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To najważniejsze dni całego roku liturgicznego. W Wielki Czwartek w godzi-
nach przedpołudniowych w Archikatedrze sprawowana jest Msza Św.  pod prze-
wodnictwem Księdza Arcybiskupa z poświęceniem oleju krzyżma i oleju cho-
rych, które następnie są używane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierz-
mowania, święceń kapłańskich oraz sakramentu namaszczenia chorych.

W naszym kościele parafialnym o godz. 18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej,  na pamiątką
ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Święte Triduum Paschalne. Kapłani  odnawiają
w czasie  tej Mszy św. swoje przyrzeczenia kapłańskie. Po Komunii Świętej przeniesienie Najświętsze-
go Sakramentu do kaplicy adoracji nazywanej ciemnicą. Za odśpiewanie lub odmówienie  hymnu „Sław,
języku, tajemnicę”, podczas celebracji liturgicznej zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunka-
mi. Po zakończeniu liturgii adoracja prywatna.  O godz. 21.30 adoracja wspólna  z młodzieżą do godz.
22.30.

 W Wielki Piątek od godz. 6.00, przez cały dzień adoracja w ciemnicy. Tego dnia na znak smutku
i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. O godz. 11.00 Droga Krzyżowa w terenie - rozpoczęcie przy
kościele parafialnym i zakończenie na cmentarzu cholerycznym.  /w przypadku niesprzyjającej pogody
Droga Krzyżowa w kościele/

Liturgia Męki Pańskiej i Adoracja Krzyża o  godz. 17.00. Za adorację Krzyża
w Wielki Piątek zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Na zakończe-
nie liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Rozpo-
częcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego i śpiew Gorzkich Żali. Od godz. 21.30 do
22.30 adoracja wspólna z udziałem młodzieży.

Wielka Sobota jest dniem upamiętniającym zstąpienie Chrystusa do otchłani.
Czas ciszy i zadumy nad śmiercią Chrystusa.

Od godz. 6.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu  w Grobie Pańskim  i adoracja
Krzyża do Liturgii Wigilii Paschalnej.

Błogosławieństwo pokarmów wielkanoc-
nych o godzinie: 9.00, 10.00, 11.00, 12,00
oraz o 16.00.

Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia Wigilii Pas-
chalnej rozpocznie się o godz. 19.00. Na liturgię Wielkiej So-
boty przynosimy świece, paschaliki, które w czasie liturgii światła
zapalimy od Paschału. Po zakończeniu liturgii  modlitewne czu-
wanie do 22.00.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja
o godz. 6.00. Kolejne Msze św. o godz. 9.00 i 11.00 .

 W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 7.30,
9.00,11.00, 16.30.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.
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W iwonickim kościele
Wszystkich Świętych, w bieżącym
2016 r., tradycyjnie w kaplicy św.
Józefa, zostanie urządzony parafial-
ny Boży Grób w niezmienionej for-
mie od 78 lat. Na jego temat tak pi-
sze Ks. Erazm Skórnicki w swoim
„Rysie historii kościoła i parafii Iwo-
nicz”, Iwonicz 1964: „Według zale-
cenia Ojca św. Piusa XI zaczęła się
w Iwoniczu organizować Akcja Ka-
tolicka. S. Felicjanki odstąpiły na
zebrania dwie salki w drewnianym
budynku i dużą salę na przedstawie-
nia. Grano różne sztuki, nawet bar-
dzo trudne, jak Mękę Pańską i to
z wielkim powodzeniem. Reżysero-
wała s. Kazimiera Tkacz, wielka ar-
tystka i malarka. Sama malowała sce-
ny, kulisy, robiła stroje. Ona też wy-
malowała i wykonała kulisy do Gro-
bu Bożego dla kościoła w roku 1938.”
Opinia ks. Skórnickiego o malarskim
talencie siostry Kazimiery nie była
przesadzona. Świadczyła o tym poli-
chromia w klasztornym kościele
Sióstr Felicjanek w Krakowie, wyko-
nana przez tę zakonną artystkę.

Najważniejszym i najbardziej
artystycznym elementem iwonickie-
go Bożego Grobu jest olbrzymi olej-
ny obraz, przedstawiający panoramę
Golgoty z pustymi krzyżami. Swo-
imi wymiarami przesłania główną
ścianę kaplicy wraz z ołtarzem.
W ciągu roku zwinięty na specjal-
nym wałku, przechowywany jest za
nastawą ołtarzową. Dawniej, po obu
stronach panoramy ustawiano wyso-
kie pod sufit sztucznie złożone jodły.
Służyły do tego dwa symetryczne
drągi, pomalowane w kolorze pnia
jodły; posiadające w sobie odpowied-

  Iwonicki  Boży Grób
Boży Grób jest liturgicznym obrzędem wielkopiątkowym, dla uczczenia pamiątki złożenia ciała

Pana Jezusa do grobu, przez adorację symboliczną i eucharystyczną. Zwyczaj Bożego Grobu zrodził się
w Europie Zachodniej w X wieku, a w następnym dotarł również do Czech, Węgier i Polski. Na początku
Boży Grób był wznoszony na ołtarzu w kształcie namiotu, w którym umieszczano tzw. skrzynię grobową,
przyciskaną kamieniami. Bywało, że Boży Grób zajmował cały główny ołtarz, albo osobne kaplice
z drewnianym lub murowanym mauzoleum, z wejściem do wnętrza. W Polsce od końca XVI wieku,
powszechnym stał się grób jako ołtarz wystawienia Najświętszego Sakramentu, pełen świec, kwiatów
i ozdób. Boży Grób zwykło się urządzać w nawie kościelnej, zwykle blisko ołtarza Krzyża św., jeśli taki
był, nieraz w środku świątyni lub w bocznych osobnych kaplicach. Grobom nadawano piękne, artystycz-
ne formy. Dekoracje grobowe przybierały też akcenty symboliczne, zależnie od istniejących układów
społeczno-politycznych w kraju. Dzisiaj, zwyczaj Bożego Grobu zamiera w krajach Europy Zachodniej;
w Polsce przeżywa swój renesans. (Zob. Encyklopedia Katolicka, T.2, Lublin 1976.)

nio wywiercone otwory, w które wty-
kane były proporcjonalnej długości
gałęzie jedliny, przyniesione przez ko-
ścielnego i ministrantów z Lasu Gra-
bińskiego. Naturalne mniejsze jodeł-
ki przysłaniały boczne ściany kapli-
cy. Uprzątnięty środek kaplicy spra-
wiał wrażenie swoistej leśnej polan-
ki. Przez całą jej długość i odpowied-
nią szerokość ustawia się po dziś
dzień potrójne kulisy grobu sklepio-
nego i zestaw chmur tworzący nimb
wokół monstrancji.

Kolorowe kulisy wykonane z
mocnej dykty posiadają różne podpór-
ki i wzmocnienia oraz poznakowane
elementy połączeń. Całość sprawia
wrażenie monumentalnego grobowca
sprzed dwóch tysięcy lat. Grobowa
figura Pana Jezusa jest starsza od
samego grobu, bo wyrzeźbił ją znany
artysta Aszklar, w czasie ozdabiania
świątyni po jej rozbudowie przez ks.
Antoniego Podgórskiego. W trudnych
czasach powojennych, wnętrze gro-
bu poniżej figury Pana Jezusa wypeł-
niały wąskie zielone skrzynki z mło-
dym owsem. Kwiaty doniczkowe do
przyozdobienia grobu wypożyczały
na ten czas parafianki, naznaczając
ich gałązki małymi karteczkami ze
swoimi nazwiskami. Kaplica św. Jó-
zefa, posiadająca dwa skromne okna
stawała się półciemna. Kościół para-
fialny został zelektryfikowany dopie-
ro w 1957 r. Zaistniał problem odpo-
wiedniego oświetlenia grobu. Siostra
Kazimiera rozwiązała go; wyznacza-
jąc w wybranych miejscach, na tyl-
nych ścianach kulisów, stanowiska
lamp naftowych oraz dużą ilość lam-
pek z masła ustawianych między
skrzynkami z owsem. Wytwarzaniem

maślanych lampek zajmowały się
iwonickie gospodynie, ofiarując je
przez cały właściwie rok, Te ich lamp-
ki spalały się nieustannie w tzw.
wiecznej lampie przed Najświętszym
Sakramentem. (Stopione masło było
wlewane do czystej szklanki po
musztardzie, obejmując wcześnie wsta-
wiony knot, który wykonywano z „wło-
sów” czesanego lnu, sztywnej słomki
i talarka ziemniaka, jako jego podstaw-
ki.) Pierwotne oświetlenie grobu, choć
stosunkowo efektowne, musiało być
bardzo starannie obsługiwane i strze-
żone. Te obowiązki podejmowali starsi
ministranci, pod nadzorem kościelnego.
Elektryfikacja świątyni w znacznym
stopniu poprawiła zarówno samo
oświetlenie grobowe, jak i bezpieczeń-
stwo drewnianego kościoła.

Od wielu już lat, wypożyczanie
kwiatów do grobu, zastąpiła ich mno-
gość oraz łatwość nabycia. Dzięki
temu, iwonicki Boży Grób promieniu-
je swoją wymowną pięknością; za-
równo w zakresie swej liturgicznej
symboliki, jak i pełni życia zawarte-
go w ozdobnych roślinach.

W tym miejscu należy podkreślić,
iż całokształt zewnętrznego splendo-
ru każdego Bożego Grobu, wraz
z umieszczonym w monstrancji Naj-
świętszym Sakramentem ma zmierzać
nie do naszego rozproszenia w czasie
adoracji, ale do pogłębienia w nas
modlitwy myślnej.Warto też wiedzieć,
że iwonicki rodak, Ks. prał. Bogusław
Janik, uprawiający fotografię arty-
styczną, wykonał bogatą serię zdjęć
iwonickiego Bożego Grobu, umiesz-
czoną na specjalnym krążku pt. „Iwo-
nicz – Boży Grób”.

         Ks. Zbigniew Głowacki
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W trakcie nabożeństwa pokutne-
go, któremu przewodniczył 13 marca
2015 r. w Bazylice św. Piotra w Wa-
tykanie zapowiedział, że od 8 grud-
nia 2015r. (uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny). do 20 listopada 2016r (Nie-
dziela Chrystusa Króla Wszech-
świata). potrwa w Kościele katolic-
kim Nadzwyczajny Jubileusz Miło-
sierdzia Bożego:

Drodzy bracia i siostry, często my-
ślałem o tym, jak Kościół może uczy-
nić jeszcze bardziej oczywistym swe
posłannictwo bycia świadkiem miło-
sierdzia. Jest to droga, która rozpo-
czyna się od nawrócenia duchowe-
go. I dlatego postanowiłem ogłosić
Jubileusz Nadzwyczajny, którego
ośrodkiem będzie Miłosierdzie Boże.
Będzie to Rok Święty Miłosierdzia.
Chcemy przeżywać go w świetle słów
Pana: «Bądźcie miłosierni jak Ojciec
wasz jest miłosierny» (Łk 6, 36) -
powiedział papież Franciszek.

Rok Miłosierdzia rozpoczął się
otwarciem Drzwi Świętych w Bazy-
lice św. Piotra. Drzwi Święte (istnie-
jące w rzymskich Bazylikach: św.
Piotra, św. Jana na Lateranie, św.
Pawła za Murami i św. Matki Bożej
Większej) są otwierane tylko na czas
Roku Świętego, a w normalnym okre-
sie pozostają zamurowane. Ich otwar-
cie (najpierw w Bazylice św. Piotra,
a potem w pozostałych) wyraża sym-
bolicznie ideę otwarcia dla wszystkich
wierzących tego szczególnego przej-
ścia na stronę zbawienia.

Kult Miłosierdzia Bożego

"Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią."

Kult Miłosierdzia Bożego związa-
ny jest z wizjami skromnej zakonni-
cy ze Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia s. Faustyny Ko-
walskiej, której w roku 1935 objawił
się Jezus, polecając jej by głosiła orę-

Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia
 „Jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze
parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!"

/Papież Franciszek/
   Ojciec Święty Franciszek, w drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową ogło-
sił, że nowy Rok Liturgiczny  2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻE-
GO.

dzie o Bożym Miłosierdziu całemu
światu.

Kult zaczął się rozwijać wkrótce
po śmierci s. Faustyny, zwłaszcza w
trudnych latach II wojny światowej.
Żołnierze polscy roznieśli orędzie o
Bożym Miłosierdziu na cały świat. W
czapki wszywali maleńkie wizerunki
Jezusa Miłosiernego, produkowane
specjalnie dla nich w Wilnie. Dzięki
Polakom z armii Andersa, utworzo-
nej w 1941 roku w ZSRR, kult miło-
sierdzia dotarł do Iranu, Palestyny,
Libanu, Egiptu, a stamtąd - do Afry-
ki i Włoch.

Wotum za ocalenie rodziny z woj-
ny jest także najbardziej znany dzi-
siaj obraz Miłosierdzia, który nama-
lował do krakowskiej kaplicy malarz
Adolf Hyła w 1943 r.

W Polsce kult Miłosierdzia Boże-
go i działalność ośrodków miłosier-
dzia odżyły po roku 1981, kiedy to
wydano pierwsze, krytyczne opraco-
wanie "Dzienniczka" w jego oryginal-
nym kształcie. W połowie lat 80. nie
było diecezji, która by nie miała pa-
rafii pw. Miłosierdzia Bożego.

"Jestem miłością i miłosierdziem
samym" - mówił o sobie, prosząc sio-
strę, żeby ogłosiła to orędzie całemu
światu.

Pan Jezus wskazał s. Faustynie
pięć sposobów, jak ludzie mogą wy-
praszać zbawienie dla siebie i całego
świata:

koronkę do Miłosierdzia Bożego,
modlitwę przed obrazem Jezusa

Miłosiernego z napisem: "Jezu, ufam
Tobie",

modlitwę w godzinie konania
Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną
Miłosierdzia (15.00),

obchodzenie święta Miłosierdzia
i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego

 modlitwą, słowem i czynem.
Nigdzie indziej ten kult nie jest aż

tak popularny, jak w Polsce, ale np.
ponad 5 tys. osób z 14 krajów zrze-

sza Bractwo Miłosierdzia Bożego
w Australii. Bardzo prężnym ośrod-
kiem duszpasterskim i wydawniczym
jest również kanadyjska wspólnota w
Verdun, której członkowie troszczą się
o ludzi zagubionych moralnie. Pallo-
tyni prowadzą apostolat we Francji,
na Słowacji i Brazylii. Od beatyfika-
cji s. Faustyny w 1993 r. w Rzymie
działa przy kościele św. Ducha wło-
skie Centrum Duchowości Miłosier-
dzia Bożego. Kult, zapoczątkowany
objawieniami św. Faustyny, jest bar-
dzo rozpowszechniony w Ameryce
Południowej i Afryce, na Filipinach,
Korei i Nowej Zelandii.

Największym i najważniejszym
ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia
w Polsce jest sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Krakowie Łagiewni-
kach, gdzie przybywa corocznie mi-
lion pielgrzymów z Polski i wszyst-
kich kontynentów.

Najwięcej wiernych od lat przy-
bywa w pierwszą niedzielę po Wiel-
kanocy, czyli Święto Miłosierdzia
Bożego, które od roku 2000 jest ob-
chodzone przez cały Kościół katolic-
ki.

Bardzo dynamiczny rozwój kultu
Miłosierdzia Bożego nastąpił po be-
atyfikacji Siostry Faustyny i jej ka-
nonizacji, a także dzięki pielgrzym-
kom Ojca Świętego Jana Pawła II do
Łagiewnik. Kult przyczynił się do
rozbudowy sanktuarium, m.in. wznie-
sienie bazyliki, którą 17 sierpnia 2002
konsekrował Jan Paweł II.

Jubileuszowy Rok ma szczególną
wymowę dla Polaków, gdyż zbiega się
z obchodami 1050 rocznicy Chrztu
Polski oraz Nadzwyczajnym Rokiem
Miłosierdzia.



6   Nasza Wspólnota

1. Siostra Faustyna swoje zwy-
czajne życie zakonne uczyniła nad-
zwyczajnym dzięki niezwykłej poko-
rze i ufności Bogu. Życie Faustyny -
na pozór szare i monotonne, pełne
cierpień zarówno fizycznych, jak
i duchowych - kryło niezwykłą głębię
mistyki. Została obdarzona wieloma
nadzwyczajnymi darami, osiągając,
już na ziemi, szczyty zjednoczenia z
Bogiem, który wybrał ją na Sekretar-
kę i Apostołkę swego Miłosierdzia,
aby przez nią przekazać światu wiel-
kie orędzie, polegające na przypo-
mnieniu prawdy o miłości miłosier-
nej Boga do człowieka, o wezwaniu
do głoszenia jej świadectwem życia
oraz słowem, a także do wyprasza-
nia Miłosierdzia Bożego dla całego
świata.

2. "Była średniego wzrostu,
szczupła, oczy miała bladoniebieskie
i trochę piegów na twarzy. Twarz
miała pospolitą, ale bardzo miłą,
uśmiechniętą i spokojną. Była osobą
zawsze zrównoważoną, pogodną".
Tak zapamiętała Św. Faustynę siostra
Eufemia Traczyńska, jedna z zakon-
nic, która dobrze znała Apostołkę
Bożego Miłosierdzia, a nawet była
obecna przy jej śmierci.

DZIECIŃSTWO
3. Helena Kowalska - późniejsza

siostra Faustyna - urodziła się dnia
25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogo-
wiec, opodal Łęczycy, w ubogiej ro-
dzinie wieśniaczej, jako trzecia z dzie-
sięciorga dzieci Stanisława (zm.
1946) i Marianny z domu Babel (zm.
1965). Już w dwa dni po urodzeniu -
27 sierpnia - została ochrzczona
w parafialnym kościele pw. Św. Ka-
zimierza w Świnicach Warckich przez
miejscowego proboszcza ks. Józefa
Chodyńskiego.

4. Małą Helenkę Kowalską wy-
chowywała głównie matka, gdyż go-
spodarujący na dziesięciu morgach
ziemi ojciec zmuszony był pracować
również jako cieśla, aby zapewnić byt
swej licznej rodzinie. Mimo biedy
i znojnej pracy w domu Kowalskich
panowała niezwykle religijna atmos-
fera. Od najmłodszych lat rodzice

ŚWIĘTA  FAUSTYNA

wychowywali swe pociechy w posłu-
szeństwie i karności, zwracając
baczną uwagę na ich życie duchowe,
a równocześnie wdrażając je do obo-
wiązków i wykonywania różnego ro-
dzaju prac, począwszy od małych,
domowych robótek, aż po ciężkie ro-
boty w polu.

5. Helenka od samego początku
wyróżniała się spośród swego rodzeń-
stwa. Była cicha, pokorna, chętna do
każdej pracy, dlatego wnet stała się
ulubionym dzieckiem rodziców, któ-
rzy często mówili innym swym dziat-
kom: „Do Heli toście nie warci sta-
nąć!”. Także rówieśnicy bardzo lubi-
li Helenkę, była bowiem wesoła,
uśmiechnięta i nikomu niczego nie
odmówiła. Kiedy czasem zazdrosne
o względy rodziców rodzeństwo do-
kuczało jej z powodu litości okazy-
wanej ludziom i zwierzętom, przezy-
wając ją: "ty babo litościwa", nie zra-
żała się zupełnie i od razu o tym za-
pominała.

6. W wieku siedmiu lat Helenka
po raz pierwszy usłyszała w duszy
głos Boży wzywający ją do doskonal-
szego życia. To wołanie miało stale
się wzmagać i ogarnąć żarem jej ser-
ce, by po latach znaleźć swoją reali-
zację w Zgromadzeniu Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia.

7. W 1914 roku, w wieku dzie-
więciu lat, Helenka mogła przystąpić
do Pierwszej Komunii Świętej. Była
już dobrze przygotowana do spowie-
dzi i Komunii Św., zarówno przez
matkę, jak i przez proboszcza, który
dwa-trzy razy w tygodniu gromadził
dzieci na naukę religii. Pierwsza Ko-
munia Święta stanowiła dla Helenki
ogromną radość, którą chciała się
z wszystkimi podzielić. Wracając po
tej uroczystości z kościoła, nie szła
z innymi dziewczynkami, ale samot-
nie. Wówczas sąsiadka, pani Bereziń-
ska, która towarzyszyła matce, zapy-
tała małą, dlaczego idzie sama? Ta
odpowiedziała rezolutnie: „Ja idę
z Panem Jezusem!”. Od tego dnia He-
lenka bardzo się zmieniła. „Ciągle
chciała iść do kościoła - wspominała
jej matka - stroniła od innych, szuka-
ła samotności”.

8. Z rodzinnego domu do kościo-
ła było niemal dwa kilometry, jednak
rodzice nie pozwalali Helence chodzić
tam często z racji nawału pracy do-
mowej. Zdarzało się, że czasem nie
mogła uczestniczyć w niedzielnej
Eucharystii, gdyż w kościele parafial-
nym odprawiano tylko jedną mszę,
a ktoś zawsze musiał pozostać
w domu, by doglądnąć gospodarstwa
i młodszego rodzeństwa; nadto nie
każde dziecko miało strój odświętny,
dlatego trzeba było się między sobą
wymieniać. Dodatkowym utrudnie-
niem było pasienie krów według ści-
śle wyznaczonego porządku. Kiedy
jednej niedzieli ten obowiązek przy-
padł właśnie Helence, wstała cichut-
ko, gdy jeszcze było ciemno, by nie
zbudzić nikogo, wymknęła się przez
okno i wyprowadziła bydło na pastwi-
sko. Rankiem ojciec z przerażeniem
spostrzegł, że drzwi od obory są na
oścież otwarte i krów ani śladu. Nim
jednak rozpoczęto poszukiwania zło-
dzieja, rozległ się śpiew Helenki, po-
wracającej z napasionym bydłem
i cieszącej się, że teraz będzie mogła
pójść bez przeszkód na mszę św, bo
spełniła swój obowiązek. Ta prakty-
ka wychodzenia w niedzielę przez
okno stała się tak częsta, iż później
już nikogo nie dziwił widok otwartych
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tuż nad ranem drzwi od obory.
9. Od najmłodszych lat Helenka

była niezwykle wrażliwa na ludzką
biedę. Gdy miała około dziesięciu lat,
przebrała się za żebraczkę i obcho-
dziła wszystkie domy po wsi, prosząc
o jałmużnę. Po powrocie do domu
powiedziała: „Jak niedobrze jest tym
biednym. Ile muszą znieść i wycier-
pieć, zbierając dla siebie pożywienie”.
Zgromadzone datki od razu rozdała
ubogim.

10. W wieku dwunastu lat Helen-
ka urządziła loterię fantową na rzecz
biednych. Wyprosiła u sąsiadów drob-
ne przedmioty, przeznaczając je na
fanty, następnie wypisała losy i sprze-
dawała je za drobne pieniądze. Po roz-
prowadzeniu losów rozdzielała fanty
według uprzednio naklejonych nume-
rów. Zebrane w ten sposób pieniądze
zaniosła proboszczowi i przekazała je
na pomoc dla potrzebujących.

11. We wrześniu 1917 roku za-
częła uczęszczać do szkoły podstawo-
wej w Świnicach Warckich. Chociaż
jej edukacja trwała bardzo krótko, bo
zaledwie trzy lata, Helenka okazała
się niezwykle pilną i solidną uczen-
nicą. Jej umiłowanym przedmiotem
była religia, z której otrzymywała
najlepsze oceny. Kiedy raz dwie
dziewczynki nie chciały siedzieć
w jednej ławie razem z Helenką, bo
była licho ubrana, ta rozpłakała się.
Nauczyciel zauważył to i pocieszał ją:
„To nic, że jesteś gorzej ubrana, ale
za to lepiej się uczysz”.

12. Helenka bardzo dobrze się
uczyła w szkole i dużo czytała, choć
nie miała na to zbyt wiele czasu. Nie-
raz, gdy pasła krowy, czytała książ-
ki, a potem lubiła przekazywać rówie-
śnikom to, co przeczytała. Często
zbierała inne dzieci i opowiadała im
o żywotach świętych, jakie znała
z własnej lektury czy też z książek
czytanych wieczorami przez ojca.

13. Helenka bardzo lubiła się
modlić i śpiewać religijne pieśni. Nie-
kiedy czyniła to również w nocy. Nie-
raz w dzieciństwie opowiadała, że
widziała we śnie Matkę Bożą w ja-
kimś pięknym ogrodzie i dodawała:
„Zobaczycie, że z wami nie będę, że
pójdę z domu”. Rodzeństwo śmiało
się z niej, a ona z wielką pewnością
twierdziła, że pójdzie do pielgrzymów.

Nic wówczas nie wiedziała o zako-
nach, a słowo pielgrzym utkwiło jej
w pamięci, gdy ojciec czytał o nich
wieczorami.

14. Kiedy czasem rodzice nie po-
zwalali Helence pójść na mszę św. w
niedzielę, ta brała książeczkę do na-
bożeństwa, szła w kąt i tam pobożnie
się modliła. Matka niekiedy gniewa-
ła się o to, ale córka nie przerywała
swego spotkania z Panem Jezusem,
dopóki nie odczytała wszystkich mo-
dlitw, przeznaczonych do odmówie-
nia w czasie mszy św. Po zakończe-
niu przychodziła do matki i mówiła:
„Mamusiu, ty się nie gniewaj, bo Pan
Jezus więcej by się gniewał, gdybym
tego nie robiła”.

15. Niekiedy matka zezwalała
Helence w niedzielę pobawić się
z dziewczynkami. Hela odpowiadała
wtedy z radością „dobrze, dobrze”,
i szła do ogrodu, gdzie znajdowała się
kapliczka Matki Bożej, sporządzona
przez ojca na gruszy. Tam z radością
się modliła, przybierała obraz Naj-
świętszej Panny kwiatami, a w maju,
kiedy przy tej kapliczce śpiewano li-
tanię loretańską i pieśni maryjne,
przygotowywała stołeczki dla człon-
ków rodziny. Również w mieszkaniu
miała figurkę, którą troskliwie stro-
iła i ubierała kwiatami.

