wykłady i warsz�
taty cieszyły się bardzo dobrą fre�
kwencją. Wzięło w nich udział 190 
osób, na 105 planowanych. Następ�
nie przy współpracy z Fundacją Art 

zorganizowaliśmy projekt dla 
dzieci pt. Z wizytą na zamku u 
Króla Stasia. W projekcie wzięło 
udział 120 warszawskich dzieci z 
ubogich rodzin. 
Zastanawia mnie ilość przed 

sięwzięć, która jest imponująca. 

Wymaga to przecieŜ posiadania 

odpowiedniej wiedzy i umiejęt 

ności. 

Aby podołać nowoczesnym meto�
dom działalności, członkowie 
Stowarzyszenia uczestniczą w wie�
lu szkoleniach, poznają nowator�
skie sposoby działania. Biorą takŜe 
udział w panelach dyskusyjnych, 
wymieniają doświadczenia. Nie�
zwykle waŜne jest poznanie aktów 
prawnych regulujących działalność 
organizacji seniorskich w innych 
Państwach UE oraz aktów praw�
nych, które dotyczą seniorów po 
przystąpieniu Polski do struktur 
UE.  
Jak dotąd widać, Ŝe doskonale 

sobie radzicie. Nie ma jednak 

róŜy bez kolców..., więc jakie 

macie największe zmartwienia? 
Współczesne czasy kreują społe�
czeństwo mocne, zdrowe, młode, 
piękne, przygotowane do coraz 
szybszych zmian. W tym układzie 
osoby starsze czują się dyskrymi�
nowane i często wykluczone, a ich 
potrzeby nie brane są pod uwagę. 
Stąd takŜe trudności przy podąŜa�
niu za zmieniającym się światem. 
Konieczne jest zatem podejmo�
wanie takich działań, które pro�
wadzić będą do wzmacniania po�
zycji seniorów, do wspierania ich 
samodzielności i podmiotowości. 
W Polsce osoby powyŜej 50 roku 
Ŝycia naleŜą do grupy, która jest 
najmniej aktywna na polu spo�
łecznym. Wykluczone z aktywno�
ści zawodowej, pomimo kwalifi�
kacji, w szybkim tempie stają się 
takŜe mało aktywne społecznie. 
Liczne przejawy dyskryminacji ze 
względu na wiek, lekcewaŜące 
traktowanie przez młodych powo�
duje, Ŝe z czasem osoby te stają 
się obywatelami drugiej kategorii. 
Jest to bardzo przykre, zwłasz 

cza jak pomyślimy o propago 

waniu eutanazji na świecie. Jak 

wyglądają Wasze działania na 

rzecz parafii? 

NaleŜy podkreślić, Ŝe praktycznie 
w kaŜdym działaniu uczestniczą 
parafianie. KaŜde nasze działanie 
jest nacechowane dbałością o za�
chowanie tradycji i kultury chrze�
ścijańskiej. Pielęgnujemy waŜne 
dla katolików daty, organizując 
róŜnego rodzaju spotkania doty�
czące dnia papieskiego, rocznicy 
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, 
itp. Wieczory poezji ukierunko�
wane na okolicznościowe daty, 
np. związane ze świętami i świę�
tymi. Teraz prowadzimy cykl po�
gadanek związanych z przygoto�
waniem parafian do beatyfikacji 
Jana Pawła II. 
Jesteście jedną z wielu organi 

zacji działających na terenie 

Gminy. Jak wygląda współpra 

ca pomiędzy Wami? 

Aby zrealizować nasze zamierze�
nia, współpracujemy nie tylko z 
Parafią, ale takŜe z tutejszym  
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Ośrodkiem Pomocy Społecz�
nej, Zespołem Poetycko�Mu�
zycznym Kantata, który swoją 
muzyką uświetnia nasze uro�
czystości i jak wspomniałam z 
lokalnym samorządem. 
Przy organizacji uroczystości 
takŜe współpracujemy z Bia�
łołęckim Ośrodkiem Kultury, 
ze szkołami, a szczególnie 
Szkołą Nr 314 oraz Państwo�
wą Szkołą Muzyczną II Stop�
nia. Jesteśmy stałymi uczest�
nikami DKDS i KDS ds. Senio�
rów i Kombatantów. Tutaj stara�
my się nie tylko reprezentować, 
ale takŜe być rzecznikami senio�
rów. Mamy znaczny wkład w pra�
cach nad powołaniem Warszaw�
skiej Rady Seniorów. 
Jak oceniacie swoją działalność 

jako organizacja? 

