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Sukienka do koronowanego obrazu
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej

w koœciele pw. œw. Maksymiliana
Kolbe w Gdañsku-Suchaninie

Wed³ug projektu Pana Wawrzyñca Sampa sukienka
bêdzie wykonana z blachy srebrnej. Blacha zostanie wy¿a-
rzona, utwardzana przez m³otkowanie i trybowanie. Sukien-
ka do namalowanego wizerunku Dzieci¹tka Jezus zostanie
poz³ocona wraz z aureol¹. Elementy faktury bêd¹ wypuk³e
z odpowiednimi wyt³oczeniami lilijek i innych ozdobnych
inkrustacji. Na sukience  wœród trybowanych guzów  bêd¹
zamieszczone bursztyny w kolorze bia³ym.

Wizerunek Matki Bo¿ej w bia³ym kolorze blachy bêdzie
zawiera³ fragmenty trybowane i wypuk³e wœród których
pojawi¹ siê kamienie bursztynu w kolorze koniakowym.
Aureola z wyt³aczanymi promieniami w kolorze z³ota za-
prezentuje i uwypukli wizerunek twarzy Pana Jezusa i Mat-
ki Bo¿ej.

W dolnej czêœci obrazu przewidziany jest wyt³oczony
wizerunek naszego koœcio³a wraz z krzy¿em misyjnym. Bia-
³e pola na projekcie symbolizuj¹ nie zas³oniête czêœci obra-
zu. Do wykonania sukienki potrzebna jest srebrna blacha,
z³oto oraz oko³o 300. bursztynowych kamieni.

Zapraszamy do grona ofiarodawców tak szczytnego celu.

Bezpiecznych wakacji! Udanych urlopów! Odpoczynku, na³adowania baterii
na kolejny rok szkolny! Kontaktu z przyrod¹, z drugim cz³owiekiem, z Bogiem!

Do zobaczenia we wrzeœniu!
redakcja „DnS”
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LATO

Lato, urlopy, uroczy to czas,
S³oñce i woda czekaj¹ znów nas.
B¹dŸmy weseli, niech szczêœcie w nas trwa,
Kielich radoœci wys¹czmy do dna.

Na pola, na ³¹ki, wyruszmy na szlak,
Poczujmy siê wolni, swobodni jak ptak,
Us³yszmy s³owika, jak treli wœród drzew,
Jak s³odko rozbrzmiewa jego wdziêczny œpiew.

Jak mi³o zanurzyæ siê w otch³añ morskich fal,
Jak dobrze wêdrowaæ gdzieœ w nieznan¹ dal,
I z nowym zapa³em co rano siê budziæ,
Nowy œwiat poznawaæ, witaæ nowych ludzi.

Z ptakami fruwaæ, z wiatrem iœæ w zawody,
Duch nasz zawsze œwie¿y, duch nasz zawsze m³ody,
Umieæ siê zachwyciæ piêknoœciami œwiata
I serce otworzyæ na oœcie¿ dla brata.

 Teresa Zajewska

PODZIÊKOWANIE

[Za piêkny œwiat i sens istnienia,
sk³adam Bogu dziêkczynienie.]

Za poranne zorze i zachody s³oñca,
za ob³oki marzeñ i nadzieje tl¹ce,
za ³zy i radoœæ co w sercu goœci
i za codzienny krzy¿, w imiê mi³oœci.

Wierszem modlitwê do Ciebie wznoszê
i szczer¹ wiarê p³yn¹c¹ z serca,
Bo¿e o opiekê Ciê proszê,
Twoja moc jest niepojêta.

Dajesz mi si³ê i wolê przetrwania,
w trudnych ¿ycia chwilach,
przepraszam za bunt i zaniedbania,
mi³oœæ swoj¹ we mnie rozwijaj.

El¿bieta Nowak

***
Hucz¹ lasy, szumi¹ zdroje,
Jakby wielbi¹c Imiê Twoje,
Bo to Imiê ukochane,
Goi ka¿d¹ serca ranê,
Bo to Imiê w ca³ym œwiecie,
Wielbi starzec, kocha dzieciê.

O Maryjo! przyjm w ofierze,
Co ci dzieci, znosz¹ szczerze,
Serca swoje, myœli swoje,
I ³ez ¿alu, czyste zdroje,
Wszystkie smutki i têsknoty,
Nie z przymusu, lecz z ochoty!