16. Choć bieda panowała w domu
Kowalskich, Helenka nigdy nie przy-
wiązywała wagi do spraw material-
nych. Jako jedyna z rodziny nie dba-
ła o to, aby mieć piękne stroje, nigdy
nie prosiła matki, by jej coś kupić, za
to chętnie nosiła ubrania starszych
sióstr, choć niekiedy zniszczone, jed-
nak zawsze czyste i schludne.

MŁODOŚĆ
17. Chcąc ulżyć doli rodziny, po

skończeniu szesnastu lat życia Helen-
ka wyjechała z domu i przez rok prze-
bywała na służbie u Leokadii i Kazi-
mierza Bryszewskich, prowadzących
piekarnię w Aleksandrowie. Po pew-
nym czasie do domu rodzinnego do-
tarła wiadomość, iż Hela dostała po-
mieszania zmysłów. Z polecenia mat-
ki do Aleksandrowa udała się najstar-
sza córka - Józefa. Tam dowiedziała
się, że jej siostra pewnego dnia naro-
biła krzyku z powodu rzekomego po-

żaru. Pomocnicy piekarza, wkładają-
cy właśnie chleb do pieca, usłyszeli
wołanie Heli „pali się!”, przerwali
pracę i wybiegli na podwórko gasić
ogień, którego nie było ani śladu.
Helenka z ociąganiem wyznała Józe-
fie, iż widziała jasność, po czym do-
dała: „Powiedz, niech mamusia się nie
martwi. Głupia nie jestem, ale już nic
więcej o tym do nich mówić nie będę”.

18. Kiedy Helenka powróciła do
domu i oświadczyła, że chce wstąpić
do klasztoru, rodzice zdecydowanie
sprzeciwili się, jako powód podając
brak pieniędzy na posag. Odpowie-
działa wówczas: „Mnie i bez pienię-
dzy Pan Jezus przyjmie”, jednak po-
została posłuszna woli rodziców.

19. Wszyscy dziwili się jej skrom-
nością i posłuszeństwem. Kiedy bra-
ła udział w weselach czy potańców-
kach, po każdym tańcu wracała i sia-
dała przy matce, dając tym samym
świadectwo skromności i wstydliwo-
ści. Po krótkim pobycie w domu wy-
jechała do Łodzi, by tam znaleźć
nową pracę. Najęła się jako pomoc
domowa u trzech tercjarek zakonu
Św. Franciszka; zastrzegła sobie jed-
nakże możliwość codziennego uczest-
nictwa we mszy Św., jak również od-
wiedzania chorych i konających.

20. Kiedy Helena pracowała
u państwa Wieczorków, chlebodaw-
czyni wspominała, że jej służąca
przez cały post nie jadła mięsa, ani
nawet potraw kraszonych tłuszczem
zwierzęcym, a mleka nie chciała
wziąć do ust. Obserwowała także, jak
Hela udawała się do katedry św. Sta-
nisława Kostki na nabożeństwa i msze
św. oraz jak przystępowała do sakra-
mentów świętych. Przez nią sama
Wieczorkowa stała się bardziej reli-
gijna.

21. Od lutego 1923 roku Helena
posługiwała w domu Marcjanny Sa-
dowskiej, gdzie przepracowała ponad
rok, dając piękne świadectwo swej
wielkiej wiary i gorliwości. „Wciąż
pościła - mówiła o niej Sadowska -
cały rok w środy, piątki i soboty,
a w Wielkim Poście to już co dzień.
W Środę Popielcową suszyła zupeł-
nie”. Ale równocześnie, pomimo tak
wielu umartwień - jak wspominała
chlebodawczyni - „była zgodliwa
i śmieszka”.
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22. Wobec stanowczej odmowy rodziców He-
lenka próbowała zagłuszyć w sobie głos powoła-
nia. Będąc z jedną ze swoich sióstr na zabawie w
Łodzi, kiedy zaczęła tańczyć, nagle ujrzała Pana
Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, całego
okrytego ranami. Chrystus zwrócił się do niej,
mówiąc: „Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie
zwodzić będziesz?” W tym momencie zamilkła dla
miej muzyka, zniknęło towarzystwo, cichaczem
opuściła zabawę i udała się do katedry św. Stani-
sława Kostki. Tam nie zważając na obecnych lu-
dzi, padła krzyżem przed Najświętszym Sakramen-
tem, prosząc o poznanie woli Bożej. Usłyszała
wówczas wewnętrznie słowa: „Jedź natychmiast
do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru”.

23. Po spakowaniu wszystkich rzeczy Helen-
ka zaniosła je do wuja Rapackiego, podzieliła
swoje ubranie, przeznaczając je dla sióstr, a za-
brała tylko jedną sukienkę i bieliznę na zmianę.
Wuj odprowadził ją na dworzec. Chociaż obydwo-
je płakali, nie ugięła się i zostawiając dotychcza-
sowe życie, szła naprzeciw swojej wielkiej przy-
gody z Jezusem.

24. Po przyjeździe do Warszawy Helenka zgło-
siła się do ks. Jakuba Dąbrowskiego, proboszcza
parafii św. Jakuba na Ochocie, z prośbą o pomoc
we wstąpieniu do klasztoru. Ten skierował ją do
rodziny swoich znajomych - Lipszyców - miesz-
kających w Ostrówku, koło Klembowa. Stamtąd
Helenka jeździła do Warszawy, poszukując klasz-
toru, do którego mogłaby wstąpić. Wszędzie jej
jednak odmawiano. Powodem było ubóstwo kan-
dydatki, nieposiadającej posagu, który w tamtych
realiach odgrywał niemałą rolę.

25. Kiedy Helenka zapukała do klasztornej
furty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia, przy ulicy Żytniej 3/9, przyjęła ją siostra Mał-
gorzata Gimbutt, która porozmawiała z nią krót-
ko, po czym oznajmiła przełożonej generalnej m.
Leonardzie Cieleckiej: „Ot, zgłosiła się taka mi-
zerotka, wątła, biedna, bez wyrazu, nic obiecują-
cego”.

26. Również przełożona domu warszawskie-
go, późniejsza matka generalna - siostra Micha-
ela Moraczewska, wyraziła chęć zobaczenia zgła-
szającej się kandydatki. Przełożona generalna zgo-
dziła się na to i siostra Michaela zeszła do roz-
mównicy. Przez uchylone drzwi przyjrzała się kan-
dydatce i potwierdziła spostrzeżenie swej poprzed-
niczki: „nic obiecującego”. Już zamierzała ją od-
dalić, gdy przyszła jej myśl, że będzie bardziej
zgodne z miłością bliźniego, jeżeli chwilę z nią
porozmawia.

27. Siostra Michaela w rozmowie z Heleną
stwierdziła, że ta ma dużo prostoty, szczerości
i zdrowego rozsądku, a także sympatyczny wyraz
twarzy i miły uśmiech. Po chwili poleciła jej iść
do Pana domu i zapytać, czy ją przyjmuje. Helen-

ka od razu zrozumiała, że ma o to zapytać Pana Jezusa. Udała
się z radością do kaplicy i zapytała: „Panie domu tego, czy mnie
przyjmujesz?” - Usłyszała słowa: „Przyjmuję, jesteś w Sercu
moim”.

28. Mimo że Helenka spodobała się siostrze Michaeli, ta
chciała jednak zasięgnąć o kandydatce bliższych informacji. Ko-
rzystając z tego, że nie ma żadnego posagu, a nawet małej wy-
prawki, poradziła jej, by pozostała u tej osoby, u której się cza-
sowo zatrzymała, i zarobiła sobie choć na skromne wiano, jakie-
go potrzeba przy wstąpieniu do zgromadzenia. Helena skorzy-
stała z tej rady, wróciła do Aldony Lipszycowej i pracowała tam
przez rok, a zarobione pieniądze zanosiła na ulicę Żytnią, by
kiedyś otrzymać za to potrzebną wyprawkę.

29. Aldona Lipszycowa wydała o Helenie opinię, że była
solidna w pracy, bardzo uczynna, a przy tym radosna, pełna po-
gody ducha i zdrowego humoru. Traktowano ją jak członka ro-
dziny, a nie służącą. Helenka zajmowała się przeważnie dziećmi,
które wprost ją uwielbiały. Bawiła się z nimi, śpiewała, była za-
wsze wesoła i pogodna, nigdy się nie gniewała. Sama również
lubiła nucić pobożne pieśni, zwłaszcza Jezusa ukrytego.

30. Pani Lipszycowa była osobą pobożną, jednak nie miała
zrozumienia dla idei powołania zakonnego. Próbowała przeto
układać inne plany życia swej służącej. Odpowiedzią Helenki na
te zakusy było złożenie ślubu dozgonnej czystości podczas nie-
szporów w oktawę uroczystości Bożego Ciała 1925 roku. (cdn)

ks. Piotr Szweda MS, ks. Andrzej Witko
Tajemnice Bożego Miłosierdzia,

Wydawnictwo M Kraków 2015, str. 41-49
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Pan Bóg powoli spełniał moje
marzenia. Wyszłam za mąż, na świat
przychodziła kolejno czwórka dzieci:
Marcin, Ania, Magda i Łukasz. Naj-
szczęśliwsze chwile to te, kiedy byli-
śmy wszyscy razem, po całym dniu
pracy, nauki i obowiązków. Oprócz
tych własnych, Pan Bóg powierzył mi
jeszcze sporą gromadkę dzieci, bo
zostałam nauczycielem - katechetą.
Nasze życie rodzinne było więc moc-
no związane z parafią. Lubiliśmy
z mężem podejmować nowe wyzwa-
nia w życiu parafialnym. Mąż, oprócz
wykonywania swojej pracy zawodo-
wej, posługiwał w zakrystii, razem
prowadziliśmy różne grupy, organi-
zowaliśmy akcje charytatywne, festy-
ny, kiermasze, spotkania dla dzieci
z trudnych rodzin i wiele innych.
Dużo z tych działań trwa do dziś, nie-
które się skończyły, a w ich miejsce
przyszły nowe, mój mąż został sza-
farzem nadzwyczajnym. Taki styl
życia dawał nam i nadal daje wiele
radości.

Czas biegnie do przodu - dzisiaj
nasze dzieci są już dorosłe, a my, po-
śród dalszych licznych obowiązków,
łapiemy te chwile, kiedy możemy cie-
szyć się wnukami. Bóg dał nam szóst-
kę wspaniałych istotek: Martynkę,
Dominika, Mikołaja, Filipa, Maksy-
miliana i Jadzię. Kolejne narodzi się
już wkrótce.

Jadzia to właśnie o niej chciałam
napisać. Czasami dotykają nas takie
doświadczenia, o których nie myśli-
my, że mogą stać się „naszymi”. To
do historii o Jadzi jakże bardzo pasu-
je tytuł ankiety, w której zachęcacie
do pisania świadectw: „Bóg żyje
i działa”.

Zimny grudniowy wiatr hulał za
oknem szpitala w Cieszynie, kiedy
mała Jadzia przyszła na świat. Był
piątek 19 grudnia 2014 roku - jeden z
kolejnych przedświątecznych dni.
Tyle spraw do załatwienia, ostatnie

BÓG ŻYJE I DZIAŁA
900 gramów miłości

Już wówczas gdy byłam dzieckiem i myślami wybiegałam w przyszłość, moim największym marze-
niem była rodzina. W moim domu rodzinnym życie było szczęśliwe i pogodne: kochający rodzice, ro-
dzeństwo, wzajemna miłość i życzliwość. Utwierdzało mnie to w przekonaniu, że w rodzinę warto „inwe-
stować”. Dziecięce zabawy w dom, robienie zakupów z klocków i gotowanie w wymyślonych naczyniach
dawały mi wiele radości.

porządki, roraty, zakupy - wszystko
po to, aby weekend przeżyć spokoj-
niej, oczekując już powoli Wigilii
i Świąt. Wczesny piątkowy poranek
nie zapowiadał, aby miało wydarzyć
się coś szczególnego. A jednak!
W tym dniu nasza wnuczka postano-
wiła przyjść na świat. Jej mama Ania
i tata Jakub przyjęli symptomy roz-
poczynającego się porodu z obawą,
ale zarazem z głębokim spokojem,
wiarą i nadzieją, że mimo wszystko
będzie dobrze. Innego zdania byli le-
karze. Nie dawali zbyt wielkich szans
malutkiej kruszynce, gdyż do przewi-
dywanego dnia narodzin zabrakło aż
15 tygodni!

Mimo szybkiej akcji lekarzy w
szpitalu w Cieszynie, nie udało się
utrzymać życia pod sercem mamy -
Jadzia musiała opuścić matczyne „po-
słanie” i przyszła na świat w 24/25
tygodniu ciąży. Ważyła zaledwie 900
gramów, mierzyła 35 centymetrów i
otrzymała 1 punkt w dziesięciopunk-
towej skali Apgar. Nie oddychała.
Zamartwica oddechowa, niewydol-
ność krążeniowo-oddechowa to tylko
niektóre objawy towarzyszące naro-
dzinom Jadzi. Oczekiwanie na pierw-
szy krzyk własnego dziecka to chwi-
le bardzo trudne. Te chwile dłużyły
się Ani jak żadne inne i tylko myśl
kierowana ku Bogu dawała nadzieję.
Boże, pozwól, by żyła! I stało się -
po reanimacji Jadzia zapłakała! Na
oddziale panowała cisza, nikt nie gra-
tulował narodzin córki - wszyscy mil-
czeli, oczekując, co będzie dalej.
A dalej był chrzest - cichy, bez
chrzestnych, bez rodziców, bez bia-
łego ubranka. Tak sobie myślałam -
Ty, Panie, też miałeś takie ciche na-
rodziny, też byłeś nagusieńki w żłobie.

Nikt z nas nie wiedział wówczas,
jakie plany ma Pan Bóg wobec tej
maleńkiej istotki na najbliższe minu-
ty, godziny, dni, lata. Była kruszynką,
przed którą postawiono same znaki

zapytania. Najpierw, czy przyjdzie
żywa na świat? Potem, czy przeżyje
najbliższe godziny? Czy da radę po-
konać drogę karetką ze szpitala
w Cieszynie do Górnośląskiego Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Katowi-
cach? Czy będzie umiała samodziel-
nie oddychać? Czy wszystkie narzą-
dy podejmą pracę, skoro są jeszcze
niedojrzałe? Czy system odpornościo-
wy poradzi sobie z wszelkimi prze-
szkodami? Czy będzie widziała, sły-
szała? Jednym słowem nawet wów-
czas, gdy przeżyje, przewidywano
mnóstwo wcześniaczych powikłań.

Pierwsze godziny po narodzinach
były decydujące i bardzo trudne. Ja-
dzia dała jednak radę! Pokonała
pierwszą samodzielną podróż bez
mamy, która pozostała w szpitalu po
cesarskim cięciu. Od tej chwili Jadzię
otaczało w inkubatorze mnóstwo ru-
rek, kabli, miała pełno wkłuć. W Ka-
towicach maleńką kruszynką zajęli się
wspaniali lekarze i pielęgniarki. Ro-
bili wszystko, aby Jadzia mogła żyć.
Ich praca jest niewidoczna dla oczu
innych, ale jakże ofiarna i odpowie-
dzialna. Tam, za murami szpitala,
każdego dnia dzieją się te małe - wiel-
kie cuda. Jakże wzruszające były
chwile, których byliśmy świadkami,
gdy rodzice po wielu miesiącach walki
o życie wychodzili ze szpitala ze swo-
im uratowanym maleństwem.

Nasza rodzina oddała się i zawie-
rzyła wszystko Panu i Jego Matce.
Wierzymy też, że oprócz personelu
medycznego zajął się Jadzią jeszcze
ktoś, kto czuwał nad nią nieustannie
- nasz ukochany Ojciec Święty Jan
Paweł II. To on wypraszał u Boga
wszelkie łaski. Zanosił przed Jego
tron modlitwy, które tak wielu ludzi
wraz z nami kierowało do Pana. To
jego wizerunek towarzyszył Jadzi w
każdym inkubatorze. Pielęgniarki
przenosiły go zawsze razem z Jadzią!
To pod jego wezwaniem jest Górno-
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śląskie Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach-Ligocie.

Dla nas, dla naszej rodziny
i przyjaciół, którzy towarzyszyli
nam w tym trudnym czasie dzień w
dzień - to cud, choć nie mamy na to
potrzebnych dokumentów. I tym cu-
dem chcemy się dzielić z innymi.
Chcemy mówić, że i dzisiaj, tak
samo jak dwa tysiące lat temu, Pan
Jezus czyni cuda. „Bóg żyje i dzia-
ła”. Dzisiaj, gdy w świecie szerzy
się zło, Pan Bóg jest wyrzucany
z państwowych systemów, z rodzin,
z ludzkich serc, tym bardziej trzeba
mówić o tym, że On jest!

Nasz „dokument na cud” to Ja-
dzia, która przeżyła wiele krytycz-
nych dni i nocy, cudem uniknęła ope-
racji, do której była już przygotowa-
na, gdy małe jelitka przestawały pra-
cować, a sepsa atakowała organizm.
Wiele razy jej życiu było zagrożone.
W wigilijny wieczór, gdy świat za-
milkł w blasku świec i bieli opłatka,
Jadzi po raz pierwszy przetaczano
krew, a potem jeszcze kolejne kilka
razy. Intubowano ją kilkakrotnie,
gdyż miała problemy z oddychaniem,
dostała mnóstwo lekarstw, antybioty-

ków, kroplówek, specjalne pompy
dostarczały jej pożywienie. Przeszła
zabieg laserowy na oczka. Nie mogła
przebywać w objęciach rodziców, jej
codziennością były wkłucia i rurki
zamiast ciepła mamy i taty. Jej szpi-
talny wypis jest bardzo długi.

A jednak dzisiaj jest ze swoimi
rodzicami i bratem w domu. Wycho-
dzi na spacerki, lubi jeść, dobrze się
rozwija. Jest bardzo pogodnym dziec-
kiem. Rośnie i nabiera sił, chociaż

mówiono, że może być tylko ro-
ślinką. Wszelkie wizyty lekarskie
u specjalistów kończą się optymi-
stycznie. Serduszko zdrowe, oczka
nie wykazują już wad wcześnia-
czych, mimo wcześniejszej retinopa-
tii drugiego stopnia, uszka i słuch do-
bre, zabiegi rehabilitacyjne dają po-
zytywne prognozy na sprawy rucho-
we, a Jadzia najbardziej ze wszyst-
kiego lubi, jak się z nią rozmawia.
Śmieje się, łapie rączkami, a nawet nie-
dawno, tuż przed swoimi pierwszymi
urodzinami, zaczęła urządzać sobie
spacerki na własnych nogach. Jest na-
szym słoneczkiem i znakiem wiary, mi-
łości i nadziei, która nigdy nie gaśnie!

Przez to życiowe doświadczenie
cała nasza rodzina jest silniejsza Bo-
giem, Jego ogromną miłością
i sobą nawzajem. To doświadczenie,
o którym nieraz gdzieś tam czytali-
śmy, współczując jakiejś rodzinie - teraz
stało się naszym własnym. Doświadczy-
liśmy ogromnej mocy modlitwy, wspar-
cia przyjaciół, znajomych, parafian, ka-
płanów. Za ten wielki dar i ogromną Bożą
ingerencję - chwała Panu!

Iwona
Słowo wśród nas 3/2016

1. MISJE CHRYSTIANIZA-
CYJNE WŚRÓD SŁOWIAN
W VIII I IX WIEKU

Ziemie nad Wisłą położone były
 z dala od granic Zachodniego Cesar-
stwa Rzymskiego i do czasu jego
upadku w 476 roku nie udało się
stwierdzić jakichkolwiek śladów
chrześcijaństwa na tym obszarze.
W wyniku wielkiej wędrówki ludów
spowodowanej ekspansją koczowni-
czych plemion tureckich z Azji, szcze-
gólnie Hunów, oraz słabnięciem im-
perium rzymskiego na Zachodzie do-
szło również do ogromnych zmian et-
nicznych w Europie. Ziemie : polskie
opuścili starożytni Lugiowie (lud o
nieznanym pochodzeniu), zaś od VI
wieku zajmowali je Słowianie przy-
bywający ze Wschodu, znad środko-

Jak chrześcijaństwo docierało na ziemie polskie
przed chrztem Mieszka I w 966 roku?

wego Dniepru, Prypeci i Dniestru,
swych pierwotnych siedzib. Słowiań-
skie plemiona rozsiedliły się na roz-
ległych obszarach od dorzecza Dnie-
pru na wschodzie aż po Łabę na za-
chodzie oraz od Jeziora Ładoga na
północy po Peloponez na południu. Ze
światem chrześcijańskim grupy Sło-
wian zetknęły się już w pierwszej po-
łowie VI wieku, w czasie łupieskich
wypraw na prowincje Cesarstwa Bi-
zantyjskiego nad dolnym Dunajem.
Po masowym osiedleniu się plemion
słowiańskich na terytoriach bizantyj-
skich (na południe od Dunaju) jesz-
cze przez blisko dwa stulecia trwały
one przy swoich pogańskich wierze-
niach. Na Zachodzie na początku VII
wieku na pograniczu z Bawarią Sło-
wianie stali się sąsiadami chrześcijań-

skiego państwa Franków. Dopiero
w połowie VIII wieku chrzest święty
z rąk biskupa salzburskiego św. Vir-
gila przyjęli dwaj książęta Kakacjusz
i Chotimir, władający Słowianami w
Karantanii (dzisiejsza Karyntia, Sty-
ria i Słowenia), zaś misjonarze bawar-
scy prowadzili tam długotrwałą ak-
cję Chrystianizacyjną. Na przełomie
VIII i IX wieku z Akwilei wyruszyli
misjonarze do rodzącego się władz-
twa Chorwatów w Dalmacji. Wów-
czas chrzest przyjął tamtejszy książę
Viseslav, a potem jego następca Bor-
na. W pierwszej połowie IX stulecia
na terenie Chorwacji utworzone zo-
stało biskupstwo w Nin, podporząd-
kowane patriarchatowi akwilejskie-
mu. W IX wieku intensywniejsze ak-
cje misyjne wśród pogańskich ludów,
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w tym także Słowian, podejmowane
były przez Cesarstwo Bizantyjskie
oraz odrodzone na zachodzie Cesar-
stwo Karolińskie. W 831 roku przez
biskupa pasawskiego Reginharda zo-
stał ochrzczony książę Mojmir, twór-
ca państwa na Morawach, a dwa lata
później wypędzony przezeń z sąsied-
niej Nitry książę Pribina i jego syn
Kocel, którzy przed 840 rokiem z woli
Karolingów zorganizowali słowiań-
skie państwo w Panonii z centrum w
Mosaburgu (Zalavar) nad Balatonem.
Z kolei cesarz bizantyjski Michał III
w 864 roku doprowadził do przyję-
cia chrztu przez Borysa (na chrzcie
otrzymał imię Michał), chana turec-
kich Bułgarów, którzy panowali nad
Słowianami we wschodnich Bałka-
nach. Chrystianizacja Bułgarów mia-
ła kluczowe znaczenie dla szerzenia
wiary wśród podległych ich władzy
plemion słowiańskich. Wspomniany
cesarz na prośbę księcia morawskie-
go Rościsława w 863 roku wysłał
z Konstantynopola na Morawy
dwóch braci misjonarzy: świętych
Cyryla (Konstantyna) i Metodego z
zadaniem głoszenia Ewangelii w ję-
zyku słowiańskim i ugruntowania
wiary chrześcijańskiej. Konstantyn
opracował słowiański alfabet, zwany
głagolicą, a także wraz z bratem do-
konał przekładu Nowego Testamentu
oraz ksiąg liturgicznych na język sło-
wiański i sprawowali liturgię w tym ję-
zyku, co przyczyniło się do wielkiego
sukcesu ich misji wśród Słowian na
Morawach i w Panonii. Plemiona roz-
siedlone na południu Polski, szczególnie
nad górną Wisłą i górną Odrą (Wiśla-
nie, Gołęszyce i Opolanie), w drugiej po-
łowie IX wieku weszły w bliższe stosunki
z państwem wielkomorawskim, a tym
samym światem chrześcijańskim. Nato-
miast plemiona położone bardziej na pół-
noc (Ślężanie, Polanie, Wolinianie, Po-
morzanie) i na wschód (Lędzianie, Ma-
zowszanie) kontakty z tym światem mia-
ły sporadycznie, być może tylko za po-
średnictwem kupców.

2. PAŃSTWO WIŚLAN
I CHRZEST JEGO WŁADCY

Za najstarsze państwo na ziemiach
polskich historycy uważają powstałe

nakłonić władcę Wiślan do dobrowol-
nego przyjęcia wiary chrześcijańskiej
i na tej drodze doprowadzić do zaże-
gnania łupieskich najazdów znad Wi-
sły. Wspomniane proroctwo mogło
zostać skierowane do księcia Wiślan
około 876 roku, a następnie, gdy nie
chciał on dobrowolnie przyjąć chrztu
i zaprosić misjonarzy z Moraw, Świę-
topełk mógł podjąć akcję militarną.
Większość badaczy przyjmuje, że
władca Wielkich Moraw w latach
876-879 przymusił księcia wiślań-
skiego do uznania swego zwierzch-
nictwa, a w konsekwencji również do
przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Na
znak tej zależności władca Wiślan
musiał uiszczać księciu Świętopełko-
wi, zgodnie z ówczesnym obyczajem,
coroczny trybut. Ekspansja wielko-
morawska sięgnęła również zapewne
Śląska, jego część granicząca z Mo-
rawami być może została przyłączo-
na do państwa Mojmirowiców.

W odkrytych zabytkach archeolo-
gicznych z terenu Małopolski z ostat-
niej ćwierci IX i początków X wieku nie
udało się do tej pory badaczom stwier-
dzić wyraźnych śladów militarnej akcji
wojsk wielkomorawskich nad górną
Wisłą i trwałego włączenia terytoriów
wiślańskich do monarchii Mojmirowi-
ców. Podobnie brak potwierdzenia w ma-
teriale archeologicznym metodiańskiej
akcji chrystianizacyjnej wśród Wiślan.
jednak, zdaniem profesora Jacka Po-
leskiego, wybitnego archeologa krakow-
skiego, źródła archeologiczne pozwalają
stwierdzić istnienie w drugiej połowie IX
wieku „stosunkowo silnych kontaktów
między Wielkimi Morawami a plemio-
nami zamieszkującymi Polskę połu-
dniową”, choć trudno stwierdzić, jaki był
charakter tych kontaktów.