Zdawaliśmy sobie sprawę, Ŝe nie 
będzie łatwo. Dziś, po 5 latach 
działalności w róŜnej formie, 
moŜemy powiedzieć, Ŝe się udało, 
choć były bardzo trudne czasy i 
dalej natrafiamy na trudności. 

Nie uskarŜamy się. Przeciwności 
nas wzmacniają, szczególnie gdy 
po latach nasze pomysły są wdra�
Ŝane, jako obowiązkowe! Staramy 
się Ŝyć ze smakiem, choć przy�
chodzi nam to coraz trudniej, 
mamy poczucie, Ŝe czas się zbiega 
jak słaby T�shirt w praniu. Po pro�
stu przeciwstawiamy się poglą�
dowi, Ŝe to nie kasa rządzi a tylko 
"równość, wolność i braterstwo", 
choć trafiliśmy równieŜ na rafy 
demokracji. Nieodparte wraŜenie, 
Ŝe wszystko jest na sprzedaŜ i 
wszystko moŜna kupić jest uczu�

ciem, które niezwykle dołuje 
nas w organizacji. 
Jakie są plany na przyszłość? 

W tym roku realizujemy dwa 
projekty, na które otrzymali�
śmy dotacje z Urzędu Miasta 
Warszawy. Pierwszy to Se�
niorze – pamiętaj o… – profi�
laktyka najlepszym lekar�
stwem.  
Drugi z zakresu kultury reali�
zowany jest pod hasłem Bądź 
dumny – Ŝeś Polakiem. 

W dalszym ciągu będziemy po�
dejmować róŜnorodne działania 
na rzecz integracji i aktywizacji 
środowiska seniorów. Zapraszamy 
wszystkich Parafian, a zwłaszcza 
seniorów, którzy chcą podtrzy�
mywać swoje zdrowie najlepszym 
i najtańszym lekarstwem – aktyw�
nością. 
Dziękujemy ks. Przemysławowi 
Ludwiczakowi za Ŝyczliwość i 
wsparcie dla osób starszych i sto�
warzyszenia. 

Rozmawiał Artamator 

 
 
 

BIAŁOŁĘKA Z BLISKA – HENRYKÓW 
 

Henryków to jedno z osiedli usy�
tuowanych w środkowo�zachod�
niej części dzielnicy Białołęka. 
Geneza nazwy związana jest z Ŝy�
dowskim przedsiębiorcą Henry�
kiem Bienenthalem, który na po�
czątku XX w. zbudował na tym 
terenie gorzelnię droŜdŜową. W 
henrykowskiej fabryce produkcja 
polegała na wytwarzaniu praso�
wanych droŜdŜy, głównie na po�
trzeby piekarstwa. Produktem nie�
zbędnym do ich wytworzenia było 
zboŜe, które poddawano proceso�
wi scukryzacji, by następnie pozy�
skać alkohol. Dzięki tej inwestycji 
w owym czasie Henryków stał się 
największą na tym terenie osadą 
fabryczną, w której mieli zatrud�
nienie okoliczni mieszkańcy, a 
obszar dzisiejszej Białołęki stał 
się jednym z najliczniejszych sie�
dlisk ludności. Inwestycja zapo�
czątkowała proces przekształcania 

gospodarczego okolicznych pól i 
lasów w teren o wyraźnym charak�
terze miejskim. Dzięki fabryce zo�
stał zapoczątkowany rozwój urba�
nistyczny i demograficzny oko�
licznych ulic. W naturalny sposób 

zostały wytyczone na wzór granic 
działki fabrycznej. Wówczas jesz�
cze osiedle Henryków leŜało w 
granicach gminy Jabłonna w ów�
czesnym powiecie warszawskim, 
do stolicy zaś zostało włączone  

