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Uliczny teatr? 
Tradycja?
Czym jest ta noc?
Nie prześpij jej.
str. 12
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1. Niedziela Palmowa rozpoczyna niezwykle bogaty 
w przeżycia Wielki Tydzień. Na każdej Mszy św. 
święcimy palmy. 

2. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej 
o godz. 18.00, podczas której przeżyjemy pamiąt-
kę ustanowienia sakramentu Eucharystii i Ka-
płaństwa. W czasie eucharystii będziesz miał  
zaszczyt przyjąć Komunię świętą pod postacią 
chleba i wina. Po Mszy Świętej, Najświętszy Sa-
krament zostanie przeniesiony do Ciemnicy, 
gdzie będziesz mógł adorować Jezusa do 24.00. 

3. Wielki Piątek jest dniem śmierci Pana Jezusa na 
krzyżu. Spowiedź od 7.00 do 9.00 i od 16.00 do 
17.45. Koronka do Miłosierdzia Bożego o 15.00. 
Droga Krzyżowa o godz. 17.00, a następnie Litur-
gia Wielkopiątkowa. Przypominamy, że w tym 
dniu obowiązuje post ścisły, od którego nie ma 
dyspensy. Adoracja przy grobie do godz. 24.00. 

4. Wielka Sobota. Święcenie pokarmów pomiędzy 
godz. 9.00 a 14.00 (w zależności od potrzeb). Po-
święcenia pokarmów przy kaplicy na ul. Twar-
dowskiego o 14.00. Spowiedź do  godz. 12.00. 
Liturgię Nocy Paschalnej rozpoczniemy od po-
święcenia ognia na zewnątrz kościoła o godz. 
20.00. Przynosimy własne świece – proszę by nie 
zabrudzić ławek woskiem. Po Liturgii procesja 
rezurekcyjna przy kościele, dlatego też nie będzie 
procesji w niedzielny poranek !!!

5. W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę nie ma ran-
nych Mszy św., a komunia św. udzielana jest tyl-
ko podczas wieczornej liturgii. 

6. W niedziele Zmartwychwstania Msze święte tak 
jak w każdą niedziele: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 
13.00; 18.00.

7. W piątek 26 kwietnia nie ma obowiązku po-
wstrzymywania się od pokarmów mięsnych. 
W tym dniu młodzież z naszej parafii oraz z Ośrod-
ka dla Niewidomych z ul. Tynieckiej przyjmie sa-
krament bierzmowania na Mszy świętej o godz. 
18.00. Sakramentu tego udzieli ks. Kardynał Sta-
nisław Dziwisz. 

OgŁOSZENiA W PiguŁCE
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8. 28 kwietnia w druga niedzielę wielkanocną ob-
chodzimy święto Miłosierdzia Bożego. 

9. Eucharystia oraz modlitwy wstawiennicze pro-
wadzone przez wspólnotę Mamre odbędą się 
w sobotę 27 kwietnia. 

10. Zmiana tajemnic różańcowych 5 maja. 

11. 15 maja dzień modlitw o beatyfikację Jana Tyra-
nowskiego. Po Mszy świętej wieczornej Wspól-
nota Męska zaprasza na wspólną modlitwę 
różańcową. 

12. W czwarty czwartek miesiąca, czyli 25 kwietnia, 
Wspólnota Męska zaprasza na duchowe spo-
tkanie dla mężczyzn. Rozpoczęcie eucharystią 
o 18.00. Po niej spotkanie z konferencją „Wiara 
w miejscu pracy – czy i jak mówić tam o Panu 
Bogu”. Zapraszamy wszystkich mężczyzn, bez 
względu na stan, stopień, pozycję i wiek.

n
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Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa  
według św. Łukasza (Łk 23, 1-49)

SŁOWO DLA ŻYCiA

+ – słowa Chrystusa
e. – słowa Ewangelisty
i. – słowa innych osób pojedynczych
T. – słowa kilku osób lub tłumu

Jezus przed Piłatem

e. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali 
i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskar-
żać Go: T. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza 
nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków ceza-
rowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. e. Piłat 
zapytał Go: i. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? e. Je-
zus odpowiedział mu: + Tak. e. Piłat więc oświad-
czył arcykapłanom i tłumom: i. Nie znajduję żadnej 
winy w tym człowieku. e. Lecz oni nastawali i mówili: 
T. Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, 
od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. e. Gdy Piłat to 
usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. 
A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, ode-
słał Go do Heroda, który w tych dniach również prze-
bywał w Jerozolimie.

Jezus przed Herodem

Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od daw-
na bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim 
i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak, zdziałany 
przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz 
Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i ucze-
ni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas 
wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na po-
śmiewisko kazał Go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał 
do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyja-
ciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni.

Jezus ponownie przed Piłatem

Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków San-
hedrynu oraz lud i rzekł do nich: i. Przywiedliście mi 
tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja 
przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim 
żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani 

też Herod – bo odesłał Go do nas; przecież nie popeł-
nił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać 
i uwolnię.

Jezus odrzucony przez swój naród

e. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. 
Zawołali więc wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwol-
nij nam Barabasza! e. Był on wtrącony do więzienia 
za jakieś rozruchy powstałe w mieście i za zabójstwo. 
Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do 
nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! e. Za-
pytał ich po raz trzeci: i. Cóż On złego uczynił? Nie 
znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę 
Go więc wychłostać i uwolnię. e. Lecz oni nalegali 
z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżo-
wano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyroko-
wał, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im 
tego, którego się domagali, a który za bunt i zabój-
stwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na 
ich wolę.

Droga krzyżowa

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona 
z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, 
aby go niósł za Jezusem.
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które za-
wodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do 
nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade 
Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dzieć-
mi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczę-
śliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które 
nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na 
nas! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielo-
nym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?
e. Prowadzono też innych dwóch – złoczyńców, aby 
ich z Nim stracić.

ukrzyżowanie

Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali 
tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego 

po lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił: + Ojcze, prze-
bacz im, bo nie wiedzą, co czynią. e. A oni rozdzielili 
między siebie Jego szaty, rzucając losy.

Wyszydzenie na krzyżu

Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szy-
dzili: T. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, 
jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. e. Szydzili 
z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali 
Mu ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, 
wybaw sam siebie.
e. Był także nad Nim napis w języku greckim, łaciń-
skim i hebrajskim: To jest Król żydowski.

Nawrócony złoczyńca

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał 
Mu: i. Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc sie-
bie i nas. e. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: i. Ty nawet 
Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My 
przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną 
karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. 
e. I dodał: i. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz 
do swego królestwa. e. Jezus mu odpowiedział: + Za-
prawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

Śmierć Jezusa

e. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą 
ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło 
i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy 
Jezus zawołał donośnym głosem: + Ojcze, w Twoje 
ręce powierzam ducha mego. e. Po tych słowach wy-
zionął ducha.

Po zgonie Jezusa

Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę 
Bogu, mówiąc: i. Istotnie, człowiek ten był sprawie-
dliwy. e. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to 
widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, 
bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; 
a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Gali-
lei, przypatrywały się temu.

ks. Zygmunt kostka, SdB 
n
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Drodzy Księża !

W  Wielki Czwartek przeżywając ustanowienie Sakramentu Eucharystii 
i Kapłaństwa z wdzięcznością pochylamy się nad Tajemnicą Kapłaństwa 
i dziękujemy Drodzy Księża za obecność wśród nas, modlitwę, Eucharystię 
i słowa rzucane w ciszę naszych serc, by jak ziarno ukryte mogły wzrastać 
blaskiem Ewangelii.
Życzymy, aby bliskość Pana Jezusa – Mistrza i Pana, Który Was powołał 
towarzyszyła w każdej chwili życia. 
Głębokie zanurzenie w Misterium Paschalnym niech będzie źródłem 
wielu łask i umacnia świadomość, że kapłańska posługa Księży jest 
bezcenna i niezastąpiona.
Każdy dzień kapłańskiej drogi niech opromienia słońce Bożych łask 
i opieka Matki Najświętszej – Matki Kapłanów.

Redakcja

„Zostań z nami Jezusie Ukrzyżowany i Zmartwychwstały
 Zostań z nami wierny Przyjacielu i pewna Ostojo dla ludzkości 

kroczącej drogami czasu”

Jan Paweł II, 2005

Uwielbienie Zmartwychwstałego Pana jednoczy nas w radosnym 
Alleluja! 
Przeżywając czas Świąt Wielkiej Nocy życzymy aby Tajemnica Paschalna 
płynąca z niewyczerpalnego Źródła Odkupienia jakim jest Eucharystia 
nieustannie towarzyszyła w codziennym życiu.
Niech Zmartwychwstały Chrystus, którego serce pełne miłosierdzia 
zostało otwarte dla każdego człowieka, obdarzy nasze serca miłosierną 
miłością i nasze dłonie miłosiernym dobrem.
Niech te Święte Dni staną się źródłem mocy i nowej nadziei.
Obejmując sercem i modlitwą życzymy by spotkanie z Jezusem przyniosło 
radość, pokój, odnowiło w nas życzliwość i umocniło wiarę w naszych 
rodzinach i parafialnej wspólnocie.
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych 
     Redakcja

Krzyż 

Krzyż, ma każdy na tym świecie
Krzyż, nosimy na swym grzbiecie,
W krzyżu, cała jest nadzieja,
Krzyżem, niebo się otwiera.

W krzyżu miłość i cierpienie
W krzyżu, znajdziesz swe zbawienie,
Z krzyżem, idź przez życia drogi
Z krzyżem, wejdziesz w serca progi.

Bliźniemu swemu nieść krzyż pomagaj,
I zawsze z własną słabością się zmagaj,
Krzyż będzie stale przed twymi oczami
Bo krzyżem Jezus, wstawił się za nami.

Różne są krzyże – małe i duże,
W życiu jest różnie – i słońce i burze,
Niech z krzyżem zawsze w drogę ruszamy
Krzyż, to jest siła!mało jej mamy.

Pomagaj dźwigać krzyż Chrystusowi
On twoje serce, krzyżem odnowi,
Módl się i pracuj na tym łez padole,
A krzyż niech zawsze będzie na twym stole.

Bo w krzyżu miłość jest i cierpienie,
Bo w krzyżu znajdziesz, win odkupienie,
Bo krzyż to wiara i nadzieja,
I z krzyżem oczy, niech człowiek zawiera.

Bernard Pieróg
Wielki Post 2001. 
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refLekSjA opr. Zygmunt Kostka

Jeden z najlepszych tekstów jaki do tej pory usłysza-
łem o Zmartwychwstaniu to kazanie naszego kra-
kowskiego kapłana ks. Węgrzyniaka. Zero obecnego 
czasami w kazaniach uładzonego pustosłowia. Zero 
wodolejstwa. Zero potępionego przez samego Jezusa 
wielomówstwa. Podany lekko i z pazurem, na wyży-
nach ducha. Jeśli kazanie w dzień Zmartwychwstania 
nie trafi do ciebie – przeczytaj ponownie. 

ks. Zygmunt kostka SdB

A gdyby Jezus nie zmartwychwstał? Arcykapłani 
zaoszczędziliby pieniądze, które dali żołnierzom, aby 
ci rozpowiadali, iż skradziono Ciało Jezusa. Żołnierze 
by mniej zarobili. Józef z Arymatei miałby grób zaję-
ty. uczniowie nie umarliby męczeńsko za wiarę.

A gdyby Jezus nie zmartwychwstał?

Arcykapłani zaoszczędziliby pieniądze, które dali 
żołnierzom, aby ci rozpowiadali, iż skradziono Ciało 
Jezusa. Żołnierze by mniej zarobili. Józef z Arymatei 
miałby grób zajęty. uczniowie nie umarliby męczeń-
sko za wiarę. Nie powstałby zakon oo. Zmartwych-
wstańców. Nie byłoby papieża Polaka. Ja nie byłbym 
księdzem a wy byście nie przyszli do Kościoła. To, że 
Jezus zmartwychwstał i żyje zmieniło radykalnie wie-
le spraw. Przypatrzmy się przynajmniej trzem.

Po pierwsze Bóg pokazał dziś, 
że On jest Mocniejszy.

Mocniejszy od głodu, bo rozmnożył chleb. Moc-
niejszy od klęsk żywiołowych, bo uciszył burzę. 
Mocniejszy od choroby, bo uzdrowił nawet nieule-
czalnie chorych. Mocniejszy od złego, bo wyrzucał 
szatana. i wreszcie mocniejszy nawet od śmierci, bo 

A gdyby Jezus nie zmartwychwstał

zmartwychwstał. Bóg pokazał ludziom przez Jezusa 
Chrystusa, że tylko On jest mocniejszy. On wszech-
mogący: Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który 
jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. (Ap 
1,8) Nie dlatego wierzymy w Boga, że nam rodzice ka-
zali. Nie dlatego, że jesteśmy staroświeccy. Wierzymy 
dlatego, że jesteśmy mądrzy. Czyż nie głupotą byłoby 
stanąć po stronie Zła, jeśli ono jest słabsze od Boga? 
Skoro tylko Bóg potrafi wszystko i skoro tylko On 
chce wszystko dla człowieka, to jaki sens byłoby ucie-
kać od Tego, który do końca nas umiłował? Jak znaj-
dziesz kogoś kto Cię bardziej kocha niż Bóg i wierniej 
i jest w stanie poradzić sobie z wszystkimi proble-
mami świata jak Bóg, to idź za nim. Jeśli znajdziesz… 
Myśmy uwierzyli Bogu i poszli za Nim, bo Bóg jest 
Mocniejszy niż wszystko.

Po drugie Bóg pokazał dziś,
że jest On przyszłościowy.

Kto w Wielki Piątek myślał, że Jezus zwycięży? Kto 
w tym skazańcu mógł zobaczyć Syna Bożego? Który 
z uczonych w Piśmie, który z ówczesnych polityków, 
który z arcykapłanów i który z krzyczących „ukrzyżuj 
go!” był w stanie przewidzieć, że wszystko skończy 
się inaczej? Cały problem z nami i z Bogiem polega 
na tym, że my byśmy chcieli żeby nie było Wielkie-
go Piątku, a jak już jest, to żeby Chrystus zaraz zmar-
twychwstał, w sobotę rano. Cały problem polega 
na tym, że my jeszcze nie widzimy, że choroby, nie-
szczęścia, płacz, tragedie i cierpienia miną. Bóg jest 
wszechmogący, ale trzeba czasu. Bóg jest wszechmo-
gący w czasie. Ludzie nie dlatego tracą wiarę w Boga, 
że Boga nie ma. i nie dlatego, że Pan Bóg jest daleki 
i obcy. Ludzie tracą wiarę, bo nie mają cierpliwości. 
Chcą już dzisiaj mieć to, czego dzisiaj Bóg nie da. 
Dlaczego? Nie wiem. Tak jak niemowlę nie może 

zrozumieć, dlaczego mama nie pozwala mu włożyć 
nóż do buzi. Nie wiem, dlaczego Bóg każe nieraz nam 
czekać, ale ufam, że On wie lepiej, co ostatecznie bę-
dzie dla nas dobre. Bóg pokazał w Jezusie Chrystusie, 
że przyszłość należy do Niego. Dlatego chrześcijanie 
są najbardziej postępowymi ludźmi na świecie, postę-
powymi bo patrzą perspektywicznie, dalekowzrocz-
nie, widzą więcej niż koniec swojego nosa. i jeśli ktoś 
mówi mi dziś: „Nie opłaca się być wierzącym”, cóż mu 
mogę odpowiedzieć? Powiem mu tylko: Poczekaj, 
poczekaj… 

W Wielki Czwartek też wydawało się Judaszowi, 
że opłaca się sprzedać Jezusa. A w Wielki Piątek już 
się powiesił. W Wielki Piątek też wydawało się ar-
cykapłanom, że nie warto stanąć po stronie Jezusa, 
a za dwa dni już musieli kombinować i płacić, żeby im 
inni uwierzyli. Chrześcijanie chcą wygrać wszystko, 
nie tylko życie ale i życie wieczne, dlatego stawiają na 
Boga, bo tylko On jest ostatecznym zwycięzcą.

Po trzecie Bóg pokazał dziś,
że jest paschalny na zawsze.

Co to znaczy paschalny na zawsze? Kiedy Bóg wy-
prowadził naród wybrany z niewoli Egipskiej i kiedy 
Żydzi przeszli suchą nogą po Morzu Czerwonym, ni-
gdy już nie wrócili się do Egiptu. Pascha oznacza przej-
ście a przejście oznacza, że już nie wracam do tego, 
co było. Zostawiam to na zawsze. Nieodwracalnie. 

Kiedy Jezus zmartwychwstał, to przeszedł ze śmierci 
do życia. Przeszedł raz na zawsze i więcej już nigdy 
nie umrze. Nie tak jak Łazarz. Nie tak jak młodzieniec 
z Nain i nie tak jak dwunastoletnia córka Jaira. On 
pierworodny spośród umarłych żyje na wieki i nigdy 
nie wróci do śmierci. To jest Pascha na zawsze. Pascha 
nieodwracalna. Problem z naszą Paschą, naszą Wiel-
kanocą i naszą wiarą w sens tego wszystkiego bierze 
się często stąd, że my nie przechodzimy przez Morze 
Czerwone, ale go tylko dotykamy. Że my nie umiera-
my na krzyżu, ale go tylko nosimy. Że my nie potrafi-
my zostawić raz na zawsze grzechów, nieporozumień, 
kłótni, uczuć, zranień i Bóg wie, czego jeszcze. My się 
babrzemy w przeszłości łudząc się, że to nam pomoże 
żyć lepiej. Zostaw to! – mówi Jezus zmartwychwstały. 
Przecież zabrałem ci grzechy! Nie wracaj do nich! Nie 
oglądaj się wstecz! idź do przodu! Życie jeszcze przed 
tobą! Bądź człowiekiem paschalnym, paschalnym na 
zawsze!