Oddziaływanie misjonarzy z krę-
gu arcybiskupa Metodego na ludność
wiślańską było niewątpliwie bardzo
ograniczone w czasie i raczej po-
wierzchowne. Po jego śmierci
6 kwietnia 885 roku Świętopełk I nie
dopuścił do objęcia arcybiskupstwa
morawskiego przez Gorazda, desy-
gnowanego przez św. Metodego.
Wkrótce potem władca usunął
wszystkich uczniów Metodego z pań-
stwa wielkomorawskiego, którzy uda-

w drugiej połowie IX wieku władz-
two Wiślan, rządzone przez niezna-
nego nam bliżej księcia. Objęło ono
terytoria nad górną Wisłą po Nidę
i Dunajec zasiedlone przez duże ple-
mię Wiślan. Najważniejszym świa-
dectwem o tym państwie pozostaje
słynne proroctwo arcybiskupa mo-
rawskiego, Św. Metodego, przekaza-
ne w jego Żywocie spisanym przez
jednego z uczniów Apostoła Słowian,
zapewne Gorazda lub Klimenta
Ochrydzkiego. Hagiograf dla wyka-
zania świętości Metodego przytoczył
trzy jego proroctwa, które spełniły się
za życia arcybiskupa, w tym proroc-
two skierowane do księcia wiślańskie-
go: „Był zaś w nim także dar proro-
czy, tak że spełniało się wiele prze-
powiedni jego, z których jedną lub
dwie opowiemy. Pogański książę, sil-
ny bardzo, siedzący na Wiśle, urągał
wiele chrześcijanom i krzywdy im
wyrządzał. Posławszy zaś do niego,
[kazał mu] powiedzieć [Metody]:
Dobrze [będzie] dla ciebie, synu,
ochrzcić się z własnej woli na swojej
ziemi, abyś nie był przymusem
ochrzczony w niewoli na ziemi cudzej:
i będziesz mnie wspominał. Tak się
też stało”. Siedziba owego księcia
mieściła się najpewniej w rozlewi-
skach Wisły. Najlepiej opisowi
z Żywota Metodego odpowiada Kra-
ków, znaczący ośrodek grodowy
z wieńcem osad. Nie ulega wątpliwo-
ści, że przytoczone proroctwo zosta-
ło wypowiedziane przez Metodego na
jakiś czas przed jego śmiercią, w 885
roku, za panowania najpotężniejsze-
go z władców Wielkich Moraw księ-
cia Świętopełka I (870-894). Bliższa
analiza sytuacji państwa wielkomo-
rawskiego za rządów tego monarchy
skłania do przypuszczenia, że wypra-
wy księcia pogańskiego na moraw-
skich chrześcijan były organizowane
w okresie kryzysu tego państwa i jego
walk z królem karolińskim Ludwi-
kiem Niemieckim, co przypadało na
lata 871-874. Świętopełk po zawar-
ciu pokoju ze wspomnianym Ludwi-
kiem w Forchheim w 874 roku mógł
przeciwstawić się zagrożeniu ze stro-
ny księcia wiślańskiego. Najpierw
jednak arcybiskup Metody próbował
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li się do Bułgarii i tam pod opieką
chana Borysa-Michała oraz jego na-
stępców zachowali i rozwinęli dzie-
dzictwo cyrylometodiańskie. Brak
natomiast jakichkolwiek przesłanek źró-
dłowych do pojawiającego się niekiedy
w literaturze przedmiotu poglądu, że
część z nich udała się do kraju Wiślan
i tam przetrwał obrządek słowiański.
Nie wiemy, jak długo utrzymała się za-
leżność Wiślan od Wielkich Moraw po
śmierci Świętopełka I w 894 roku, do-
szło bowiem do konfliktów o władzę
między jego synami Mojmirem II
i Świętopełkiem II, a następnie pojawi-
ło się wielkie zagrożenie ze strony Wę-
grów, którzy ostatecznie w 906 roku
zniszczyli całkowicie to państwo.
Skomplikowały się też losy morawskie-
go Kościoła. Zapewne kierował nim
tymczasowo do 893 roku Niemiec Wi-
ching jako biskup nitrzański.

Mojmir II zabiegał w Rzymie
o odnowienie kościelnej metropolii na
Morawach. Papież Jan IX w 900 roku
doprowadził do przywrócenia arcy-
biskupstwa morawskiego i ustano-
wienia trzech sufraganii, co spotkało
się z gwałtownym sprzeciwem bisku-
pów bawarskich, którzy utrzymywa-
li, że Morawy podlegają biskupstwu
pasawskiemu. Jednak ich protest nie
został uznany i metropolia została na
nowo zorganizowana, choć nie wia-
domo, gdzie mieściły się siedziby ar-
cybiskupa i trzech jego sufraganów.
Niektórzy przypuszczają, że stolicą
jednego z tych biskupstw miał być
Kraków, jednak brakuje na to jakich-
kolwiek dowodów źródłowych. Trze-
ba również podkreślić, że zaledwie po
kilku latach istnienia nowa organiza-
cja Kościoła morawskiego została
zniszczona wraz z całym państwem
przez Madziarów. Również nie ma śla-
dów wskazujących na istnienie pań-
stwa Wiślan po załamaniu się monar-
chii Mojmirowiców. Nie mają też żad-
nego oparcia w źródłach poglądy
o tym, że zagładę mogło przetrwać do-
mniemane biskupstwo w kraju Wiślan.

W ostatnich dekadach IX wieku
chrześcijaństwo nie zdołało zapuścić
mocniejszych korzeni nad górną
Wisłą, intensywne badania archeolo-
giczne nie przyniosły bowiem do tej

pory odkrycia pochówków szkieleto-
wych z terenu Małopolski i Śląska z
drugiej połowy IX wieku wyposaże-
niem w przedmioty pochodzenia wiel-
komorawskiego. Nadal trwał po-
wszechnie ciałopalny obrządek grze-
balny, który był właściwy dla przed-
chrześcijańskich wierzeń. Pochówki
szkieletowe, charakterystyczne dla
chrześcijaństwa, pojawiają się w Ma-
łopolsce dopiero po włączeniu jej
w obręb monarchii Piastów u schył-
ku X wieku. Do tej pory nie został
też odkryty ani jeden kościół muro-
wany w Krakowie wzniesiony w okre-
sie wielkomo- rawskim.

3. ŚLĄSK I MAŁOPOLSKA
POD PANOWANIEM PRZEMY-
ŚLIDÓW - CHRZEŚCIJAŃ-
SKICH WŁADCÓW CZECH

Twórca monarchii czeskiej książę
Borzywój z dynastii Przemyślidów
przyjął chrzest z rąk św. Metodego
zapewne po roku 875 i wtedy uznał
zwierzchnictwo Świętopełka i wielko-
mora-wskiego. Na upadku Wielkich
Moraw skorzystali następcy Borzy-
woja, którzy nie tylko wzmocnili swo-
je władztwo nad Wełtawą, ale podjęli
również ekspansję, przejmując kon-
trolę nad częścią dziedzictwa wieiko-
morawskiego. Szczególną rolę w roz-
szerzaniu terytorium państwa czeskie-
go odegrał Bolesław I Srogi, który
objął władzę w Pradze w 929 lub 935
roku po zamordowaniu swego brata
św. Wacława. Jednym z kierunków tej
ekspansji były ziemie na południu
Polski, to jest Śląsk i Małopolska, co
nastąpiło zapewne etapami. Najpierw
książę Bolesław, wykorzystując zaan-
gażowanie króla niemieckiego Otto-
na I w walki ze Słowianami połab-
skimi oraz Węgrami, na przełomie lat
trzydziestych i czterdziestych X wie-
ku zdołał podporządkować sobie te-
rytorium Śląska i zachodniej Mało-
polski (ziemię krakowską), zaś po
klęsce Węgrów w 955 roku rozsze-
rzył swoje panowanie na Morawy
południowe oraz ziemie Lędzian po
Bug i Styr na wschodzie, pozostają-
ce do tej pory pod zwierzchnictwem
madziarskim. Czeskie panowanie nad
Krakowem jednoznacznie poświad-

czają źródła pisane, szczególnie rela-
cja Ibrahima ibn Jakuba, żydowskie-
go kupca z hiszpańskiej Tortosy, pod-
różującego po Europie Środkowej
zimą 965/966 roku. Zarówno forma,
jak i charakter panowania czeskiego
nad Śląskiem i Małopolską nie są bli-
żej znane. Przez kilkadziesiąt lat po-
zostawały one w orbicie wpływów
schrystianizowanej monarchii Prze-
myślidów. Czechy po upadku kościel-
nej metropolii morawskiej dostały się
pod jurysdykcję biskupstwa ratyzboń-
skiego i dopiero w latach 973-974
utworzone zostały biskupstwa w Pra-
dze i Ołomuńcu, podlegające arcybi-
skupstwu mogunckiemu. W granicach
biskupstwa praskiego znalazł się
Śląsk, zaś Małopolska w diecezji oło-
munieckiej. Wówczas oddziaływanie
chrześcijaństwa na ziemie południo-
wej Polski uległo niewątpliwie pew-
nej intensyfikacji, choć ślady źródło-
we tego procesu są bardzo skromne.
Kraków za panowania Przemyślidów
nadal pełnił rolę głównego ośrodka
w Małopolsce, a przed włączeniem do
monarchii piastowskiej około 990
roku funkcjonował tu dwuczłonowy gród
o powierzchni 15 ha i zapewne pierwsze
świątynie chrześcijańskie.

Podsumowując możemy stwierdzić, że
ziemie Polski południowej od drugiej po-
łowy IX wieku stykały się ze światem
chrześcijańskim, zaś nowa wiara bardzo
powoli, ale jednak docierała do Wiślan, Lę-
dzian i plemion śląskich przed włączeniem
ich przez Mieszka I do państwa Polan.

4. ZNIKOME ŚLADY KON-
TAKTOW INNYCH PLEMION
POLSKICH Z CHRZEŚCIJAŃ-
STWEM

O kontaktach pozostałych plemion
zamieszkujących ziemie polskie
z chrześcijaństwem przed włączeniem
ich do państwa piastowskiego
i chrztem Mieszka I źródła pisane
milczą. Jedynie archeologia daje nam
bardzo ułamkowe, ale intrygujące
dane. Na wczesnośredniowiecznym
stanowisku we wsi Podebłocie w gmi-
nie Trojanów na Mazowszu (około
100 km na południe od Warszawy) w
1986 roku wydobyto trzy ułamki
wypalonej gliny i na dwóch z nich za-
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uważono wyryte znaki przypomina-
jące greckie litery. Nazwano je „ta-
bliczkami z Podebłocia”. Po wielolet-
nich interdyscyplinarnych badaniach
okazało się, że tabliczki wykonane
zostały przed połową X wieku z miej-
scowego materiału, gliny, która była
używana do wylepiania ścian wcze-
snośredniowiecznych domostw.
Z kolei w odniesieniu do inskrypcji
okazało się, że na obu tabliczkach
umieszczone zostały greckie litery
z monogramem imienia Jezusa Chry-
stusa ICXC Wcześniej badacze od-
czytywali znaki jako litery greckie:
IXCH, co miało oznaczać skrót za-
wołania: I(sus) Ch(ristos) N(ika) -
„Jezu Chryste zwyciężaj”. Ustalono
też, że zachowane tabliczki z mono-
gramem Chrystusa stanowią frag-
menty krzyży-enkolpionów. Można
więc przyjąć, że w Podebłociu jesz-
cze w czasach pogańskich znaleźli się
chrześcijanie pochodzący z kręgu
kultury greckiej, którzy wytworzyli z

miejscowej gliny krzyże-enkolpiony,
opatrując je monogramem Chrystu-
sa. Skąd się wzięli na Mazowszu i w
jaki sposób tu dotarli, pozostaje je-
dynie w sferze domysłów. Wydaje się,
że mogli to być chrześcijańscy jeńcy
albo kupcy. Warto też podkreślić, że
tabliczki z Podebłocia są najstarszym

archeologicznym dowodem użycia
pisma na ziemiach polskich. Na pod-
stawie omawianego odkrycia można
przypuszczać, że przed 966 rokiem
plemiona na północ od Śląska i Ma-
łopolski raczej tylko sporadycznie
miały kontakt z wyznawcami wiary
chrześcijańskiej.

Krzysztof Ożóg

DROGI ODNOWY PRZY-
MIERZA CHRZCIELNEGO

Warto zauważyć, iż wiele ruchów
odnowy Kościoła na całym świecie
wybrało właśnie tę drogę ukształto-
wania w człowieku dojrzałej wiary.
Choćby nasz rodzimy ruch Światło-
Życie, w którym jego twórca, sługa
Boży ks. Franciszek Blachnicki, for-
mację ludzi ochrzczonych oparł na
dokumencie Obrzędy chrześcijańskie-
go wtajemniczenia dorosłych, by do-
prowadzić ich do świadomego wybo-

Odnowienie przymierza chrzcielnego
Chrzest, podobnie jak bierzmowanie i święcenia, należy do tych sakramentów, które przyjmujemy

tylko raz w życiu. Chrztu nie można przyjąć ponownie, można jednak na różny sposób odnowić to, co
przyjęliśmy. Ponieważ - w większości przypadków - zostaliśmy ochrzczeni jako niemowlęta, tym bardziej
warto wracać do tegoż doświadczenia zjednoczenia z Chrystusem, które dokonało się w godzinie naszego
chrztu. Przed laty jezuita, ojciec Cholewiński, zapytany, dlaczego Kościół jest taki smutny, miał odpowie-
dzieć, że przyczyną jest to, iż po świecie chodzi wiele chrzcielnych niewypałów. To bardzo ciekawe i pro-
wokacyjne stwierdzenie. Niewypałem określa się np. nieudaną imprezę, ale także pocisk, który nie zdeto-
nował. Jezuicie chodziło zapewne o to drugie znaczenie, gdyż właśnie na chrzcie świętym otrzymaliśmy
od Boga ogromny „potencjał” łaski, który winniśmy odkryć, poznać, ucieszyć się nim i żyć jego mocą.
Skoro większość chrześcijan przyjęło chrzest w wieku niemowlęcym, nie mogli być wówczas świadomi
tego, co się w nich dokonuje. By dojść do dojrzałej wiary, potrzebne jest „zdetonowanie” tego, co jest
w chrześcijaninie od godziny jego chrztu.

ru Jezusa jako Pana i Zbawiciela ich
życia. Droga formacji wpisana jest w
doświadczenie katechumenatu, czyli
przygotowania dorosłych do przyję-
cia chrztu. Została ona dostosowana
do rzeczywistości życia osób
ochrzczonych w wieku niemowlęcym,
by poprzez ścieżkę deuterokatechu-
menatu (powtórnego katechumenatu)
odkryć to, co człowiek otrzymał bez
własnej zgody, wiedzy i świadomo-
ści na początku swego życia. Cieka-
we, że ks. F. Blachnicki pracował na

dokumencie wydanym w 1972 roku,
którego wersja polska ukazała się
dopiero po 14 latach.

Podobnie na Drodze Neokatechu-
menalnej, w ruchu odnowy Kościoła
wywodzącym się z Hiszpanii, a ist-
niejącym dziś na wszystkich konty-
nentach, człowiek już kiedyś
ochrzczony prowadzony jest ścieżką
formacji mającą doprowadzić go do
świadomego przyjęcia w wierze tego
wszystkiego, co dokonało się na
chrzcie świętym. Intensywna forma-
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cja trwa około 10 lat. Owocem tej
formacji są silne w wierze i wielo-
dzietne rodziny, bardzo liczne powo-
łania do służby w Kościele, w życiu
zakonnym i kapłaństwie oraz entu-
zjazm misyjny, który obejmuje zarów-
no rodziny, jak i osoby poświęcone
Bogu.

Wspomnijmy jeszcze choćby ruch
Odnowy Charyzmatycznej w Duchu
Świętym, który w inny sposób pomaga
ochrzczonym odkryć dary i charyzma-
ty, jakie Bóg ofiarował człowiekowi, by
służyły wspólnocie Kościoła.

CELEBRACJE ODNOWY
PRZYMIERZA CHRZCIELNE-
GO

Oprócz propozycji formacyjnej w
ruchach odnowy Kościoła istnieją tak-
że inne formy powrotu do łaski chrztu
świętego w postaci celebracji litur-
gicznej, indywidualnego aktu wiary
czy modlitwy. Najczęściej poruszając
ten temat, mówi się o odnowieniu
przyrzeczeń chrzcielnych. Mam na-
dzieję, że czytelnicy tego tekstu zro-
zumieją, iż można odnowić łaskę
chrztu, nie wypowiadając publicznie
czy prywatnie tychże przyrzeczeń.
Przypatrzmy się sytuacjom, kiedy
człowiek ochrzczony ma możliwość
powrócić w wierze do tego momentu,
gdy został przez sakrament chrztu
włączony w śmierć i zmartwychwsta-
nie Chrystusa, stał się przybranym
dzieckiem Bożym i włączony został
do wspólnoty Kościoła.

I. Wigilia Paschalna
Każdego roku centralne odnowie-

nie przymierza chrzcielnego ma miej-
sce podczas Wigilii Paschalnej.
W tym roku z okazji jubileuszu 1050-
lecia chrztu Polski zgodnie z zalece-
niem polskiego Episkopatu to odno-
wienie przyrzeczeń chrzcielnych
w Wigilię Paschalną w naszych ko-
ściołach powinno być szczególnie wy-
eksponowane, powinno mieć wyjąt-
kowo uroczysty charakter. Przygoto-
waniem do tego wydarzenia winien
być cały Wielki Post, a bezpośrednim
- przeżywanie od początku Triduum
Paschalnego.

W naszej polskiej tradycji mało

miejsca w Wielkim Poście poświęca
się tematyce chrzcielnej, która według
przepisów liturgicznych powinna się
w tym okresie pojawić. Przeważa
aspekt pasyjny, czyli rozważanie męki
Pańskiej, zwłaszcza podczas celebro-
wania drogi krzyżowej czy nabożeń-
stwa gorzkich żali, które są naszą
polską tradycją. Nawet przysłuchu-
jąc się śpiewanym pieśniom, nie znaj-
dujemy tam tematyki chrztu. Szkoda,
że ginie nam ten wymiar w tym cza-
sie. Rozważając mękę Pańską, war-
to, byśmy uświadamiali sobie, że po-
znajemy cenę, jaką Bóg zapłacił za
nasze zbawienie. Ta myśl jest dla wie-
lu katolików trudna do przyjęcia, że
zbawienie mamy za darmo. Nie mo-
gliśmy za nie zapłacić, to mógł uczy-
nić w naszym imieniu tylko Syn Boży,
Jezus Chrystus. Ceną za nasze zba-
wienie jest Jego męka i śmierć.

Rozważając mękę Pańską w Wiel-
kim Poście, możemy przygotowywać
się do świętowania Triduum Paschal-
nego, do przejścia wraz z Jezusem
Jego Paschy, by odkryć, ile koszto-
wało nasze zbawienie, które otrzyma-
liśmy za darmo. Triduum Paschalne,
które zaczyna się w wieczór Wielkie-
go Czwartku, prowadzi nas przez
Wieczernik, Ogrójec, pojmanie i są-
dzenie Jezusa, przez Jego drogę
z krzyżem na Golgotę do Jego zbaw-
czej śmierci na krzyżu. Przeżywanie
tych tajemnic jest bezpośrednim przy-
gotowaniem do odnowienia przymie-
rza chrzcielnego w Wigilię Paschalną.

Cała liturgia tej nocy prowadzi nas
do odkrycia wielkiej miłości Boga,
jaka została nam darowana i objawio-
na w Jego Synu, Jezusie Chrystusie.
Liturgia światła z poświęceniem ognia
i wniesieniem do ciemnej świątyni jed-
nego płomienia na nowym paschale,
od którego zapalają się świece zgro-
madzonych na modlitwie, śpiew orę-
dzia paschalnego, potem długa litur-
gia słowa ukazująca Boży plan zba-
wienia realizowany przez wieki i wy-
pełniony w Jezusie cierpiącym, ukrzy-
żowanym i zmartwychwstałym,
wreszcie liturgia chrzcielna, w której
wzywamy wstawiennictwa świętych,
z błogosławieństwem wody chrzciel-
nej, niekiedy chrzest i wreszcie odno-
wienie przyrzeczeń chrzcielnych
z pokropieniem ludu wodą chrzcielną
- oto droga, którą przechodzimy w tej
wyjątkowej liturgii. W tę jedną noc,
podczas Wigilii Paschalnej cały Ko-
ściół odnawia przymierze chrzcielne.
Wierni zgromadzeni na modlitwie po-
nownie zapalają świece od płomienia
paschału. Następnie padają pytania,
jakie zadano podczas naszego chrztu
rodzicom i chrzestnym, i wszyscy
zgromadzeni na modlitwie dają na nie
odpowiedzi. Co ważne, są to odpo-
wiedzi w liczbie pojedynczej! To trzy
pytania o nasz stosunek do grzechu,
zła i złego ducha:

1. Czy wyrzekasz się grzechu, aby
żyć w wolności dzieci Bożych?

2. Czy wyrzekasz się wszystkie-
go, co prowadzi do zła, aby ciebie
grzech nie opanował?
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3. Czy wyrzekasz się szatana, któ-
ry jest głównym sprawcą grzechu?

Po pozytywnych odpowiedziach
ludu celebrans stawia trzy pytania
o naszą wiarę:

1. Czy wierzysz w Boga, Ojca
Wszechmogącego, Stworzyciela nie-
ba i ziemi?

2. Czy wierzysz w Jezusa Chry-
stusa, Syna Jego Jedynego, a nasze-
go Pana, narodzonego z Maryi Dzie-
wicy, umęczonego i pogrzebanego,
który powstał z martwych i zasiada
po prawicy Ojca?

3. Czy wierzysz w Ducha Święte-
go, święty Kościół powszechny, ob-
cowanie świętych, odpuszczenie grze-
chów, zmartwychwstanie ciała i życie
wieczne? (za: Mszał rzymski dla die-
cezji polskich, Wigilia Paschalna,
część trzecia: Liturgia chrzcielna,
Poznań 2013).

Po krótkiej końcowej modlitwie kapłan
kropi lud wodą chrzcielną lub - jeśli jej nie ma
- wodą pobłogosławioną.

Czwartą część Wigilii Paschalnej
stanowi liturgia eucharystyczna, po
której odbywa się procesja rezurek-
cyjna. Przed rozpoczęciem procesji
wierni trzeci raz zapalają swoje świe-
ce od płomienia paschału, by z ogniem
trzymanym w rękach towarzyszyć
Chrystusowi Zmartwychwstałemu
w procesji ogłaszającej jego chwaleb-
ne zmartwychwstanie. Podkreślam
fakt zapalania świec od paschału, po-
nieważ nie zawsze ma to miejsce. Nie-
kiedy tylko pierwsze zapalenie świec
przyniesionych przez wiernych odby-
wa się od płomienia paschału, a po-
zostałe razy czynią to wierni przy po-
mocy zapałek lub zapalniczek.

Zwracam na to uwagę, gdyż pło-
mień świecy zapalonej od paschału
jest także znakiem odnowienia przy-
mierza chrzcielnego. Wracamy wte-
dy do tego momentu w życiu chrze-
ścijanina, gdy Bóg zapalił w nim
światło wiary i polecił być światłem
świata i solą ziemi.

II. Przed przyjęciem I Komunii
Świętej

W procesie przygotowania dziec-
ka do I Komunii Świętej ma miejsce
odnowienie przymierza chrzcielnego.

Coraz rzadziej bywa to w dniu, w któ-
rym dzieci przyjmują pierwszy raz
Pana Jezusa eucharystycznego do
swego serca.

Najczęściej odnowienie przyrze-
czeń chrzcielnych ma miejsce podczas
celebracji poprzedzającej ten wyjątko-
wy w życiu dziecka dzień, aby nie ku-
mulować wszystkiego w tej wyjątko-
wej uroczystości. Kościół wraca do do-
świadczenia chrztu, gdyż Eucharystia
jest kolejnym sakramentem wtajemni-
czenia chrześcijańskiego, jaki dziecko
przyjmuje, a bez chrztu nie jest możli-
we przyjmowanie kolejnych sakramen-
tów. Odnowienie łaski chrztu przed
I Komunią Świętą może mieć różne for-
my. Najczęściej jest to celebracja, pod-
czas której dziecko odpowiada na py-
tania, jakie usłyszeli jego rodzice
i chrzestni, którzy przynieśli je do
chrztu. Dzieci trzymają w dłoniach za-
palone od płomienia paschału świece,
niekiedy mogą to być ich świece
chrzcielne.

III. Podczas udzielania bierzmo-
wania

Podobnie, gdy biskup udziela
bierzmowania - kolejnego sakramen-
tu wtajemniczenia chrześcijańskiego
- podczas celebrowania tego sakra-
mentu, zanim kandydaci zostaną
umocnieni Duchem Świętym, uroczy-
ście i publicznie odnawiają wobec
biskupa łaskę chrztu świętego, odpo-
wiadając na pytania, jakie podczas
chrztu kapłan zadawał ich rodzicom
i chrzestnym. Znowu wracamy do
źródła, do korzeni wiary tych, którzy
zostaną bierzmowani. W chrzcie
świętym pierwszy raz zostali napeł-
nieni Duchem Świętym. Teraz na fun-
damencie tamtego doświadczenia zo-
stają umocnieni darami Ducha Boże-
go, by móc - jeśli odpowiedzą Bogu
sercem pełnym wiary i ufności -
świadczyć swoim życiem o Jego mi-
łości.

IV. Przed przyjęciem Wiatyku
Wiatyk, to przyjęcie Ciała Pań-

skiego krótko przed śmiercią, jako
pokarmu na drogę do wieczności.
Udzielenie tego sakramentu wiąże się
- jeśli stan osoby umierającej na to

pozwala - z odnowieniem przymierza
chrzcielnego. Osoba stojąca na pro-
gu przejścia do wieczności wraca do
doświadczenia pierwszego sakramen-
talnego spotkania z Bogiem w chrzcie
świętym. To przypomnienie, że w
życiu i w śmierci należymy do Pana.
Dzięki łasce chrztu człowiek staje się
przybranymi dzieckiem Bożym i te-
raz wraca do ojczyzny, jaką jest nie-
bo.