    
HistoriaHistoriaHistoriaHistoria 
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w latach pięćdziesiątych XX wie�
ku. Sama lokalizacja „henrykow�
skiej” fabryki kryje przed nami 
swoją historię, poniewaŜ powstała 
w miejscu dawnych zabudowań 
folwarcznych – folwarku Dą�
brówka. Jest usytuowana w pobli�
Ŝu ul. Modlińskiej, głównej arterii 
komunikacyjnej dzielnicy, skrzęt�
nie ukryta pośród drzew i zarośli, 
pozostaje niewidoczna dla miesz�
kańców. Lokalizacja została wy�
brana nieprzypadkowo, poniewaŜ 
Białołęka zanim stała się dzielnicą 
Warszawy, była obszarem fol�
warcznym o bogatej tradycji roz�
woju gospodarczego i przemysło�
wego. Ów zakład jest jednym z 
lepiej zachowanych obiektów 
przemysłowych z przełomu XIX i 
XX w. w okolicach Warszawy. 
Odegrał wyjątkową rolę w dzie�
jach dzielnicy, stając się istotnym 
elementem rozwoju w tej części 
miasta. Jak pokazuje historia, za�
bytki techniki z racji przemian by�
ły często modernizowane, ten zaś 
zespół przetrwał w niemal nie�
zmienionej formie do dzisiejszych 
czasów. Zabudowa fabryczna to 
harmonijnie zaprojektowany ze�
spół. Obejmowała ona obszar ok. 
trzech hektarów; oprócz zakładów 
produkcyjnych na jej terenie znaj�
dowały się unikalne domy dla sze�
regowych pracowników, a takŜe 
wille fabrykanckie dla zarządu. Z 
ośmiu zachowanych budynków 
cztery są niemal w nienaruszonym 
stanie i stanowią niezwykłą atrak�
cję architektoniczną. Budynkiem 
dominującym w „henrykowskiej” 
gorzelni była pięciokondygnacyj�
na bryła wykonana z czerwonej 
cegły. Był to główny budynek 
produkcyjny. Obecnie właścicie�
lem terenu jest spółka zajmująca 
się wytwarzaniem zapachów – 
Pollena Aroma. 
Osiedle Henryków to nie tylko te�
ren, na którym znajdują się archi�
tektoniczne przemysłowe perełki, 
to równieŜ idealne miejsce do 
spacerów, wypoczynku i rekreacji. 
Przy ul. Klasyków znajduje się 
najpiękniejszy ogród Białołęki – 

jest nim Park Henrykowski. Daw�
niej zaniedbany, dziś poddany re�
witalizacji, wyposaŜony w nie�
zwykłe atrakcje głównie z myślą o 
dzieciach. Przez park przepływa 
Kanał Henrykowski, wzdłuŜ któ�
rego zachował się dawny drzewo�
stan, zaś wejścia otaczają ozdobne 

magnolie. W letnie wieczory nie 
lada atrakcją są plenerowe pokazy 
filmów, które umilają czas miesz�
kańcom Białołęki. 
Przy ulicy Modlińskiej 257 na 
Henrykowie znajduje się niezwy�
kły dom. W miejscu tym w latach 
trzydziestych ubiegłego wieku 
znajdował się Zakład dla Upa�
dłych Dziewcząt, prowadziły go 
siostry Benedyktynki Sakrament�
ki. Do zakładu siostry sprowadza�
ły dziewczęta niemal z całej War�
szawy, uczyły je zawodu, przygo�
towywały do Ŝycia w społeczeń�
stwie. W 1942 r. siostry poprosiły 
znanego reŜysera Leona Schillera, 
aby w ramach resocjalizacji przy�
gotował wraz z podopiecznymi 
spektakl teatralny. ReŜyser wziął 
na warsztat swoją słynną „Pasto�
rałkę”. Przedstawienie zostało 
przyjęte z wielkim entuzjazmem 
przez widownię, która zjeŜdŜała 
do Henrykowa niemal z całej 
Warszawy. Wśród widowni był 
nasz wielki poeta Czesław Miłosz, 
wówczas piastujący funkcję woź�
nego na Uniwersytecie Warszaw�
skim. Po latach tak wspominał 
wieczór spędzony na Białołęce: 
Nie pamiętam nic z Henrykowa aŜ 
do chwili, gdy wprowadzono nas 

chyba do kaplicy, stały tam rzędy 
niskich ławek, mieściła się tam 
publiczność… twarze przewaŜnie 
dobrze znane, bo aktorzy, literaci, 
malarze... Matka Boska ubrana na 
niebiesko, nieduŜa, prawie dzie�
cinna. Uczestniczyłem w miste�
rium jednocześnie odsłaniającym 