A gdyby Jezus nie zmartwychwstał? Konkretnie, 
to nie powstałaby Bazylika św. Piotra na Watykanie. 
A ogólnie, to całe życie – razem ze śmiercią – byłoby 
bardzo bez sensu i całkowicie bez nadziei.

Maniowy–Mizerna, 24.04.2011. 
Tekst ukazał się na stronie  

ks. Wojciecha Węgrzyniaka: www.wegrzyniak.com
n

„Jak znajdziesz kogoś kto Cię bardziej kocha niż Bóg i wierniej i jest w stanie 
poradzić sobie z wszystkimi problemami świata jak Bóg, to idź za nim. Jeśli 
znajdziesz… Myśmy uwierzyli Bogu i poszli za Nim, bo Bóg jest Mocniejszy niż 
wszystko.

refLekSjA

ile trwa Triduum… trzy czy cztery dni? Co to w ogóle 
jest te Triduum? Od kiedy świętujemy i jak? Co robić 
w Wielką Sobotę? Czy umiemy jeszcze świętować? 
Warto już dziś zadać sobie pytanie po co są Święta 
Wielkanocne i jak powinien katolik je przeżyć. 

Najgorszy model świętowania to spanie za długo, 
jedzenie za dużo, picie za dużo i domownicy, którzy za-
miast popatrzeć na siebie patrzą w ekran telewizora. 

Nie chcę jednak narzekać, ale pozytywnie zaprosić do 
świętowania. Zbliża się wszak Wielkanoc. Nie prze-
gapmy tego święta. Niech to święto będzie coś zna-
czyć w naszym życiu.

Wielkanoc to największe święto w roku. Są może 
wśród nas osoby, które bardziej lubią Boże Narodze-
nie, ale fakty przemawiają bezwzględnie za Wielkano-
cą. Do Wielkanocy przygotowujemy się czterdziesto-
dniowym postem, do Bożego Narodzenia „zaledwie” 

Kiedy zaczniemy świętować
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dwudziestokilkudniowym adwentem. Czas po Wiel-
kanocy to pięćdziesiąt dni, czas po Bożym Narodze-
niu to raptem dwa tygodnie.

Myślę, że triduum paschalne jest terminem zna-
nym, ale czasem jest on źle rozumiany. Ktoś może 
w triduum widzieć trzy dni przygotowania do Wiel-
kanocy. i nawet nieźle wyjść może liczenie: Wielki 
Czwartek – raz, Wielki Piątek – dwa, Wielka Sobota 
– trzy. A potem Niedziela – Wielkanoc.

Triduum Paschalne liczy się inaczej. Triduum za-
czyna się w czwartek i kończy w niedzielę. Zaraz, zaraz 
– jak trzy dni mają się zmieścić w czterech? Czwartek, 
piątek, sobota i niedziela?

Musimy jednak zacząć od przybliżenia żydowskie-
go sposobu liczenia czasu – trwania doby. Dla nas 
dzień zaczyna się rankiem, trwa do wieczora i wcho-
dzi w noc. Dla Żyda doba zaczynała się zmierzchem, 
trwała przez noc, przez poranek i dzień. Kończyła się 
kolejnym zmierzchem.

Żydowski szabat zaczynał się w piątek wieczorem.
W opisie stworzenia świata – to jest odbicie ży-

dowskiej kultury – po każdym dniu jest refren: „i tak 
upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy.” (Rdz 
1,5b) My byśmy powiedzieli poranek i wieczór, ale 
tam jest konsekwentnie „wieczór i poranek”.

Z tradycji żydowskiej czerpie nasza liturgia i litur-
giczny sposób liczenia czasu. Każda niedziela (i każ-
de ważniejsze święto) zaczyna się poprzedniego dnia 
wieczorem. Na pewno słyszeliśmy, że jeśli ktoś w so-
botni wieczór uczestniczy we Mszy Świętej to wypeł-
nia swój obowiązek niedzielnej Eucharystii. Nie jest 
to jednak jakiś wybieg dla leniwych czy furtka dla 

lepszych statystyk, ale po prostu – w kalendarzu jest 
sobota, ale skoro jest już późniejsze popołudnie to li-
turgicznie jest już niedziela.

O Triduum Paschalnym mówimy, że są to święta 
i pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania. Pierw-
szy dzień to męka, drugi dzień to śmierć, trzeci dzień 
to zmartwychwstanie.

i już liczymy. W czwartkowy wieczór zaczyna się 
pierwszy dzień triduum – męka Chrystusa. Pamięta-
my o Ostatniej Wieczerzy, ale także o trwodze getse-
mani, pojmaniu, skazaniu, niesieniu krzyża i konaniu 
na krzyżu.

W tym pierwszym dniu mamy w kościele dwa 
niezwykle ważne nabożeństwa. W Wielki Czwartek 
o 18.00 będzie Msza Wieczerzy Pańskiej. Chcemy, by 
to co się działo w Wieczerniku uobecniło się w na-
szym kościele. Tak jak Jezus umył nogi apostołom, 
tak ja umyję nogi dwunastu swoim parafianom. Po 
to będzie ten obrzęd byśmy wszyscy przypomnieli so-
bie miłość Chrystusa a ja osobiście, bym przypomniał 
sobie, że jestem tu po to, by służyć. Po Mszy Świętej 
Najświętszy Sakrament przenosimy do ołtarza i jeste-
śmy z Nim w czasie jego uwięzienia.

Pierwszy Dzień kończy się Liturgią Męki Pańskiej, 
której centrum jest krzyż i nasza tego krzyża adora-
cja. W kalendarzu będzie to piątek. Ta liturgia wpro-
wadza nas w drugi dzień triduum. Chrystus umiera. 
W kalendarzu jest piątek wieczór, ale liturgicznie za-
czyna się Wielka Sobota.

Najlepszym świętowaniem Wielkiej Soboty jest… 
cisza. Pan Jezus jest w grobie. Tego dnia przynosimy 
święconkę do kościoła, która tak naprawdę utrudnia 

zachowanie ciszy i niepotrzebnie wprowadza już na-
strój świętowania. Zasmuca mnie widok rozanielo-
nych katolików, radośnie wymachujących koszyczka-
mi, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus spoczywa jeszcze 
w grobie. Prawo mówi, że święcić pokarmy może na-
wet kleryk bez święceń. Można zatem postawić pyta-
nie – dlaczego nie mogłaby poświęcić wielkanocnego 
stołu głowa rodziny.

Przyjdźmy zatem z koszykiem w sobotę, ale pa-
miętajmy – przychodzimy, by modlić się przy grobie. 
Trwać na adoracji, w ciszy opłakiwać śmierć Jezusa. 
A jedynie przy okazji poświęcimy pokarmy. Kto my-
ślowo odwraca sytuacje i przychodzi tylko z koszycz-
kiem i skoro już jest to się tam przeżegna przy okazji 
przed grobem albo tylko popatrzy jak jest ustrojony 
– to nie ma jeszcze pojęcia na czym polegają Święta 
Zmartwychwstania.

Zaplanujmy na piątkowy wieczór i sobotę (czyli na 
drugi dzień triduum) swoją adorację.

Trzeci dzień triduum zaczyna się w sobotni wie-
czór. Zaczyna się zmierzchem. W tym roku naprawdę 
poczekamy na zmierzch i zaczniemy najważniejsze 
nabożeństwo triduum paschalnego i całego roku 
liturgicznego o 20.00. Jest to nabożeństwo Wigilii 
Paschalnej. Dla niektórych może to być szokujące, 
ale bardzo proszę mi zaufać i zrozumieć taką jedną 
bardzo ważną rzecz – najważniejsze święto dla nas 
to Wielkanoc – Wielka   NOC. Wielka Noc musi się 
dziać w nocy. Jeśli zapalimy na początku ogień i po-
święcimy go, to ten ogień musi zajaśnieć na tle nocy. 
Jeśli wniesiemy zapalony paschał do kościoła to musi 
być to ciemny kościół. Mamy świętować noc, w której 
Chrystus Zmartwychwstał. To ma być najważniejsza 
noc w roku, noc czuwania.

Zapraszam na tę liturgię w sobotę wieczór, o go-
dzinie 20.00 ale pamiętajmy, że będzie to już trzeci 
dzień triduum, będzie to już niedziela.

To będzie długa liturgia i piękna liturgia. Chciał-
bym by każdy z nas przyniósł do kościoła świecę 

– koniecznie. W czasie tej liturgii święci się wodę 
chrzcielną, odnawia przyrzeczenia chrzcielne. Wiele 
modlitw mówi o chrzcie, wiele czytań nawiązuje do 
chrztu. 

Będziemy tej nocy śpiewać alleluja i „Zmartwych-
wstał Pan”. uwaga – nie będzie to próba zmartwych-
wstania przed „prawdziwym” zmartwychwstaniem w 
niedzielny poranek. Jezus zmartwychwstał w Wielką 
NOC a nie w Wielki PORANEK. Adoracja po Wigi-
lii Paschalnej jest już inna. Z monstrancji zdejmuje 
się welon, zakrywa figurę leżącego w grobie Jezusa, 
wystawia się figurę zmartwychwstałego. Jezus zmar-
twychwstał w Wielką NOC. Dlatego też zgodnie z za-
leceniem przepisów liturgicznych po raz pierwszy 
procesja rezurekcyjna odbędzie się w sobotę po Litur-
gii Wielkiej Nocy (krótko przed północą). 

W niedzielę wieczorem jest już po świętach. To 
znaczy jest oktawa, jest pięćdziesiąt dni radości pas-
chalnej, ale kończy się Triduum Paschalne. Trzy naj-
ważniejsze dni w ciągu całego roku.

gorący apel. Dobre przeżycie triduum paschal-
nego zakłada wcześniejsze zrobienie porządków. 
W czwartek zaczyna się święto. Do czwartku powin-
niśmy „wytrzepać” także naszą duszę. Do spowiedzi 
idziemy PRZED świętami. Jeśli ktoś idzie w sobotę 
to idzie już prawie PO świętach. Dobre przeżycie tri-
duum paschalnego to nasza obecność w kościele – 
w czwartek, w piątek, w sobotę na adoracji i w NOCY 
z soboty na niedzielę. 

Pascha to znaczy przejście. Właściwe nastawienie 
to pragnienie przejścia – ze śmierci do życia, z ciem-
ności do światła, z grzechu do łaski. A wszystko to 
z Chrystusem, który cierpi, umiera i zmartwychwstaje.

Jeśli poważnie traktujemy naszą wiarę, to Wiel-
kanoc musi być czymś więcej nić koszykiem ze 
święconką.

n

refLekSjA
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„Dla wszystkich – pasterzy i wiernych – noc paschal-
na powinna odzyskać swoją niepowtarzalną wagę 
w roku liturgicznym, do tego stopnia, by rzeczywiście 
stała się świętem wszystkich świąt”.

Jan Paweł ii,
List Apostolski w XXV rocznicę

 ogłoszenia Konstytucji o Świętej Liturgii,
 Vicesimus Quintus annus, 6

Najtrudniejszą a zarazem najpiękniejszą i mającą naj-
więcej symboli jest Wigilia Paschalna. Lubię mówić 
że to liturgia dla chrześcijan zaawansowanych. Jak 
nie zagubić się w tym gąszczu tekstów i symboli? 
Proponuję  przeczytać tekst, który pozwoli ci przyjść 
przygotowanym na najważniejsza liturgię roku 
liturgicznego. 

Od tej nocy biorą nazwę całe Święta Paschalne. 
Szczytem Świętego Triduum Paschalnego jest wła-
śnie ta noc – WiELKA NOC. Świadomość znaczenia tej 
Nocy jest na ogół bardzo nikła. Święta Wielkanocne 
dla wielu chrześcijan kojarzą się z porankiem w Wiel-
ką Niedziele. Tymczasem noc jest wtedy, gdy słońce 
zajdzie, a jeszcze nie wzejdzie i właśnie w tym czasie 
sprawujemy liturgię Wigilii Paschalnej. Wszystkie 
obrzędy odbywają się w nocy.

W tym czasie chrześcijanie nie śpią, lecz czuwają. 
Nocą jest ten czas tylko dla tych, którzy nie wierzą. 
Dla wierzących ta noc jawi się jako dzień, a my w cią-
gu dnia nie śpimy. Nie świeci nam słońce ziemskie, 
ale Jezus Chrystus, który jest światłem. Jest to już 
przedsmak Niebieskiego Jeruzalem, jak pisze św. Jan 
w Apokalipsie:

„nie potrzeba nam światła, bo lampą będzie 
Baranek.” [por. Ap21,23].

Pierwszym znakiem liturgii Wigilii Paschalnej 
jest ciemność. Aby znak ten był czytelny, można 
prosić elektrownie o wyłączenie o umówionej go-
dzinie wszystkich świateł w mieście. Ciemność jest 

symbolem śmierci, pod osłoną nocy uaktywniają się 
siły zła, dokonuje się najwięcej grabieży, napadów, 
rozbojów, cudzołóstwa. W ciemności kolory tracą 
swoją wyrazistość, zacierają się kształty, zamiera ży-
cie. Mamy wrażenie jakby zamierał cały świat. My 
także śpimy, a sen jest małą śmiercią.

Ciemność musi być tłem dla liturgii paschalnej. 
gdybyśmy w dzień rozpalili ognisko, światło z niego 
bijące byłoby mało czytelne. Ale gdy jest prawdzi-
wa ciemność, to w pewnym momencie słup ognia 
ją rozdziera. Właśnie eksplozja światła jest drugim 
znakiem liturgii Wielkiej Nocy. Ogień jest symbolem 
samego Chrystusa, tak jak ciemność jest symbolem 
złego. Z taką symboliką spotykamy się w Biblii: po-
cząwszy od płonącego krzewu na pustyni, przez który 
objawił się Bóg Mojżeszowi, słup ognia, który prowa-
dził izraelitów, przez to światło, które rozpromieniało 
modlącego się Mojżesza, aż do światła w Wielką Noc. 
Nie ma świadków momentu zmartwychwstania, ale 
są świadkowie eksplozji światła z grobu. 

Od tego słupa ognia zapalamy świecę paschalną. 
Światłość oznacza Boga Ojca, który wskrzesza swoje-
go Syna – dlatego symbolem Chrystusa zmartwych-
wstałego jest paschał. Sam paschał! – wosk, który jest 
owocem dziewiczej pracy pszczoły, oznacza ludzką na-
turę Jezusa, wziętą z dziewicy Maryi. Knot wskazuje 
na duszę, a światło na boskość Jezusa.

Zapalony paschał jest niesiony na przedzie proce-
sji, prowadzącej nas do świątyni. Chrystus gromadzi 
nas w Kościele. idąc za Nim mamy światło i dlatego 
przy drugim wezwaniu: „Światło Chrystusa” zapa-
lamy nasze świece. Otrzymujemy życie, które jest 
w Chrystusie, życie Boże. Życie to udziela się nam, 
niczego z siebie nie tracąc – tak jak nic nie traci pas-
chał, gdy zapalamy od niego swoje świece. W tę noc, 
jeśli nie idziemy za Jezusem, pozostajemy w ciem-
nościach, inaczej mówiąc, stajemy się laikami, czyli 
ciemniakami. Natomiast ci, którzy idą za Nim, otrzy-
mują światło – są oświeconymi czyli klerykami – od 
‘cler’ – ‘światło’, ‘oświata’. Poza Chrystusem jest ciem-
ność. Poganin i laik oznacza to samo. Chrześcijanin 

refLekSjA ks. Zygmunt Kostka SDB

Zrozumieć Wigilię Paschalną…
czyli katecheza najważniejszej liturgii w roku to człowiek oświecony. W tradycji chrześcijańskiej 

chrzest nazywano oświeceniem. Na znak tego wrę-
czano nowoochrzczonym światło. Św. Paweł powraca 
często do tego tematu w swoich listach:

„Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jeste-
ście światłością w Panu, postępujcie więc jak 
dzieci światłości.” [por. Ef 5,6].

Kolejnym znakiem tej Nocy jest czuwanie, które 
jest zapowiedzią ósmego dnia – dnia Paruzji. Prze-
konanie starochrześcijańskie mówi, że powtórne 
przyjście Pana będzie miało miejsce właśnie w Noc 
Zmartwychwstania. Pan zawsze przychodzi nocą, 
żeby wyzwolić nas z ciemności. Czytania Wigilii Pas-
chalnej przedstawiają noce, które mają szczególne 
znaczenie w historii zbawienia. Pierwsze czytanie 
pokazuje nam jak Bóg wkracza w tę ciemność, któ-
ra panowała na początku, rozdzielając noc od dnia. 
Potem jest czytanie o nocy Abrahama, następnie 
o nocy egipskiej, wreszcie o Nocy Zmartwychwsta-
nia Pana. Bóg przychodzi, aby nas wyrwać z mocy 
ciemności.