V. Aspersja - pokropienie ludu,
na początku niedzielnej Mszy Świę-
tej

Kolejną możliwością odnowienia
przymierza chrzcielnego jest aspersja,
czyli pokropienie wiernych wodą
święconą na początku Mszy Świętej.
Ta celebracja liturgiczna, polegająca
na pobłogosławieniu wody i pokro-
pieniu nią zgromadzonych na modli-
twie, zastępuje akt pokuty i sprawia,
że Bóg odpuszcza modlącym się oso-
bom grzechy powszednie. Podczas
pokropienia śpiewa się stosowne pie-
śni, np. Com przyrzekł Bogu przy
chrzcie raz czy Przez chrztu święte-
go wielki dar. Wodę błogosławi cele-
brans, a to co z niej zostanie, należy
wlać do kropielniczek w kościołach
lub przekazać wiernym. Uczestniczą-
cy w aspersji czynią na sobie znak
krzyża, wyznając wiarę w Boga
w Trójcy Świętej. Aspersja ma miej-
sce przede wszystkim w niedziele, kie-
dy wspominamy zmartwychwstanie
Chrystusa. Przypomnijmy, że obrzęd
błogosławieństwa wody i pokropienia nią
wiernych może mieć miejsce we wszyst-
kich kościołach i kaplicach podczas każ-
dej Mszy niedzielnej, także sprawowa-
nej już w sobotę wieczorem. Zaś aby
podkreślić znaczenie niedziel wielkanoc-
nych, można każdą Mszę Świętą okresu
paschalnego rozpoczynać aspersją, uży-
wając wody chrzcielnej pobłogosławio-
nej podczas Wigilii Paschalnej. Nie bło-
gosławi się wówczas wody ponownie,
ale należy odmówić nad nią modlitwę
dziękczynną. Czasem zdarza się, że ka-
płan proponuje aspersję w poniedziałek
wielkanocny, w podtekście nawiązując
do zwyczaju śmigusa-dyngusa. Nie po-
winno się tego dnia stosować aspersji!
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VI. Świętowanie rocznicy chrztu
Odnowienie łaski chrztu winno

mieć miejsce także w rocznicę przy-
jęcia tego sakramentu. Niestety, nie-
wielu chrześcijan wie, kiedy zostali
ochrzczeni. Odnowienie przymierza
chrzcielnego w formie odpowiedzi na
pytania postawione przez celebransa
może nastąpić na Mszy Świętej czy
specjalnym nabożeństwie z tej właśnie
okazji. Można tego dokonać także bar-
dzo osobiście i prywatnie, modląc się
przy chrzcielnicy, przy której narodzi-
liśmy się do nowego życia w Bogu,
a także na innym miejscu gdziekolwiek
jesteśmy, w duchu dziękujemy Bogu
za dar wiary, a ludziom za świadec-
two ich życia. Wiele mamy do zrobie-
nia w Kościele w Polsce, by pomóc
wiernym odkryć duchowość chrzcielną
i żyć świadomością, kiedy i gdzie się
to wydarzyło. Nierzadko sami kapła-
ni nie znają daty swego chrztu. Rok
jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Pol-
ski jest wspaniałą okazją, aby na to
uczulić i zachęcić zarówno do pozna-
nia tej daty, jak i świętowania roczni-
cy!

VII. Przeżegnanie się wodą świę-
coną

Najprostszym aktem, w którym
odnawiamy przymierze chrzcielne,
jest przeżegnanie się wodą święconą.
Zwykle czynimy to, wchodząc do
kościoła i niekiedy nie zdając sobie
sprawy, że odnawiamy łaskę chrztu
oraz przeżywamy akt pokuty, w któ-
rym Bóg odpuszcza nam grzechy po-
wszednie. Oczywiście, by tak było,
musimy świadomie, z wiarą przeży-
wać to, co czynimy. Warto zachęcać
wiernych do powrotu do starej kato-
lickiej tradycji posiadania kropielni-
cy we własnym domu. Zazwyczaj
zawiesza się ją przy drzwiach wej-
ściowych wewnątrz domu, podobnie
jak w świątyni. Mając kropielnicę
z wodą święconą w domu, możemy
wielokrotnie z niej korzystać, wspo-
minając własny chrzest. Mówi się, że
Ojciec Święty Franciszek ma w swo-
im mieszkaniu w domu św. Marty trzy
kropielnice: jedną przy wejściu, drugą
na biurku, gdzie pracuje, i trzecią na
stoliczku nocnym. Osobiście znam

osoby, które na biurku, przy którym
pracują, mają naczynko z wodą świę-
coną i żegnają się nią, prosząc Boga,
by błogosławił im w tym wszystkim,
nad czym pracują. W jednym z do-
mów formacyjnych (Pallotihaus we
Freising w Niemczech) spotkałem
bardzo ciekawą propozycję. Na po-
szczególnych piętrach, na korytarzach
zawieszona była półka, na której sta-
ła butelka z wodą święconą oraz małe,
puste naczynka. Obok półki zawie-
szona była informacja, iż można za-
brać do pokoju wodę święconą i ko-
rzystać z niej w czasie pobytu w tym
domu.

Warto też uświadomić sobie, ja-
kie słowa wypowiadamy, żegnając się
wodą święconą. Najczęściej jest to
wyznanie wiary w Trójcę Świętą: w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen. Mój dziadek nauczył mnie
modlitwy: „Przez to święte pokropie-
nie odpuść Boże me zgrzeszenie”
oraz: „Za dotknięciem wody świętej
niech ucieka duch przeklęty”. Może
w rodzinach znane są różne inne for-
my modlitwy przy korzystaniu
z wiarą z wody święconej. Warto to
poznać i zebrać dla pożytku współ-
czesnych. Mamy także prawo formu-
łować własne modlitwy, które rodzą
się w naszych sercach, czy też korzy-
stać w tekstów biblijnych, jak choć-
by wersy psalmów.

WSPOMNIENIE CHRZTU
Oprócz odnowienia przymierza

chrzcielnego warto zasygnalizować
momenty, w których wspomina się
chrzest. Wydarzenia te nie mają cha-
rakteru odnowienia przymierza, ale
nawiązują do tego przełomowego fak-
tu w życiu chrześcijanina.

I. Katolicki pogrzeb
W pełnym wymiarze celebracja

pogrzebu zawiera trzy stacje: w domu
zmarłego lub w kaplicy przedpogrze-
bowej, w kościele oraz na cmentarzu.
W każdym z tych miejsc używa się
wody święconej do skropienia nią
trumny z ciałem osoby zmarłej. Ce-
lebrans pogrzebu wypowiada stosow-
ne słowa: „Wszechmogący Bóg od-
rodził się z wody i Ducha Świętego

na życie wieczne, niech zatem dopeł-
ni dzieła, które rozpoczął na chrzcie
świętym”. Trumna z ciałem zmarłe-
go jest także okadzana. Celebrans
mówi: „Twoje ciało było świątynią
Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie
cię do swojej chwały”. Przy trumnie
pali się paschał, przypominając, że
człowiek, którego ciało spoczywa w
trumnie, stał się dzieckiem Bożym
i należy do Pana.

II. Pokropienie grobu
W czasie modlitwy za zmarłych

1 listopada skrapia się groby zmar-
łych wodą święconą, przypominając,
że osoby, których ciała spoczywają
na tym cmentarzu, były ochrzczone
i otrzymały godność przybranych
dzieci Bożych.

Kiedy odwiedza się cmentarze
w Austrii czy w południowych Niem-
czech, można spotkać na nagrobkach
małe naczynia z kamienia lub meta-
lu, służące do przechowywania wody
święconej. W nich znajduje się małe
kropidło, którym skrapia się grób, gdy
modlimy się przy nim. Czynią to
wszyscy, którzy nawiedzają grób
zmarłego.

III. Credo podczas pogrzebu
W niektórych krajach podczas

pogrzebu, zanim trumna z ciałem zo-
stanie spuszczona do grobu, odmawia
się Credo - Skład apostolski, przypo-
minając, że osoba, w której pogrzebie
uczestniczymy, wierzyła w Boga. Jest
to także moment, w którym zgroma-
dzeni przy grobie wyznają, iż wierzą
w życie wieczne.

IV. Zawarcie sakramentu mał-
żeństwa

Kiedy dwoje chrześcijan zawiera
sakrament małżeństwa, wówczas jest
właściwy moment, by wspomnieć ich
chrzest. Powinien palić się wtedy pas-
chał, a nowożeńcy po złożeniu przy-
sięgi małżeńskiej mogą zapalić od
paschału swoją świecę ślubną. Ona
przypomina ich świece z chrztu świę-
tego. Wtedy każdy otrzymał swoją
świecę, dzisiaj małżonkowie otrzy-
mują jedną, bo razem mają nieść
światło wiary i nim promieniować
w świecie.

Podobnie warto nawiązać do
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chrztu podczas celebrowania jubile-
uszy małżeńskich, kapłańskich czy
zakonnych.

V. Sakrament święceń
Podczas święceń diakonatu, prezbi-

teratu czy sakry biskupiej powinien
zawsze palić się paschał na wspomnie-
nie chrztu kandydatów do święceń. Nie

mogliby oni uczestniczyć w sakramen-
talnych święceniach i kapłaństwie słu-
żebnym, gdyby wcześniej przez chrzest
nie mieli udziału we wspólnym kapłań-
stwie ludu Bożego.

NA KONIEC
Chrzest jest wydarzeniem przeło-

mowym w życiu chrześcijanina. War-

Jose Luis Martin Descalzo

Dlaczego warto kochać

W ostatnim czasie, przypuszczam,
że dlatego, iż napisałem dwa czy trzy
artykuły poświęcone młodzieży, na
moje biurko trafiły tuziny listów od
dziewcząt i chłopców, w tym wiele
pisanych przez osoby sprawiające
wrażenie, jakby szukały deski ratun-
ku. Są to bardzo dobrze napisane li-
sty, świadczące o tym, że ich autorzy
są pełni życia, chociaż bardzo zagu-
bieni i zdezorientowani, i tak rady-
kalnie podchodzą do swoich proble-
mów, jak chyba tylko można mając
osiemnaście, dziewiętnaście lat.

Jeden z listów zaczyna się na przy-
kład tak: „Mam dziewiętnaście lat i,
krótko mówiąc, mam wszystkiego
dość. W takich momentach popełni-
łabym samobójstwo, ale nie robię
tego, ponieważ mam kochających ro-
dziców, dla których byłby to zbyt cięż-
ki i niezasłużony cios, bo są i byli
fantastycznymi rodzicami. Ale nie
chcę żyć, a przynajmniej nie tak, jak
do tej pory. Jeśli o mnie chodzi, pod-
cięłabym sobie żyły i powiedziała:
«Nareszcie skończyło się moje cier-
pienie». Ale wydaje mi się, że to głu-
pio tak stracić życie. Prędzej została-
bym zakonnicą i straciła życie robiąc
coś pożytecznego”. Na zakończenie
autorka pisze: „Nie wiem, co robić:
zabić się, iść do klasztoru czy żyć
dalej tak jak żyję. Nieźle! Pomyśli
ksiądz, że mam sieczkę w głowie albo
że zwariowałam”.

Co do „sieczki”, kochana, to ow-
szem, troszeczkę. Ale nie sądzę, żebyś
zwariowała. Wolę myśleć, że masz po
prostu dziewiętnaście lat i że jesteś
dość wygodnicka, bo, jak się zdaje,
nie przychodzi ci do głowy, że oprócz

to i trzeba powracać do tych korzeni
naszej wiary. Korzystajmy z tych
możliwości, które daje nam liturgia,
ale wykorzystujmy także te prywat-
ne, osobiste, by przy ich pomocy
kształtować w sobie duchowość
chrzcielną i nie pozostawać „chrzciel-
nym niewypałem”.

ks. Szymon Stułkowski, Poznań

„Zabiję się albo pójdę do klasztoru”
tych „heroicznych” i „egzaltowa-
nych” rozwiązań może istnieć wiele
innych, banalnych ale skutecznych.

Pod tym względem wielu piszą-
cych jest do siebie podobnych: jedna
z dziewcząt prosi mnie o „moralne
rusztowanie”, które wyniosłoby ją ku
ideałom; innej wydaje się, że wszyst-
kie problemy byłyby rozwiązane, gdy-
by odeszła z domu albo zamieszkała
w innym mieście; pewien chłopak pi-
sze, że stracił wiarę, bo rozczarował
go jakiś ksiądz; inna jeszcze dziew-
czyna czuje się jak w sidłach ze swo-
im kompleksem nieśmiałości, który
nie pozwala jej znaleźć przyjaciół.

Chciałbym im wszystkim powie-
dzieć o kilku dość prostych sprawach:
po pierwsze, żeby przestali wierzyć
w te radykalne rozwiązania, które są
najlepszym środkiem, żeby się samo-
oszukiwać i niczego nie zbudować. Że
na świecie nie ma gotowych moral-
nych rusztowań, które by nas wyno-
siły w mig ku ideałom, dlatego, że są
deski, po to, żeby każdy mógł zbudo-
wać sobie swoje własne rusztowanie.
Że nie ma magicznych środków do
zwalczania trudności, bo na Ziemi są
dostępne materiały, z których można
zbudować powoli, cegła po cegle, tak
jak buduje się dom, duszę i serce. Że
żadnego problemu nie rozwiązuje
ucieczka, ponieważ kiedy człowiek
przeprowadza się do innego domu czy
miasta, zazwyczaj znów pojawiają się
tam te same problemy, gdyż te na-
prawdę istotne tkwią w nas i nosimy
je ze sobą wszędzie dokąd pójdziemy.

Ale - pyta jedna z dziewcząt - „czy
rzeczywiście można stać się lepszym,
zmienić się”? Odpowiadam wprost:

Czy można stać się lepszym? Niewąt-
pliwie. Czy można się zmienić? Czę-
ściowo. W zasadzie człowiek niemal
zawsze jest ciągle tym, kim jest, ale
może być tym kim jest o wiele lepiej.

Jak to się robi? Inna dziewczyna
pisze, że wciąż powtarzam, że trzeba
być lepszym, ale nie mówię, jak to
zrobić. Prawda jest taka, że w tych
artykułach mogę co najwyżej wska-
zać jakieś ścieżki, jakiś kierunek.
Doskonałej recepty, jednej dla wszyst-
kich, nie ma, bo każda dusza jest inna.

Ale jest parę ważnych lekcji. Wy-
daje mi się, że podstawowe znacze-
nie mają te: Pierwsza lekcja - zacząć.
Druga - kontynuować. Trzecia - tak
trzymać. Czwarta - tak trzymać, po-
mimo porażek. Piąta - nie ustawać,
chociaż w krótkiej perspektywie nie
widać owoców naszych starań.

To znaczy, że jedynym sposobem,
aby się zmienić, jest połączenie od-
wagi i wytrwałości.

W jaki sposób zacząć? Na przy-
kład usiąść przy stole, wziąć kartkę
papieru, podzielić ją kreską na pół
z góry na dół i z lewej strony wpisać
nagłówek: „Pozytywne energie duszy,
które mam rozwijać i pomnażać”,
a z prawej strony: „Słabe obszary
życia, które muszę wzmocnić”. A kie-
dy już lista będzie gotowa, wybrać
obszar, któremu w tym tygodniu po-
święcisz całą uwagę. Tylko jeden. Nie
zakładając zbyt dalekosiężnych ce-
lów. Nie marząc o rozpaczliwych roz-
wiązaniach. I robić tak przez tydzień,
co tydzień, przez pięć tygodni, pięć-
dziesiąt tygodni, pięćset pięćdziesiąt
tygodni.
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Kiedy mój syn miał trzy lata, do-
stał płytę ze starym nagraniem pod
tytułem Mały parowóz, który potra-
fił. Często słuchał tej piosenki i za-
wsze się przy tym uśmiechał. Miał
ciężkie życie, ponieważ on, jego sio-
stra i ja zmagaliśmy się ze światem,
usiłując jakoś przetrwać bez alimen-
tów, zasiłków i pomocy opieki spo-
łecznej. Nie miał zbyt wielu rzeczy,
ale ponieważ był dzieckiem, mimo
wszystko potrafił się cieszyć. Moje
życie było trudne, ale dzięki dzieciom
stawało się o wiele łatwiejsze.

W tamtych czasach często się za-
stanawiałam, w jaki sposób moje
kiepskie dochody starczają na opła-
cenie rachunków, zakup żywności
i pokrycie wszystkich wydatków, któ-
re pojawiają się znienacka, gdy wy-
chowujesz dzieci. Pracowałam noca-
mi, aby spędzać z dziećmi jak najwię-
cej czasu, gdy nie spały. Podobnie jak
wielu samotnych rodziców, nie mia-
łam pojęcia, że będę jedynym żywi-
cielem rodziny. Ale trudności stawa-
ły się łatwiejsze do pokonania, ponie-
waż moje dzieci były szczęśliwe, ko-
chające, oddane, współczujące,
uśmiechnięte i nieświadome ciężkiej
pracy swojej mamy.

Chłopcy zawsze będą chłopcami i
pewnego dnia mój syn miał szczegól-
nie dużo energii. Wieczorem, gdy
moja cierpliwość już się wyczerpała,
straciłam panowanie nad sobą i w od-
powiedzi na wygłupy syna zdjęłam
z gramofonu jego ulubioną płytę i po-
łamałam ją. O, Boże! Co ja zrobiłam?
- skarciłam się w duchu. Z ciężkim
sercem wysłałam dzieci do łóżek. Nie
mogłam spojrzeć im w oczy; w te
wielkie, niewinne oczy, z których
można było wyczytać pytanie: Co się
stało mamusi? Dlaczego mówi tak
głośno i ma taką złą twarz? Czy na-
dal nas kocha? A może zostawi nas
tak jak tata?

Nie muszę dodawać, że tamtej
nocy w ogóle nie spałam, zdumiona
zachowaniem synka. Był taki dobry i
grzeczny; miał przecież dopiero trzy
lata i trochę hałasował, to wszystko.

Mały pociąg, który nie potrafił
Zrozumieć to wybaczyć, nawet samemu sobie.

Alexander Chase

A ja straciłam panowanie nad sobą
i zniszczyłam rzecz, która nie nale-
żała do mnie. Przez całą noc ociera-
łam łzy w poczuciu winy. A jeśli to
się znowu zdarzy? - zastanawiałam
się. Jak mogłam być taka niedobra?
Z pewnością nie zasłużył na moje
ostre słowa. Ból, który odczuwałam,
niemal złamał mi serce. Był prawie
namacalny, trawił mnie, moje ciało,
umysł i duszę.

Zanim nadszedł ranek, byłam go-
towa przeprosić syna i nie mogłam się
doczekać, kiedy się obudzi. Przepro-
siłam go; powiedziałam, że bardzo źle
postąpiłam i że na to nie zasłużył.
A on - jak to dziecko - poszedł się
bawić i zachowywał się tak, jakby nic
się nie wydarzyło. Och! Ta bezwarun-
kowa dziecięca miłość! To ich dar dla
dorosłych i niektórzy z nas dzięki
swoim dzieciom po raz pierwszy w
życiu doświadczają wolności w mi-
łości i we wzajemnych relacjach.

Minęło wiele czasu, zanim w koń-
cu zrozumiałam tę lekcję; mogę coś
psuć, ale pod warunkiem że za to
przeproszę. A najważniejsze jest
szczere i pełne skruchy przyznanie się
do błędu i prośba o wybaczenie za złe
zachowanie. Kiedy się wówczas nad
tym zastanawiałam, uświadomiłam
sobie, że nie jestem doskonała. I nie
zawsze jestem w stanie zachowywać
się rozsądnie. Ostatecznie byłam tyl-
ko młodą, świeżo rozwiedzioną ko-
bietą, która próbowała nad wszyst-
kim zapanować. Samotne wychowy-
wanie dzieci udzieliło mi tylu waż-
nych lekcji, ilu ja udzieliłam im.
A najważniejszą z nich było to, iż
dzięki temu, że ja potrafiłam się przy-
znać do winy, moje dzieci również na-
uczyły się przepraszać za swoje prze-
winienia. I życie znowu było dobre.

Wszyscy popełniamy błędy; wszy-
scy wybieramy czasem złą drogę. Ale
uczymy się i dorastamy. Uczymy na-
sze dzieci, by one z kolei mogły się
uczyć i dojrzewać. Od czasu do cza-
su, po szczególnie ciężkim dniu, od-
czuwałam ciężar życia na swoich
zmęczonych ramionach; ciężar walki

o przetrwanie, dokuczliwość złośli-
wych właścicieli mieszkań i nie-
uprzejmych sąsiadów oraz towarzy-
szących temu trudności. I wtedy tra-
ciłam panowanie nad sobą i podnosi-
łam głos. W takich chwilach cofałam
się w czasie i przypominałam sobie
dzień, gdy zniszczyłam ukochaną pły-
tę swojego syna. Te wspomnienia da-
wały mi czas na zastanowienie się
i ściszenie głosu. I wówczas mówi-
łam:

- Mamusia ma po prostu ciężki
dzień i musi się uspokoić.

Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze
robiłam wszystko, co w mojej mocy,
i nie zawsze wybierałam najlepszą
drogę, ale nauczyłam się przepraszać
w razie potrzeby i sprawiać, by
śmiech przezwyciężał smutki. Każdy
taki dzień stawał się pojedynczą perłą
i teraz mam cały naszyjnik. Każda
z pereł jest doskonałym symbolem
tego, co składa się na człowieczeń-
stwo, dojrzewanie, rozwój i miłość.
Nauczyłam się tego dzięki miłości,
którą dzieci ofiarowują nam bezwa-
runkowo i bez względu na wszystko.

Niedawno rozmawiałam z córką
i powiedziałam jej, że martwię się, po-
nieważ byłam zbyt ostra dla niej i dla
jej brata, gdy byli mali, że zawsze ich
karciłam i narzekałam i że bardzo tego
żałuję. Spojrzała na mnie i powiedzia-
ła:

- Nie pamiętam tego. Pamiętam
tylko śmiech.

Jej brat powiedział mi dokładnie
to samo. Po tych wszystkich latach
wątpliwości, po nie przespanych no-
cach, gdy się zastanawiałam, dlacze-
go pozwalam, by zalewały mnie róż-
ne frustracje, teraz, gdy są już doro-
śli i żyją własnym życiem, dowiaduję
się, że postrzegają swoje dzieciństwo
jako czas wypełniony miłością i śmie-
chem. Nie obchodzą ich rzeczy, któ-
rych nigdy nie mieli. Pamiętają tylko
to, co mieli naprawdę: bezwarunkową
miłość, doskonały dar, który bez prze-
rwy procentuje.

Barbara Stanley
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Rozpoznałem Melissę w chwili, gdy
weszła do sali konferencyjnej na rozmo-
wę w sprawie pracy. Nie widziałem jej
od czasu naszego pierwszego spotkania,
do którego doszło jakieś dziesięć lat
temu, ale była kimś, kogo się nigdy nie
zapomina. Często zastanawiałem się, jak
sobie radzi i jak wygląda jej życie.

Przypomniałem sobie tamten gorą-
cy, letni dzień sprzed wielu lat, gdy sę-
dzia James Jones wezwał mnie przez
interkom do sali sądowej. Gdy otworzy-
łem ozdobne podwójne drzwi, zobaczy-
łem sędziego, który zaciskał zęby i z roz-
drażnieniem spoglądał zza stołu na ele-
gancko i starannie ubranych adwokatów
oraz na ich zaniedbanych klientów. W
sektorze dla publiczności siedziały trzy
dziewczyny i trzymały się za ręce. Za-
nim ludzie zgromadzeni w sali sądowej
zdążyli się obrócić, by zobaczyć, kto
wszedł, sędzia Jones przerwał ciszę:

- Panie mediatorze - odezwał się
rozkazującym tonem. - Proszę zająć
miejsce.

Gdy szedłem wzdłuż ławek, nie
mogłem nie zauważyć spojrzeń trzech
dziewcząt. Miały czerwone, załzawione
oczy. Ale spojrzenie dziewczyny, która
siedziała w środku, było zupełnie inne;
patrzyła na mnie z ogromną rozpaczą.
Wyraz jej oczu przypominał spojrzenie
tonącego człowieka, który spogląda na
ratownika, biorąc ostatni oddech.

Zanim dotarłem do ławki, sędzia
Jones wznowił przemówienie:

- Przez cztery dni wysłuchałem ze-
znań obu stron. Każda dowodziła, że
przeciwna strona nie nadaje się na ro-
dzica. Obserwowałem również cierpie-
nia, których te trzy młode damy doświad-
czały w ciągu ostatnich kilku dni. Mogę
sobie wyobrazić, co przeżywały podczas
ubiegłych miesięcy. I teraz stoję przed
problemem przyznania prawa do opieki
nad nimi. Jestem skłonny odmówić tego
prawa każdemu z rodziców, ale ponie-
waż mamy obecnie program pomagają-
cy w mediacjach podczas rozwodu, po-
prosiłem o pomoc.

Sędzia zwrócił się do mnie i mówił
dalej:

- Proszę spotkać się z rodzicami
i dziećmi. Jeśli możliwe jest jakiekol-
wiek porozumienie, zaakceptuję je.

Potem sędzia Jones nachylił się
i przemówił bezpośrednio do rodziców:

- Oboje twierdzicie, że kochacie te
dziewczęta. Jeśli to prawda, zrezygnujecie
ze swojego małostkowego i egoistycznego
zachowania i będziecie rodzicami, na jakich
te młode osoby zasługują. Jeśli nie, wrócicie
tutaj i żadne z was nie będzie zadowolone z
mojego wyroku.

Zgodnie z poleceniem sędziego za-
brałem rodzinę do swojego biura. To
właśnie Melissa, dziewczyna, której roz-
paczliwe spojrzenie przyciągnęło moją
uwagę, przewodziła całej grupie. Szyb-
ko wybiegła na korytarz, ciągnąc za sobą
siostry i rodziców.

- To na pewno się uda - powtarzała
wszystkim. - Na pewno się uda. To na-
sza ostatnia szansa.

W ciągu następnych kilku tygodni,
dzięki wsparciu Melissy, która nieusta-
jąco zachęcała rodziców, by doszli do
porozumienia, matka i ojciec zdołali
pokonać wzajemne żale i opracowali
plan opieki nad trójką swoich dzieci.