esencję teatru. Tą esencją jest 
chyba ludzka moŜność bycia kimś 
innym... kaŜdy człowiek jest do�
mem wielu osobowości, przebywa�
jących w nim potencjalnie, nigdy 
nie zrealizowanych, bo tylko jedna 
z nich przyjęta jest na zewnątrz i 
dostarcza przez innych maski. Tu�
taj, w Henrykowie przedstawienie 
było amatorskie, zmienione na 
zawodowe przez znakomitego re�
Ŝysera, takŜe ostrość teatralnego 
przeŜycia moŜna tłumaczyć naszą 
wiedzą o tym, kim są te biedne 
dzieci doraźnie przekształcone w 
zespół..., nigdy wcześniej, ani ni�
gdy później nie doświadczyłem ni�
czego podobnego... Wersję schil�
lerowskiego spektaklu nawiązują�
cą do wydarzeń z 1943 r. w ubie�
głym roku wystawił Teatr Stonka 
z Białołęckiego Ośrodka Kultury, 
miejscem wystawienia sztuki był 
Wieczernik Parafii pw. Narodze�
nia Najświętszej Maryi Panny 
przy ul. Klasyków 21. Niestety 
dom, który kryje tyle historii, po�
pada w ruinę, nie widnieje teŜ na 
nim tablica upamiętniająca związ�
ki polskiego noblisty z Henryko�
wem. 
 

opr. Wioletta Kokot 
 

     Zakład dla upadłych dziewcząt 
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CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE 
 

Maj to najpiękniejszy miesiąc w 
ciągu całego roku. To w maju naj�
bardziej rzuca się w oczy piękno 
naszej ziemi – wszelka roślinność, 
a przede wszystkim rozkwitające 
kwiaty wzbudzające w nas za�
chwyt. Budząca się przyroda po�
zytywnie wpływa na nasze samo�
poczucie. Maj kojarzy się teŜ z tak 
zwaną majówką. Na słowo 
majówka większości z nas 
nasuwają się skojarzenia z 
dłuŜszym weekendem, week�
endowymi wypadami za mia�
sto lub teŜ wiejskimi zaba�
wami pod gołym niebem. 
Mało kto dzisiaj wspomni, Ŝe 
majówka to przede wszyst�
kim naboŜeństwo majowe – 
naboŜeństwo ku czci Matki 
BoŜej odprawiane w Kościele 
katolickim właśnie w maju. 
Podczas tego naboŜeństwa 
odśpiewuje się Litanię Loretań�
ską, modlitwę Pod Twoją obronę, 
a kapłan udziela błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem. Po�
czątki tych naboŜeństw w Polsce 
sięgają XIX wieku, jednak na 
świecie ich rodowód sięga wieku 
V. JuŜ w V wieku w kościołach 
Wschodnich wierni gromadzili się 
i śpiewali pieśni na cześć Matki 

BoŜej. NaboŜeństwa majowe 
zmieniły równieŜ w pewien spo�
sób wyobraŜenie o modlitwie. 
Wskazały bowiem, Ŝe nie tylko 
kościół moŜe być miejscem mo�
dlitwy. W ubiegłym wieku bardzo 
popularne były naboŜeństwa od�
prawiane przy przydroŜnych ka�
pliczkach i krzyŜach. Mieszkańcy, 

głównie wsi, które oddalone były 
od kościoła, gromadzili się przy 
krzyŜu na modlitwie. Z nadej�
ściem wiosny krzyŜe przydroŜne i 
kapliczki przyozdabiano kwiatami 
i kolorowymi wstąŜkami, a te, 
które tego wymagały pokrywano 
świeŜą farbą. Niestety z upływem 
lat w naboŜeństwach, które nie�
gdyś przyciągały licznie tak doro�
słych, jak i dzieci dzisiaj uczestni�

czy bardzo niewiele osób. I to nie 
tylko przy krzyŜach i kapliczkach, 
ale równieŜ w kościołach. 
Główną częścią naboŜeństwa jest 
wspomniana wcześniej Litania 
Loretańska (hymn na cześć Ma�
ryi). Litania Loretańska powstała 
najprawdopodobniej we Francji w 
XII wieku, a zatwierdził ją ofi�

cjalnie papieŜ Sykstus V. 
Nazwę Loretańska zawdzię�
cza miejscowości Loretto 
we Włoszech, gdzie była 
szczególnie propagowana i 
odmawiana. W litanii wy�
mieniane są� kolejne tytuły 
Maryi: jest ich w sumie 49, 
a w Polsce 50. Po zatwier�
dzeniu liturgicznej uroczy�
stości NMP Królowej Pol�
ski, obchodzonej 3 maja, do 
Litanii dołączono 12 paź�
dziernika 1923 r. wezwanie 