Następnym znakiem jest woda – symbol życia 
i śmierci. Wody potopu uśmierciły grzeszną ludzkość, 
ale też uratowały Noego i jego rodzinę. Dualizm tego 
pojęcia widać również przy obrzędzie chrztu – jest 
zanurzenie i wynurzenie. Ten sakrament jest czytel-
ny w pełni podczas obrzędu zanurzenia, czyli topie-
nia – wykonywanego nie raz, bo mamy tak grzeszną 
naturę starego człowieka, że po jednym zatopieniu 
ona nie umrze – ale trzy razy. Dopiero wtedy wynurza 
się nowy człowiek. Przy chrzcie woda jest symbolem 
śmierci starego człowieka, ale z tej samej wody rodzi 
się nowy człowiek – chrześcijanin. Na znak nowe-
go życia zakłada się ochrzczonym białe szaty, które 
dawniej były noszone przez cały tydzień, aż do tzw. 
Drugiej niedzieli wielkanocnej. Stąd też bierze się 
tradycja zakładania białych szat w ważniejszych wy-
darzeniach naszej wiary, takich jak np. przystąpienie 
do Pierwszej Komunii Świętej. Z biblijnego punktu 
widzenia szata, i w ogóle przyodzianie, oznacza bło-
gosławieństwo. Natomiast nagość symbolizuje prze-
kleństwo. gdy człowiek zgrzeszył, zobaczył, że jest 
nagi. Przedtem nie nosił na sobie niczego, ale nie 

czuł się nagi, bo był obleczony w Boga. gdy utracił 
jedność z Bogiem, zobaczył swoją nagość, sromotę, 
całą nędzę. Nagość oznacza też śmierć, brak godno-
ści starego człowieka, dlatego kandydatów do chrztu 
rozbieramy. Dopiero po zanurzeniu przyodziewamy 
ich w szaty i to szaty białe – symbol samego Boga, 
godności dziecka Bożego. Biała szata oznacza przy-
obleczenie się w Boga. gdy nastąpiło przemienienie 
Jezusa na górze Tabor, Jego odzienie stało się lśniąco 
białe. To była teofania – objawienie bóstwa Jezusa. 
Skazańców na krzyż rozbierano do naga, na znak 
śmierci i pohańbienia. Przez chrzest jesteśmy z Chry-
stusem przybici do krzyża, zanurzeni w Jego śmierci 
i zmartwychwstaniu. Do chrztu człowiek staje nago, 
tak jak Chrystus wiszący na krzyżu, a potem wynu-
rza się, przyobleczony w Jezusa Zmartwychwstałego, 
w białej szacie.

Liturgii Wielkiej Nocy towarzyszy uroczysty śpiew 
i muzyka. Muzyka w zasadzie już od Środy Popielco-
wej powinna być wyciszona, jednak ze względu na to, 
że jesteśmy zazwyczaj słabymi śpiewakami, organy 
mogą nam towarzyszyć w śpiewie (zgodnie z przepi-
sami w Wielkim Poście nie może być solowej gry na 
organach). Śpiew w Wielką Noc ma być szczególnie 
mocny i donośny. Talmud twierdzi, że Hallel! ‘alle-
luja’ powinien roznosić dachy domów. Śpiew należy 
zaliczyć do bezpośredniej kategorii odpowiedzi danej 
przez człowieka Bogu. 

W liturgii Wielkiej Nocy śpiew wyraża radość 
ludu triumfującego nad złem. gdy izraelici przeszli 
przez Morze Czerwone i zrozumieli, że są uratowani, 
zaczęli śpiewać i tańczyć [por. Wj 15, 1-19]. Słowo Boże 
mówi też o entuzjastycznym śpiewie Dawida po spro-
wadzeniu Arki Przymierza do Jerozolimy [por. l Krn 
15, 27-19]. Śpiewem wyrażali swą radość lewici pod-
czas uroczystego poświęcenia Świątyni.

Słusznie też św. Jakub Apostoł radzi chrześcijanom:

„Jeżeli ktoś jest radośnie usposobiony, niech 
śpiewa hymny.” [por. Jk 5, 13].

Wśród charyzmatycznych darów, służących du-
chowemu rozwojowi wszystkich zgromadzonych na 
liturgii znajduje się dar śpiewania hymnów [por. l 
Kor 14, 26]. Św. Paweł tak mówi:



„Słowo Chrystusa niech w was przebywa, z ca-
łym bogactwem: z wszelką mądrością nauczaj-
cie i napominajcie samych siebie przez psalmy, 
hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski 
śpiewając Bogu w waszych sercach.” [por. Koi 
3, 16].

Znakiem także jest postawa stojąca wiernych. 
Człowiek wyzwolony stoi, jest wyprostowany, rozpie-
ra go radość, duma ze zwycięstwa. To nie jest pycha, 
wyniosłość. Niewolnik klęka przed swoim panem. My 
już nie jesteśmy niewolnikami, Chrystus wyprowa-
dził nas z niewoli grzechu, szatana. Dlatego Kościół 
w Noc Zmartwychwstania nakazuje zachować nam 
postawę stojącą. W pierwszych wiekach chrześcija-
nie przynosili ze sobą na czuwanie laski i podpierali 
się nimi. Dzisiaj laska przetrwała tylko jako znak li-
turgiczny biskupa. Już Laska Aarona była symbolem 
krzyża. Krzyż nas podtrzymuje. Człowiek słaby, bez 
oparcia się na krzyżu długo nie wytrzyma w postawie 
stojącej, w postawie zmartwychwstania. Trzymając 
się jednak tej laski ubytek sił nas nie złamie.

Po doświadczeniu obecności Pana w Wielką Noc 
wychodzimy z kościoła na ulicę. Ma to tylko wtedy 
sens gdy czuwaliśmy jako naoczni świadkowie może-
my oznajmić światu, tym, którzy śpią, którzy nie czu-
wali, wielką nowinę, że Chrystus Zmartwychwstał. 
Czuwaliśmy tak jak niewiasty, które doświadczywszy 
Zmartwychwstania, wyszły na ulice krzycząc: Chry-
stus Zmartwychwstał! My też przez – dzwony, śpiew, 
procesję, taneczny korowód – ogłaszamy Zmartwych-
wstanie Jezusa. W pierwszych wiekach, gdy chrze-
ścijanie po nocnym czuwaniu wychodzili na ulice, 
wściekli poganie polewali, ich wodą. Prawdopodob-
nie stąd bierze się tradycja dyngusa. Liturgia Wigilii 
Paschalnej kończy się procesją. 

gdy Noc Zmartwychwstania mija, zaczyna się 
Wielka Niedziela. Po niej następuje osiem dni świą-
tecznych tzw. Oktawa. Poniedziałek Wielkanocny 
niczym się nie różni od pozostałych dni w oktawie. 
Od Niedzieli aż do Zesłania Ducha Świętego mamy 
pięćdziesiąt dni wielkanocnych, bo święto to dopeł-
nia Paschę.

Na podstawie:
 Katecheza o Wigilii Paschalnej,

www.wiara.pl 
n

Mówi się, że każda epoka ma swojego bohatera. Nie 
zawsze jednak „bohater epoki” daje się powiązać z ja-
kąś konkretną osobą, czy jednostkowym życiorysem. 
Oczywiście zdarza się, że z gąszczu zdarzeń i powiązań 
wyłoni się Wielki Człowiek: charyzmatyczny, zdolny, 
nieprzeciętny. To zwykle przywódca, którego działa-
nia wzbudzają podziw oraz inicjują najbardziej rewo-
lucyjne zmiany. Przez wielu badaczy, nawet i takie 
przypadki bohaterstwa, oceniane są jednak z pew-
ną dozą ostrożności. Niektórzy bowiem twierdzą, że 
Wielkich Ludzi tak naprawdę nie ma: są oni jedynie 
wytworami czasów, w których żyją; wychowanka-
mi społeczeństw, w których wyrośli. W myśl tych 

założeń, wszelkie przedsięwzięcia Wielkiego Człowie-
ka wyrażają jedynie to, co i tak „epoka miała na koń-
cu języka”. Czy takie ustalenie uprawnia jednak do 
stwierdzenia, że „bohater epoki” nie istnieje i nigdy 
go nie było? 

Michał Lermontow, w książce zatytułowanej „Bo-
hater naszych czasów” dowodzi, że właściwy epo-
ce heros, nie dokumentuje jakiejkolwiek biografii, 
ale raczej jest portretem całego pokolenia, zapisem 
jego moralności, sposobów działania, poruszania się 
w świecie. „Bohater naszych czasów” staje się przez 
to narzędziem diagnozy społeczeństwa i kluczem do 
odczytania dominującej w nim hierarchii wartości. 

refLekSjA Magdalena Zdun

Bohater naszych czasów

Lermontow, we wstępie do swojej książki, pisze: „dość 
już karmiono ludzi słodyczami; od tego popsuli sobie 
żołądek: potrzebne są gorzkie leki, gryzące prawdy.” 

A jaki jest bohater dnia dzisiejszego? Czy czasy 
nam współczesne uformowały właściwy sobie model 
człowieczeństwa? 

Nasz świat pod tym względem jest w pewnym sen-
sie wyjątkowy: jego aksjologiczna (tj. ufundowana 
na normach i wartościach) podstawa daje tyle samo 
miejsca każdemu wzorcowi. Właściwa współczesno-
ści liberalizacja norm i wartości skutkuje rozszerze-
niem „aksjologicznej oferty”: wybierać można co się 
chce i z czego się chce. Zjawisko takie określa się mia-
nem supermarketyzacji: współczesny człowiek prze-
chadza się po świecie jako po dobrze zaopatrzonym 
sklepie, wrzucając do koszyka jedynie to, co mu się 
spodobało i co mu się przyda. Modeli człowieczeń-
stwa jest przez to bardzo wiele. Naszym wspólnym 
generacyjnym doświadczeniem staje się w rezultacie 
możliwość dokonywania wyboru. i z tym faktem wią-
zać trzeba nadrzędnym model obecności w świecie. 
Realizuje się on pod hasłem homo eligens – człowie-
ka wybierającego, konsumenta, który z bogatej ofer-
ty bierze to co mu się podoba i to co go uwiedzie. 

Homo eligens dokonuje swoich wyborów jednak 
nie tylko pośród dóbr, ale również w zbiorze tego, co 
niematerialne. „Bohater naszych czasów” rozsądza 
m.in., który styl życia byłby dla niego właściwy: w pra-
cy, w zabawie, w domu. Bywa tak, że dla wszystkich 
wymienionych obszarów, homo eligens zdecyduje się 
wziąć to samo. Ale zdarza się, że dla każdej sfery życia 
zarezerwuje inny, konkretny model. Czy jednak mó-
wić można o jakimś wyborze podstawowym? Chyba 
tak. Rozstrzygnięcie takie dotyczy ogólnej życiowej 
strategii oraz orientacji aksjologicznej. Wybór ten 
ma charakter dwuwartościowy i sprowadza się do 
wskazania jednego z pośród dwóch przeciwstawnych 
modeli człowieczeństwa. Określić je trzeba mianem: 
człowieczeństwa honoru i człowieczeństwa sukcesu. 

Typy te odpowiadają zupełnie innym strategiom, 
jakie można przyjąć w dążeniach do życiowo ważnych 
celów. Osią pierwszego z wyciemnionych jest pojęcie 
„honor” – kategoria z zakresu etyki, wyrażana zwykle 
przy mocy terminów pokrewnych, takich jak: god-
ność, czy cześć. Kwintesencją honoru jest przyzwo-
itość: zachowanie szlachetne, ale niewyniosłe; dziel-
ne, ale nie „przebojowe”. Honor uwalnia od niesławy, 
pozwala zachować dobre imię, przez co też jego obro-
na wymaga daleko idących poświęceń. Strategia czło-
wieka honoru wymyka się kategoriom racjonalizmu 

i efektywności. Zachowanie honorowe nierzadko bo-
wiem – w sensie czysto praktycznym – najzwyczajniej 
w świecie się nie opłaca. Sensem tej strategii jest nie 
zysk i kalkulacja, ale obrona idei i „zachowanie twa-
rzy”. Bywa jednak i tak, że honor staje się wartością 
samą w sobie i zamiast pielęgnowaniu cnót, służy 
kreowaniu wizerunku niezłomności. Wówczas też 
wartość ta staje się karykaturą samej siebie: zamiast 
mobilizować do szlachetnego postępowania i dosko-
nalenia się w cnocie rycerstwa, staje się przyczyną ta-
niego zadęcia, budulcem narcystycznych upodobań. 

Ale narcyzm – miłość i cześć własna, realizuje się 
jeszcze lepiej w schemacie człowieka sukcesu, w mo-
delu, który daje się rozpoznać jako przeciwieństwo 
człowieka honorowego. Człowiek sukcesu poddaje 
się bez reszty obsesji samodoskonalenia. Bez umia-
ru certyfikuje swoje umiejętności, podporządkowu-
jąc całe swoje życie bardzo osobliwej ascezie. Jest to 
asceza ukierunkowana na podtrzymywanie moty-
wacji osiągnięć. Człowiek sukcesu działa efektownie 
i efektywnie, zmierza do jasno wyznaczonych celów, 
nierzadko nie przebierając w środkach. W swoich wy-
borach kieruje się przede wszystkim racjonalnością. 
Ważne jest dla niego to, co się kalkuluje i opłaca, 
a nie to, co jest przyzwoite i szlachetne. Przez to też 
jego zdobycze czasami okupione zostają ogromnym 
kosztem: na drodze wyrzeczenia się uczciwości, rzetel-
ności, zacności,  prawości. Bywa też i tak, że człowiek 
sukcesu do swoich triumfów przemierza drogę na ko-
lanach. i w tym chyba od człowieka honoru różni się 
najbardziej.   

Pomimo tak wyraźnych różnic, pomiędzy przy-
wołanymi modelami człowieczeństwa, problem 
z wyborem właściwego wzorca jest skomplikowany. 
Dlaczego? Bo na pierwszy rzut oka atutów człowieka 
honoru nie widać w ogóle: widzimy go często w obo-
zie przegranych, razi nas jego zaciętość, brak logiki, 
naiwność. Tymczasem człowieka sukcesu oglądamy 
wyłącznie w dniu triumfu, z wykreśleniem tego, co 
działo się po drodze. Takim też człowiekiem trochę 
samemu chciałoby się być. Kiedy jednak zastanowi-
my się, którego z nich na swojej drodze wolelibyśmy 
spotkać, wielu odpowie, że wybierze tego, który za-
chowałby się wobec nas po prostu przywozicie.

n
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męSki
punkt WiDzeniA

Irek

Bierzmowanie – czy to poważny sakrament?

Bierzmowanie (nazwa od bierzma, czyli od belki pod-
trzymującej strop np. kościoła). Bierzmowanie wraz 
z Chrztem Św. i Eucharystią stanowią trzy sakramen-
ty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podobnie jak 
podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na zgro-
madzonych uczniów, tak samo Duch Święty zstępuje 
na każdego ochrzczonego, który prosi o dar Ducha 
Świętego. umacnia go i wspiera do dawania świadec-
twa o Chrystusie.

Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego 
chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe 
znamię, które można otrzymać tylko raz i które takie-
go człowieka na zawsze naznacza, jako chrześcijanina. 
Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której, 
taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzy-
maną na chrzcie i staje się „świadkiem” Chrystusa.

To tyle definicja, a jak to jest w życiu?

Będąc nastoletnim chłopcem przyjąłem ten sakra-
ment i zapamiętałem kilka rzeczy z nim związanych:

• przygotowanie do Bierzmowania, a właściwie do-
puszczenie do tego sakramentu, poprzez zdanie 
egzaminu (trzeba było znać odpowiedzi na ponad 
200 pytań),

• wybór imienia, które mogłem wybrać sam (na 
chrzcie wybierają imiona rodzice, a tu to ja sam 
miałem podjąć decyzję). Zastanawiałem się dłu-
go, gdyż chciałem, aby ten, kto kiedyś nosił wy-
brane przeze mnie imię, był dla mnie wzorem 
chrześcijanina,

• świadek – jego wybór też nie był łatwy, rodzice 
podpowiadali, aby był to człowiek i chrześcijanin 
o nieposzlakowanej opinii, życiowy wzór, o (co 
wówczas było ważne) tej samej płci, co ja,

• otrzymanie sakramentu z rąk biskupa, co podnosi-
ło jego rangę. Jak wiemy nie wszystkie sakramen-
ty musi udzielać biskup, a ten tak. Biskup specjal-
nie przyjeżdża do wspólnoty parafialnej,

• nie pamiętam dokładnie, ale sama uroczystość 
udzielenia mi sakramentu odbyła się w niedzielę 
lub w sobotę, czyli w dzień wolny od pracy zawo-
dowej moich rodziców i krewnych.

Dlaczego o tym wszystkim piszę?

Tak było kiedyś przed laty, a jak jest dzisiaj. Mam 
takie wrażenie, że ten sakrament jest traktowany 
przez wszystkie uczestniczące w nim strony trochę 
po macoszemu, jako mniej ważny. Wg mnie świadczą 
o tym moje obserwacje.

1. Czy dziś wymaga się dużej wiedzy od kandydatów 
do bierzmowania? Słyszałem takie opinie, że nie 
wymagajmy za dużo, bo młodzież oraz ich rodzice 
zrezygnują z przyjęcia tego sakramentu i nie bę-
dzie miał, kto go przyjąć. Przecież oni mają tak wie-
le nauki. Jednak młodzież, która pilnie uczestniczy 
w spotkaniach przed bierzmowaniem i zdobywa 
potrzebną wiedzę, czuje się rozżalona, gdy ci, którzy 
tego nie robią i tak są na końcu dopuszczani. Spra-
wiedliwie ?