Pamiętam tę sprawę tak dokładnie,
ponieważ zgoda pomiędzy stronami za-
dziwiła wszystkich. Z powodu długo-
trwałego konfliktu pomiędzy rodzicami
oraz ich wzajemnej wrogości nawet ad-
wokaci przewidywali długotrwały i kosz-
towny proces, lata przesłuchań na sali
sądowej, a w rezultacie przerażenie i roz-
chwianie emocjonalne trójki dzieci.

Ale nikt nie wziął pod uwagę deter-
minacji piętnastolatki, która zobaczyła,
że jej świat się rozpada, i postanowiła
zrobić wszystko co w jej mocy, by go tro-
chę ulepszyć.

Żadne umiejętności mediacyjne ani
doświadczenie w zakresie opieki nad
dziećmi po rozwodzie nie były w stanie
wydobyć rodziców z głębin ich bólu i żalu.
Ale dokonała tego odwaga ich dziecka,
dzięki której zdołali skoncentrować się
na swoich córkach, a nie na sobie.

To był jeden z pierwszych sukcesów
naszego nowego programu pomagające-
go w mediacjach podczas rozwodu. Tam-
ta rodzina już nigdy nie wróciła do sądu.
Nie miałem więc okazji, by się przeko-
nać, jak radzi sobie Melissa, aż do chwi-
li, gdy dziesięć lat później przyszła na
rozmowę w sprawie pracy. Usiadła przy
stole z pewnością siebie, wdziękiem i doj-
rzałością przewyższającą jej wiek.

- Przygotowywałam się do tej chwili
od wielu lat - zaczęła. - Moje koleżanki z
college'u zawsze wspominają moment z

dzieciństwa, w którym postanowiły zo-
stać nauczycielkami albo lekarzami. Ja
dokładnie przypominam sobie chwilę, w
której się dowiedziałam, co chcę robić w
życiu. I stało się to właśnie w tym sądzie.

- Pamiętam, że tamtego dnia czu-
łam się okropnie, najgorzej jak tylko
można. Byłam przerażona, że zostanę
rozdzielona z rodzicami i siostrami.
Bałam się, że reszta mojego życia bę-
dzie kompletną ruiną. Bałam się też -
podobnie jak większość dzieci - że w
jakiś sposób jestem odpowiedzialna za
złość moich rodziców oraz ich walkę
podczas rozwodu.

- Modliłam się bez przerwy o jakieś
rozwiązanie i byłam już w zasadzie prze-
konana, że wszystko stracone, gdy sę-
dzia zarządził mediacje. Chociaż nie
miałam pojęcia, co to jest, wiedziałam,
że to odpowiedź na moje modlitwy.

- Spędziłam trzy długie dni w wiel-
kiej, zimnej i przerażającej sali sądowej,
biorąc udział w rozprawie, która obna-
żyła najciemniejszą stronę moich rodzi-
ców. Sędzia nakazał nam opuścić salę i
gdy weszliśmy do jasnego, wesołego
pomieszczenia z ogromnym konferen-
cyjnych stołem, pomyślałam, że widzę
światełko w tunelu. Tę salę przepełnia-
ła nadzieja i właśnie wtedy zrozumia-
łam, co chcę zrobić ze swoim życiem.

- Wtedy cały proces mediacyjny
wydawał mi się czymś cudownym - mó-
wiła dalej Melissa. - Zobaczyłam, że ro-
dzice po raz pierwszy od wielu lat za-
czynają skupiać się na nas i odsuwają
na bok swoje problemy. Obserwowałam,
jak uczą się od nowa komunikować ze
sobą i jak rozmawiają bez złości, przy-
najmniej w naszej obecności.

- Moje siostry i ja jakoś to przetrwały-
śmy, a potem zaczęło być coraz lepiej. Po-
stanowiłam, że zrobię wszystko, co w mo-
jej mocy, by pomóc innym dzieciom, które
znajdą się w podobnej sytuacji. W maju zdo-
byłam dyplom mediatora i będę zaszczyco-
na, mogąc pracować w tym sądzie.

Melissa skończyła mówić, wzięła
głęboki oddech i usiadła wygodnie na
krześle.

Przyjąłem ją do pracy jeszcze tego
samego dnia i obecnie jest jednym z naj-
lepszych i najbardziej szanowanych
mediatorów do spraw dzieci w naszym
stanie.

John K. Steelman

To może się udać
Ludzie, którzy zwalczają ogień ogniem, często kończą w popiołach.

Abigail Van Buren
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BÓL ISTNIENIA
Czym jest krzyż? W szerszym zna-

czeniu chodzi o wszelkie cierpienie,
ból, krzywdę, niesprawiedliwość, nie-
korzystne wydarzenia życiowe, nie-
przychylny sposób potraktowania
przez innych, upokorzenie, porażkę,
wstyd, poczucie winy, chorobę, utra-
tę najbliższych, brak pracy czy pienię-
dzy; a więc wszystko to, co niszczy,
degraduje nasze życie, odbiera mu
smak i rozmach, a z czym spotykamy
się sporadycznie, okresowo, bądź na
co dzień. W takim sensie wiele jest
krzyży, które dźwiga każdy człowiek
od momentu pojawienia się na ziemi.
Są one różnej wielkości i pojawiają się
w różnych okresach życia. Taki rodzaj
krzyża stawia pod znakiem zapytania
pragnienie ludzkiego szczęścia, jakby
pojawiał się tylko po to, by niweczyć
wszelkie plany i pragnienia spokojne-
go i bezpiecznego życia. Nic dziwne-
go, że krzyż rodzi bunt.

W cierpieniu człowiek chce pro-
testować, podnieść pięść, szuka spra-
wiedliwości na własną rękę i wynaj-
duje winnych. Uciekając od krzyża,
popadamy w lęki, neurozy, dopusz-
czamy się gwałtowności, widzimy
w innych wrogów, zamykamy się w
egoizmie. Nie ma innej drogi uciecz-
ki od krzyża, jak grzech. W konse-
kwencji, z powodu strachu przed bó-
lem i umieraniem, stajemy się niewol-
nikami zła. Tysiące lat istnienia czło-
wieka na ziemi nie przyniosły mu żad-
nego panaceum na siebie samego.
Wciąż największym problemem jest
lęk przed traceniem życia. Wiele ob-
rzędów i form kulturowych, wytwo-
rów fantazji i naturalnej religijności
ma służyć oswojeniu tego wroga.
W religiach człowiek szuka Bóstwa,
by móc się osłonić przed nieuchron-
nym bólem istnienia. A jeśli tego nie

Z KRZYŻA WIDAĆ WIĘCEJ
Paschalna droga nawrócenia

Współczesny ateizm w przypadka wielu ludzi ma swe najgłębsze korzenie w zgorszeniu krzyżem. „Taki Bóg,
który pozwala na niewinne cierpienie i który dopuszcza bezsensowną śmierć, w ogóle nie jest godny miana
Boga” - pisał Jurgen Moltmann, który przeżył obóz koncentracyjny. Wielu innych reaguje w podobny sposób,
utrzymując, że należałoby zwrócić Bogu bilet wstępu do świata, w którym bezbronne dzieci umierają na oddzia-
łach onkologicznych, pokonane przez białaczkę, i w którym porywa się nastolatki, by je „przerobić” na organy.
Choć, jak trzeźwo zauważył papież Benedykt XVI, „jest rzeczą uderzającą, że większość oskarżeń przeciwko
Panu Bogu nie pochodzi od cierpiących tego świata, ale od sytych widzów, którzy nigdy nie cierpieli. Cierpiący
nauczyli się widzieć”.

znajdzie, pozostaje mu ateizm czy po-
stawa religijnej obojętności jako coś
w rodzaju wyzwania Boga na poje-
dynek albo leż wypowiedzenia Mu za-
leżności.

GŁUPOTA I ZGORSZENIE
Wielką odpowiedzią Boga na ten

ludzki strach było posłanie własnego
Syna na świat z misją zbawienia.
Chrystus jednakże nie przyszedł usu-
nąć cierpienia, ale pozbawić je śmier-
telnego jadu. Ewangelia głoszona
przez Apostołów jest Dobrą Nowiną
o Chrystusie Ukrzyżowanym. Bóg
przyjął cierpienie i śmierć, poddał się
ich przekleństwu, by przez to, co lu-
dziom przynosi zwątpienie, zagubie-
nie, co powoduje, że tracą sens życia -
na dnie nędzy i rozpaczy, u kresu ludz-
kiej wytrzymałości i akceptacji, a na-
wet poza nią - zatriumfować jako Pan
nowego życia i Zwycięzca śmierci.

„Aby móc poznać prawdziwą od-
powiedź na pytanie «dlaczego cierpie-
nie» - uczył Jan Paweł II - musimy
skierować nasze spojrzenie na obja-
wienie Bożej miłości... Miłość jest
najpełniejszym źródłem odpowiedzi
na pytanie o sens cierpienia. Odpo-
wiedzi tej udzielił Bóg człowiekowi
w Krzyżu Jezusa Chrystusa” (Salvi-
fici doloris, 13). Chrystus cierpiał
dobrowolnie i niewinnie. W ten spo-
sób podjął pytanie stawiane wielo-
krotnie przez ludzi, odwieczne pyta-
nie Hioba: Dlaczego mnie się coś ta-
kiego przydarza? Jak zauważa św.
Paweł, krzyż jest „zgorszeniem dla
Żydów, a głupstwem dla pogan” (1
Kor 1,23). Zgorszenie to bierze się z
dręczącej wątpliwości, jak to możli-
we, że dobry Bóg nęka mnie cierpie-
niem, zsyła ból na niewinnych. Tym
bardziej na „Żyda”, który w logice
nauczania św. Pawła reprezentuje

człowieka religijnego, wierzącego w
moc Prawa i w to, że żyjąc sprawie-
dliwie, można zasłużyć na pomyśl-
ność i Boże błogosławieństwo. W tej
mentalności cierpienie jest skandalem,
poczuciem krzywdy, nie do pogodze-
nia z moralnością typu „coś za coś”.
Dlatego też „Żydzi żądają znaków” (1
Kor 1,22), cudów, nadzwyczajnych in-
terwencji Boga, aby usunął i wyelimi-
nował cierpienie. Jest to rodzaj warun-
kowej miłości żądającej dowodów, sta-
wiającej sprawę na ostrzu noża: „Nie-
chże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzy-
my w Niego” (Mt 27, 42). W przeciw-
nym razie - bunt, przekleństwo.

Z drugiej strony krzyż to coś nie-
pojętego i niesłychanego. To absurd,
„głupstwo dla pogan” (por. 1 Kor
1,23). Cierpienie nie tylko pozbawia
sił, osłabia zdolność przewidywania,
planowania, spryt życiowy, ale i moż-
liwości zaradzenia, rozwiązania pro-
blemu, wymyślenia remedium. Krzyż
jest niezrozumiały dla poganina, Gre-
ka, dla racjonalisty polegającego na
inteligencji. Ponieważ „Grecy szukają
mądrości” (1 Kor 1,22), odrzucają
cierpienie jako nielogiczne i upoka-
rzające. Wytłumaczenia pomagają
zrozumieć to, co się dzieje, jednakże
cierpienie należące do kategorii nie-
wytłumaczalnych zasługuje jedynie
na pogardę i odrzucenie. Efektem tej
postawy jest życiowy cynizm, zgorzk-
nienie i depresja.

SZALONA MIŁOŚĆ CHRY-
STUSA

Chrystus jednakże przynosi odpo-
wiedź! Nauka krzyża jest paradok-
sem: to, co po ludzku jest znakiem
klęski, co jest uznawane za zło i uwa-
runkowanie zła, dla Chrystusa staje
się instrumentem przełamania zła i
największą prawdą życia. Cierpienie
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osiągnęło swój zenit w męce na Kal-
warii. Zostało wprowadzone w nowy
wymiar. Zostało na zawsze związane
z Miłością. Chrystus sięgnął korzeni
zła i negacji, aby stamtąd wyprowa-
dzić życie i dobro. Właśnie tam, gdzie
wszyscy kapitulujemy w obliczu bólu
i upokorzenia, wyrzekając się sensu
życia i bluźniąc Bogu, Chrystus ob-
jawia największą prawdę o miłości.
Wypełnia nieosiągalne pragnienie
człowieka i najwyższe prawo życia:
będziesz kochał! Rozpięty na krzyżu,
kocha Boga całym sercem - przebi-
tym włócznią, całym umysłem - uko-
ronowanym cierniami, i ze wszystkich
sił - z przebitymi gwoźdźmi rękoma
i nogami. Kocha Boga, oddając w
Jego ręce całe życie. W ostatnim, eks-
tremalnym momencie przyznaje się
całkowicie do Miłości. Kocha bliźnie-
go aż do granic miłości nieprzyjaciela
i zabójcy: „Ojcze, przebacz im” (Łk 23,
34). Tutaj życie zostaje uwolnione, aby
mogło osiągnąć swój szczyt.

Chrystus cierpiał za nas i dla nas.
Przyjął na siebie całe przekleństwo,
bunt i absurd cierpienia, aby pozbawić
jo trującej mocy. Na krzyżu złamał jego
oścień, kolec, który dotąd miażdżył
i zabijał życie ludzkie. Dzięki temu
krzyż staje się chwalebny, otwiera po-
most do Boga, umożliwia spotkanie Go
w zdarzeniach po ludzku niepomyśl-
nych, prowadząc do zakosztowania
Jego miłości i intymności z Nim. Po-
maga odkryć Dawcę nieśmiertelności.
Staje się chwalebny, bo zrywa okowy
lęku i egoizmu, umożliwia kochanie,
wydobywa z człowieka jego najszla-
chetniejsze możliwości, otwiera na do-
świadczenie wolności. W cierpieniu
człowiek zostaje skonfrontowany z fak-
tem, że nie może rozporządzać własnym
życiem, bo nie jest ono jego własnością,
a on nie jest panem siebie samego. Aby
otrzymać łaskę, musi rozbić twardą
skorupę samouwielbienia, tłumiącą
w nim uwielbienie Boga. Dopiero czło-
wieczeństwo, które przeszło przez krzyż,
objawia prawdziwego człowieka.

Co to oznacza? Nietrudno to sobie
dziś uświadomić, kiedy człowiek jest
jakby „przesycony swym człowieczeń-
stwem”, kiedy już nie znosi samego sie-
bie ani innych. W efekcie łatwo w dru-
gim człowieku dostrzegać albo nagą
małpę, albo też wyjątkowo złośliwego
szczura, którego trzeba koniecznie do-
gonić, a jeszcze lepiej prześcignąć. Tyl-

ko przez „przecierpienie” siebie same-
go i uwolnienie się od tyranii egoizmu
wiedzie droga do odkrycia w drugim
bliźniego, brata. Krzyż przełamuje moje
„ja”, zmuszając niejako do wychodze-
nia poza samego siebie.

SEKRET ŚWIĘTYCH
Apostołowie i pierwsi uczniowie

Jezusa spoglądali na Jego krzyż przez
pryzmat Zmartwychwstania. Egzy-
stencja chrześcijanina podąża „drogą
paschalną”, pozwala doświadczać
mocy zwycięstwa nad śmiercią przy
każdorazowym zetknięciu się z krzy-
żem. Krzyż jest nazywany chwaleb-
nym, bo jest kluczem do chwały,
drogą do nieba, wezwaniem do wy-
chodzenia poza granice ludzkich moż-
liwości. Dlatego też możliwe jest nie
tylko zaakceptowanie krzyża, ale
i chlubienie się nim.

Ojciec Pio tym, którzy prosili go
o usunięcie jakiegoś kłopotu czy do-
legliwości, odpowiadał: „Przychodzą
do mnie, bym im odebrał krzyż”. Wie-
dział dobrze, że cierpienie złączone z
modlitwą to potężna broń. Nazywał
je „świętą monetą na okup łask Bo-
żych”. Niektórzy obdarowywani
przez o. Pio jakimś wstawiennictwem
dowiadywali się od niego: „Gdybyś
wiedziała, ile mnie kosztowała ta
łaska”. Św. Jan Vianney znany był
jako spowiednik zadający łagodne
pokuty. Resztę bowiem brał sam na
siebie. Matka Teresa z Kalkuty nato-
miast przyznawała, że w posłudze
umierającym wspierała ją pewna cho-
ra Belgijka, która ofiarowywała w jej
intencji swe codzienne udręczenie.

„Mądrości krzyża można nauczyć

się tylko wtedy - mówiła św. Edyta
Stein - gdy krzyż czuje się w samym
sobie”. „Nie błagam Cię o to, Boże,
byś mnie nie doświadczał - prosiła św.
Bernadetta Soubirous - ale byś nie
opuszczał mnie w tych doświadcze-
niach”. Maria Anna Long, dwunasto-
latka cierpiąca na nowotwór, po licz-
nych radioterapiach straciła oko.
Urósł jej też duży guz w ustach. Pytał
ją ktoś jednego razu, czemu nie mo-
dli się o to, by Bóg ją uleczył. I usły-
szał w odpowiedzi: „Bóg wybrał dla
mnie taką drogę”. Brat Eliasz, młody
trapista z opactwa Gethsemani,
w końcowym stadium raka płuc
mówił: „Nigdy nie wyobrażałem so-
bie, że tak słodko jest umierać”. Jak
to możliwe, że doznając zła, ci świad-
kowie Boga widzieli i przeżywali ze-
tknięcie z największym dobrem?
I przyjmowali je nie tylko dla własne-
go oczyszczenia i zjednoczenia z Bo-
giem, ale także by cierpieć za innych.

Chrześcijańska asceza nie polega
na ćwiczeniach pokutnych i umar-
twieniach, ale na odrzuceniu własnej
woli, odstąpieniu od własnych praw,
stanięciu w cieniu i nieopieraniu się
złu. Aby umarło fałszywe i zgubne
„ja”, trzeba od samoobrony przejść
do pewnego rodzaju kapitulacji
względem Boga, do pełnej zgody na
Jego wolę. Bóg prowadzi swoich
wybranych drogą paschalną: z tego
świata do królestwa Bożego. Tym
sposobem chrześcijanin, kształtowa-
ny na wzór swego ukrzyżowanego
Oblubieńca, coraz mocniej odczuwa
w sobie moc Jego zwycięstwa i zy-
skuje przyznawane mu z góry oby-
watelstwo nieba.

ks. Robert Skrzypczak
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UKĄSZENIE ŚMIERCI
Nie muszę czuć się obwiniany, by

dostrzec mój własny grzech. To praw-
da, że grzech ujawnia się w konkret-
nych uczynkach, przeważnie łamią-
cych przykazania Boże i reguły do-
brego współistnienia z ludźmi, lecz
jeszcze radykalniej grzech odsłania
pewną głębszą rzeczywistość. Miano-
wicie taką, że jesteśmy ludźmi oszu-
kanymi, którzy uwierzyli w fałszywą
nowinę: „Nie umrzesz!”. Jest to kłam-
stwo, którym wąż zwiódł pierwszych
ludzi w raju i którym szatan zwodzi
następne pokolenia ludzkie, łącznie z
nami. W naszym sercu utknęło to
kłamstwo, będące de facto szatańską
formą schlebiania nam. Jeśli bowiem
„nie umrzesz”, to znaczy że od niko-
go ani od niczego nie zależysz, nikt
ani nic nie będzie ci mówił, co jest
dobre, a co złe. Nikł nie ma prawa ci
rozkazywać ani cię ograniczać: ty je-
steś bogiem twojego życiu. I sam naj-
lepiej potrafisz ocenić, co jest dla cie-
bie dobre i właściwe.

Za tym kłamstwem ukrywa się
dramat brawurowego, aroganckiego
oderwania się człowieka od swo-
jego Boga i Stwórcy, a przez to za-
negowania własnych korzeni Mi-
łości. Ten dramat przyjmuje posiać
przewrotnego paradoksu: Jeśli Bóg
stał się dla mnie rywalem i konku-
rencją, a z drugiej strony ja sam
zaczynam czuć się bogiem dla sie-
bie samego - zatem: nie może być
dwóch Bogów! I choć tego nigdy
głośno nic wyrażam ani nawet w
myślach nie werbalizuję, to w głę-
bi takie właśnie noszę przekonanie.
A zatem kto mnie zatrzyma? Po-
waga grzechu nie polega tylko na
tym, że przekraczamy takie czy
inne przykazanie Boga. Kiedy po-
pełniam grzech, wypieram się
swych związków z Bożą miłością.
W konsekwencji umieram w
najgłębszej warstwie mego istnie-

Ze śmierci grzechu do życia w łasce
Nawrócenie pierwsze i drugie

Dlaczego tak istotne jest odkrycie, że jestem grzesznikiem? Wciąż narzuca się rozumowanie, że
grzesznik to złoczyńca lub winowajca. W wielu przypadkach to są oczywiście synonimy. Lecz za tym
określeniem kryje się o wicie więcej.

nia, przestaję żyć w wymiarze, do któ-
rego zostałem powołany, staczam się
w samotność i egoizm, w powierz-
chowność istnienia. Bo „kto nie mi-
łuje, trwa w śmierci” (por. 1 J 3,14).
Najpoważniejsze jest to, iż można
tkwić w takim stanie latami, cierpiąc
i nie zdając sobie sprawy, dlaczego
tak jest. Narkotyzując się złudzeniem:
jestem dobry, jestem OK. I nosząc
w sobie to okrutne ukąszenie śmier-
ci, mimo bezgranicznego apetytu na
życie.

NAWRÓĆ MNIE, A WRÓCĘ
DO CIEBIE

Dlatego też przyjście Chrystusa na
świat jest dla nas wszystkich Dobrą
Nowiną. Bo Chrystus umarł za
grzeszników, aby zniszczyć w nich
śmierć i dać nowy sposób życia: życie
wieczne. Wzrusza mnie do głębi każ-
dego roku śpiewany podczas Wigilii
Paschalnej fragment wielkanocnego
śpiewu Exsultet: „by wyzwolić nie-
wolnika, poświęciłeś Syna”. Właśnie
tak. Bóg poprzez przejście Chrystu-
sa ze śmierci do życia rodzi nas na

nowo i przyjmuje za swoich synów.
Poprzez Ewangelię jesteśmy zrodze-
ni na nowo (1 Kor 4,15). Owocem
Paschy Chrystusa jest nawrócenie, ale
nie jako pewna poprawa, zmiana na
lepsze, jakieś podreperowanie dotych-
czasowego stylu życia, tylko jako zro-
dzenie nowego człowieka, gruntow-
na przemiana: z egoisty - w potrafią-
cego kochać, z prześladowcy - w
kogoś, kto pozwala się prześladować,
bo umie reagować jak Chrystus, bo
kocha nieprzyjaciół!

„Nikt nie jest dobry, tylko sam
Bóg” (Łk 18,19) - mówi Jezus. Prze-
konuje się o tym bogaty młodzieniec,
który miał o sobie jak najlepsze zda-
nie do momentu spotkania z Chrystu-
sem. Ale Ten uwolnił go od złudzeń i
trucizny samoschlebiania, aby poda-
rować mu możliwość uchwycenia się
nowej drogi. Bo za łaską Boga idzie
odkrycie, że „my wszyscy byliśmy
skalani, a wszystkie nasze dobre czy-
ny jak skrwawiona szmata” (Iz 64,5).
Kto zaś woli się „pobożnie” oszuki-
wać i budować na sobie samym
własną doskonałość, może od Chry-

stusa usłyszeć: „Nigdy [cię] nie
znałem” (por. Mt 7, 23).

NOWY POCZĄTEK
Nie ma nawrócenia bez inter-

wencji Boga. Jeśli sam chcesz
próbować być dobrym człowie-
kiem i w dodatku chrześcijani-
nem, „urodzisz” dziwoląga i ta-
kie będziesz miał osiągnięcie.
Dlatego też, aby nawrócenie mo-
gło się w nas na serio rozpocząć,
nieraz trzeba doświadczyć jakie-
goś kryzysu, tak jak Izrael potrze-
bował wygnania, by w kruchości
życia zapragnął szczerze odnaleźć
Pana i naprawdę Go słuchać. Tak
samo Szaweł musiał spaść z ko-
nia, aby zderzyć się z prawdą,
którą dotąd cały czas negował.

Ile oporu Bóg w nas napoty-
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ka: „Mnie nie można zrzucić z ko-
nia”, „Jestem panem sytuacji”,
„Wiem dobrze, co mam robić”. Bro-
nimy swej małej, ale za to własnej
pozycji. Dlatego też Panu Bogu nie
pozostaje nieraz nic innego, jak za-
kwestionować to nasze myślenie. Po-
dejść z tyłu i nas zaskoczyć: małym
kryzysem małżeńskim, kłopotem wy-
chowawczym z dzieckiem, nadwyrę-
żoną reputacją, odrobiną wstydu,
szczyptą upokorzenia czy też jakimś
innym rozczarowaniem samym
Sobą... I wówczas otwierają się nam
oczy, a wraz z nimi otwiera się przed
nami nowy horyzont. Taki jest nieraz
nasz „nowy początek” Ewangelia
powoli zaczyna wchodzić w nasze
życie, spulchniać jo, przenikać, prze-
obrażać.

Rzecz jasna, nawrócenie nie do-
konuje się „na komendę” ani też „raz,
a dobrze”. Jest stałym procesem prze-
chodzenia ze śmierci grzechu do życia
w łasce Chrystusa, procesem uprasz-
czania się w nas głębokich splotów
przyczyn i skutków, ran i przyzwy-
czajeń, powolnym zstępowaniem
uzdrawiającego światła Chrystusa w
głąb naszej biografii i naszej osobo-
wości, aż wszystko zostanie przepo-
jone absolutną i bezwarunkową mi-
łością Boga Stwórcy. Łańcuch nieod-
wracalnych konieczności i mechani-
zmów przerywa przebaczenie grze-
chów. Przebaczenie ze strony Boga
jest duchowym antybiotykiem, wygła-
dza blizny urazów i lęków, umożli-
wia pojednanie się z innymi, podej-
ście z życzliwością do niedawnego
jeszcze wroga. Budzi w sercu du-
chową wiosnę, prowadzi do celu po-
kuty, jakim wcale nie jest przygnębie-
nie i potępianie siebie samego, lecz
całkiem przeciwnie - paraklesis, czy-
li ukojenie i pocieszenie, potrzeba
święta.