Królowo Polskiej Korony, prze�
kształcone po drugiej wojnie 
światowej na Królowo Polski. 
Podczas naboŜeństwa śpiewane są 
równieŜ przepiękne pieśni Maryj�
ne… Chwalcie łąki umajone, Po 
górach, dolinach, Czarna Madon�
na. 

Tomasz Wasek 
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PANNA COTTA  
DESER DLA KAśDEGO 

�

�

Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebujemy: Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebujemy: Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebujemy: Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebujemy:     
�� około 1/4kg truskawek,  około 1/4kg truskawek,  około 1/4kg truskawek,  około 1/4kg truskawek,      
�� dwie niepełne szklanki maślanki, dwie niepełne szklanki maślanki, dwie niepełne szklanki maślanki, dwie niepełne szklanki maślanki,     
�� �    szklanki szklanki szklanki szklanki śśśśmietanki 30%,mietanki 30%,mietanki 30%,mietanki 30%,    
�� �    szklanki zwykszklanki zwykszklanki zwykszklanki zwykłłłłego mleka,ego mleka,ego mleka,ego mleka,    
�� 3 łyŜeczki Ŝelatyny,3 łyŜeczki Ŝelatyny,3 łyŜeczki Ŝelatyny,3 łyŜeczki Ŝelatyny,    
�� 5 łyŜek cukru (trochę mniej, jeśli 5 łyŜek cukru (trochę mniej, jeśli 5 łyŜek cukru (trochę mniej, jeśli 5 łyŜek cukru (trochę mniej, jeśli uŜywamy ksylitolu),uŜywamy ksylitolu),uŜywamy ksylitolu),uŜywamy ksylitolu),    
    moŜemy teŜ dodać cukier waniliowy (około 2 łyŜeczki).moŜemy teŜ dodać cukier waniliowy (około 2 łyŜeczki).moŜemy teŜ dodać cukier waniliowy (około 2 łyŜeczki).moŜemy teŜ dodać cukier waniliowy (około 2 łyŜeczki).    
    

Śmietankę podgrzewamy w małym Śmietankę podgrzewamy w małym Śmietankę podgrzewamy w małym Śmietankę podgrzewamy w małym 
garnuszku. Następnie wsypujemy garnuszku. Następnie wsypujemy garnuszku. Następnie wsypujemy garnuszku. Następnie wsypujemy 
Ŝelatynę do mleka, czekamy aŜ nŜelatynę do mleka, czekamy aŜ nŜelatynę do mleka, czekamy aŜ nŜelatynę do mleka, czekamy aŜ na-a-a-a-
pęcznieje i dolewamy do ciepłej śmipęcznieje i dolewamy do ciepłej śmipęcznieje i dolewamy do ciepłej śmipęcznieje i dolewamy do ciepłej śmie-e-e-e-
tanki. Mieszamy, aŜ Ŝeltanki. Mieszamy, aŜ Ŝeltanki. Mieszamy, aŜ Ŝeltanki. Mieszamy, aŜ Ŝelaaaatyna się tyna się tyna się tyna się 
rozpuści. rozpuści. rozpuści. rozpuści.     
OsobnOsobnOsobnOsobno przygotowujemy purée tro przygotowujemy purée tro przygotowujemy purée tro przygotowujemy purée tru-u-u-u-
skawkowe. Umyte owoce, maślankę skawkowe. Umyte owoce, maślankę skawkowe. Umyte owoce, maślankę skawkowe. Umyte owoce, maślankę 
i cukier mieszamy blenderem i cukier mieszamy blenderem i cukier mieszamy blenderem i cukier mieszamy blenderem     
na gładką masę. na gładką masę. na gładką masę. na gładką masę.     
śelatynę z mlekiem dodajemy do purée i miśelatynę z mlekiem dodajemy do purée i miśelatynę z mlekiem dodajemy do purée i miśelatynę z mlekiem dodajemy do purée i mieeeeszamy bardzo dokładnie.szamy bardzo dokładnie.szamy bardzo dokładnie.szamy bardzo dokładnie.    
Tak przygotowana masa jest juŜ gotowa do przTak przygotowana masa jest juŜ gotowa do przTak przygotowana masa jest juŜ gotowa do przTak przygotowana masa jest juŜ gotowa do przeeeelania do miseczek.lania do miseczek.lania do miseczek.lania do miseczek.    
Gdy wystygnie, wstawiamGdy wystygnie, wstawiamGdy wystygnie, wstawiamGdy wystygnie, wstawiamy ją do lodówki na kilka godzin.y ją do lodówki na kilka godzin.y ją do lodówki na kilka godzin.y ją do lodówki na kilka godzin.    
Przed podaniem zanurzamy miseczki na chwilę w gorącej wodzie, aby masa łatwo Przed podaniem zanurzamy miseczki na chwilę w gorącej wodzie, aby masa łatwo Przed podaniem zanurzamy miseczki na chwilę w gorącej wodzie, aby masa łatwo Przed podaniem zanurzamy miseczki na chwilę w gorącej wodzie, aby masa łatwo 