2. Kwestia samego podejścia kapłana przygotowują-
cego młodzież do tego sakramentu. Nieraz przed-
stawia sporo do życzenia. Znam opinie rodziców 
i dzieci (od razu uprzedzę, że nie z naszej parafii, 
tylko z kilku miejsc z Polski), w których przewija 
się jedno. Że nie można dedykować do tego zada-
nia kapłana wziętego z przymusu. Powinien mieć 
pewną charyzmę, a już na pewno odpowiednie po-
dejście do młodzieży. Tu nie mamy do czynienia 
z dziećmi pierwszokomunijnymi, które słuchają 
i robią tak, jak im się powie. Młodzież w tym wie-
ku, ma już swój system wartości, oceniania – być 
może jeszcze nie całkowicie ukształtowany, ale już 
znaczący by podjąć swoje decyzje, niekiedy mające 
skutki na długie lata. Dlatego odpowiednie podej-
ście kapłana, (ani nie na siłę, ani też nie „lajtowe”) 

męSki
punkt WiDzeniA

Wspólnota męska z Dębnik 

MccM?

Wspólnota męska przy kościele Św. Stanisława Kostki na 
Dębnikach zaprasza na cykliczne spotkania duchowe dla 
wszystkich mężczyzn (niezależnie od wieku), w ramach cy-
klu „Męski Czwarty Czwartek Miesiąca” (MCCM).

W każdy czwarty czwartek miesiąca (najbliższe 25 kwiet-
nia, 23 maja, 27 czerwca) rozpoczynamy o godz. 18:00 wie-
czorną Mszą świętą. Po niej krótka konferencja na wybra-
ny „męski” temat. Ostatnią częścią spotkania jest dyskusja 
z pytaniami do prowadzącego oraz dzieleniem się doświad-
czeniem własnego życia.

Spotkania MCCM mają na celu wzmocnienie duchowo-
ści mężczyzn, stworzenie męskiej płaszczyzny do wymiany 
doświadczeń na tematy wiary, życia, rodziny, pracy zawodo-
wej, itp. Konferencje wygłaszają mężczyźni – znani i niezna-
ni, kapłani, świeccy – fachowcy w danej dziedzinie, temacie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie wszyst-
kich mężczyzn, zarówno tych, którzy są wzorem dla innych, 
ale też i tych, którzy być może pogubili priorytety i stracili 
równowagę życiową.

Bracie, mężczyzno, poświęć raz w miesiącu około 100 mi-
nut, przyjdź – daj sobie szansę usłyszenia co inni mają do 
powiedzenia lub zabrania głosu na nurtujące problemy. Po-
czuj potrzebę takiego spotkania w męskim gronie i namów 
swojego przyjaciela, kolegę, kogoś z rodziny.

Łatwo zapamiętać – męskie czwarte czwartki miesiąca na 
Dębnikach.

Najbliższy termin spotkania – czwartek 25 kwietnia, a jego 
temat to: „Wiara w miejscu pracy – czy i jak mówić tam 
o Panu Bogu”.

Następne tematy: 
23 maja – „Męska modlitwa – czy istnieje i jaka powinna 
być”,
27 czerwca – „Wolność i uzależnienie – gdzie są granice”
W lipcu i sierpniu – wakacyjna przerwa

Zapraszamy wszystkich braci, mężczyzn do uczestnictwa.

Wspólnota męska z Dębnik 
n
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powoduje, że zarówno młodzież jak i dzieci chętniej 
i bardziej dojrzalej uczestniczą w przygotowaniach 
oraz przyjmują świadomie ten Sakrament. Nie 
z musu. 

 Sam na własne uszy usłyszałem od młodego czło-
wieka, który dopiero, co wyszedł z kościoła po przy-
jęciu sakramentu Bierzmowania, że nigdy już nie 
przyjdzie do tego kościoła. Miejmy nadzieję, że do 
innego przyjdzie, że nie obrazi się na Pana Boga. 
Radykalna opinia i postawa, prawda? Ale młodzież 
jest radykalna, może nie zawsze obiektywna, dla-
tego trzeba dużej roztropności w „prowadzeniu” jej 
przez ten (w pewnym sensie) trudny czas ich życia. 

3. Czy wybór imienia nie odbywa się obecnie bez 
większego zastanowienia? Czy młody człowiek wie, 
dlaczego przyjmuje takie imię? Kim był jego chrze-
ścijanin, który miał tak na imię?

4. Czy dawanie możliwości (podobno jest taka możli-
wość w niektórych parafiach), aby świadkiem była 
osoba płci przeciwnej powoduje, że młody człowiek 
weźmie z niej przykład? Jak chłopak może wziąć ży-
ciowy przykład z kobiety i na odwrót? Czy w ten 
sposób nie idziemy z prądem obecnych czasów i na-
rzucenia nam, że płeć nie ma znaczenia?

5. Z opinii, które słyszę od rodziców i młodzieży wydo-
bywa się smutna refleksja na temat tego ważnego 
sakramentu. Bo co można pomyśleć słysząc takie 
głosy, jak poniżej?

 „... dobrze, że już się skończyło, żeśmy to przeżyli”,
 „... a po co tyle tych spotkań, gdy młodzież ma 

sporo zajęć w szkole i poza nią (np. egzaminy 
gimnazjalne)”,

 „... a można było tego teraz nie robić, przecież jak 
będzie potrzebne przed ślubem, to zrobi się ten pa-
pierek w 3 godziny, a nie w 3 lata”,

6. Na takiej uroczystości powinna być cała rodzina 
kandydata. Aby podkreślić ważność tego sakramen-
tu. Bardzo często się zdarza, że uczestniczy w nich 
tylko świadek i oczywiście sam zainteresowany. 

A gdyby tak zaprosić jeszcze chrzestnych rodziców, 
czy oni nie powinni uczestniczyć w tym wydarze-
niu. Przecież zaprasza się ich na i Komunię świętą, 
czy na ślub. Tylko jak mają w nim uczestniczyć, gdy 
samą uroczystość organizuje się w trakcie tygo-
dnia, w tzw. dzień roboczy, gdy mogą mieć proble-
my z przyjechaniem z drugiego końca Polski oraz 
z powrotem do domu, a przecież nierzadko na drugi 
dzień trzeba iść do pracy.

7. i na koniec sprawa mniejszego kalibru. Jeśli ktoś 
będzie chciał kupić jakąś pamiątkę, prezent dla 
Bierzmowanego, to też napotka na problemy w tej 
materii. Na i Komunię Św. oraz ślub jest ogromny 
wybór dedykowanych na te okazje prezentów, na-
tomiast bierzmowanie potraktowane jest po maco-
szemu. Wybór nikły, nawet w sklepach z dewocjo-
naliami i w księgarniach katolickich. 

Pytań jest sporo, a powstały one po mojej obser-
wacji i wsłuchaniu się w głos młodzieży oraz rodzi-
ców, którzy ten Sakrament już „przyjęli”, w różnych 
regionach Polski. istnieje, więc pewien problem z tym 
sakramentem. Nie wiem jak go rozwiązać, ale wiem, 
że mędrcy naszego Kościoła, jak również poszczególni 
proboszczowie parafii, na których spoczywa obowią-
zek organizacji Bierzmowania, oraz rodzice kandyda-
tów, powinni sobie na nie wspólnie odpowiedzieć.

Wg mnie chyba gdzieś zagubiony został sens 
przyjęcia tego sakramentu. Czy została zachowana 
świadomość, że jest to sakrament dojrzałości chrze-
ścijańskiej? Nazywam go, bowiem taką maturą 
z chrześcijaństwa. Może powinna się ona odbywać 
w późniejszym wieku, np. gdy ma się co najmniej 17 
– 18 lat, dobrowolnie, bez przymusu, z pełną świado-
mością, po co się go przyjmuje. 

Wspólnota chrześcijańska nie powinna się bać, że 
będzie mała ilość chętnych, aby przyjąć Bierzmowa-
nie. Niech tak będzie, ale niech przyjmą go Ci, którzy 
będą świadomi swojej decyzji oraz jej konsekwencji.

Bierzmowanie – czy to poważny sakrament? Jeśli 
jest on święty (a tak jest), to nie powinniśmy mieć żad-
nych wątpliwości, jaka jest odpowiedź na to pytanie.
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Marcin Pietrzyk

Niedziela Miłosierdzia Bożego

(...) Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weź-
cie w posiadanie królestwo przygotowane wam 
od założenia świata! Bo byłem głodny, a dali-
ście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi 
pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem cho-
ry, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, 
a przyszliście do Mnie (...) 

Mt 25, 31-46

W tym roku Niedzielę Miłosierdzia Bożego obcho-
dzimy 28 kwietnia. Jezus Chrystus już w objawieniu 
powszechnym, utrwalonym dla kolejnych pokoleń 
w Piśmie Świętym, przybliżył tajemnice swojego kró-
lestwa. Stwierdził wprost, że tylko miłosierni miło-
sierdzia dostąpią. Obecnie obowiązki chrześcijanina 
wymieniane są też w Katechizmie Kościoła Katolic-
kiego oraz w katechizmach innych wyznań chrześci-
jańskich. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 
Vi, artykuł Vii rozdział ii pisze, że „uczynkami miło-
sierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy 
z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała 
i duszy” (KKK 2447). uczynki miłosierdzia względem 
duszy to: grzeszących upominać, nieumiejętnych 
pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych po-
cieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie da-
rować, modlić się za żywych i umarłych. Zaś uczyn-
ki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, 
spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych 
w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawie-
dzać i umarłych pogrzebać.

Z początkiem jednak straszliwego pod względem 
wojen i fałszywych ideologii wieku XX doszło do pry-
watnych objawień mistycznych św. faustyny Kowal-
skiej ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia. Czczenia Miłosierdzia Bożego jako remedium 
na grzechy, cierpienie i wszelką ludzką nędzę, a także 
ustanowienia Jego święta żądał sam Jezus Chrystus 
i dał obietnice związane z tym nabożeństwem. 

Pierwsze zabiegi o ustanowienie kultu Miłosier-
dzia Bożego w Kościele katolickim podjął ks. Michał 
Sopoćko, spowiednik i powiernik św. faustyny Ko-
walskiej, propagując go od 1937 roku w kościołach 
wileńskich. W 1940 roku w kazaniu pasyjnym ks. 
Sopoćko po raz pierwszy wyjawił powiązanie kultu 
z osobą s. faustyny. 

Podczas ii wojny światowej kult Miłosierdzia Bo-
żego wyszedł poza granice Polski i został rozpropago-
wany w wielu krajach przez rozproszonych po świe-
cie Polaków, zwłaszcza żołnierzy armii gen. Andersa. 
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą nie-
dzielę po Wielkanocy, czyli ii Niedzielę Wielkanoc-
ną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. 
Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw kard. 
franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej 
(1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich 
diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Świę-
ty Jan Paweł ii w 1995 roku wprowadził to święto dla 
wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Sio-
stry faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież Polak 
ogłosił to święto dla całego Kościoła.

inspiracją dla ustanowienia tego święta było pra-
gnienie Jezusa, które przekazała Siostra faustyna 
spisane w swoim Dzienniczku. Pan Jezus powiedział 
do niej: – Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wiel-
kanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, 
aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronie-
niem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności mi-
łosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, 
które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która 
dusza przystąpi wtedy do spowiedzi i Komunii świę-
tej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. 

Przygotowaniem do tego święta jest nowenna po-
legająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od 
Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. 
W tej nowennie – obiecał Pan Jezus – udzielę duszom 
wszelkich łask (Dz. 796). Rozpowszechniona jest także 



21

nowenna do Miłosierdzia Bożego zapisana w „Dzien-
niczku” św. Siostry faustyny, w której każdego dnia 
przyprowadzamy do Boga inną grupę dusz. Tę no-
wennę można odmawiać z pobożności, ale nie można 
na niej poprzestać, ponieważ Pan Jezus pragnie, aby 
święto poprzedzała nowenna z Koronki do Miłosier-
dzia Bożego. O dniu święta przypomina także słynny 
sporządzony na prośbę Jezusa obraz Jezu ufam Tobie, 
pomocny w przeżywaniu i kontemplacji. W Dzien-
niczku czytamy dalej: – Kapłani mają mówić kazania 
o miłosierdziu Bożym i budzić ufność w duszach. 
Wierni winni ten dzień przeżywać z czystym sercem, 
w duchu tego nabożeństwa, a więc w postawie ufno-
ści wobec Pana Boga i miłosierdzia względem bliź-
nich. Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem 
Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mo-
jego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego 
święta i przez cześć tego obrazu (Dz. 742).

Jak wiemy wielkim czcicielem Miłosierdzia Bo-
żego był św. Jan Paweł ii. Miłosierdzie nie jest bo-
wiem tylko przymiotem Boga. Bóg jest po prostu 
Miłosierdziem, Bóg jest Miłością. Objawienie pry-
watne nie jest jakimś szczególnym novum w tym 
względzie, a jedynie ważnym przypomnieniem na 
dane czasy. 

innym krakowskim świętym, poza świętą fau-
styną, do którego Jan Paweł ii miał nabożeństwo 
był Adam Chmielowski, czyli św. Brat Albert. Wal-
cząc w powstaniu styczniowym został ciężko ranny. 
Wkrótce namalował on jako malarz, równie ważny 
obraz – cierpiącego przez ludzi Jezusa – zatytułowany 
„Ecce Homo”. Od namalowania tego obrazu zaczęła 
się przemiana tego świętego. Był solidnym prakty-
kiem. Postąpił bowiem radykalnie. Został opiekunem 
ludzi ubogich i bezdomnych, lecz aby nie był podej-
rzany jedynie o zwykłą litość i jakieś samousprawie-
dliwianie na podstawie drobnych uczynków, oka-
zywał prawdziwą miłość pomagającą odzyskać tym 
ludziom godność. Sam stał się dobrowolnie jako za-
konnik ubogim, czyli jednym z nich. Czerpał wzór od 
Miłosiernego Chrystusa.

Rozważając Boże Miłosierdzie wspomnijmy na 
zakończenie jeszcze pewną wymowną symbolikę. 
Otóż w 2005 roku, 2 kwietnia, o godz. 21.37, po od-
prawieniu i Mszy ze Święta Bożego Miłosierdzia (ii 
Niedzieli Wielkanocnej) w swoich prywatnych apar-
tamentach zmarł papież Jan Paweł ii – Karol Wojtyła. 
W Święto Miłosierdzia Bożego w 2011 roku, w dniu 
1 maja, Jan Paweł ii został ogłoszony błogosławio-
nym, zaś w Święto Miłosierdzia Bożego w dniu 27 

kwietnia 2014 r. Jan Paweł ii został kanonizowany 
razem z papieżem Janem XXiii. 

Dla osób pragnących zgłębić zagadnienie polecam 
monografię stanowiącą pracę zbiorową nawiązującą 
do tematu Xi edycji Dni Jana Pawła ii pt. „Odsłony 
miłosierdzia”, a wydaną nakładem uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła ii w Krakowie w 2017 r. Książka 
ta, pod redakcją Zofii Zarębianki i Katarzyny Dybeł 
była mi pomocna przy pisaniu artykułu. Autorem 
znaku graficznego na okładce książki jest nasz para-
fianin prof. ASP Wojciech Regulski.
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Grzegorz Cisowski

Jak to było z malowaniem
szlaku Jana Pawła ii w Tatrach

Działo się to w 1983 roku w dolinie Chochołowskiej 
w Tatrach, w czasie drugiej pielgrzymki do ojczyzny 
papieża Jana Pawła ii, która trwała od 16 do 23 czerw-
ca 1983 r. 

Papież już wcześniej wielokrotnie wspominał 
o pragnieniu zobaczenia Tatr i choć krótkiej wyciecz-
ki po ukochanych górach. Planowane było również 
spotkanie z Lechem Wałęsą. W warunkach stanu wo-
jennego, obowiązującego od 13 grudnia 1981 r., spra-
wa ta wymagała zachowania dyskrecji, a przebieg 
całej pielgrzymki był pod kontrolą służb SB i Milicji. 

23 czerwca 1983 śmigłowiec z Papieżem i Jego 
zaproszonymi gośćmi przeleciał nad Tatrami i wylą-
dował na Siwej Polanie, niedaleko drogi do Doliny 
Chochołowskiej. Papież udał się do schroniska w Do-
linie Chochołowskiej na spotkanie z Lechem Wałęsą 
– „osobą prywatną”, jak oznajmiały oficjalne służby. 
Po spotkaniu Papież zapragnął udać się na spacer. Tu 
dodaję opis uczestników tego spaceru:

Papieżowi musiały się przypomnieć te wypra-
wy, gdy w 1983 r. znów pojawił się w Dolinie 

Chochołowskiej. Po spotkaniu z Wałęsą założył 
buty turystyczne i z niewielką grupą polskich 
księży, wśród których byli papieski sekretarz ks. 
Stanisław Dziwisz, kard. Franciszek Machar-
ski, ks. Stanisław Nagy, ks. Adam Kubiś i ks. 
Bronisław Fidelus, ruszył na szlak. Ochrona 
szła w oddaleniu, by nie przeszkadzać. Przygo-
towano dwa warianty trasy: na Grzesia i Rakoń 
przez Długi Upłaz do Wyżnej Chochołowskiej 
i z powrotem oraz drugi, krótszy, do Doliny 
Jarząbczej, który ostatecznie ze względu na 
ograniczenia czasowe został wybrany. Pierw-
sze słowa papieża na szlaku podobno brzmia-
ły: – Tu mogę iść po prawdziwej górskiej drodze 
z kamieniami. W Castel Gandolfo są także takie 
ścieżki, ale wszystkie wytapetowane.