DWA NAWRÓCENIA
Tradycja Kościoła wyróżnia dwa

typy nawrócenia. Pierwsze jest przej-
ściem z grzechu niewiary i życia po-
gańskiego do stanu łaski tych, którzy
uwierzyli w Chrystusa jako Zbawi-
ciela, a wyznacza je sakrament chrztu
przyjęty bądź na nowo świadomie
odkryty. Drugie nawrócenie wiąże się
z faktem, że jak opisuje Katechizm
Kościoła Katolickiego „nowe życie

otrzymane w sakramentach wtajem-
niczenia chrześcijańskiego nie wyeli-
minowało jednak kruchości i słabo-
ści natury ludzkiej ani jej skłonności
do grzechu, którą tradycja nazywa
pożądliwością. Pozostaje ona w
ochrzczonych, by podjęli z nią walkę
w życiu chrześcijańskim, przechodząc
próby z pomocą łaski Chrystusa. Tą
walką jest wysiłek nawrócenia, ma-
jący na uwadze świętość i życie
wieczne, do którego Pan nieustannie
nas powołuje (KKK, 1426)”.

Owo drugie nawrócenie jest bu-
dzone i wspomagane przez sakrament
pokuty - stanowiący rodzaj lecznicy
- poprzez który Bóg swoim miłosier-
dziem, przy mojej współpracy, suk-
cesywnie odnosi zwycięstwa i szyku-
je mnie do kolejnych walk z wrogami
nadziei we mnie. Toteż ogromny po-
stęp na drodze stawania się chrześci-
janinem wiąże się z uznaniem się za
grzesznika, to jest tego, który potrze-
buje Zbawiciela. Jak pouczali ojco-
wie pustyni, człowiek uwikłany w ja-
kikolwiek poważny grzech, w mo-
mencie gdy wyzna „zgrzeszyłem”,
natychmiast doznaje pomocy z góry.
Dlatego też św. Jan Chryzostom na-
pominał: „Nie mów, że jesteś słaby,
powiedz, że jesteś grzesznikiem”.

RADOŚĆ I ŁZY
Nawrócenie potrzebuje skruchy.

Człowiek, który grzeszy bez jakich-
kolwiek skrupułów, licząc, że będzie
mu to odpuszczone w przyszłości, jest
głupcem. Bo nikt nie zna „miary swo-
ich grzechów”, podobnie jak nikt nie
zna miary Bożej wspaniałomyślności.
Świętych kierowników duchowych
najbardziej martwiła tzw. sklerokar-
dia, czyli serce niewrażliwe i obojęt-
ne. Objawami „serca sklerotycznego”
są: utrata zainteresowania wolą Bożą
i nadmierne zainteresowanie wszyst-
kim, co oferuje świat, a co od Boga
oddala.

Psalmista woła do Pana: „Przy-
wróć mi radość mojego zbawienia”.
Symptomem szczerego zbliżania się
do Boga jest, jak mówił św. Jan Kli-
mak, „radosny smutek”, radość i łzy.
Samą czynność wyznawania swoich
grzechów przez nawracającego się
brata po odbytym okresie pokuty
pierwsi chrześcijanie nazywali „exo-
mologesis”, to znaczy opowiedzenie

o swoich grzechach połączone z wy-
rażeniem dziękczynienia za dar Boga.
Wyznanie własnych win stawało się
zarazem okazją do wyznania wiary
w Chrystusa miłującego grzesznika.
W ten sposób przeżyty sakrament
pokuty z całą pewnością zapewnia
radość przystępowania do konfesjo-
nału. Nie dostarcza też nikomu sko-
jarzeń ani z kozetką psychoanality-
ka, ani z prokuratorskim przesłucha-
niem. Żadnej traumy.

Oczywiście jest miejsce na łzy,
lecz są to łzy „nowego chrztu”. Dziec-
ko płacze, gdy przychodzi na świat,
chrześcijanin płacze, gdy odradza się
do nowego życia. Bo pokuta odnawia
chrzest, jest umową z Bogiem o nowe
życie. Taki święty smutek - penthos -
to nie bolesne użalanie się z powodu
jakiejś straty czy krzywdy, ale bez-
cenna łaska Boga, radość, że Bóg do
tego stopnia okazał się miłosierny.
Wielu świętych miało dar łez. Św.
Atanazy, widząc je na policzkach św.
Antoniego, mawiał: „Oblicze obmy-
te łzami wyraża wieczyste piękno”.
Doskonale wiedział, że tamten po-
szedł na pustynię, by opłakiwać swo-
je grzechy.

NA CAŁE ŻYCIE
Nawrócenie jest zatem darem

Boga na całe życie, jest permanentną
drogą chodzenia śladami Chrystusa i
dorastania do Jego miary. W momen-
cie gdy tracę potrzebę nawracania się,
przestaję być de facto chrześcijani-
nem. Tracę z pola widzenia Chrystu-
sa ukrzyżowanego za mnie i zamie-
niam się na powrót w zadowolonego
z siebie faryzeusza. Jak mawiał św.
Marek pustelnik: „Nie jesteśmy po-
tępiani za ilość naszych wykroczeń
przeciwko przykazaniom, lecz za
naszą odmowę nawrócenia”. Do ja-
kiego stopnia tajemnicę stale skruszo-
nego serca przeżywali przed nami
chrześcijanie, niech przybliży nam
jeszcze jeden epizod z życiu ojców
pustyni. Otóż kiedy umierał mnich
Sisoes, zgromadzeni wokół niego bra-
cia pytali: „Z kim rozmawiasz, oj-
cze?”. „Z aniołami - odpowiedział.
Proszę ich o trochę więcej czasu na
pokutę”. „Nie potrzebujesz już się
nawracać” - zawołali. Na to starzec:
„Naprawdę, nie mam świadomości,
żebym choć trochę zaczął”.

ks. Robert Skrzypczak
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Niedziela Palmowa, rozpoczyna-
jąca wielki tydzień, wiązała się z ob-
rzędem poświęcenia palm, które jesz-
cze w latach niezbyt odległych nazy-
wano w Iwoniczu bagniętami. Każdy
dorastający chłopiec za punkt hono-
ru stawiał przygotowanie wcześniej-
sze odpowiedniego materiału na iwo-
nickie bagnięta. Nazwa „bagnięta"
dotyczyła miejscowych bazi (rosną-
cych na bagnach), które musiały być
specjalnego, delikatnego drobnego
gatunku, w jak najdłuższych pędach.
One dominowały w całej wiązance,
która w Iwoniczu od nich brała na-
zwę. Oprócz bazi (bagniąt) musiała
być kłokoczka, rzadko rosnąca we
wsi. Jej najmłodsze pręty były podob-
ne do trzciny, którą na urągo-wisko
dano Panu Jezusowi w czasie męki
zamiast berła. Konieczne było tzw.
krzyżowe drzewo. Były to srebrne
pręty pochodzące ze specjalnego ga-
tunku tarniny. Gałązki jałowca z
ostrymi igiełkami miały wyrazistą
wymowę (korona cierniowa Pana Je-
zusa), gałązki cisa (te trzeba było
kupić na jarmarku w Krośnie) nawią-
zywały swoją rzadkością do drzew
Ogrodu Oliwnego. Ostatnim dodat-
kiem była palma, wiechetki kwiatu
tzw. trzciny łąkowej. Wszystko to
odpowiednio ułożone, w głównym
trzonie po przewiązaniu stanowiło
swoistą miotełkę, z której najbardziej
wystrzeliwały bagnięta. Niektórzy
chłopcy przynosili do kościoła istne
snopki złożone z kilku bagniąt, które
po poświęceniu roznosili po rodzinie,
spodziewając się nagrody.

W dawniejszych czasach, z po-
święconymi bagniętami obchodzono
chałupę naokoło, nie omijając obory,
żeby choroby i zarazy były dalekie od
ludzi i zwierząt.

We właściwym czasie wielkopost-
nym, dziewczęta wysiewały owies w
ziemi, umieszczoną w odpowiednich
naczyniach, by zakiełkował i wyrósł
jako ruń zielona, będąca tłem dla sta-
wianego w środku baranka wielka-
nocnego, pieczonego z ciasta w domu,
czy cukrowego kupionego na jarmar-
ku. Podobnie i kościelny wysiewał

WIELKANOCNE  ZWYCZAJE
owies w dużych skrzynkach, ustawia-
nych później dla dekoracji w Bożym
Grobie. Gospodynie w czasie wzmo-
żonego poszczenia odkładały większe
ilości masła i ulewały w szklankach
po musztardzie lampki oświetlające
grób w kościele. Czyniły to zresztą
przez cały rok, dostarczając w ten
sposób światła do kościelnej wiecz-
nej lampki. Chłopcy rozglądali się za
karbidem i odpowiednim sprzętem do
wielkanocnego strzelania.

W Wielki Czwartek, po przenie-
sieniu Pana Jezusa do ciemnicy, iwo-
niczanie tłumnie i długo w nocy na-
wiedzali Go tam adoracyjnie. Poboż-
na ta tradycja zakorzeniła się szcze-
gólnie od czasów ks. Podgórskiego,
który w dobudowanej górnej kaplicy
św. Krzyża i św. Franciszka urzą-dzał
ciemnicę z piękną i dużą figurą Pana
Jezusa przy słupie uwiązanego, dłu-
ta Józefa Aszklara. Po adoracji Naj-
świętszego Sakramentu obchodziło
się figurę na kolanach, całując stopy,
kolana i ręce Pana.

W Wielki Piątek suszono w szcze-
gólny sposób. Na ten dzień przygo-
towywano w kościele Grób Boży. Od
prze-szło 60-ciu lat nieprzerwanie
wystawiane są kulisy grobowe wy-
konane dla iwonickiego kościoła w
1938 r. przez siostrę Kazimierę Tkacz
- felicjankę. W nabożeństwie wielko-
piątkowym uczestniczył zawsze od-
dział miejscowej Ochotniczej Straży
Pożarnej, która w 2000 r. przeżywa-
ła stuletnią rocznicę swego istnienia.
Strażacy w galowych mundurach
wkraczali do świątyni z pocztem

sztandaro-wym, by po przeniesieniu
Pana Jezusa do grobu, objąć przy nim
straż aż do Rezurekcji. Oprócz swo-
istej służby Bożej,  strażacy stanowili
także i atrakcję; gdy zmiana warty
zmieniała się przy donośnym dźwię-
ku trąbki sygnałówki. W latach nasi-
lającego się ateizmu komunistyczne-
go czyniono odgórne naciski na iwo-
nickich „fajermanów, by zrezygnowali
z kościelnego strażowania.

Zdecydowana postawa całego
składu osobowego, wraz ze złożeniem
mundurów, ostudziła gorliwość przed-
stawicieli władzy ludowej. Stanowili
go, między innymi: Gaz-da Józef, Gła-
dysz Józef, Jakubowicz Józef, Jaku-
bowicz Stanisław, Janik Stanisław,
Kandefer Mieczysław, Rygiel Karol,
Wilk Władysław, Kenar Władysław,
Kowalski Stanisław, Pyter Józef, Wi-
niarski Stanisław, Nycz Jan.

W noc wielkopiątkową iwonicza-
nie całymi rodzinami długo szli do
Krzyża i do Bożego Grobu na adora-
cję.

W dawniejszych czasach istniało
takie iwonickie przekonanie, iż w
Wielki Piątek nie trzeba zajmować się
przędzeniem, żeby Panu Jezusowi do
ran nie narzucać paździerzy. Porze-
kadło zaś tego dnia mówiło: „W Wiel-
ki Piątek gdy rosa, sadź pichotę (fa-
solę), siej prosa.”

Wielka Sobota była dniem dalsze-
go nawiedzania Grobu Bożego i świę-
cenia pokarmów wielkanocnych, z
licz-nym udziałem dzieci. Święcone
składało się z jaj (pisanek), chleba,
kiełbasy, sera, masła, chrzanu, soli,
octu. Podstawowym składnikiem do
malowania pisanek były w Iwoniczu
zewnętrzne koszulki cebuli. Ze świę-
conego ognia na nabożeństwie wie-
czornym chłopcy wyciągali węgle
i niedopalone tarnie. Część wkładali
do flaszek z poświęconą wodą, a część
wtykano do grządek zasadzonych ce-
bulą, żeby jej kruczki nie pożarły.
Poświęconą wodą żegnano się, pito ją
i kropiono budynki z polami.

Przed Rezurekcją, już od północy
rozlegały się wystrzały. Wszyscy gro-
madnie spieszyli do kościoła na pro-
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Obchody rozpoczęliśmy Mszą
Św. koncelebrowaną przez ks.
Bogdana Nitkę – proboszcza pa-
rafii w Iwoniczu Zdroju, ks. Kazi-
mierza Gierę – dziekan i probosz-
cza parafii w Iwoniczu oraz ks.
Henryka Molendę – kapelana na-
szego domu.

Na wstępie słowa powitania do
wszystkich skierował O. Michał
Ryszard Zięba – witając księży,
siostry zakonne, zaproszonych go-
ści, mieszkańców, pracowników
i wolontariuszy.

Podczas homilii ks. Bogdan
podkreślił trzy zasadnicze cechy
charakteru Św. Jana Bożego: od-
wagę, pokorę i miłość. Zwrócił
uwagę na potrzebę miłości i czuło-
ści, którą ma każdy człowiek oraz
że wyrazem miłości powinno być
niesienie pomocy. Mszę Św. obsłużył
działający w DPS Zespół Duszpaster-
ski.

Po Mszy Św. nastąpiło wystawie-
nie Najświętszego Sakramentu, pod-
czas którego odmówiliśmy Litanię do
Św. Jana Bożego i odśpiewaliśmy
uroczyste „Te Deum”. Następnie mie-
liśmy możliwość ucałować relikwie
świętego.

W tym dniu chcieliśmy w sposób
szczególny poczuć, że tworzymy

„Gdybyśmy pamiętali o Bożym Miłosierdziu
to nie ustawalibyśmy w czynieniu dobra”

– mówił św. Jan Boży, założyciel Zakonu Bonifratrów.

nizowaliśmy „Spotkanie ze Św.
Janem Bożym”. Oprócz spotka-
nia integracyjnego przy kawie
i ciastku przypomnieliśmy sobie
życie i misję Św. Jana Bożego.
Za pomocą prezentacji jedna
z opiekunek barwnie opowiedzia-
ła nam historię wielkiego święte-
go, jego ogromnego zapału i re-
alizowania się w sytuacjach nie-
sienia pomocy drugiemu człowie-
kowi. Mieszkańcy mieli za zada-
nie uważnie słuchać historii, gdyż
po prezentacji został zorganizo-
wany konkurs. Wszyscy chętnie
zgłaszali się do udzielania od-
powiedzi na zadawane pytania, za-
skakując nas tym samym świetną
znajomością historii świętego. Dla
wszystkich biorących udział w kon-
kursie przewidziano nagrody.

Uroczystości Odpustowe pozwo-
liły nam przeżywać i zrozumieć, że
wiele zyskujemy dzieląc się swoim
czasem i zaangażowaniem z innymi.
Przybliżyliśmy sobie już kolejny raz
postać Św. Jana Bożego i zakończy-
liśmy świętowanie napełnieni nową
energią, radością oraz chęcią poma-
gania, które są tak niezbędne na dro-
dze realizacji szpitalnictwa.

Joanna Stanisz

cesję obchodzącą trzy razy kościół
dookoła przy radosnym bi-ciu dzwo-
nów, ostrej strzelaninie i mocnym
śpiewie: „Wesoły nam dziś dzień na-
stał". Po Mszy św. wygłodzeni pędzili
do domu, żeby podzielić się święco-
nym jajkiem, złożyć wielkanocne
życzenia i dołożyć reszty ze święco-
ne-go. W ciągu obu dni świątecznych
chłopaki strzelali na każdym kroku z
karbidu i z siarki w tzw. kluczach.

Cza-sami żołnierze będący na urlo-
pach przywozili coś mocniejszego.
Poniedziałek Wielkanocny był dopie-
ro dniem wzajemnych zaproszeń
i gościn.

Na tle naszego współczesnego
życia dostrzegamy, iż wiele elemen-
tów rodzimej tradycji Wielkiego Po-
stu i Wielkanocy w naturalnym biegu
zaginęło, inne stały się nie-zrozumia-
łe. Przeto warto je odświeżyć przed

8 marca 2016 roku przeżywaliśmy Uroczystość Odpustową ku czci Św. Jana Bożego. Uroczystości po-
przedziliśmy 9-dniową Nowenną odmawianą codziennie po Mszy Św. Podczas organizowania uroczystości wszyscy
kierowaliśmy się myślą, aby był to czas przede wszystkim pogłębionej refleksji i modlitwy w duchu wspólnoty
i dobrych gestów.

jedną wspólnotę i że tym co nas łączy
jest charyzmat Św. Jana Bożego.
Wyrazem tego był uroczysty obiad dla
Braci Bonifratrów, Mieszkańców,
Pracowników, Wolontariuszy oraz
zaproszonych gości.

Chcieliśmy także aby społeczność
naszego domu mogła w oderwaniu od
swoich obowiązków podzielić się ze
sobą czasem, uwagą, uśmiechem i
dobrym słowem. Dlatego dla chętnych
Mieszkańców i Pracowników zorga-

kolejnymi świętami, by zbawczą ra-
dość wielkanocną można było prze-
żywać również w odniesieniu do tra-
dycji ojców.

Ks. Zbigniew Głowacki
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Uroczystość Dnia Chorego to
wyjątkowa chwila dla naszych Pod-
opiecznych, ich Rodzin, Braci, Pra-
cowników i zaprzyjaźnionych osób.
To możliwość wspólnego przebywa-
nia ze sobą, rozmów, wzruszeń oraz
integracji z szerszą społecznością.

W trakcie Mszy Św. nastąpił
obrzęd Namaszczenia Chorych, z któ-
rego skorzystali zebrani wierni. Po za-
kończeniu Mszy Św. ksiądz prałat w
asyście Przeora Konwentu - br. Mi-
chała Ryszarda Zięby udali się na
grupy mieszkalne, aby dokonać ob-
rzędu namaszczenia osób, które z róż-
nych względów nie mogły uczestni-
czyć w Mszy Św. w kaplicy. Nato-
miast zaproszeni goście w tym czasie
gromadzili się na świetlicy, aby obej-
rzeć występ artystyczny pt. "Wideote-
ka Dorosłego Człowieka".

Oficjalnego powitania dokonał
Dyrektor DPS - p. Tomasz Półchło-
pek, witając Rodziny, Władze Gmi-
ny Iwonicz Zdrój, Dyrekcję PCPR w
Krośnie i Sanoku, Dyrekcję ZK
w Warzycach oraz wszystkie zgroma-
dzone osoby.

XXIV Światowy Dzień Chorego
9 lutego 2016 roku uroczyście obchodziliśmy XXIV Światowy Dzień Chorego w naszym Domu. Obchody

rozpoczęliśmy Mszą Św., której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz prałat Kazimierz Piotrowski. Msza Św.
sprawowana była w intencji wszystkich osób chorych i cierpiących.

Po powitaniu p. Grzegorz Bo-
rek odczytał list skierowany przez p.
Marka Grabka - Dyrektora Okręgo-
wego Zakładu Karnego w Rzeszowie,
a po nim głos zabrał Burmistrz Gmi-
ny Iwonicz Zdrój - p. Witold Kocaj.

Po oficjalnej części programu
Dyrektor DPS zaprosił wszystkich do
obejrzenia występu przygotowanego
przez podopiecznych, pracowników
i wolontariuszy naszego Domu. Wy-

stęp cieszył się dużym zainteresowa-
niem oraz był doskonałą okazją do za-
prezentowania dorobku artystyczne-
go osób niepełnosprawnych.

Po występie wszyscy udali się na
uroczysty obiad.

Dziękujemy wszystkim, którzy
zechcieli z nami przeżywać ten wy-
jątkowy i pełen wzruszeń dzień oraz
tym, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością.

Joanna Stanisz
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Zaproszenie
do wzięcia udziału w obchodach VI rocznicy

Tragedii Smoleńskiej  w Iwoniczu-Zdroju

Szanowni Mieszkańcy Iwonicza, Drodzy Parafianie!

Za trzy tygodnie przeżywać będziemy bolesną rocznicę Tragedii Smoleńskiej. Po raz szósty pochylimy czoła
przed najlepszymi Synami Rzeczypospolitej na czele z Prezydentem RP, prof. Lechem Kaczyńskim i Jego Mał-
żonką, którzy w sobotni poranek, 10 kwietnia 2010 roku wyruszyli w swoją ostatnią podróż. Choć Ich misja
zakończyła się tragicznie, wydała wielkie owoce. Śmierć Prezydenta Rzeczypospolitej w Smoleńsku odsłoniła
bowiem prawdę o skrywanym przez 70 lat sowieckim ludobójstwie w Katyniu. Wyrażając swoją wdzięczność za
życie 96 naszych rodaków i chcąc oddać im należy szacunek Społeczny Komitet Obchodów VI rocznicy Tragedii
Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach patriotycznych w naszej Gminie.
PROGRAM
Niedziela, 10.04.2016
godz. 15.00 – Msza Święta w kościele pw. Św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju w intencji
Ojczyny oraz wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej na czele z Prezydentem RP, prof. Lechem Kaczyńskim
godz. 16.15 – Uroczystość patriotyczna w sali Kina „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju (ul. Plac Dietla 2)
z udziałem uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
godz. 17.00 – rozdanie nagród dla laureatów konkursu „Warto być Polakiem” poświęconego pamięci Prezydenta
RP, prof. Lecha Kaczyńskiego
godz. 17.15 – projekcja filmu „Prezydent” w reżyserii Joanny Lichockiej i Jarosława Rybickiego.
Uroczystość rozpoczniemy wspólnym odśpiewaniem wszystkich zwrotek polskiego Hymnu Narodowego oraz
Apelem Pamięci, w trakcie którego odczytamy nazwiska poległych.
Dla każdego z uczestników uroczystości (mieszkańców, kuracjuszy, gości) Organizatorzy przewidzieli patrio-
tyczny upominek.

Serdecznie zapraszam!
Grzegorz Nieradka – Przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej w

Iwoniczu-Zdroju

„Warto być Polakiem”
Konkurs poświęcony pamięci

Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego.

Drodzy Uczniowie!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Warto być Polakiem” organizowanym we wszystkich

szkołach Gminy Iwonicz-Zdrój. Tematem i myślą przewodnią konkursu są słowa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego:
„Warto być Polakiem; warto by naród polski i jego państwo – Rzeczpospolita – trwały w Europie. Te słowa są
fundamentem, najgłębszą podstawą patriotyzmu, są także Waszym i moim drogowskazem”. Interpretację tych słów
należy przedstawić w dowolnej formie artystycznej: rysunek, plakat, grafika komputerowa, wiersz, wypracowanie,
prezentacja multimedialna i inne. Zwracamy się z wielką prośbą do Dyrektorów oraz Nauczycieli Szkoły Podstawo-
wej im. ks. Antoniego Podgórskiego, Gimnazjum Publicznego oraz Zespołu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego
w Iwoniczu o zachęcenie i pomoc Uczniom w przygotowaniu prac konkursowych. O wsparcie prosimy również
Rodziców i szkolnych Katechetów. Dla uczestników i laureatów konkursu przygotowaliśmy cenne nagrody, które
zostaną rozdane dnia 10 kwietnia 2016 roku w sali Kina „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju podczas uroczystych
obchodów VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej. Poniżej publikujemy regulamin konkursu, który 10 marca został przeka-
zany drogą mailową do sekretariatów wszystkich szkół z terenu Gminy.

Życzę powodzenia i do zobaczenia na uroczystym rozdaniu nagród!
Grzegorz Nieradka – Przewodniczący Komisji Konkursowej „Warto być Polakiem”

Tel. 728-285-238
REGULAMIN:
1. Konkurs trwa od 11.03.2016 r. do 04.04.2016 r.
2. Konkurs dedykowany jest dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Średnich z terenu Gminy

Iwonicz-Zdrój.



28   Nasza Wspólnota

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastą-
pi w trzech kategoriach wiekowych:
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szko-
ła Średnia.

4. Tematem i myślą przewodnią kon-
kursu są słowa Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego: „Warto być Polakiem; war-
to by naród polski i jego państwo –
Rzeczpospolita – trwały w Europie. Te
słowa są fundamentem, najgłębszą pod-
stawą patriotyzmu, są także Waszym
i moim drogowskazem”. Ich interpreta-
cję należy przedstawić w dowolnej for-
mie artystycznej: rysunek, plakat, gra-
fika komputerowa, wiersz, wypracowa-
nie, prezentacja multimedialna i inne.

5. Organizator i jego najbliższa ro-
dzina nie mogą brać udziału w konkur-
sie.

6. Uczestnik konkursu wyraża zgo-
dę na umieszczenie jego imienia i na-
zwiska na liście laureatów konkursu,
która zostanie opublikowana w lokal-
nych mediach.

7. W konkursie powołana została
Komisja Konkursowa, w skład której
wchodzą:

- Przewodniczący Komisji Konkur-
sowej:

Grzegorz Nieradka – radny Rady Miej-
skiej w Iwoniczu-Zdroju; organizator

- Członkowie Komisji Konkursowej:
Józef Sowiński – przewodniczący

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
Ks. Bogdan Nitka – proboszcz pa-

rafii pw. Św. Iwona i MB Uzdrowienie
Chorych

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastą-
pi w podczas posiedzenia Komisji Kon-
kursowej w dniu 6 kwietnia 2016 roku.

9. Nagrody dla Laureatów zostaną
wręczone podczas Obchodów VI Rocz-
nicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-
Zdroju (sala Kina „Wczasowicz”, ul.
Plac Dietla 2. Godz. 16.15).

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o
Ochronie danych Osobowych Dz. Ust.
nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji kon-
kursu.

Organizator: Grzegorz Nieradka
Przewodniczący Społecznego Komi-

tetu Obchodów VI Rocznicy Tragedii
Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju

W sobotę, 5 marca 2016 roku w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich
przy ul. Miodowej 17 odbyła się uroczysta Gala zorganizowana przez Fun-
dację Orszak Trzech Króli, w której wzięło udział ponad stu koordynato-
rów Orszaku z całej Polski. Gościem Honorowym spotkania był Metropo-
lita Warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz.