odeszła od ścianek. Następnie wodeszła od ścianek. Następnie wodeszła od ścianek. Następnie wodeszła od ścianek. Następnie wy-y-y-y-
kładamy na talerzyki, polewamy kładamy na talerzyki, polewamy kładamy na talerzyki, polewamy kładamy na talerzyki, polewamy 
ciepłym musem truskawkowym, ciepłym musem truskawkowym, ciepłym musem truskawkowym, ciepłym musem truskawkowym, 
przyozdabiamy rozdrobnionymi przyozdabiamy rozdrobnionymi przyozdabiamy rozdrobnionymi przyozdabiamy rozdrobnionymi 
owocami, pokruszoną czekoowocami, pokruszoną czekoowocami, pokruszoną czekoowocami, pokruszoną czekoladą lub ladą lub ladą lub ladą lub 
innymi wg pominnymi wg pominnymi wg pominnymi wg pomyyyysłu :) słu :) słu :) słu :)     
    

SmacznSmacznSmacznSmaczneeeego! :)go! :)go! :)go! :)    

    
Urszula Domańska Urszula Domańska Urszula Domańska Urszula Domańska     

 

    
Niebo w gębieNiebo w gębieNiebo w gębieNiebo w gębie 

 

 

 

31 



LITANIA DO MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI 
 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. 
 

Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami. 
Matko Pięknej Miłości, módl się za nami. 
Matko miłości pochodzącej z Trójcy Świętej, módl się za nami. 
Matko miłości posłusznej Bogu w Nazarecie i przez całe życie, módl się za nami. 
Matko miłości współbolejącej na Golgocie, módl się za nami. 
Matko miłości modlitewno-apostolskiej w Wieczerniku, módl się za nami. 
Matko miłości zapatrzonej w Boga, módl się za nami. 
Matko miłości życzliwej wszystkim ludziom, módl się za nami. 
Matko miłości przeobrażającej nas w Jezusa Ukrzyżowanego, módl się za nami. 
Matko miłości uszczęśliwiającej nas w wieczności, módl się za nami. 
 

W wypełnianiu natchnień Bożych, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości. 
W zbawczym wykorzystywaniu każdego spotkanego krzyża, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości. 
W unikaniu nadzwyczajności w życiu modlitwy i cierpienia, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości. 
W codziennym rozpamiętywaniu Męki Pańskiej i Twoich Boleści, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości. 
W dostrzeganiu cierpień innych ludzi, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości. 
 

Abyś nas zawsze otaczała Twoim miłującym Sercem, prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości. 
Abyś nas uczyniła jedną kochającą się Rodziną, prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości. 
Abyś nas, uświęconych krzyżem, doprowadziła do chwały nieba,  
     prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości. 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 

Módlmy się: Boże, któryś pozwolił nam czcić Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę Pięknej Miło-
ści, spraw, prosimy, abyśmy za Jej pomocą kochali Ciebie na ziemi we wszystkim i ponad wszystko 
oraz cieszyli się uszczęśliwiającą wspólnotą wszystkich Świętych w niebie. Który żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen. 
 

 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Przemysław Piątkowski 