Kard. Nagy wspominał:

Wyraźną przyjemność sprawia mu stąpanie po 
normalnej górskiej dróżce, raduje go ta soczy-
sta zieleń tatrzańskich lasów, upaja ta niemal 

Zbigniew Czyżewicz na 
Zadnim Kościelcu, w tle 

Zawratowa, Niebieska 
i Gąsienicowa Turnia,

1957 r. 
Fot. arch. autora



22 23

dotykalna cisza górskiej doliny. (…) Krzyżują 
się ciche, ale pogodne uwagi między uczestni-
kami; wszyscy wiedzą jedno: to ma być Jego 
wypoczynek, radosne Jego spotkanie z ukocha-
nymi górami. (…) W pewnym jednak momen-
cie Ojciec Święty zostaje na przedzie sam. Szło 
o to, by dawnej tradycji stało się zadość. Żeby 
Ojciec Święty, jak za tamtych lat, został z gó-
rami zupełnie sam. Niemal natychmiast w tym 
samotnym marszu pojawił się w Jego ręce ró-
żaniec z drewnianych ziarenek nanizanych na 
brązowy sznurek, fatimski różaniec. Pochylony 
nieco przy podchodzeniu pod stromy garb zale-
sionego holwegu, w charakterystyczny sposób 
z nieco skrzywioną na prawą stronę głową, co 
stanowiło niechybny znak głębokiego zamyśle-
nia, machał tym swoim różańcem, nie zwalnia-
jąc kroku.
Po godzinie marszu był odpoczynek nad poto-
kiem – z kanapkami, herbatą z termosu i jabł-
kami – i nostalgiczne westchnienie: – Żeby tak 
można było zostać choć kilka dni…

W tym czasie w Tatrach przebywał Zbigniew Czy-
żewicz, (mój wujek i ojciec chrzestny), który od kilku 
lat systematycznie przyjeżdżał w czasie swego urlopu 
w Tatry dla organizowania Straży Ochrony Przyrody. 

W roku 1983 Zbigniew Czyżewicz zorganizował pierw-
szą ogólnopolską letnią akcję SOP w Tatrach. Wiado-
mości o pobycie i wycieczce Papieża, które rozeszły 
się szerokim echem zaowocowały u wujka pomysłem, 
by wydarzenie to upamiętnić specjalną trasą tury-
styczną. Całe przedsięwzięcie musiało być przepro-
wadzone w tajemnicy zarówno przed zarządem Parku 
Tatrzańskiego jak i milicji i służb uB, aby nie narażać 
ludzi na inwigilację i represje. Szczególnie nie infor-
mował swoich podopiecznych i realizatorów progra-
mu Straży Ochrony Przyrody1, bo sprawa rozniosła by 
się, a wtedy o wpadkę nie trudno.

W dziedzinie konspiracji, organizacji tajnych 
działań i umiejętności ich realizacji miał Zbigniew 
Czyżewicz wielkie doświadczenie zdobyte w czasie 
uczestnictwa w oddziałach Armii Krajowej i ich wal-
kach podczas okupacji 1939–1945, w czasie pobytu 
w obozie w Ałczewsku (gdzie został wywieziony przez 
NKWD w 1945 r.), a potem w pracy w warunkach Pol-
ski Ludowej.

Postanowił działać samodzielnie, w pełnej tajem-
nicy. Wykorzystał sytuację, że przebywa na terenie 
Tatr i miał pełne zabezpieczenie dostaw żywności na 
pobyt w górach bez konieczności schodzenia do Zako-
panego dla uzupełnienia prowiantu. Zorganizował so-
bie dostawę wcześniej przygotowanych paczek z pro-
wiantem wysyłanych pocztą z Bielin k. Warszawy, 

gdzie mieszkał i pracował w Stacji Hodowli Ziemnia-
ka. Paczki w ustalonych terminach były wysyłane 
pocztą do Zakopanego, skąd zaprzyjaźniony kierowca 
autobusu przywoził je pod umówiony wcześniej ad-
res, a stąd już łatwo było ja odebrać. W czasach, gdy 
nie istniały telefony komórkowe, telefon był trudno 
dostępny, a rozmowy telefoniczne kontrolowane – 
rozwiązanie to wymagało wielu wysiłków. Pozostała 
najważniejsza sprawa: jak upamiętnić pobyt i wy-
cieczkę Papieża i jak to wykonać. Budowanie tablicy 
nie było możliwe, poza tym łatwo ją byłoby usunąć. 
Trzeba było wymyślić taki sposób, by usunięcie in-
formacji było bardzo utrudnione lub niemożliwe. Tu 
przyszedł pomysł, by oznaczyć cały szlak wycieczki 
Papieża od schroniska do miejsca w którym się zatrzy-
mał, odpoczywał, modlił się i skąd zawrócił.. Wymy-
ślił szlak w kolorze flagi watykańskiej żółto – białej. 
Aby być w zgodzie z przyjętym znakowaniem szlaków 
turystycznych w Parku Tatrzańskim, szlak powinien 
składać się z trzech poziomych pasów: biały-żółty-bia-
ły, położonych jeden nad drugim. Realizacja takiego 
oznakowania wymagała znalezienia odpowiedniego, 
dobrze widocznego miejsca na umieszczenie znaku 
na skale lub drzewie, przygotowania podłożą przez 
oczyszczenie kamienia z mchów, wygładzenia kory 
itp., oraz przygotowania podłoża do malowania far-
bami. To była praca przekraczająca możliwości wyko-
nania przez jednego człowieka (miał wtedy ponad 68 
lat) w krótkim czasie i tak, by nie była zauważona w 
czasie realizacji.

Stąd pomysł, by wykorzystać istniejące znaki czer-
wonego szlaku w Dolinie Jarząbczej. Znaki te były 
w dobrym stanie, fachowo malowane z dobrze przy-
gotowanym podłożem, często szerszym niż namalo-
wany znak. Były w układzie poziomych pasów: bia-
ły–czerwony–biały, postanowił więc domalować nad 
pasem białym pas żółty i biały zgodnie z kolorami 
flagi watykańskiej2 Pozostała sprawa zdobycia farb i 
pędzli.

Zawiadomił żonę, by do paczki z następną do-
stawą prowiantu dopakować kilka puszek farby 

żółtej, białej i pędzle, całość jak najszybciej wysłać do 
Zakopanego.

Zakwaterował się w schronisku w Dolinie Cho-
chołowskiej i po otrzymaniu przesyłki z farbami 
i pędzlami przystąpił do realizacji swego projektu. 
Organizacyjnie postanowił zacząć malowanie nie od 
początku szlaku, lecz od punktu końcowego3. Były już 
tam kwiaty, lampiony ze świecami, krzyże, różańce, 
proporczyki itp. pozostawione przez turystów i piel-
grzymów wędrujących trasą Papieża. uzasadnione to 
było tym, że nowo malowany szlak od wyjścia w Do-
linę Jarząbczą zwracał by większą uwagę. Wstawał 
przed świtem i szybkim marszem wędrował na koniec 
szlaku do ostatniego żółtego znaku i malował kolej-
ne w kierunku do doliny Chochołowskiej. Prawdo-
podobnie ktoś mu pomagał, żona grażyna lub może 
ktoś z pracowników instytutu Hodowli Ziemniaka, 
lecz nie znam bliższych danych w tej sprawie. Mu-
siał mieć przecież jakąś obstawę, by uniknąć spotkań 
z przechodzącymi ludźmi. udało mu się skończyć 
pracę przed terminem zakończenia urlopu. Wyje-
chał spiesznie po namalowaniu ostatniego znaku na 
skrzyżowaniu drogi do schroniska i szlaku czerwone-
go na Trzydniowiański Wierch przez dolinę Jarząbczą.

W następnych latach domalowano profesjonalnie 
żółte znaki Szlaku Papieskiego wg ustalonego w Par-
ku Tatrzańskim wzoru poniżej znaków czerwonych, 
które oglądamy dziś wędrując śladami św. Jana Paw-
ła ii.

Wracając do Warszawy wujek Zbyszek zatrzymał 
się u nas w domu w Krakowie i opowiedział nam tę 
historię malowania Szlaku Papieskiego. Byliśmy za-
chwyceni tym pomysłem i pełni uznania dla jego re-
alizacji. Nie chwaliliśmy się tą wiedzą w tym czasie, 
również wujek nie rozpowiadał tej historii, a teraz 
dzięki zainteresowaniu Wicka Cieślewicza i na jego 
prośbę przekazuję te informacje wraz ze zgodą Rodzi-
ny na ich publikacje. Załączam zdjęcia.

grzegorz Cisowski
Mackowa Perć nr 1 (33) 2017

n

Grażyna i Zbigniew Czyżewiczowie na Żabim Niżnym. 1961 r. Fot. arch. autora

1 Straż Ochrony Przyrody w Tatrach. W roku 1924 została powołana Ochotnicza Straż Górska, a Straż Ochrony Przyrody powołano 
w roku 1957 i działa do dziś. W Tatrach SOP działa praktycznie od chwili powstania. Przez wiele lat działalność prowadzili przede 
wszystkim zakopiańscy przewodnicy tatrzańscy, będący jednocześnie strażnikami SOP, wśród nich Stanisław Stoch i Jerzy Ma-
ciata oraz strażnicy Krakowskiej Studenckiej Grupy Rejonowej SOP, której założycielem był Janusz Kondyjowski. (Wikipedia).

2 Na zamieszczonym na portalu YouTube filmie z 2011 r. Dolina Chochołowska – Szlak Papieski widać znak czerwony z domalo-
waną u góry miniaturą flagi watykańskiej żółto-białą (sekwencja 0:10/4:26), jest to ślad znaku malowanego przez Zbigniewa 
Czyżowicza zachowanego po 28 latach.

3 Istnieje wersja, że Zbigniew Czyżewicz nie wiedział, w który miejscu Papież się zatrzymał na rozmowę z L. Wałęsą. Doprowadził 
więc szlak do polany z pięknym widokiem na góry. Ktoś to później poprawił i doprowadził szlak do właściwego miejsca.
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Adhortacja do młodych Christus vivit  
– Chrystus żyje, żyj razem z nim

Chrystus żyje! On jest naszą nadzieją, najpiękniejszą 
młodością tego świata. Wszystko, czego się dotknie, 
staje się nowe, młode. Tak więc pierwsze słowa, które 
pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan 
brzmią: On żyje i chce, abyś żył! On jest z tobą i ni-
gdy cię nie opuszcza, niezależnie od tego, jak bardzo 
byś się oddalił. To pierwsze słowa adhortacji Papież 
franciszka zatytułowanej Christus vivit, będącej po-
kłosiem Synodu Biskupów poświęconego ludziom 
młodym. Jak pisze, kieruje ją przede wszystkim do 
młodych chrześcijan, ale także do całego Ludu Boże-
go. Sam Jezus też przeżywał swoją młodość w rodzinie 
i w relacji ze swoimi rówieśnikami, nie izolował się od 
nich. W tym kontekście Papież zaznaczył, że Kościół 
w swej istocie również jest młody. „Prośmy Pana, aby 
uwolnił Kościół od tych, którzy chcą go postarzyć, 
zakotwiczyć w przeszłości, zatrzymać, unieruchomić 
– pisze w adhortacji franciszek. – Prośmy go też, aby 
uwolnił go od innej pokusy: uwierzenia, że jest mło-
dy, bo godzi się na wszystko, co oferuje mu świat, wie-
rząc, że w ten sposób się odnawia, ponieważ ukrywa 
swoje orędzie i wtapia się w otoczenie. Nie. [Kościół] 
Jest młody, kiedy jest sobą, gdy otrzymuje coraz to 
nowe siły płynące ze słowa Bożego, z Eucharystii, 
z obecności Chrystusa każdego dnia. Jest młody, kie-
dy potrafi powracać do swojego źródła”.

W dalszej części dokumentu Papież wskazał, że 
młodzi są nie tylko przyszłością, ale także teraźniej-
szością Kościoła i świata, wnoszą swój wkład w jego 
ubogacenie. ich serce musi być uważane za „ziemię 
świętą”, które niesie ziarna życia Bożego. Dlatego 
nie wolno generalizować i zapominać o tak wielu 
różnych kontekstach, w których żyją ludzie młodzi. 
Wspomniał tutaj o tych, którzy żyją w atmosferze 
wojny, są wykorzystywani i stają się ofiarami po-
rwań, zorganizowanej przestępczości, czy handlu 
ludźmi. inni są poddawani ideologicznym naciskom 
i są używani jako „mięso armatnie”, aby niszczyć, wy-
śmiewać innych. „W wielu krajach ubogich pomoc 
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finansowa niektórych krajów bogatszych lub pew-
nych organizacji międzynarodowych jest zwykle 
związana z akceptacją zachodnich propozycji doty-
czących seksualności, małżeństwa, życia lub sprawie-
dliwości społecznej – przypomniał Ojciec Święty. – Ta 
ideologiczna kolonizacja wyrządza szkodę szczegól-
nie ludziom młodym”. Odniósł się także do niebezpie-
czeństw płynących ze świata wirtualnego, który nie-
sie ze sobą niejednokrotnie samotność, manipulację, 
wykorzystywanie i przemoc.

Na tle tak zarysowanego obrazu życia ludzi mło-
dych franciszek wskazał na trzy wielkie prawdy, tak 
ważne w ich życiu: „Bóg cię kocha”, „Chrystus cię zba-
wia” i wreszcie „On żyje”. Ta prawda jest tym ważniej-
sza, im bardziej ulegamy pokusie, że Jezus jest tylko 
dobrym przykładem z przeszłości, wspomnieniem. 
A On żyje i to jest gwarancją, że dobro może się stać 
naszą życiową drogą. Dlatego trzeba podjąć ryzyko 
i pójść z Nim ku lepszemu jutru. „Nie rezygnujcie 
z tego, co najlepsze w waszej młodości, nie patrzcie na 
życie z balkonu – apeluje w liście do młodych Papież. 
– Nie mylcie szczęścia z kanapą i nie spędzajcie całe-
go życia przed ekranem. Nie stawajcie się też smut-
nym widowiskiem porzuconego pojazdu. Nie bądźcie 
zaparkowanymi autami, ale raczej pozwólcie, by roz-
kwitły wasze marzenia i podejmujcie decyzje. Ryzy-
kujcie, nawet jeśli popełnicie błędy. Nie żyjcie, byle 
przeżyć z duszą znieczuloną, i nie patrzcie na świat 
tak, jak byście byli turystami. Róbcie raban!”. 

W adhortacji Christus vivit franciszek podjął tak-
że temat relacji młodych ze starszymi, a więc kwe-
stię zakorzenienia w przeszłości. Zachęcił młodych, 
aby od starszych nabierali doświadczenia. „Światu 
nigdy nie służyło, ani nie będzie służyło, zerwanie 
więzi między pokoleniami – przestrzega franciszek. 
franciszek kończy list skierowany do młodych po-
ruszając dwa tematy: powołania i służącego mu ro-
zeznawania. Przypomniał, że Bóg ma wspaniały plan 
względem każdego człowieka. Ale aby go zrealizować, 
nie można siedzieć bezczynnie, lecz trzeba rozwijać 
wszystko, kim się jest. Naturalnymi środowiskami do 
zrealizowania tego zadania jest rodzina, pomimo jej 

częstych słabości i niedociągnięć oraz praca, której 
niejednokrotnie brak. i nawet jeżeli podejmuję się 
nie tę, którą się by się chciało, to jednak nie wolno 
tracić nadziei i marzeń.

Na zakończenie adhortacji Papież zwraca się do 
młodych z życzeniem. „Drodzy młodzi, będę szczęśli-
wy, widząc, że biegniecie szybciej niż ci wolni i lękli-
wi. Biegnijcie «pociągani przez to Oblicze, tak bardzo 
umiłowane, które adorujemy w świętej Eucharystii 
i rozpoznajemy w ciele cierpiącego brata. Niech was 
ponagla Duch Święty do tego biegu naprzód. Kościół 
potrzebuje waszego zapału, waszych intuicji, waszej 
wiary. Potrzebujemy tego! A kiedy dojdziecie tam, 
gdzie my jeszcze nie dotarliśmy, miejcie cierpliwość, 
żeby na nas zaczekać»”.

Za WWW.franciszkańska3
opr. Teresa

* * *
Jan Paweł ii zapisał się nazawsze

– Jan Paweł ii zapisał się na zawsze w historię świata, 
Kościoła, naszej Ojczyzny i Krakowa. Często mówił, że 
zrodził go kościół krakowski i kultura polska. Był to 
jeden z powodów jego szczególnego związania z Pol-
ską. Wiele zrobił – wyprowadził nas z okresu komu-
nistycznego do wolności. Jest patronem naszej wol-
ności! W rozmowie z dziennikarzami w 14. Rocznicę 
śmierci św. Jana Pawła ii Jego osobisty sekretarz 
kardynał Stanisław Dziwisz opowiada o ostatnich 
chwilach życia papieża, aktualności jego dziedzictwa 
i reakcji na zło, które zawsze potępiał.

W homilii, użył ks. Kardynał określeń, że dzisiaj pró-
buje się podważyć moralny autorytet papieża i zarzu-
ca mu się, że ukrywał zło w Kościele.