Przybyłych gości powitała Katarzyna Dorosz, Prezes Fundacji Orszak
Trzech Króli, która podziękowała obecnym za ich zaangażowanie, zwra-
cając uwagę na fakt, że to dzięki wspólnej pracy udało się zgromadzić
wokół idei Orszaku ponad 400 miejscowości w całej Polsce i kilkanaście na
świecie. Następnie o głos poproszony został ks. kard. Kazimierz Nycz, któ-
remu uczestnicy gali spontanicznie zaśpiewali tradycyjne „Sto lat” z okazji
obchodzonych dzień wcześniej imienin. Metropolita Warszawski podzięko-
wał za życzenia i przywitał zebranych podkreślając wyjątkowe znaczenie
miejsca, w którym się znajdują. W ciepłych słowach odniósł się do Zarządu
Fundacji oraz koordynatorów w całej Polsce, prosząc o nieustawanie w pra-
cy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o Ewangelię.
Wyraził przekonanie, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu ludzi świeckich
i osób duchownych w ideę Orszaku Trzech Króli, można być pewnym, że
budowana jest na solidnych fundamentach. Na zakończenie swojego wystą-
pienia kard. Nycz udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

W dalszej części uroczystości Organizatorzy zaprezentowali plany Fun-
dacji na kolejne lata, po czym przedstawiciele wybranych miejscowości
podzielili się swoimi doświadczeniami z organizacji Orszaku Trzech Króli.
Następnie słowo do zebranych wygłosił Piotr Giertych, który stanął u po-
czątków idei Orszaku organizując w 2009 roku pierwszy w Polsce, war-

Z Wielkim Mistrzem i Kawalerami Orderu św. Stanisława.

Wyróżnienie dla Iwonicza podczas
Ogólnopolskiej Gali Fundacji

„Orszak Trzech Króli”
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych to święto państwowe
poświęcone żołnierzom podziemia
antykomunistycznego i niepodległo-
ściowego. Zostało ustanowione na
mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku
dzięki inicjatywie, którą w 2010 roku
podjął ówczesny Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej, prof. Lech Kaczyński.

Fragment uzasadnienia do prezy-
denckiego projektu ustawy mówi
m.in., że ustanowienie święta jest
wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej
konspiracji za świadectwo męstwa,

niezłomnej postawy patriotycznej
i przywiązania do tradycji patriotycz-
nych, za krew przelaną w obronie
Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych” to tak-
że wyraz hołdu licznym społeczno-
ściom lokalnym, których patriotyzm
i stała gotowość ofiar na rzecz idei
niepodległościowej pozwoliły na kon-
tynuację oporu na długie lata.

Ofiara „Żołnierzy Wyklętych” zo-
stała godnie uczczona również w Iwo-
niczu, gdzie Koło Prawa i Sprawie-
dliwości w Gminie Iwonicz-Zdrój

Obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Iwoniczu

oraz Parafia pw. Wszystkich Świę-
tych zorganizowały obchody tego
ważnego święta.  Dnia 1 marca 2016
roku, o godz. 16.40 przed Grobem
Nieznanego Żołnierza oraz pomni-
kiem Ofiar I i II wojny światowej
i Tragedii Smoleńskiej na nowym
cmentarzu w Iwoniczu odbyła się
patriotyczna uroczystość. Przybyłych
mieszkańców i gości powitał Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Iwo-
niczu-Zdroju, p. Józef Sowiński, któ-
ry odniósł się do charakteru święta
przypominając tragiczne losy tych,

których władza komunistyczna ska-
zała na śmierć i zapomnienie. Następ-
nie iwoniccy kapłani, w tym ks. pro-
boszcz Kazimierz Giera i ks. prałat
Kazimierz Piotrowski, poprowadzili
modlitwę w intencji żyjących i pole-
głych żołnierzy drugiej konspiracji
dzieląc się z uczestnikami wspomnie-
niami i refleksją nad losem tych, któ-
rzy stawili zbrojny opór sowietyzacji
Polski. Następnie zebrani odśpiewali
wszystkie cztery zwrotki Polskiego
Hymnu Narodowego. Po tej części
uroczystości delegacje złożyły kwia-

ty. Parlament Rzeczypospolitej Pol-
skiej reprezentował Poseł na Sejm RP
Piotr Babinetz, a Sejmik Wojewódz-
twa Podkarpackiego Wiceprzewodni-
cząca Sejmiku Dorota Chilik, którzy
złożyli wiązanki kwiatów przy Grobie
Nieznanego Żołnierza oraz pod pomni-
kiem Ofiar I i II wojny światowej.

Kolejną delegację stanowiła Rada
Miejska w Iwoniczu-Zdroju wraz z
mieszkańcami. W skład delegacji
weszli: Przewodniczący Józef Sowiń-
ski, Radny Bogdan Ryznar i p. Jan
Łapuszewski jako przedstawiciel
mieszkańców Gminy. Kwiaty i znicze
w imieniu Koła Prawa i Sprawiedli-
wości w Gminie Iwonicz-Zdrój złoży-
li: Radny Grzegorz Nieradka, Sekre-
tarz Koła Bogdan Skotnicki i Wicedy-
rektor Podkarpackiego Oddziału Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Wiesław Polek. W uroczy-
stości wzięła udział p. Renata Zając,
Przewodnicząca Stowarzyszenia Lu-
dzi Aktywnych „Ares” w Lubatowej
wraz z córką reprezentującą Harcerzy.

Dalsza część obchodów odbyła się
w kościele parafialnym pw. Wszyst-
kich Świętych, gdzie sprawowana
była Msza Święta w intencji żołnie-
rzy podziemia antykomunistycznego.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył
ks. prałat Kazimierz Piotrowski, któ-
ry w słowie wstępnym przypomniał
o tym, jak ważną datą dla tożsamości
Polaków jest dzień 1 marca. Homilię
natomiast wygłosił rekolekcjonista z
Sanoka, a Modlitwę Wiernych popro-
wadził lektor Piotr Głowa. We Mszy
Świętej wzięło udział ponad stu
mieszkańców Iwonicza i gości. Na
zakończenie Eucharystii w postawie
stojącej odśpiewany został Hymn
„Boże coś Polskę”.

Grzegorz Nieradka
Zdjęcia: Karolina Skotnicka,

Andrzej Brzana

szawski Orszak Trzech Króli. W Gali
uczestniczyli również Kawalerowie
Orderu Św. Stanisława na czele z
Przeorem Stefanem Kukowskim i
Wielkim Mistrzem Janem Zbignie-
wem hr. Potockim, którzy nadali swo-
je najwyższe odznaczenie Fundacji
Orszak Trzech Króli, dekorując nim

Prezes Katarzynę Dorosz.
Po tym uroczystym i podniosłym

akcencie nastąpiła ceremonia wręcze-
nia dyplomów. W dowód uznania za
ogromne zaangażowanie w pracę na
rzecz lokalnej społeczności oraz krze-
wienia idei społeczeństwa obywatel-
skiego, a także realizacji zadań wy-

znaczonych przez Fundację Orszak
Trzech Króli dyplom otrzymał Grze-
gorz Nieradka, koordynator Iwonic-
kiego Orszaku Trzech Króli. To wiel-
kie wyróżnienie podczas ogólnopol-
skiej Gali pokazuje, że warto jest pra-
cować społecznie.

Na zdjęciu od lewej: Dorota Chilik (zd. Płoucha), wiceprzewodnicząca
Sejmiku Podkarpackiego, Grzegorz Nieradka (radny Rady Gminy Iwonicz-
Zdrój, Piotr Babinetz (poseł do Sejmu)
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Droga Krzyżowa do Cmentarza Cholerycznego
wpisała się w historię obrządku

nabożeństw wielkopiątkowych naszej parafii

Początek jej sięga drugiej polowy lat siedemdziesią-
tych, na początku probostwa ks. prałata Kazimierza Pio-
trowskiego, którego duszpasterstwo młodzieżowe rozpo-
częte grupą „Wspólnota” rychło zaowocowało włącze-
niem młodzieży do ubogacenia życia parafii. Od tamtych
lat corocznie w Wielki Piątek, jeżeli tylko pozwoli pogo-
da, idziemy w Drodze Krzyżowej na cmentarz cholerycz-
ny. Młodzież oddaje tu nieocenioną pomoc, kiedy proce-
sja  pokonuje kilkukilometrową drogę, niosąc na ramio-
nach duży krzyż symbol naszej wiary i męczeństwa Chry-
stusa. W ten sposób nie tylko uczestniczymy w ceremonii
nabożeństw wielkopiątkowych, ale pochylamy się nad
historią naszych przodków.

Cmentarz choleryczny jest pomnikiem trudnych lat epi-
demii, jakie nawiedzały Iwonicz i jest to ważny fragment
dziejów, wymagający poszanowania i zadumy nad losa-
mi ludzi. Do tej pory miejsce oznaczone pomnikiem ofiar
cholery z 1831 roku ubogacały tylko krzyże przyniesione
podczas ceremonii drogi krzyżowej, zaś przyroda rządzi-
ła się tam swoimi prawami.

Obecnie zaszły tu duże zmiany. Dzięki powstałemu
przed trzema laty Iwonickiemu Stowarzyszeniu „Ocalić
od zapomnienia” cmentarz stanie się miejscem godnie
zadbanym naszej wspólnej historii, miejscem „ocalonym
od zapomnienia”. Co na ten temat w odezwie Stowarzy-
szenia.

CMENTARZ CHOLERYCZNY W IWONICZU
Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”

nie stawiało sobie pytań CZY WARTO? uczcić pamięć
anonimowych ofiar epidemii cholery z 1831 r. (115 osób),
1849 (31 osób) i 1873 (83 osoby), tylko JAK TO ZRO-
BIĆ? Świadomość, że wymienione epidemie w połącze-
niu z epidemią tyfusu z 1847 r. spowodowały śmierć po-
nad 310 mieszkańców Iwonicza w krótkim czasie, w tym
dwóch proboszczów: ks. Feliksa Dekańskiego i ks. Felik-
sa Lorensa, którzy nieśli ostatnią posługę umierającym,
skłoniła nas do refleksji i działania.

Postanowiliśmy uporządkować i ogrodzić teren cmen-
tarza obejmujący obszar kurhanu. Przed starym pomni-
kiem położona zostanie kamienna płyta zawierającą 115
nazwisk osób zmarłych podczas epidemii w 1831 r., któ-
rzy zostali pochowani w tej zbiorowej mogile. W bramie
cmentarza zawiśnie tablica z nazwiskami ofiar epidemii
cholery z lat 1849 i 1873, którzy – być może – spoczy-
wają również w tym grobie. Od bramy do pomnika po-
prowadzi ścieżka, którą chcemy obsadzić ozdobnymi krze-
wami.

W zamyśle Stowarzyszenia kurhan będzie stanowił
rzeczywisty lub symboliczny grób wszystkich ofiar ma-
sowych epidemii, które nawiedziły Iwonicz na przestrze-
ni dziejów.

Po poświęceniu cmentarza, które nastąpi w czerwcu
2016 roku, na stronie Stowarzyszenia www.ocaliwonicz.pl
zamieszczone zostaną listy zmarłych podczas trzech epi-
demii cholery w XIX w., które będą zawierały więcej
szczegółów o ich zajęciach i powiązaniach  rodzinnych.
Młodzież i starszych mieszkańców Iwonicza zapraszamy
do zapoznania się z historią swoich przodków.

                                                           25.03.2016 r.
Zarząd Stowarzyszenia

Trzeba jeszcze wspomnieć skąd Stowarzyszenie
pozyska środki. Jak informuje strona www.ocaliwonicz.pl
- pod koniec czerwca 2015 r Stowarzyszenie przystąpiło
do drugiego etapu konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”-
ogłoszonego przez Bank Zachodni WBK w Warszawie
i otrzymało grant w wysokości 10000 zł. Niezwłocznie
przystąpiono do prac porządkowych, wyznaczenia gra-
nic oraz zakupu żerdzi do ogrodzenia cmentarza. Firma
odnawiająca pomniki ustaliła koszt renowacji pomnika
z 1831 r na 1300 zł. Planuje się ustawienie tablic z okresu
trzech epidemii w latach 1831, 1849, 1873. Cały projekt
ma być zakończony w czerwcu 2016 r.

Podczas tegorocznej procesji Drogi Krzyżowej w dniu
25 marca zobaczymy to miejsce rozpoczętych prac i bę-
dziemy mogli dołożyć cegiełkę do tego szlachetnego przed-
sięwzięcia.                                                              ZJ

Dla chętnych ofiarodawców - Numer konta:  13 8642
1041 2006 4012 8395 0001
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Refleksyjny wiersz
Adama Mickiewicza
ROZUM I WIARA

Kiedy rozumne, gromowładne czoło
Zgiąłem przed Panem jak chmurę przed słońcem:
Pan je wzniósł w niebo, jako tęczy koło,
I umalował promieni tysiącem.

I będzie błyszczyć na świadectwo wierze,
Gdy luną klęski z niebieskiego stropu:
I gdy mój naród zlęknie się potopu,
Spojrzy na tęczę i wspomni przymierze.

Panie! mą pychę duch pokory wzniecił;
Choć górnie błyszczę na niebios błękicie,
Panie! jam blaskiem nie swoim zaświecił,
Mój blask jest słabe twych ogniów odbicie!

Przejrzałem niskie ludzkości obszary
Z różnych jej mniemań i barwą, i szumem:
Wielkie i mętne, gdym patrzył rozumem,
Małe i jasne przed oczyma wiary.

I was dostrzegłem, o dumni badacze,
Gdy wami burza jak śmieciem pomiata,
Zamknięci w sobie, jak w konchy ślimacze,
Chcieliście, mali, obejrzeć krąg świata.

Konieczność - rzekli - wedle ślepej woli
Panuje światu, jako księżyc morzu.
A drudzy rzekli: Przypadek swawoli
W ludziach, jak wiatry w nadziemskim przestworzu.

Jest Pan, co objął oceanu fale [...]

Rozumie ludzki! tyś mały przed Panem,
Tyś kroplą w Jego wszechmogącej dłoni;
Świat cię niezmiernym zowie oceanem
I chce ku niebu na twej wzlecieć toni.

Zdajesz się tykać brzegów widnokręga;
Daremnie z żaglem nawa leci chyża:
Opływa ziemię, niebios nie dosięga;
Twa fala nigdy ku niebu nie zbliża.

Wzdymasz się, płaszczysz, czernisz się i błyskasz,
Otchłanie ryjesz i w górę się ciskasz,
Powietrze ciemnisz chmurami mokremi
I spadasz z gradem - tyś zawsze na ziemi!

A promień Wiary, którą Niebo wznieca,
Topi twe krople, zapala twe gromy
I twe pogodne zwierciadła oświeca;
Ach! ty bez Wiary byłbyś niewidomy.

Jeżeli kwiaty mogą być nieprzyzwoitą ozdobą, to w takim
razie moje podwórko jest małą rozpustnicą. Trawnik przed moim
domem okalają słoneczniki i rogownice. W gigantycznych skrzyn-
kach kwiatowych tłoczą się białe malwy ogrodowe, purpurowe
stokrotki i wielokolorowe astry. Nawet niektóre moje drzewa
przyoblekają się wiosną w kwiaty na dwa tygodnie.

I mam też ogród różany, którego nikt mi nigdy nie obiecywał.
Moje uzależnienie od kwiatów rozpoczęło się tuż po tym, jak

wyjechałam z domu do college'u. Odkryłam, że ogrodnictwo jest
wspaniałym sposobem rozładowania stresu związanego z konty-
nuowaniem nauki przy pełnoetatowej pracy. Przychodząc do domu
z pracy około dziesiątej wieczorem, byłam zbyt podminowana,
żeby się uczyć albo pójść spać. Wychodziłam więc po ciemku na
dwór i wyrywałam chwasty w moim kwietniku. To przywracało
mi siły. Po jakiejś godzinie grzebania gołymi rękami w ziemi
i wdychania odurzających zapachów czułam się jak nowo naro-
dzona, gotowa zmierzyć się ze światem. Albo z teorią polityki.
Ze wszystkim.

Zawsze była to inna ziemia, ponieważ często zmieniałam miej-
sce zamieszkania. Kiedy dorastałam, przeprowadzaliśmy się tak
często, że w żartach mówiłyśmy z siostrą, iż mamy oliwkową
cerę, bo w naszych żyłach płynie cygańska krew. Dziecięce fan-
tazje były lepsze od prawdy - że nasz hiszpańskojęzyczny ojciec
powiedział nam adios, zanim zaczęłyśmy chodzić do przedszko-
la, moja matka zaś zaprzedała nasze życie ojczymowi, który obie-
cywał jej stabilizację - szukali jej potem wszędzie, ciągle przeno-
sząc się z miejsca na miejsce. Kiedy skończyłam osiemnaście lat,
chodziłam do swej siódmej szkoły i miałam za sobą czternaście
przeprowadzek.

Kiedy zaczęłam żyć na własny rachunek, żyłam z grubsza w
taki sam sposób. Mieszkałam z wieloma współlokatorami, ale gdy
tylko pojawiała się między nami różnica zdań, pakowałam walizki
i wyprowadzałam się. Nauczyłam się pakować wszystkie moje
rzeczy w niecałe pięć godzin, poczta zaś przysyłała mi co sześć
miesięcy formularze zmiany adresu - nawet gdy o to nie prosiłam.

Jedyną stałą w moim życiu były moje kwiaty. Przez te cztery
lata college'u musiałam posadzić ich chyba tysiące. W dziesięciu
różnych miejscach.

Tło obrazu zawsze było inne - ceramiczne doniczki, skrzynki
kwiatowe - ale tworzywo się nie zmieniało:

BYLINY
Niechaj trawnik przy twoim domu będzie niczym aksa-

mitna szata, a kwiaty jej trochę nieprzyzwoitą ozdobą.
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Rośliny jednoroczne.
Kwiaty, które nigdy nie powra-

cają. Po co zawracać sobie głowę
bylinami? - myślałam sobie. Nie za-
bawię tu za długo i nie będę się mo-
gła nimi cieszyć. Nic w moim życiu
nigdy nie trwało długo. Po co robić
sobie nadzieje?

Każdej wiosny kupowałam kolej-
ne kwiaty jednoroczne. Sadzenie było
przyjemne. Łatwe. I - co najważniej-
sze - bezpieczne.

Po college'u dostałam dobrą pra-
cę, ale nie wyrzekłam się starych na-
wyków. Pomieszkaj gdzieś przez
sześć miesięcy. Posadź kwiaty. I znów
się wyprowadź. Świeża ziemia. Czy-
ste dywany. Żadnych więzów.

Wtedy poznałam Johna.
John był kolejnym jednorocznym

kwiatem. Na naszej pierwszej randce
powiedział:

- Nigdy się nie ożenię i jestem naj-
zupełniej zadowolony z życia w po-
jedynkę, więc nie przywiązuj się do
mnie za bardzo.

Szczerze go podziwiałam. To nie
był jeden z tych mężczyzn, który
mówi ci, że cię kocha, tylko po to,
byś poszła z nim do łóżka.

Graliśmy w tę grę mniej więcej
przez dwa lata - on mieszkał sam w
swoim mieszkaniu, a ja co kilka mie-
sięcy w nowym miejscu. Oboje mie-
liśmy swoją przestrzeń i nie spieszy-
ło się nam, żeby się dobrze poznać.
Dowiedziałam się, że jest człowie-
kiem, który niezwykle ceni sobie czas
spędzany w samotności, i nauczyłam
się nie brać sobie za bardzo do serca
sytuacji, kiedy John odczuwał potrze-
bę zamknięcia się w sobie na kilka
dni. Dalej sadziłam masę jednorocz-
nych kwiatów, bojąc się zaryzykować
z bylinami.

W czasie tych dwóch lat powoli
nauczyłam się ufać. Pomimo swoich
ostrzeżeń, John zawsze był gdzieś bli-
sko, rok po roku. Ten sam dotyk. Ten
sam uśmiech. Ten sam facet.

I wtedy, w pewien gorący, letni
dzień, kiedy stałam po kolana w ra-
bacie petunii, John zadał mi to ma-
giczne pytanie.

- Zgodziłabyś się kupić ze mną
dom na spółkę? - Zamilkł na chwilę.

- Pytam, bo nie stać mnie na to, żeby
samemu kupić dom, który mi się po-
doba.

Żadnemu z nas nie spieszyło się
do małżeństwa, ale oboje wiedzieli-
śmy, co John miał na myśli. Żadne z
nas nie zgodziłoby się na to, żeby
mieszkać z kimś, jeżeli nie byłoby to
rozwiązanie permanentne.

Wprowadziliśmy się do naszego
nowiutkiego domu - ponad dwieście
trzydzieści metrów kwadratowych -
dwa tygodnie przed Świętem Dzięk-
czynienia. Przez pierwszych kilka
miesięcy przestawialiśmy nasze nie-
liczne meble z kąta w kąt, starając się
jakoś zapełnić pustą przestrzeń. Gdy
przyszła chłodna zima, prawie wcale
nie myślałam o kwiatach.

Zdarzyło się to w pierwszy ciepły
dzień lutego. Zawsze w lutym dosta-
ję wiosennej gorączki, chociaż wiem,
że w następny weekend i tak pewnie
będzie padał śnieg. Normalnie zado-
woliłabym się przejrzeniem katalo-
gów ogrodniczych i odwiedzeniem
sklepów z wyposażeniem dla domu.
Jednak podczas pierwszej podróży do
sklepu w charakterze prawdziwej
właścicielki domu odkryłam coś ma-
gicznego: róże.

Róże są bylinami, ale krzewy ró-
żane można sadzić, gdy na dworze
ciągle jest zimno, ponieważ są one w
stanie uśpienia fizjologicznego. I za-
kwitają w tym samym roku, w któ-
rym się je posadzi.

Czułam, jakby coś we mnie wstą-
piło. Miałam do swej dyspozycji akr
ziemi i mogłam zabrać się do sadze-
nia od razu. Kupiłam dwanaście krze-
wów różanych - powinnam raczej
powiedzieć „różanych kijów” - za nie-
całe dwa dolary od sztuki. Przypo-
minały malutkie, wystające z ziemi
anteny telewizyjne - mój pierwszy
różany ogród. Był to mój pierwszy
trwały ślad na ziemi, na której stał
mój nowy dom.

Tamtej wiosny zaszalałam w
szkółce ogrodniczej - wydałam masę
pieniędzy na kwiaty: goździki broda-
te, fiołki trójbarwne, ubiorki i aroma-
tyczne floksy. Byłam oszołomiona
nowymi gatunkami i kolorami, któ-
rych nigdy wcześniej nie widziałam,

a to dlatego, że nigdy nie chciało mi
się zajrzeć do działu bylin. Zdałam
sobie sprawę z tego, że na odkrycie
może czekać jeszcze mnóstwo róż-
nych rzeczy - jeżeli tylko zechcę otwo-
rzyć oczy i rozejrzeć się dokoła.

Ta pierwsza wiosna, kiedy John
i ja pracowaliśmy razem w ogrodzie
przy domu, była testem wytrzymało-
ści naszego związku. Dowiedziałam
się, co to znaczy prawdziwa miłość,
kiedy próbowałam zmontować in-
spekt z pomocą największego pedan-
ta na naszej planecie - człowieka, któ-
ry nie tylko czyta wszystkie zalece-
nia przed rozpoczęciem jakiegoś
przedsięwzięcia, lecz również idzie do
sklepu i kupuje wszystkie zalecane do
tego narzędzia. Ja zaś jestem kobietą,
której do wbicia gwoździa w ścianę
wystarczy własny but.

Nasza miłość wyszła z tej próby
bez szwanku i kiedy przyszło lato,
wszędzie dokoła mieliśmy posiane
byliny. Wytrzymaliśmy ze sobą trzy
kolejne wiosny, kończąc obsadzanie
przestrzeni przed domem; wtedy też
zdecydowaliśmy się na zalegalizowa-
nie naszego związku. Stwierdziliśmy,
że skoro nasza miłość przetrwała ob-
sadzenie dwudziestu metrów kwadra-
towych trawnika i budowę granitowe-
go patio, już nic nie może jej zaszko-
dzić.

Wzięliśmy ślub trzy lata temu -
wiosną, oczywiście - i przeżywaliśmy
zarówno radości, jak i frustracje, któ-
rych źródłem jest przysięga małżeń-
ska. Nie czytam już ogłoszeń o wy-
najmie mieszkań, kiedy się pokłóci-
my, on zaś nie zamyka za sobą drzwi,
gdy udaje się do swego prywatnego
świata.

Mój romans z kwiatami jest bar-
dzo czuły. Jednak różnica pomiędzy
kwiatami a ludźmi polega na tym, że
ludzie mogą wybrać, czy chcą być
roślinami jednorocznymi, czy też by-
linami.

Czasami kiedy pracuję w ogro-
dzie, kątem oka patrzę na Johna i nie
mam żadnych wątpliwości co do tego,
że będziemy dalej wzrastać razem,
rok po roku. Jesteśmy bylinami.

Jackie Shelton
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       W dniu 15 marca br. Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich spotkały się w sali domu ludowego na pierwszym
w tym roku zebraniu. Przewodnicząca Pani Zofia Kielar
zapoznała z ostatnimi wydarzeniami i poinformowała, że
we wrześniu ubiegłego roku Koło zostało oficjalnie przy-
jęte do ogólnopolskiego portalu mojeKGW.pl (certyfikat
członkostwa poniżej) i tym samym dołączyło do grona
organizacji aktywnie kultywujących polską tradycję.
W tym zakresie w ub. roku Koło wzięło udział w Ogólno-
polskim Konkursie Dożynkowym „Zbierzcie Kłosy Na
Wieniec!” i zajęło II miejsce (zdjęcie dyplomu poniżej).
        Obecnie zgłosiło swój udział w XI Kiermaszu Wiel-
kanocnym, wysyłając palmę, którą wykonały Pani Zofia
Kielar i Pani Alina Barud z mężem Józefem, który wyko-
nał postument.
     Koło zaprezentuje także potrawy wielkanocne,
a wszystko będzie miało swój finał w Regionalnym Cen-

Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu
trum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa w nie-
dzielę 20 marca w godz. 9.00 – 16.00 .
     W tym samym dniu Gminny Ośrodek Kultury w Iwo-
niczu Zdroju zaprasza na XIII Prezentacje Zwyczajów
i Tradycji Wielkanocnych. Wystawa w sali Kina Wcza-
sowicz w godz. 9.30 do 1.00.
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Na wielkanocnych stołach królują
mazurki i babki.