– To są kłamstwa, brak zrozumienia jego działalności 
i niewiedza. Jan Paweł ii nie tolerował zła w Ko-
ściele. Był człowiekiem przejrzystym, świętym, 
a święci nie tolerują zła, mając swoje drogi i środ-
ki, aby naprawić zło, które towarzyszy człowieko-
wi i historii. głoszone dziś hasło „Zero tolerancji” 
jest jego wezwaniem, które wprowadzał w życie 
jeszcze przed 2000 rokiem. Chciałbym wyraźnie 

podkreślić, że Jan Paweł ii nie tolerował pedofilii. 
Kochał dzieci. Pamiętam wydarzenie z San franci-
sco, podczas którego Ojciec Święty spotkał się z ro-
dzicami i ich dzieckiem, chorymi na AiDS. Wszyscy 
utrzymywali dystans, a papież wziął to dziecko na 
ręce, pocałował i pobłogosławił. To przykład miło-
ści. Jeśli ktoś mówi, że papież tolerował pedofilskie 
zachowania w Kościele, to krzywdzi pamięć o nim. 
Nie powtarzajcie kłamstw, nawróćcie się!

Czy papież miał wiedzę o tym, co się dzieje?

– Jeśli tylko wiedział, że gdzieś dzieje się zło i krzyw-
da, interweniował. Nie był wszystkowiedzący, ale 
kiedy spotykał się ze złem reagował natychmiast 
i bezpośrednio.

Jak ksiądz Kardynał wspomina dzień 2 kwietnia, 14 
lat temu?

– To był niesamowity dzień. Papież miał całkowi-
tą świadomość. Pan Bóg obdarzył go pamięcią aż 
do końca. Przed południem przychodzili do niego 
współpracownicy, aby się z nim pożegnać. Każde-
mu podał rękę, podziękował za współpracę. Miał 
problemy z mową, ale do końca starał się mówić. 
Największym wzruszeniem było dla mnie to, w jaki 
sposób przychodzili do niego prości ludzi, np. ci, 
którzy sprzątają w Watykanie, aby się z nim po-
żegnać. Przychodzili jak do ojca. Po południu, Jan 
Paweł ii chciał się skupić. Miał pełną świadomość, 
gdzie idzie. Nie widzieliśmy w nim lęku, przeciwnie 
– jego spokój udzielał się również nam. Prosił, aby 
czytać mu Pismo Święte, które studiował całe swo-
je kapłańskie życie, modląc się nim. Ksiądz profesor 
Styczeń czytał mu dziewięć rozdziałów Ewangelii 
św. Jana o miłości. Wieczorem było widać, że zbliża 
się chwila jego odejścia. Była to już wigilia Niedzie-
li Bożego Miłosierdzia. Koncelebrowaliśmy w Jego 
obecności Mszę św. Kardynał Jaworski udzielił mu 
ostatniego namaszczenia. Jan Paweł ii odszedł 
z wielkim spokojem. Trzymaliśmy go za rękę. Kiedy 
na monitorze zobaczyliśmy, że serce przestało bić, 
zaśpiewaliśmy hymn dziękczynienia „Te Deum lau-
damus” za to, co zrobił, co zostawił i czym do dziś 
żyjemy.
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Metropolita przypomniał dalej, że Sobór Waty-
kański ii mówi, że Eucharystia jest źródłem i szczy-
tem chrześcijańskiego życia i w związku z tym poja-
wia się pytanie jak do tego szczytu przygotowujemy 
się przez cały tydzień.

– To jest pytanie o to, jak wygląda moja codzienna 
modlitwa, zwłaszcza ta rano i wieczorem, jak wygląda 
to, że staram się w ciągu całego tygodnia podążać za 
inspiracjami Ducha Świętego, jakie jest we mnie pra-
gnienie, żeby móc spotkać się właśnie w takim wy-
miarze z Panem Jezusem a jednocześnie z Kościołem.

Metropolita pochwalił praktykę uczenia najmłod-
szych chodzenia w niedzielę do kościoła. Jednocześnie 
przypomniał, że w czasach komuny przed południem 
w niedzielę emitowany był „Teleranek” właśnie po to 
żeby dzieci na Eucharystię iść nie chciały.

Podkreślił jednocześnie, że dziś problem odcho-
dzenia od niedzielnej Mszy św. jest złożony szczegól-
nie w przypadku młodzieży, która coraz częściej chce 
przeżywać niedzielę wyłącznie jako dzień wolny.

– Tymczasem niedziela jest Dniem Pańskim, w któ-
rym przeżywamy całą tajemnicę Trójcy Świętej, która 
nam się objawia i która z nami jest. Najpierw wielbi-
my Boga, Stwórcę całego świata. Dalej jest to Dzień 
Pański Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo wspomi-
namy Jego zwycięstwo nad grzechem, piekłem i sza-
tanem poprzez zmartwychwstanie i na koniec jest to 
dzień Ducha Świętego, bo 50 dni po zmartwychwsta-
niu Duch Święty zstąpił na Apostołów i Matkę Naj-
świętszą w Wieczerniku i tak rozpoczęły się widzialne 
dzieje Kościoła. Jest to zatem dla nas dzień święty.

Arcybiskup mocno zaznaczył, że właśnie dlatego 
cały program wychowawczy musi iść w kierunku po-
kazania i uświadomienia czym jest niedziela w rozu-
mieniu Kościoła.

Po katechezie przyszedł czas na pytania nadesła-
ne drogą elektroniczną. Pierwsze z nich brzmiało:

Co zrobić gdy podczas I Komunii Św. dziecko 
dostaje komórkę, gry komputerowe i stają się 
one jego bożkiem?
Metropolita podkreślił, że to bardzo smutne, iż 

w tym dniu rzeczy stają się najważniejsze, a spotka-
nie z Panem Jezusem schodzi na dalszy plan i jest 
właściwie nieistotne. Zaznaczył, że sam obserwował 

przypadki, kiedy krewni dziecka w ogóle w uroczy-
stości nie uczestniczyli tylko palili papierosy w samo-
chodzie obok kościoła.

– Wtedy od samego początku ze strony dzieci, ale 
szczególnie dorosłych mamy do czynienia z antyświa-
dectwem i zaprzeczeniem tego wszystkiego o czym 
przed chwilą mówiliśmy. Nie ma tu miejsca na spo-
tkanie z Panem Jezusem, nie ma miejsca na doświad-
czenie wspólnoty Kościoła, który się modli w radości, 
że oto Pan Jezus do kolejnej grupy dzieci przychodzi 
pod postacią Eucharystii. Jest wszystko inne, tylko 
nie to co najważniejsze. Metropolita podkreślił, że 
jest to wielkie wyzwanie duszpasterskie, by dzieci 
i ich rodzice nie patrzyli na i Komunię Św. jak na im-
prezę ale głębokie spotkanie z Panem Jezusem.

Kolejne pytanie zadał rodzic 17-latka, który 
przestał chodzić do kościoła i na religię, a na 
próby rozmowy odpowiada, że wiara jest jego 
osobistą sprawą. Rodzic pyta – co robić? – pod-
kreślając, że tworzą katolicką, praktykującą 
rodzinę.

Metropolita wskazał, że chłopak w jakiejś mierze 
ma rację – wiara to jest jego sprawą osobistą, bo to on 
swoim życiem ma odpowiadać na miłość Pana Boga.

– Ale jednocześnie wiara to nie jest coś, co doty-
czy tylko mnie i Pana Boga, ale to jest coś co dotyczy 
wspólnoty Kościoła.

Arcybiskup radził, że można spróbować zadać mu 
pytanie dlaczego tak się stało, czy to tylko przejaw 
młodzieńczego buntu czy wyraz jasnej sprecyzowanej 
decyzji, a może wpływ środowiska.

Podkreślił, że to wszystko wymaga rozmowy, któ-
rą niekoniecznie muszą przeprowadzać rodzice, ale 
poszukiwanie i znalezienie przyczyn jest konieczne, 
by móc myśleć o rozwiązaniu problemu.

Kolejne pytanie wpłynęło od rodziców dorasta-
jących dzieci, które przestały uczęszczać z nimi 
do kościoła – jak na to reagować?

Arcybiskup zaznaczył, że przede wszystkim nie 
można ich przymusić.

– Wszystko to co związane jest z życiem religijnym 
człowieka ma jeden fundament: wolność. Możemy 
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Kardynał Ryłko mówił ostatnio, że czasy Jana Pawła 
II dopiero nadchodzą.

– Już teraz to widzimy, zwłaszcza jak pojawiają się 
problemy w Kościele czy nawet w polityce. Zagląda 
się wtedy do nauczania Jana Pawła ii, do jego do-
kumentów, przemówień, homilii. Jego przemówie-
nia są nadal aktualne i ponadczasowe. Zaglądnijcie 
do pism Jana Pawła ii!

za WWW.diecezja.pl
opr. Teresa 

* * *
W tym jest całe chrześcijańskie życie

Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej pod-
kreślił, że warto się gruntownie przygotować, by 
dobrze przeżyć trzy najważniejsze dni całego roku 
kościelnego. 

Do wczytania się w znaczenie i głębię znaków, 
jakie niebawem zaoferuje liturgia Triduum Paschal-
nego, zachęcił bp Piotr greger. Biskup pomocniczy 
diecezji bielsko-żywieckiej podkreślił, że warto się 
gruntownie przygotować, by dobrze przeżyć trzy 
najważniejsze dni całego roku kościelnego.„To jest 
piękna liturgia, bogata w znaki, niecodzienna. Jak 
wejdziemy w głębię tych znaków, to może nas zafa-
scynować. Jest w tym pewna pasja. Jeśli będziemy te 
znaki odpowiednio rozumieli, odpowiednio interpre-
towali, to obiecuję, że nie będziemy się na tej liturgii 
nudzili, chociaż ona trwa długo” – podkreślił, wskazu-
jąc, że Triduum Paschalne jest szczytem liturgii. „W 
tym jest całe chrześcijańskie życie. i dlatego tak dłu-
go się do tej liturgii przygotowujemy prze cały Wielki 
Post. Zostały nam 2 tygodnie” – przypomniał biskup, 
objaśniając znaczenie poszczególnych elementów li-
turgii składających się na Triduum Paschalne. Zda-
niem biskupa, uczestnictwo w nabożeństwach Tri-
duum Paschalnego powinno być świadome i warto 
nie ograniczać swego czasu dla Boga, lecz skorzystać 
z okazji i dać się wciągnąć w pełną znaczeń liturgię.

za WWW.opoka.pl
opr. Teresa

* * *

Co robić gdy dziecko nie chce chodzić
do kościoła? 

Dialogi z biskupem

– Jestem przekonany, że nawet kiedy młodzi ludzie 
dojrzewając, nie tylko biologicznie, ale i osobowo-
ściowo będą przechodzili czas kryzysu i buntu, co jest 
dość naturalne, to wrócą, bo to co otrzymali w swoich 
domach i rodzinach jest czymś tak wielkim i wspania-
łym, że w pewnym momencie uznają, że bez tego nie 
można normalnie żyć – mówił abp Marek Jędraszew-
ski podczas dialogów w parafii św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Mistrzejowicach.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od prezenta-
cji sondy ulicznej, podczas której krakowianie odpo-
wiadali na tytułowe pytanie. 

W wygłoszonej katechezie abp Marek Jędra-
szewski zaznaczył, że jest zaskoczony usłyszanymi 
w sondzie odpowiedziami po pierwsze dlatego, że wy-
brzmiało w nich, iż problem niechodzenia do kościo-
ła dotyczy głównie małych dzieci – a tak nie jest. Po 
drugie odpowiedzi wskazywały na odchodzenie od 
wiary po przyjęciu sakramentu bierzmowania, który 
przecież do niej ma uzdalniać. Po trzecie nie można 
powiedzieć, że chodzimy do kościoła tylko po to, żeby 
być dobrym człowiekiem, bo jest wiele osób niewie-
rzących, którzy mają wysoki poziom życia etycznego, 
a samo chodzenie do kościoła nie gwarantuje bycia 
dobrym.

– istotą życia chrześcijańskiego jest to, żeby żyć 
w przyjaźni z Panem Bogiem, bo się jest Jego dziec-
kiem. (…) Całe życie jest pojmowane jako droga do 
spotkania z Ojcem bogatym w miłosierdzie, droga któ-
rą pokonujemy, idąc za Panem Jezusem, droga, która 
staje się naszą drogą z Chrystusem dzięki otwarciu 
się na łaski Ducha Świętego – to jest życie chrześci-
jańskie. Arcybiskup tym samym podkreślił, że bycie 
dobrym człowiekiem jest jedynie konsekwencją życia 
w bliskości z Bogiem a nie celem samym w sobie.
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kogoś kochać bo jesteśmy wolni, to jest nasza de-
cyzja, by się z kimś związać. Tak samo jest w relacji 
do Pana Boga. My możemy Mu odpowiedzieć swoją 
miłością właśnie dlatego, że to jest nasza wolna de-
cyzja. Metropolita wskazał jednocześnie, że rodzicom 
zawsze pozostaje ich osobista wierność wobec Boga 
i miłość wobec dzieci, której przejawem jest także mo-
dlitwa za te dzieci.

Kolejne pytanie dotyczyło młodych ludzi, któ-
rzy po bierzmowaniu przestają uczestniczyć we 
Mszy św. – czy ich do tego zmuszać, czy to ma 
sens?

Arcybiskup powiedział, że nawet nie bardzo wy-
obraża sobie, że rodzice biorą za kołnierz takiego mło-
dzieńca i siłą przyprowadzają do kościoła. Podkreślił, 
że są pewne granice możliwości rodzicielskiego dzia-
łania, zwłaszcza jeśli dziecko osiąga 18. rok życia.

– Na pewno przymuszanie, które rodzi bunt nie 
przynosi niczego dobrego. Z drugiej strony nie moż-
na patrzeć obojętnie, gdy dziecko często demonstra-
cyjnie lekceważy sobie tak ważne, święte rzeczy jak 
uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej. Zawsze pozo-
staje czas na zachętę, na to żeby samemu pójść, co być 
może pobudzi do refleksji, ale także nie tracić nadziei, 
że przyjdzie kiedyś moment nawrócenia. W to wątpić 
nie można. Metropolita przypomniał, że przykłady 
wielu świętych pokazują, iż modlitwa o czyjeś nawró-
cenie może czynić cuda i to jest najważniejsze.

Następne pytanie związane było z powszech-
nym przygotowaniem w szkole do I Komunii 
Św. i bierzmowania, po których często rodzice 
wypisują dziecko z religii. Czy nie warto byłoby 
poszukać lepszego rozwiązania przygotowania 
do przyjęcia tych sakramentów?

W odpowiedzi arcybiskup podkreślił, że to nie jest 
problem tych dzieci czy młodzieży, ale ich rodziców, 
przez których dziecko może czuć się oszukane, kiedy 
po przyjęciu Komunii Św. nagle słyszy, że religia nie 

ma znaczenia. A tacy rodzice do katolickiego wycho-
wania swoich dzieci zobowiązali się choćby podczas 
swojego ślubu.

– W jakiejś mierze więc zdradzają siebie, Kościół 
i dzieci, którym dali życie biologiczne, a przez swoją 
postawę pozbawiają je życia religijnego. Nieco ina-
czej sytuacja wygląda w przypadku młodych przy-
stępujących do bierzmowania. Pytanie, jak byli do 
tego sakramentu przygotowani, skoro publicznie po-
twierdzają biskupowi, że chcą pogłębiać wiarę i we-
dług niej żyć. Zatem podczas bierzmowania kłamią? 
Czy wypowiadają pustą formułę? Arcybiskup zazna-
czył także, że młodzi ludzie często podejmują decyzje 
pod wpływem chwilowych emocji, a nie są to dobrzy 
doradcy w przypadku podejmowania ważnych życio-
wych decyzji, a takimi na pewno są decyzje dotyczące 
wiary.

Następne pytanie brzmiało: Jak trafić do rodzi-
ców, by wspólnie z dziećmi jedli posiłki i razem 
się modlili?

W odpowiedzi metropolita przypomniał, że nie 
bez powodu mówi się, iż rodzina to Kościół domowy.– 
Rodzina to najbardziej podstawowa wspólnota, która 
przekazuje to co najbardziej ważne, święte i cenne, 
a jednocześnie w tym przekazywaniu się umacnia 
i wzajemnie buduje.

Arcybiskup jeszcze raz podkreślił ogromną wagę 
niedzieli i dbania o to, jak ona ma wyglądać. – Nie ma 
nic piękniejszego jak wspólne przeżywanie niedzieli, 
począwszy od śniadania, Mszy św. razem, potem obia-
du, wspólnego bycia z sobą. (…) Wiele jest możliwości, 
żeby być razem. To jest niezwykle ważne dla dziecka, 
ale i dla młodego człowieka doświadczać tego, że się 
jest razem w rodzinie.

Wskazał, że potwierdzają to badania socjologicz-
ne prowadzone w Polsce, w których młodzi ludzie 
potwierdzają, bez względu na poglądy i wyznanie, 
że dla nich wciąż najważniejszą sprawą jest szczęście 
rodzinne. To jest cenne, bo na zachodzie mamy już 
do czynienia z galopującą atomizacją społeczeństwa 

– każdy żyje dla siebie. Jednym z ważnych elementów 
budujących to szczęście rodzinne jest poważna, odpo-
wiedzialna dbałość o niedzielę.

Jakich argumentów użyć i jak wytłumaczyć 
młodym ludziom, że krzyż ma sens – brzmiało 
kolejne pytanie.

Arcybiskup zaznaczył, że wychowanie religijne to 
nie wychowanie tylko do krzyża, ale to wychowanie 
dzieci do tego, by poczuły się dziećmi Bożymi, kocha-
nymi przez Boga.