BABKA MAJONEZOWA
5 jaj
1 szk. cukru
3/4 szk. mąki pszennej
3/4 szk. maki ziemniaczanej
2 łyżeczki czubate proszku do piecze-
nia
4 łyżki czubate majonezu
2 łyżki soku z cytryny
Ubić jajka z cukrem i dodawać po-
szczególne składniki.
Piec w formie na babkę lub w kek-
sówkach, około godziny.
Polać polewą czekoladową i ozdobić
migdałami.

MAZUREK MIGDAŁOWY
Ciasto:
300 g mąki
150 g masła
100 g cukru pudru
3 żółtka jajek ugotowanych na twardo
Z tych składników zrobić ciasto.
Schłodzić. Odłożyć trochę ciasta a
resztę wyłożyć na prostokątną formę.
Ciasto wzdłuż boków posmarować
białkiem i przykleić do niego wałecz-
ki zrobione z odłożonego ciasta. Po-
nacinać je w ozdobny wzorek. Ciasto
na dnie formy ponakłuwać.
Piec 30–40 minut w 180°C.
Ciasto posmarować konfiturą more-
lową na wierzchu ułożyć namoczone
wcześniej w rumie i pokrojone baka-
lie. Polać polewą:
Polewa:
żółtko
jajko
70 g masła
70 g cukru pudru
cukier waniliowy
50 g migdałów
30 g tartej bułki
sok z 1/2 cytryny
Składniki polewy zmiksować, polać
placek.
Piec 30–40 minut w 180°C
Upieczone polać kajmakiem:
Kajmak:
1/2 l mleka
400 g cukru pudru
1/2 laski wanilii, ewentualnie cukier
wanilinowy
50 g masła
Do mleka na kajmak dodać cukier i

wydrążoną wanilię. Gotować ok. 40
minut, często mieszając, aż mleko
zgęstnieje. Masę zdjąć z ognia, wło-
żyć masło i mieszać, aż się rozpuści.
Kajmak można wzbogacić, dodając do
niego np. kawałek tabliczki rozpusz-
czonej czekolady lub 1/2 filiżanki moc-
nej kawy i kilka kropel spirytusu.

PRZEPISY WIELKANOCNE

Migdały są źródłem wielu cennych składników odżywczych. Dzięki temu
wpływają korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, chronią przed miażdżycą
i zawałem serca. Poza tym oddziałują korzystnie na układ nerwowy, odpor-
nościowy i mają właściwości przeciwnowotworowe. Warto również pamię-
tać o tym, że migdały są jedynymi orzechami (chodzi o nazwę handlową,
a nie botaniczną oczywiście) spożywanymi w Polsce, które działają odkwa-
szająco na organizm. /Mgr inż.Emilia Kołodziejska-Dietetyk,/
Migdały i inne orzechy nie były polecane ze względu na dużą zawartość
tłuszczu.
Jednakże wyniki licznych badań klinicznych wykazały, że spożycie migda-
łów ma pozytywny wpływ na profil lipoprotein, przez co korzystnie wpływa
na układ sercowo-naczyniowy. Migdały obniżają poziom cholesterolu frak-
cji LDL (tzw. zły cholesterol), równocześnie podnosząc HDL. Następuje
obniżenie ryzyka wystąpienia miażdżycy, zawału mięśnia sercowego i uda-
ru mózgu.
Migdały chronią również przed cukrzycą. Zawartość błonnika oraz niena-
syconych kwasów tłuszczowych (NNKT) w migdałach reguluje poziom gli-
kemii we krwi, poprzez obniżenie wchłaniania glukozy w jelitach.
Związki zawarte w migdałach wykazują również właściwości przeciwza-
palne. Przewlekły stan zapalny odgrywa istotną rolę w rozwoju chorób układu
krążenia, cukrzycy typu 2.
Migdały są bogatym źródłem substancji zwalczających wolne rodniki. Nad-
mierna ilość wolnych rodników generuje stres oksydacyjny, który przyczy-
nia się do rozwoju wielu schorzeń, w tym chorób nowotworowych. Wolne
rodniki uszkadzają włókna kolagenowe oraz elastynowe, przez co sprzyjają
starzeniu się skóry.
Migdały są skarbnicą witamin z grupy B, której niedobór przyczynia się do
łamliwości paznokci oraz zniekształceń w obrębie płytki paznokciowej.
Witaminy z grupy B stymulują również wzrost paznokci i włosów.
Jednak co najważniejsze, migdały są skarbnicą witaminy E, zwanej "wita-
miną młodości", która chroni przed niekorzystnym działaniem wolnych rod-
ników i opóźnia proces starzenia się skóry.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/migdaly-wlasciwosci-
i-wartosci-odzywcze-migdalow_36593.html

Polać upieczone ciasto. Ozdobić kan-
dyzowanymi owocami i migdałami
(bez skórki).

KG
Jeżeli chcesz być zdrowy i zachować
urodę na dłużej, spożywaj codziennie
lub co drugi dzień garść migdałów.
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. ks. ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO w IWONICZU

XIII Rajd Zimowy
W lutym grupa rajdowa z naszej

szkoły licząca 23 uczestników, nad
którą opiekę sprawowały p. Ewa Ry-
giel i p. Krystyna Bargieł, wyruszyła
na XIII Rajd Zimowy zorganizowa-
ny przez Krośnieński Oddział PTTK.
Uczniowie przeszli trasę: „Konfede-
ratka” – Połom - Wola Jasienicka -
Rezerwat „Kretówki”, poznając i po-
dziwiając walory krajoznawcze na-
szego regionu w zimowej odsłonie.
Wędrówkę rozpoczęli od zobaczenia
„Konfederatki”, oryginalnego kamie-
nia, który jest pomnikiem przyrody.
Jego kształt przypomina czapkę
ułańską, noszoną w dawnej Polsce.
Następnie wyszli na górę Połom,
gdzie na szczycie znajduje się kaplicz-
ka z 1810 roku oraz dwumetrowa
kamienna figura św. Piotra. Najważ-
niejszym punktem na trasie wędrów-
ki był rezerwat przyrody „Kretówki”,
utworzony w 1959 r. w celu zacho-
wania w naturalnym środowisku po-
nad czterystu okazów cisa pospolite-
go. Ich wiek ocenia się na ok. 50–200
lat. W programie rajdu było także
ognisko z pieczeniem smacznych kieł-
basek oraz konkursy wiedzy ekolo-
giczno – przyrodniczej i krajoznaw-
czo – turystycznej.

XVII Gminny Konkurs Tańca
„Twist”

W Iwoniczu-Zdroju odbył
się XVII Gminny Konkurs Tańca
„Twist”. Naszą szkołę w grupie młod-
szej reprezentowały dwa zespoły ta-
neczne z klas trzecich i dwie uczenni-
ce Alicja Zajdel i Julia Jasińska w
grupie starszej. Wszyscy uczestnicy
pięknie zaprezentowali się w sali kina
„Wczasowicz” wprawiając widownię
w pozytywny nastrój. Zespół „Kalin-
ki-Malinki” z kl. 3a z wychowawcą
p. Anną Gaweł w składzie: Julia Al-
brycht, Martynka Litwin, Paulina
Czekaj, Paulina Pyter, Ania Kande-
fer, Nikola Jakubczyk, Szymon Ja-
rosz, Szymon Kandefer, Gabriel Raj-
chel, Paweł Foremny, Łukasz Kowal-

ski i Michał Materniak w tańcu pt.
„Kalinka” wywalczyli III miejsce, ze-
spół „Taneczne Pięć” z kl. 3b z wy-
chowawcą p. Lilianą Welz w skła-
dzie: Karolina Kuliga, Adrianna Fro-
dyma, Mateusz Nycz, Filip Jakubo-
wicz, Szymon Kandefer zdobyli wy-
różnienie. W drugiej kategorii wieko-
wej Alicja Zajdel zdobyła II miejsce
a Julia Jasińska III. Wszystkim tan-
cerzom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Uroczysty apel podsumowujący
I okres nauki w roku szkolnym
2015/2016

12 lutego 2016 r. odbył się apel,
w którym uczestniczyli wszyscy
uczniowie z klas I-VI. Spotkanie było
okazją do zaakcentowania miłe-
go święta „walentynkowego”. Wiele
serdeczności i miłych słów padło pod
adresem wszystkich nauczycieli i pra-
cowników szkoły. samorząd uczniow-
ski pod opieką siostry Danuty Pruś
ofiarował pani dyrektor przepięk-
ny bukiet serc od wszystkich klas, a
wśród nich z serc płynące słowa -
przepraszam i dziękuję. Podczas ape-
lu uczniowie obdarowali wszystkich
pracowników ręcznie wykonanym
serduszkiem. W drugiej części ape-
lu pani dyrektor podsumowała osią-
gnięcia uczniów w I okresie roku
szkolnego 2015/2016. Najpierw wrę-
czyła odznaki „Wzorowy Uczeń”
dzieciom z klas I-III i wyróżniła wzo-
rowych uczniów z klas IV-VI. Następ-
nie gratulacje przekazała uczniom,
którzy uzyskali najwyższe wyniki w
nauce i uzyskali średnią ocen powy-
żej 4,75. Wręczyła też dyplomy i pu-
chary za osiągnięcia w konkursach
wiedzy i konkursach artystycznych
oraz zawodach sportowych.

Spektakl pt. „O czym marzą
drzewa”

Tuż przed feriami, w sali kina
„Wczasowicz” odbył się spektakl o
tematyce ekologicznej pt. „O czym
marzą drzewa”. Widownia była za-

pełniona uczniami z gminy Iwonicz-
Zdrój, naszą szkołę reprezentowali
trzecioklasiści. Spektakl uczył jak
należy zachowywać się w lesie oraz
jak dbać o środowisko naturalne. Ak-
torzy z Teatru Małego z Krakowa, w
sposób ciekawy, zabawny oraz prak-
tyczny uczyli dzieci zachowań pro-
ekologicznych. Mali widzowie mogli
zaprezentować swoją wiedzę na temat
segregacji śmieci, uczestnicząc w za-
daniach przygotowanych przez akto-
rów na scenie.

Dzień Myśli Braterskiej – Świę-
to przyjaźni harcerzy i skautów

22 lutego to dzień urodzin założy-
ciela skautingu, sir Roberta Baden –
Powella. Tego dnia harcerze i skauci
na całym świecie obchodzą święto
przyjaźni – Dzień Myśli Braterskiej.
Z tej okazji w weekend, 12-14 lute-
go 12 harcerzy i harcerek z 10 Dru-
żyny Leśna Brać  z drużynową p.
Krystyną Bargieł uczestniczyło w
Zlocie Hufca, który odbył się w Kro-
śnie. Brało w nim udział ponad 160
skautów z drużyn naszego regionu.
W pierwszym dniu zlotu odbyły się
zajęcia integracyjne w grupach me-
todycznych. Wieczór harcerze spędzi-
li na wykonywaniu zadań, za które
otrzymali „ecie pecie”, dzięki którym
mogli wylicytować udział w cieka-
wych pakietach zajęć. Były to: mini
kurs samoobrony, warsztaty manual-
ne, taniec z ogniem, geocaching, wyj-
ście na lodowisko i do Prywatnego
Muzeum Podkarpackich Pól Bitew-
nych, zajęcia w Radio Fara, czy spo-
tkanie z podróżniczką i z przedstawi-
cielem grupy rekonstrukcyjnej po-
wstania warszawskiego. W sobotę
odbyła się Wielka Krośnieńska Gra
Terenowa o Robercie Wojciechu Por-
tiusie. Na harcerzy czekały przygo-
towane zadania, poprzez które poznali
oni ważne miejsca związane z tym
wybitnym krośnianinem. W czasie gry
harcerze spotkali „tajemniczą postać”
w przebraniu, dzięki której dowiedzie-
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li się miedzy innymi, iż Portius od
1629 roku był jednym z dwóch naj-
bogatszych kupców w Krośnie, któ-
ry dostarczał wina na dwór Zygmun-
ta III Wazy. W sobotnie popołudnie
harcerze uczestniczyli w Spotkaniu
Pokoleń, na które zaproszeni zostali
instruktorzy, seniorzy oraz przyjaciele
harcerstwa. Wieczorem w przebra-
niach wszystkie drużyny bawiły się
w karaoke. Dzień zakończył się
wspólną śpiewonocką. W ostatni
dzień zlotu został przeprowadzony
bieg sprawnościowy połączony z roz-
wiązywaniem zadań logicznych. Po
biegu nadszedł czas na pakowanie się
i sprzątanie szkoły. Brać harcerska
zadowolona i pełna wrażeń wróciła
do domów.

Szkolny Konkurs Matematyczny
W lutym w naszej szkole odbył się

Szkolny Konkurs Matematyczny
przygotowany przez p. Monikę Szaj-
na. Do rywalizacji przystąpili ucznio-
wie klas IV-VI.

Zwycięzcy konkursu:
Klasa IV
Miejsce 1: Jakub Kandefer (kl. IVa)
Miejsce 2: Mateusz Kielar (kl.

IVa)
Miejsce 3: Kinga Kinel (kl. IVb)

i Emilia Prejsnar (kl. IVb)
Klasa V
Miejsce 1: Filip Czopowik (kl. Va)
Miejsce 2: Dominik Pacholczyk

(kl. Va)
Miejsce 3: Kinga Kinel (kl. Vb)

Klasa VI
Miejsce 1: Mirosław Szybka (kl.

VIa)
Miejsce 2: Filip Kandefer (kl. VIb)
Miejsce 3: Jagoda Smolińska (kl.

VIa)
Gratulujemy i życzymy dalszych

sukcesów.

Zuchowe i harcerskie podchody
w parku

Z okazji „Dnia Myśli Brater-
skiej” 23 lutego, podczas ferii zosta-
ło zorganizowane spotkanie, w któ-
rym uczestniczyły zuchy, harcerze
oraz uczniowie niezrzeszeni w orga-
nizacji. Organizatorkami imprezy
były drużynowa drużyny harcerskiej
p. Krystyna Bargieł i drużynowa gro-
mady zuchowej p. Anna Gaweł. Dzie-
ci uczestniczyły w grze terenowej -
podchodach na terenie parku w Iwo-
niczu. Harcerze i zuchy zostali po-
dzieleni na trzy grupy. Pierwsza dru-
żyna wyruszyła do parku, gdzie po-
zostawiła dobrze ukryte listy ze wska-
zówkami i zadaniami do wykonania
przez zuchy. Gromada „Wesołe Plą-
sy” musiała wykazać się dużym spry-
tem i spostrzegawczością, aby je od-
naleźć. Zadania nie były proste, ale
udało się im je wykonać. Na ostat-
nim etapie znajdowała się nagroda –
niespodzianka, która sprawiła wiele
radości wszystkim uczestnikom. Każ-
da z grup dostała worek słodkości.

Na zakończenie zbiórki, w Ochot-
niczym Hufcu Pracy odbyło się ogni-

sko z pieczeniem smacznych kiełba-
sek. Aktywny wypoczynek na świe-
żym powietrzu sprawił, że wszyscy
świetnie się bawili i zadowoleni wró-
cili do domów.

Pragniemy podziękować burmi-
strzowi Gminy p. Witoldowi Kocajo-
wi, który sfinansował nam zorgani-
zowane zajęcia.

Turniej Tenisa Stołowego o Pu-
char Komendanta Hufca Krosno

Już po raz 19 rozegrany został
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Komendanta Hufca Krosno, który
odbył się 22 lutego w Krościenku
Wyżnym. W zmaganiach, pod opieką
drużynowej p. Krystyny Bargieł,
udział wzięli harcerze z Łężan, Rów-
nego, Krosna, Jaszczwi, Krościenka
Wyżnego i Iwonicza. Rozgrywki
przebiegły w sportowej atmosferze.
Naszą drużynę reprezentowali: Mate-
usz Kapica i Sylwester Płoucha. Syl-
wester Płoucha wywalczył III miej-
sce w grze indywidualnej. Wszystkim
tenisistom serdecznie gratulujemy
umiejętności sportowych i pasji.

„Co 4 lata Zuch jest pępkiem
świata!”

29 lutego wypadają imieniny zu-
cha. Gromada zuchowa „Wesołe Plą-
sy”, pod opieką drużynowej p. Anny
Gaweł, świętowała wspólnie z inny-
mi zuchami z powiatu krośnieńskie-
go w Jedliczu. Na dzieci czekało sze-
reg niespodzianek. Po wspólnym
przywitaniu piosenką, odbyły się kon-
kurencje sportowe. Nie zabrakło tak-
że pląsów i tańców. Atrakcją imieni-
nową był tort z racą i smakołykami
ukrytymi w środku. Po zabawie odbył
się poczęstunek. Na zakończenie,
Komendant Hufca, wręczył każdej
gromadzie dyplom oraz wielkiego
cukierka ze słodkościami.

Wycieczka do sklepu zoologicz-
nego na „zieloną lekcję”

Uczniowie z klasy IVa uczestni-
czyli w niecodziennym spotkaniu
z przyrodą. O tym, że zwierzę w domu
to nie tylko przyjemność, ale także od-
powiedzialność, dzieci dowiedziały
się podczas wycieczki do sklepu zoo-
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logicznego w Krośnie, w którym z za-
interesowaniem oglądały małe zwie-
rzątka futerkowe, ptaki, gady i ryby.
Wysłuchały wskazówek i rad doty-
czących opieki nad zwierzętami i spo-
sobu ich karmienia. Największe za-
interesowanie dzieci wzbudziły gry-
zonie: chomiki, króliki, wiewiórki,
szynszyle oraz króliki. Dużą cieka-
wość wzbudziły akwaria wypełnione
najróżniejszymi rybami i roślinami,
a także klatki z papugami i kanarka-
mi. Uczniowie z zainteresowaniem
obejrzeli również węża boa, jaszczur-
ki i żółwia. Dzieci wraz z opiekunem
SK LOP p. Krystyna Bargieł składają
podziękowanie sklepowi „Majster”
z Krosna za ciekawą lekcję przyro-
dy, pamiątkowe dyplomy i zakładki
do książek oraz za pokrycie kosztów
wycieczki.

Powiatowy turniej tenisa stoło-
wego

3 marca uczniowie, przygotowa-
ni przez p. Ewę Rygiel i p. Marcina
Jasińskiego, reprezentowali naszą
gminę na powiatowym turnieju teni-
sa stołowego, który odbył się w
Łękach Dukielskich. Nasza drużyna
chłopców oraz dziewcząt w skła-
dzie: Julia Gościńska, Aleksandra
Kielar, Jakub Krupa oraz Miłosz
Nycz dzielnie walczyła z przedstawi-
cielami innych gmin o awans na tur-
niej rejonowy. Ostatecznie chłopcy
zajęli III miejsce a drużyna dziewcząt
uległa jedynie gospodarzom i zajęła
premiowane awansem II miejsce.
Gratulujemy naszym uczniom a
dziewczętom życzymy powodzenia na
kolejnym etapie!

O cyberprzemocy
Pedagog szkolny p. Maria Szajna

zorganizowała dla uczniów klas VI
spotkanie z psychoterapeutą p. Sła-
womirem Zuzakiem, który przepro-
wadził z nimi ciekawe warsztaty na
temat cyberprzemocy. Odwołał się do
ich wiedzy i doświadczeń, wyjaśniał
pułapki czyhające w świecie Interne-
tu, a co najważniejsze uzmysłowił, że
z dobrodziejstwa współczesnych „ko-
munikatorów” należy korzystać mą-
drze i odpowiedzialnie, bo nic nie

dzieje się anonimowo i bezkarnie.
Udane i owocne spotkanie zostało
zorganizowane dzięki wsparciu bur-
mistrza Gminy p. Witolda Kocaja.

Być kobietą, być kobietą…..
Dzień Kobiet to święto, na które z

wielką niecierpliwością czekają ko-
biety, a zwłaszcza te młodsze- dziew-
czynki. Samorząd uczniowski pod
opieką siostry Danuty Pruś  zadbał o
to aby właściwie uczcić kobiety i ko-
bietki przygotowując specjalnie dla
nich akademię pt. „Być kobietą, być
kobietą… czyli Dzień Kobiet na po-
ważnie i nie całkiem poważnie”.
Chłopcy wystąpili w roli prezenterów
telewizji lokalnej, która na ten dzień
przygotowała wiadomości z kraju i ze
świata oraz prognozę pogody. Nie
zabrakło reklamy i serialu pt. „Ona i
On”. Propozycje najsłynniejszych
kreatorów mody były adresowane do
pań nauczycielek: tych uczących
w klasach młodszych i w klasach star-
szych. Na zakończenie programu pre-
zenter zaprosił do obejrzenia koncer-
tu życzeń. Śmieszne i popularne pio-
senki o kobietach  wykonywane
w asyście naszych szkolnych, bardzo
uzdolnionych  tancerek –Julki i Ali
wywoływały wśród zebranej publicz-
ności szkolnej wielką radość.

Wiosenne kwiaty: krokusy i żon-
kile ułożone w bukiety i bukieciki
otrzymały wszystkie kobiety zatrud-
nione w naszej szkole. Chłopcy wrę-
czali je z radością po złożeniu najlep-

szych życzeń wszystkim Paniom
i koleżankom  przez Darka i Filipa -
przedstawicieli SU.

Dzień otwarty
10 marca do szkoły zostały zapro-

szone dzieci z oddziału przedszkol-
nego i z klasy pierwszej z rodzicami.
Uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności aktorskie w insceniza-
cjach wierszy, tańcach i piosenkach.
Pani psycholog Jolanta Wojdyła przy-
pomniała o dojrzałości szkolnej,
a pani dyrektor poinformowała rodzi-
ców o zmianach w prawie oświato-
wym dotyczących obowiązku roczne-
go przygotowania przedszkolnego
i obowiązku szkolnego.
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Z tej okazji 1 marca 2016r  w  Sali
Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego
w Warszawie odbyła się wyjątkowa
lekcja  historii, na którą zaproszono
młodzież  z 5 -ciu szkół noszących
imię rotmistrza Witolda Pileckiego.
Wśród zaproszonych była także 18 -
osobowa grupa naszej szkoły. Z wi-
zytą do Pałacu Prezydenckiego udali
się przedstawiciele klas  I, II i III li-
ceum ogólnokształcącego oraz człon-
kowie Szkolnego Klubu Historyczne-
go im. Armii Krajowej, którym towa-
rzyszyli: pan dyrektor Leszek Zajdel,
pani wicedyrektor Jolanta Bajgier
oraz panie Agnieszka Gościńska i Elż-
bieta Zajdel.

W tej niezwykłej lekcji wziął
udział gospodarz Pałacu Pan Prezy-
dent Andrzej Duda, a także córka bo-
haterskiego rotmistrza pani Zofia Pi-
lecka- Optułowicz i pan gen. Jan Pod-
horski ps. Zygzak, żołnierz NSZ.

Spotkanie prowadził minister
Wojciech Kolarski, a lekcję historii
wygłosił Arkadiusz Gołębiewski -
operator, reżyser, pomysłodawca
i dyrektor Festiwalu Filmów Doku-
mentalnych NNW „Niepokorni, Nie-
złomni, Wyklęci”, autor projektu edu-
kacyjnego „Nakręć dziadka ko-

AKTUALNOŚCI ZS IWONICZ

Lekcja  historii w Pałacu Prezydenckim
z udziałem ZS z Iwonicza

mórką”. Pan Gołębiewski przypo-
mniał kim są Wyklęci, jak wydoby-
wa się ich z zapomnienia i jak ich
postawy wpływają na postawy rówie-
śników licealistów goszczących
u Prezydenta. Arkadiusz Gołębiewski
przez lata spotykał się i dokumento-
wał spotkania z bohaterami komuni-
stycznego podziemia, a także z rodzi-
nami tych, którzy zostali zamordowa-
ni. O tych spotkaniach opowiadał
i zachęcał młodzież, aby szukali bo-
haterów, często zapomnianych - w
swoich rodzinach, wśród krewnych,
znajomych, aby przeglądali rodzinne
pamiątki, stare zdjęcia. Zachęcał, aby
zapisywali wspomnienia  na wszel-
kie możliwe dzisiaj sposoby,  aby włą-
czali się w projekt „ Nakręć dziadka
komórką”.

Nie zabrakło także słów Pana Pre-
zydenta skierowanych do młodzieży.
Powiedział m.in.: Bardzo się cieszę,
że jesteście tutaj. Patrzę na was,
wspominam swoje dzieciństwo i mło-
dość i muszę przyznać, że wam za-
zdroszczę. Zazdroszczę wam, że cho-
dzicie do szkół imienia rotmistrza
Witolda Pileckiego, że to, co przez
wiele lat mojego dzieciństwa i wcze-
snej młodości było głęboko skrywa-

ne, zadeptywane, zakłamywane,
a dzisiaj można o tym głośno mówić.
I dzisiaj trzeba o tym głośno mówić.

Po skończonym spotkaniu na za-
proszonych gości czekał poczęstunek
w pałacowym Ogrodzie Zimowym.
Był czas na odpoczynek, chwilę re-
fleksji i miłe rozmowy, szczególnie
jak ta z panią Zofią Pilecką – Optu-
łowicz.

 Na zakończenie młodzież miała
także możliwość zwiedzenia pałacu,
poznania jego historii i  odwiedzenia
Sali Obrazowej, Sali  Chorągwianej,
Kaplicy, czy Sali Białej, w której Pre-
zydent  przyjmuje głowy państw i sze-
fów rządów innych krajów.

Zaproszenie do Pałacu Prezydenc-
kiego i uczestnictwo w niezwykłej lek-
cji historii, która była jednym z punk-
tów centralnych obchodów Dnia Żoł-
nierzy Wyklętych w Pałacu Prezy-
denckim, to wielkie wyróżnienie i za-
szczyt dla całej społeczności Zespołu
Szkół w Iwoniczu, która od 30 wrze-
śnia 2010 r. należy do rodziny szkół,
której patronuje wyklęty - niezłomny
rotmistrz Witold Pilecki.

Elżbieta. Zajdel
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Od 2011 r. 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, żołnierzach, którzy
po II wojnie światowej nie złożyli broni lecz walczyli dalej o w pełni  wolną i niepodległą Polskę.






	1
	2
	wspolnota marzec 2016 191 numer
	3
	4