Metropolita wspomniał czasy, kiedy jego przyja-
ciołom rodziły się dzieci i on odwiedzał te rodziny. 
Zawsze wtedy wszyscy razem się modlili. Podkreślił, 
że była to dla tych dzieci niezwykła szkoła wiary. Dziś 
wie, że oni w wierze wytrwali i bardzo mocno wpłynę-
li także na wiarę swoich współmałżonków.

– Jestem przekonany, że nawet kiedy młodzi ludzie 
dojrzewając, nie tylko biologicznie, ale i osobowo-
ściowo będą przechodzili czas kryzysu i buntu, co jest 
dość naturalne, to wrócą, bo to co otrzymali w swoich 
domach i rodzinach jest czymś tak wielkim i wspania-
łym, że w pewnym momencie uznają, że bez tego nie 
można normalnie żyć.

Na ile współcześnie zaprzestanie chodzenia 
do Kościoła przez młodych ludzi jest poszuki-
waniem swojej drogi i kryzysem wiary, a na ile 
niechęcią do osób duchownych, która się roz-
przestrzenia w świecie medialnym, a ten prze-
kaz dociera do młodych. Co powiedzieć takiemu 
młodemu człowiekowi?

W odpowiedzi na to pytanie metropolita podkre-
ślił, że każdy grzech uderza we wspólnotę Kościoła. 
i zło rodzi kolejne zło. Wskazał, że wielu środowi-
skom zależy na tym, żeby wywołać wstręt wobec księ-
ży.– To jest coś, co prowadzi do destrukcji Kościoła 
jako wspólnoty wierzących. Przypomniał, że całkiem 
niedawno Ojciec św. bardzo wyraźnie mówił, że pro-
blem krzywdzenia dzieci jest problemem światowym 
i w samej Europie dotyczy 18 milionów nieletnich. 

Jednocześnie generuje ogromne pieniądze. Nie są to 
dane wymyślone przez Kościół, ale pochodzą z uNi-
CEf-u i innych organizacji zajmujących się tym pro-
blemem, ale tworzy się taką atmosferę, jakby problem 
dotyczył tylko i wyłącznie księży. fakt, jak Kościół 
próbuje się z tym mierzyć to, jak podkreślał papież, 
ma być również świadectwo dla świata, jak naprawdę 
to mierzenie się powinno wyglądać.

– Kościół jest jedyną organizacją na świecie, któ-
ra stara się na ten problem patrzeć w sposób bardzo 
poważny, tak żeby do tego typu wydarzeń już nie 
dochodziło.

Ostatnie pytanie dotyczyło wnuków i możli-
wości jakie mają dziadkowie, by tłumaczyć im 
czym jest Msza św. lub jakoś do kościoła przy-
ciągnąć. Mężczyzna wskazał też, iż w jego od-
czuciu w rodzinach za mało mówi się o Bogu.

Arcybiskup podkreślił, że dziadkowie mają bardzo 
wiele do przekazania swoim wnukom. ich rola jest 
ogromna.

– Chyba wszyscy zgadzamy się z tym, że mało się 
dziś o Panu Bogu mówi. Jeżeli przez cały tydzień żyje 
się tak, jakby Pana Boga nie było, a takie wrażenie 
możemy nieraz odnieść, to dlaczego niedziela miała-
by być innym dniem? Natomiast jeżeli niedziela jest 
źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia to każdy 
dzień tygodnia powinien wnieść coś Bożego w życie 
rodziców, dzieci, dziadków, co znajduje wyraz właśnie 
w ich życiu, modlitwie rodzinnej. Byłoby wspaniale, 
gdyby w sobotę lub piątek można byłoby się spotkać, 
by zobaczyć jakie będą w niedzielę czytania mszalne 
i jakoś się do nich już wcześniej przygotować właśnie 
po to, żeby spotkanie z Bogiem na Eucharystii było 
głęboko przeżywane i stało się źródłem Bożego życia 
w rozpoczynającym się nowym tygodniu.

Na zakończenie abp Marek Jędraszewski udzielił 
zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

za WWW.diecezja.pl
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kALenDArium
14 IV 2019 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej,

Czyt.: Iz 50, 4-7; Ps 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24;  
Flp 2, 6-11; Łk 22,14 – 23,56;

15 IV 2019 – Poniedziałek Wielkiego Tygodnia, 

Czyt.: Iz 42, 1-7; Ps 27, 1. 2. 3. 13-14; J 12,1-11;

16 IV 2019 – Wtorek Wielkiego Tygodnia, 

Czyt.: Iz 49, 1-6; Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 i 17;  
J 13, 21-33. 36-38;

17 IV 2019 – Środa Wielkiego Tygodnia,

Czyt.: Iz 50, 4-9a; Ps 69, 8-10. 21-22. 31 i 33-34;  
Mt 26, 14-25;

18 IV 2019 – Wielki Czwartek,

Czyt.: Wj 12, 1-8. 11-14; Ps 116B, 12-13. 15-16bc. 17-18; 
1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15;

19 IV 2019 – Wielki Piątek Męki Pańskiej,

Czyt.: Iz 52, 13 – 53, 12; Ps 31, 2 i 6. 12-13. 15-16. 17 i 25; 
Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18, 1 – 19, 42;

20 IV 2019 – Wielka Sobota,

Czyt.: Rdz 1, 1 – 2, 2; Ps 104; Rdz 22, 1-18; Ps 16;  
Wj 14, 15 – 15, 1; Wj 15, 1-18; Iz 54, 4a. 5-14;  
Ps 30; Iz 55, 1-11; Iz 12, 2-6; Ba 3, 9-15. 32 – 4,4; 
Ps 19; Ez 36, 16-17a. 18-28; Ps 42; Rz 6, 3-11;  
Ps 118; Mk 16, 1-8;

21 IV 2019 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego,

Czyt.: Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118, 1-2. 16-17. 22-23;  
Kol 3, 1-4; J 20, 1-9;

22 IV 2019 – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy, 

Czyt.: Dz 2, 14. 22-32; Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11;  
Mt 28, 8-15;

23 IV 2019 – Wtorek w oktawie Wielkanocy, 

Czyt.: Dz 2, 36-41; Ps 33, 4-5. 18-19. 20 i 22; J 20, 11-18;

24 IV 2019 – Środa w oktawie Wielkanocy,

Czyt.: Dz 3, 1-10; Ps 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; Łk 24, 13-35;

25 IV 2019 – Czwartek w oktawie Wielkanocy,

Czyt.: Dz 3, 11-26; Ps 8, 2 i 5. 6-7. 8-9; Łk 24,35-48;

26 IV 2019 – Piątek w oktawie Wielkanocy,

Czyt.: Dz 4, 1-12; Ps 118, 1 i 4. 22-23. 24-25; J 21, 1-14;

27 IV 2019 – Sobota w oktawie Wielkanocy,

Czyt.: Dz 4, 13-21; Ps 118, 1 i 14. 15-16. 18 i 21;  
Mk 16, 9-15;

28 IV 2019 – 2 Niedziela Wielkanocna,  
Niedziela Miłosierdzia Bożego,

Czyt.: Dz 5, 12-16; Ps 118, 1 i 4. 13-14. 22 i 24;  
Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19; J 20, 19-31;

29 IV 2019 

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski, 

Czyt.: Dz 1, 3-8; Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;  
Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26;

Święty Wojciech pochodził z rodu Sławników w Cze-
chach. Był biskupem Pragi. Wskutek waśni rodo-
wych opuścił Pragę i wstąpił do benedyktyńskiego 
opactwa w Rzymie.

Po przybyciu do Polski na dwór króla Bolesława 
Chrobrego wyruszył głosić Ewangelię pogańskim 
Prusom. Został przez nich zabity 23 kwietnia 997 
roku. Jego ciało wykupiono i złożono w Gnieźnie.

30 IV 2019 

Wspomnienie św. Piusa V, papieża

Czyt.: Dz 4, 32-37; Ps 93, 1. 2-5; J 3, 7-15;

Antonio Ghislieri (znany także jako Aleksandrinus) 
urodził się 17 I 1504 r. w Bosco Marengo, w Piemon-
cie (Włochy). Drogowskazem jego całego życia była 
najdoskonalsza pobożność chrześcijańska. 

Pius V wprowadzał w życie uchwały zakończonego 
3 wcześniej Soboru Trydenckiego. Wprowadził m.in. 
zakaz opuszczania na dłuższy czas przez biskupów 
diecezji i parafii przez proboszczów. Nakazał bisku-
pom odbywanie regularnych wizytacji parafii. Dla 
podniesienia studiów i poziomu moralnego kleru 
państwa watykańskiego nakazał, by klerycy odbywa-
li studia w Kolegium Rzymskim, które zostało powie-
rzone jezuitom.  

1 V 2019 

Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika,

Czyt.: Dz 5, 17-26; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; J 3, 16-21;

Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać znamy z 
przekazów Ewangelii. Czcimy go dwukrotnie w ciągu 
roku: 19 marca – jako Oblubieńca Matki Bożej, 1 maja – 
jako wzór i patron ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku 
papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa 
rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie 
świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od 1892 
r., świętu pracy. To wspomnienie jest wyrazem zrozu-
mienia i poszanowania roli pracy w duchowym rozwo-
ju człowieka, a także okazją do złożenia hołdu tym jej 
wartościom, które pozwalają stosunki między ludźmi ją 
wykonującymi oprzeć na zasadach pokoju społeczne-
go, dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści.

Praca wyzwala z człowieka najpełniej jego uzdolnie-
nia, energię, inicjatywę. Jest szkołą wielu cnót osobi-
stych i społecznych, takich jak na przykład wytrzyma-
łość, solidarność, cierpliwość, męstwo, odwaga i ład, 
współpraca, współzawodnictwo. Praca bogaci i łączy 
ludzi. Wyrównuje także nierówność społeczną. Jeśli 
człowiek traktuje pracę jako swoje posłannictwo, 
jako zleconą sobie od Boga misję, staje się ona wów-
czas dla niego środkiem uświęcenia i gromadzenia 
zasług dla nieba. Kościół wyniósł na ołtarze nie tylko 
władców, biskupów, papieży i zakonników, ale także 
zapobiegliwych ojców, dzielne matki, rzemieślników, 
żołnierzy i rolników. 

2 V 2019 

Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora 
Kościoła,

Czyt.: Dz 5, 27-33; Ps 34, 2 i 9. 17-18. 19-20; J 3, 31-36;

Atanazy urodził się w 295 r. w Aleksandrii. Posiadał 
wszechstronne wykształcenie. Jego młodość przypa-
dła na krwawe prześladowanie Dioklecjana i Gale-
riusza. Miał dosyć okazji podziwiać męstwo męczen-
ników oddających swoje życie za Chrystusa nieraz 
wśród najwyszukańszych tortur.

W młodym wieku podjął życie w odosobnieniu na 
pustyni egipskiej, gdzie spotkał św. Antoniego Pu-
stelnika, swego mistrza. 

Po śmierci biskupa Aleksandra jego następcą został 
wybrany Atanazy (328). Od samego początku jego 
pasterzowaniu towarzyszyły wielkie wyzwania. Pię-
ciokrotnie był skazywany na banicję przez kolejnych 
cesarzy w związku z ich sprzyjaniu Arianom.

3 V 2019 

Uroczystość Najświętszej Maryi, Królowej Polski, 
głównej patronki Polski,

Czyt.: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps: Jdt 13, 18bcde. 
19-20; Kol 1, 12-16; J 19, 25-27;

Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego 
sięga drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz z Sam-
bora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową 
Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu 
„Królowej” pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie 
odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie 
Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu 
Maryi.

Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król 
Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze 
lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej 
Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, 
a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie.

4 V 2019 

Święto św. Floriana, męczennika, patrona miasta 
Krakowa,

Czyt.: 2 Tm 2, 1-13; Ps 18, 1-2. 3. 4ab-5; Mt 10, 28-33;

Według żywotu z VIII w., Florian z Lauriacum uro-
dził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). 
W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, 
stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie 
w północno-wschodniej Austrii). Podczas prześlado-
wania chrześcijan przez Dioklecjana został areszto-
wany wraz z 40 żołnierzami. Okrutnymi torturami 
próbowano Go, nieskutecznie zmusić do złożenia 
hołdu pogańskim bożkom. Na koniec, 4 maja 304 r. 
uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece 
Enns. 

W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawie-
dliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków 
otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana.  Ku ich 
czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Klepa-
rzem, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar stra-
wił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. 
Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako 
patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. 
Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi pamiątkę św. Floria-
na jako święto. 

5 V 2019 – 3 Niedziela Wielkanocna,

Czyt.: Dz 5, 27b-32. 40b-41; Ps 30, 2 i 4. 5-6ab. 11 i 12a 
i 13b; Ap 5, 11-14; J 21, 1-19;
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do kraju. Koronował się na króla i przywrócił Polsce 
suwerenną powagę. Kolejne zaś Jego wyprawy na 
Ruś były przyczyną szerzenia się w Polsce rozbojów, 
zdrad małżeńskich oraz oporu poddanych.

Kiedy król szalał, aby złamać opór poddanych, Sta-
nisław jako jedyny – według kroniki Kadłubka – 
miał odwagę upomnieć króla. Kiedy zaś ten nic so-
bie z upomnienia nie czynił, biskup rzucił na niego 
klątwę, czyli wyłączył króla ze społeczności Kościoła, 
a przez to samo zwolnił od posłuszeństwa podda-
nych. Był to akt niezwykłej odwagi pasterza, ujmu-
jącego się za swoją owczarnią, chociaż zdawał sobie 
sprawę z konsekwencji, jakie mogą go za to spotkać. 

Autorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, 
skoro według podania nawet najbliżsi stronnicy kró-
la Bolesława nie śmieli targnąć się na jego życie. Król 
miał to uczynić sam. 11 kwietnia 1079 roku Bolesław 
udał się na Skałkę i w czasie Mszy świętej zabił bi-
skupa uderzeniem w głowę. Potem kazał poćwiarto-
wać jego ciało. 

9 V 2019 

Czyt.: Dz 8, 26-40; Ps 66, 8-9. 16-17. 19-20; J 6, 44-51;

10 V 2019 

Czyt.: Dz 9, 1-20; Ps 117, 1. 2; J 6, 52-59;

11 V 2019 

Czyt.: Dz 9, 31-42; Ps 116B, 12-13. 14-15. 16-17;  
J 6, 55. 60-69;

12 V 2019 – 4 Niedziela Wielkanocna,

Czyt.: Dz 13, 14. 43-52; Ps 100, 1-2. 3. 4b-5ab;  
Ap 7, 9. 14b-17; J 10, 27-30;

13 V 2019 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej,

Czyt.: Dz 11, 1-18; Ps 42, 2-3, Ps 43, 3. 4; J 10, 11-18;

W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości 
o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześciolet-
niej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Fran-
ciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej 
Łucji, ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować 
dzieci na przyjście Maryi.

6 V 2019 

Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, 

Czyt.: 1 Kor 15, 1-8; Ps 19, 2-3. 4-5; J 14, 6-14;

Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. 
Był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa 
do grona apostołów.

Apostołował w Scytii – a więc w okolicach Donu 
i Dniepru stając się pierwszym Apostołem Słowian. 
Potem miał przenieść się do Frygii (Mała Azja) 
i w jej stolicy, Hierapolis, ponieść męczeńską śmierć 
za panowania Domicjana (81-96) przez ukrzyżowa-
nie, a potem ukamienowanie. Według świadectw 
greckich wraz ze św. Filipem miała być pochowana 
w Hierapolis również jego siostra Marianna i dwie 
córki Apostoła.

Jakub, zwany Młodszym (dla odróżnienia Apostoła 
Jakuba, zwanego także Starszym), był synem Kleofa-
sa i Marii (Mk 15, 40), rodzonym bratem św. Judy Ta-
deusza, krewnym Jezusa. 

W katalogach Apostołów jest wymieniany na jednym 
z ostatnich miejsc – co oznacza, że przyłączył się do 
grona Apostołów najpóźniej. Pochodził z Nazaretu. 

Jakub zostawił list do wiernych Kościoła narodowo-
ści żydowskiej. Napisał go w latach 45-49. List był pi-
sany pięknym językiem greckim, co wskazuje, że św. 
Jakub go dyktował, a pisał doskonały stylista. 

7 V 2019  

Czyt.: Dz 7, 51-59; 8,1;  
Ps 31, 3cd-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab; J 6, 30-35;

8 V 2019 

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej,

Czyt.: Dz 20, 17-18a. 28-32. 36; Ps 100, 1-2. 3. 4b-5ab; 
Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16;

Zatarg bp. Stanisława z królem Bolesławem Śmia-
łym, zadecydował o chwale pierwszego, a tragicznym 
końcu drugiego. Trzeba przyznać, że Bolesław Śmia-
ły, zwany również Szczodrym, należał do postaci wy-
bitnych. Popierał gorliwie reformy Grzegorza VII. Po 
zawierusze pogańskiej odbudował wiele kościołów i 
klasztorów. Sprowadzał chętnie nowych duchownych 

Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało 
się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzie-
ciom: „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem 
z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co 
miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem 
wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie 
codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”. 

Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajem-
nice fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kilka-
dziesiąt lat temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół 
której narosło wiele kontrowersji i legend, św. Jan 
Paweł II przedstawił światu dopiero podczas swojej 
wizyty w Fatimie w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty 
wielokrotnie podkreślał, że opiece Matki Bożej z Fa-
timy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu doko-
nanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r. na Pla-
cu Świętego Piotra w Rzymie 

14 V 2019 

Święto św. Macieja, apostoła, 

Czyt.: Dz 1, 15-17. 20-26; Ps 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8;  
J 15, 9-17;

Św. Maciej został dołączony do grona Apostołów na 
miejsce Judasza. Maciejowi udzielono święceń bisku-
pich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk. Piotr 
był przekonany, że tak jak Stary Testament opierał 
się na 12 synach Jakuba patriarchy, tak i Nowy Te-
stament miał się opierać na 12 Apostołach. Skoro 
zaś liczba ta została zdekompletowana, należało 
ją uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni 
Apostołowie. 

Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych 
informacji. 

Relikwie św. Macieja miała odnaleźć według po-
dania św. Helena, cesarzowa, matka Konstantyna 
Wielkiego. W czasach późniejszych miały zostać roz-
dzielone dla wielu kościołów. Są one obecnie w Rzy-
mie w bazylice Matki Bożej Większej, w Trewirze 
w Niemczech i w kościele św. Justyny w Padwie. 

15 V 2019 

Czyt.: Dz 12,24 – 13,5a; Ps 67, 2-3. 4-5. 6 i 8; J 12, 44-50;

16 V 2019 

Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, 
patrona Polski,

Czyt.: Ap 12, 10-12a; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9;  
J 17, 20-26;

Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Stracho-
cinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, 
bardzo przywiązanej do religii katolickiej. 

Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawienie dusz. 
Dlatego był niezmordowany w głoszeniu kazań 
i w spowiadaniu. Nazwano go apostołem Pińszczy-
zny i Polesia. Pod wpływem jego kazań wielu pra-
wosławnych przeszło na katolicyzm. Jego gorliwość, 
którą określa nadany mu przydomek „łowca dusz – 
duszochwat”, była powodem wrogości ortodoksów. 
W czasie wojen kozackich przerodziła się w niena-
wiść i miała tragiczny finał. Podczas jednego z na-
jazdów kozackich, po niewyobrażalnych torturach, 
zamordowano św. Andrzeja 16 maja 1657 r.

17 V 2019 

Czyt.: Dz 13, 26-33; Ps 2, 6-7. 8-9. 10-11; J 14, 1-6;

18 V 2019 

Wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika,

Czyt.: Dz 13, 44-52; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4; J 14, 7-14;

Jan urodził się w Toskanii. Był synem Konstansa. 

Stolicę Piotrową objął 13 sierpnia 523 r. po swoim 
poprzedniku, Hormizdasie. Był już podeszły w latach 
i schorowany. Zawdzięczamy mu wprowadzenie do 
kalendarza sposobu liczenia czasu od narodzin Pana 
Jezusa, według obliczeń Dionizego Małego, mnicha 
syryjskiego.

19 V 2019 – 5 Niedziela Wielkanocna,

Czyt.: Dz 14, 21-27; Ps 145, 8-9. 10-11. 12-1a3b;  
Ap 21, 1-5a; J 13, 31-33a. 34-35;

20 V 2019 

Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera,

Czyt.: Dz 14, 5-18; Ps 115, 1-2. 3-4. 15-16; J 14, 21-26;

Bernardyn urodził się w rodzinie szlacheckiej 8 wrze-
śnia 1380 r. w Massa Marittima (nieopodal Sieny 
w Toskanii), kilka miesięcy po śmierci najsłynniejszej 
sienenki, św. Katarzyny, tercjarki dominikańskiej.

Dał się poznać jako dobry kaznodzieja. W 1417 r. mia-
nowano go kaznodzieją na całą Italię.

W swoim życiu zakonnym Bernardyn bardzo bolał 
nad tym, że bracia mniejsi tak daleko odeszli od pier-
wotnej reguły św. Franciszka. Postanowił za wszel-
ką cenę dokonać w swoim zakonie reformy. Zaczął 
zakładać nowe konwenty w duchu zaplanowanej 
przez siebie obserwy – stąd jego duchowych synów 

kALenDArium
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nazwano obserwantami (Ordo Fratrum Minorum 
Regularis Observantiae, OFMRegObs). 

21 V 2019 

Wspomnienie świętych męczenników Krzysztofa 
Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy

Czyt.: Dz 14, 19-28; Ps 145, 10-11. 12-13ab. 13cd. 21;  
J 14, 27-31a;

Początek XX w. to czas prześladowania Kościoła 
w Meksyku. Kapłani, którzy decydowali się na pra-
cę na tych terenach, świadomi byli nieuchronnej 
śmierci. Mimo to nie brakło misjonarzy. W latach 
dwudziestych XX w. na terenie Meksyku zginęło 25 
wspominanych dzisiaj świętych – kapłanów i osób 
świeckich. Żaden z nich nie miał wytoczonego proce-
su, żaden nie mógł się bronić. Łączyła ich szczególne 
umiłowanie Eucharystii, nabożeństwo do Maryi oraz 
posługa biednym.

W 2012 roku na ekrany wybranych kin wszedł 
film „Cristiada”, opowiadający historię chrześcijan 
w Meksyku w tamtym czasie. 

Krzysztof (Cristóbal) Magallanes Jara został fałszy-
wie oskarżony o sprzyjanie siłom rewolucyjnym re-
belii Cristero, został aresztowany 21 maja 1927 roku 
podczas podróży do jednego z gospodarstw, gdzie 
miał odprawić Eucharystię. Rozdał swój ostatni 
majątek wykonawcom wydanego na niego wyroku, 
udzielił im rozgrzeszenia, a następnie, bez żadnego 
procesu, został zastrzelony 25 maja 1927 r. w Coloti-
tlan (Meksyk). Do ostatniej chwili umacniał rozstrze-
lanego razem z nim wikariusza, o. Augustyna Caloca.

22 V 2019 

Wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy,

Czyt.: Dz 15, 1-6; Ps 122, 1-2. 4-5; J 15, 1-8;

Urodziła się około 1380 r. w rodzinie ubogich górali 
w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria) jako je-
dyne dziecko. Według podania miała być dzieckiem 
wymodlonym przez pobożnych rodziców. Na chrzcie 
otrzymała imię Małgorzata (Rita jest jego zdrobnie-
niem). Na życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek 
ten był jednak bardzo nieudany. Porywczy, brutalny 
mąż był powodem wielu jej dramatów. Rita znosiła 

swój los z anielską cierpliwością. Mąż Rity zginął za-
bity w porachunkach zwaśnionych rodów.

Rita była matką dwóch synów, z którymi miała kło-
poty wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali 
wendety, prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świa-
ta niż mieliby stać się zabójcami. Bóg wysłuchał tej 
prośby. Obaj młodzieńcy, którzy planowali pomścić 
ojca, zmarli podczas epidemii. Rita jako trzydziesto-
kilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek, 
które miały swój klasztor w Cascii. 

Miała szczególne nabożeństwo do Bożej męki. Wi-
dziano ją nieraz, jak leżała krzyżem, zalana łza-
mi. Kiedy pewnego dnia kaznodzieja miał kazanie 
o męce Pańskiej, prosiła gorąco Jezusa, by dał jej za-
kosztować męki chociaż jednego ciernia, który ranił 
Jego przenajświętszą głowę. Została wysłuchana. W 
czasie modlitwy poczuła nagle w głowie silne ukłu-
cie. Na tym miejscu wytworzyła się bolesna rana, któ-
ra zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15 lat, aż 
do śmierci. Aby jednak uniknąć sensacji, Rita prosiła 
Chrystusa, by rana była ukryta, nadal jednak spra-
wiając cierpienia. Tak się też stało. Rita odznaczała 
się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwo-
ści. Będąc prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła 
szczyty kontemplacji.

Św. Rita jest patronką w sprawach trudnych i bez-
nadziejnych. Jest opiekunką wielu dzieł charytatyw-
nych i bractw. W Polsce kult św. Rity jest bardzo 
żywy. Szczególnym jego miejscem jest klasztor sióstr 
augustianek w Krakowie, gdzie w kościele św. Kata-
rzyny przechowywane są relikwie św. Rity.

23 V 2019 

Czyt.: Dz 15, 7-21; Ps 96, 1-2. 3 i 10; J 15, 9-11;

24 V 2019 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomo-
życielki Wiernych,

Czyt.: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab;  
Ps 45, 11-12. 14-15. 16-17; Łk 1, 26-38;

Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki się-
ga początków chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął roz-
wijać się wśród wiernych kult Matki Zbawiciela, 

równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u 
Syna nakazywała uciekać się do Niej we wszystkich 
potrzebach. Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawie-
ra w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół 
wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski 
swoich dzieci.

25 V 2019 

Wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża

Czyt.: Dz 16, 1-10; Ps 100, 1-2. 3. 4ab-5; J 15, 18-21;

Urodził się w 1020 r. w Toskanii, w niezamożnej ro-
dzinie. Miał na imię Hildebrand. 

kALenDArium Podjął głęboką reformę Kościoła, pragnąc unieza-
leżnić go od władzy świeckiej. Wypowiedział walkę 
symonii (kupowaniu urzędów kościelnych), inwesty-
turze (wybieraniu przez panujących na stanowiska 
kościelne m.in. biskupów i opatów) oraz niezachowy-
waniu celibatu przez duchownych. 

26 V 2019 – 6 Niedziela Wielkanocna,

Czyt.: Dz 15, 1-2. 22-29; Ps 67, 2-3. 5 i 8;  
Ap 21, 10-14. 22-23; J 14, 23-29;

n
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kąCik
DLA DzieCi

Opracowała s. Emanuela

Drogie dzieci

Myślę, że zagadka, którą miałyście odgadnąć miesiąc temu 
była dla was bardzo prosta. 
O kogo chodziło? Oczywiście o Świętego Józefa.

Poprawne odpowiedzi przyszły od trójki dzieci i to już w go-
dzinę po zakończeniu Mszy św. o 10.00. 
Zapraszam po odbiór nagrody.

Dzisiaj kolejna zagadka: KTO TO TAKI?

Urodziła się ponad 100 lat temu w 1905 roku w Polsce. 
Miała 9-cioro rodzeństwa. Już w wieku 7 lat po raz pierw-
szy usłyszała w sercu zaproszenie Pana Jezusa, aby została 
siostrą zakonną. Kiedy już była dorosła, tańcząc na zabawie 
zobaczyła Pana Jezusa cierpiącego. Usłyszała wtedy prośbę, 
by natychmiast pojechała do Warszawy i tam wstąpiła do 
zakonu. Pojechała więc od razu, ale bała się ponieważ niko-
go nie znała w tym mieście. Jednak Matka Boża pomogła 
jej i postawiła przy niej ludzi, którzy się nią zaopiekowali. 
Na początku nie chciano jej przyjąć do żadnego zgromadze-
nia. Aż wreszcie zapukała do domu Sióstr Matki Bożej Mi-
łosierdzia i została przyjęta. Tam zajmowała się prostymi, 
zwyczajnymi pracami: dbała o ogród, pomagała w piekar-
ni, była kucharką, furtianką, która otwiera drzwi ludziom 
i przyjmuje ich. Każdego dnia starała się z całego serca słu-
żyć Panu Jezusowi.

Nie była osobą wykształconą, nie miała szczególnych zdol-
ności, ale jej szczera wiara i gorące serce sprawiły, że zaprzy-
jaźniła się z Panem Jezusem w sposób zupełnie wyjątkowy.

Pewnego zimowego wieczoru zobaczyła w swoim pokoju 
Pana Jezusa. Był ubrany na biało, jedną ręką błogosławił, 
a drugą dotykał swojej szaty na piersi. Z rozchylonych brze-
gów sukni wychodziły dwa wielkie promienie, jeden był 
czerwony, a drugi blady. Pan Jezus powiedział wtedy do tej 
siostry: Namaluj obraz, niech ludzie zobaczą, że jestem mi-

łosierny, niech nie lękają się zbliżyć do Mnie grzesznicy. Tej 
nocy siostra nie mogła zasnąć – tak bardzo się tym przejęła. 
Bardzo chciała spełnić prośbę Jezusa, ale nie wiedziała jak 
tego dokonać. A jednak udało się – pewien malarz na pod-
stawie opisu siostry, namalował obraz Jezusa, który się jej 
ukazał. Jednak gdy ona zobaczyła ten wizerunek, rozpłakała 
się i powiedziała: Kto Cię Panie namaluje tak pięknym jak 
jesteś? – pytała Jezusa. On wiedział, że żaden portret nama-
lowany ręką ludzką nie potrafi oddać w pełni Jego piękności 
i miłości do ludzi. Najważniejsze jest to, że każdy, kto szcze-
rze będzie się modlił przed tym obrazem i zaufa Mu, może 
doświadczyć Jego przebaczenia i łaski. Nawet największy 
grzesznik. Jezus prosił też siostrę, aby powiedziała ludziom 
o godzinie miłosierdzia. Jest to godzina w której umarł za 
nas Jezus – czyli godz.15.00. Kto w tej godzinie pomyśli 
o Jego męce i śmierci albo odmówi koronkę do Bożego miło-
sierdzia – otrzyma łaski w życiu i w godzinę śmierci.

Dzięki tej siostrze, która opowiedziała wszystkim o Bożym 
miłosierdziu obraz z napisem: JEZU UFAM TOBIE znany 
jest na całym świecie. Obraz ten, kochane dzieci, wisi w na-
szym kościele i codziennie możemy wpatrywać się w postać 
Tego, którego widziała kiedyś nasza bohaterka. 

Czy już wiecie o jaką siostrę chodzi? 

Czy już wiecie KTO TO TAKI?

Przypominam, że dzieci które przyślą na adres redakcji pra-
widłową odpowiedź zostaną nagrodzone.

Jezu ufam Tobie.
Ty w każdej potrzebie

Weźmiesz mnie w opiekę,
Przytulisz do siebie,

Bo Ty jesteś dobry i pełen światłości.
Niech me serce napełnią

Skarby Twej miłości.
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Za nami kolejna rekrutacja do klas I i Oddziału Przed-
szkolnego. Cieszymy się z zaufania jakim obdarzają 
nas Rodzice naszych uczniów oraz środowisko lokalne.

W roku szkolnym 2019/ 2020 powstaną dwie  
klasy I - klasa ogólnodostępna oraz klasa integracyjna. 
W obu klasach będą wprowadzane innowacje przed-
miotowe oraz staramy się również o innowacje z języ-
ka angielskiego.

Drodzy Pierwszoklasiści i Wasi Rodzice: 

zapraszamy do zapoznania się z naszą szkołą. Chcieli-
byśmy opowiedzieć i pokazać jakie zmiany dokonują 
się w Waszej przyszłej szkole.

Jesteśmy szkołą z blisko 120 letnią tradycją, która na 
co dzień działa w oparciu o nowoczesne środki z posza-
nowaniem swojej historii.

Nasza szkoła jest niewielka – pozwala to dokładnie po-
znać każde dziecko. 

Ciepło, serdeczność i troskliwość, z którą spotykają się 
na co dzień ze strony pracowników Szkoły (oraz kame-
ralne warunki nauki), tworzą szanse dla wszechstron-
nego rozwoju wszystkich dzieci.

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRA-
CYJNYMI NR 30 przeszła generalny remont. Podczas 
wakacji w całym budynku została wymieniona instala-
cja elektryczna przez co zwiększyło się bezpieczeństwo 
dzieci i pracowników szkoły. Po remoncie sale lekcyj-
ne, korytarze i inne pomieszczenia były pomalowane 
i odnowione. 

Wszystkie SALE LEKCYJNE wyposażone są w nowo-
czesne tablice multimedialne oraz nowe ławki i krze-
sła dostosowane do wzrostu uczniów.

Są to przestronne pomieszczenia z wydzielonym miej-
scem do zabawy i nauki.

W każdej klasie znajdują się półki, gdzie dzieci mogą 
zostawiać swoje zeszyty, podręczniki, materiały 
papiernicze.

DO rODziCÓW
i DzieCi
SP 30? Dobry wybór!

Dodatkowo dbamy o zdrowie naszych uczniów: każda 
klasa wyposażona jest w oczyszczacz powietrza.

Od klasy I odbywają się zajęcia komputerowe  
W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ, w której znajdu-
ją się 22 stanowiska komputerowe z dostępem do sieci 
internetowej. 

Posiadamy również dwa place zabaw dla młodszych 
dzieci położone po obu stronach szkoły. 

Od jesieni 2015 roku uczniowie mają do dyspozycji 
nowoczesne boisko do piłki nożnej ze sztuczną na-
wierzchnią, bieżnię oraz boisko do koszykówki.

Oferujemy dobre DOMOWE OBIADY, gotowane na 
miejscu. To nasz spory atut, który doceniają uczniowie 
i ich rodzice.

Zapewniamy wszystkim dzieciom OPIEKĘ ŚWIETLI-
CY od 7.00 – 17.00. 

Po zajęciach lekcyjnych dzieci z klas I, II, III – IV prze-
bywają w trzech oddzielnych salach.

Nie zapominamy oczywiście o innych aspektach, waż-
nych dla naszych uczniów: 

zapewniamy na terenie szkoły OPIEKĘ PSYCHOLO-
GA, PEDAGOGA, LOGOPEDY oraz opiekę i pomoc pani 
PIELĘGNIARKI

Ale to nie wszystko. Zapraszamy również młodsze dzie-
ci (5, 6 – letnie) do naszego ODDZIAŁU PRZEDSZKOL-
NEGO – dzieci mają zapewnioną 10 godzinną opiekę 
w godzinach 7- 17.

Zapraszamy!
Kraków 30-306, ul. Konfederacka 12

tel./fax 12 – 266 – 36 – 58