Chocia¿ Pani¹ nazywamy,
Lecz jak Matkê Ciê kochamy,
Jako Pani, czeœæ oddaj¹c,
Jako matkê, Ciê wzywaj¹c;
Pani œwiata, rz¹dŸ s³ugami,
Matko! lituj siê nad nami!
Bo my nêdzni, biedni ludzie,
Zastarzali w grzechów brudzie;
Podaj rêkê, powstaniemy,
Proœ za nami, o¿yjemy,
A doznawszy Twej opieki,
Bêdziem z Tob¹, ¿yæ na wieki!

K.A.

MOJA ITAKA

Czasem, gdy w noc ciemn¹ wychodzê,
przygl¹dam siê gwiazdom na niebie,
chcia³abym
zapytaæ Ciê Bo¿e,
sk¹d tu przysz³am, dok¹d zmierzam,
bo nie wiem.
I tej nocy ju¿ zasn¹æ nie mogê,
têsknota ogarnia mnie taka.
Proszê,
powiedz mi dobry Bo¿e,
gdzie jest moja Itaka.

Iwona Stysiñska

„Bóg jest Mi³oœci¹, dlatego nie o to Mu idzie,
abyœmy siê Go bali, ale o to, abyœmy siê w Nim rozkochali".
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 „Choæbyœ przegra³ ca³kowicie zbierz siê, zgarnij, dŸwignij,
zacznij od nowa! Spróbuj budowaæ na tym co w tobie jest

z Boga”.

MATKA BOSKA NIEUSTAJ¥CEJ POMOCY
Tytu³ Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy jest na

trwa³e zwi¹zany z dostojnym wizerunkiem Maryi,
czczonym w Rzymie. Obraz zosta³namalowany na de-
sce o wymiarach 54 x 41,5 cm i jest pochodzenia
bizantyñskiego. Jego autorstwo jest przypisywane jed-
nemu z najbardziej znanych malarzy prawos³awnych
wczesnego œredniowiecza, mnichowi bazyliañskiemu
— S. Lazzaro.

Dok³adnie nie wiemy kiedy i w jakich okoliczno-
œciach obraz powsta³, a potem dotar³ do Rzymu. We-
d³ug niektórych Ÿróde³ zosta³ namalowany na Krecie
w IX w.; inne dane mówi¹ o wieku
XII i pochodzeniu z Bizancjum lub
z klasztoru na œwiêtej Górze Athos.
Wed³ug legendy, do Europy obraz
zosta³ przywieziony przez bogatego
kupca. W czasie sztormu kupiec po-
kaza³ obraz przera¿onym wspó³to-
warzyszom. Ich wspólna modlitwa
do Matki Bo¿ej ocali³a statek. Po
szczêœliwym przybyciu do Wieczne-
go Miasta ikona zosta³a umieszczo-
na w koœciele œw. Mateusza. Z do-
kumentu z roku 1503 wynika, ¿e
w ostatnich latach XV w. wizerunek
by³ czczony i uwa¿any za ³askami
s³yn¹cy. Zwano go Madonna Mira-
colosissima. Gdy w roku 1812 woj-
ska francuskie zniszczy³y koœció³,
kult cudownego obrazu uleg³ wówczas pewnemu za-
niedbaniu.

W grudniu 1866 r. papie¿ Pius IX powierzy³ ob-
raz redemptorystom, którzy umieœcili go w g³ównym
o³tarzu koœcio³a œw. Alfonsa przy via Merulana. Od
tego czasu datuje siê niebywa³y rozkwit adoracji Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.  23 czerwca 1867 r. od-
by³a siê uroczysta koronacja obrazu. W roku 1876 po-
wsta³o arcybractwo Maryi Nieustaj¹cej Pomocy i œw.
Alfonsa. Równoczeœnie mno¿y³y siê kopie, które re-
demptoryœci umieszczali w swoich koœcio³ach w wielu
krajach, w tym tak¿e na ziemiach polskich. Dla propa-
gowania kultu ponad 100 autorów wyda³o rozmaite
opracowania, powsta³y ró¿nojêzyczne periodyki oraz
obrazki z odpowiednimi wezwaniami. Rozchodzi³y siê
one w wielomilionowych nak³adach. W 1876 r. usta-
nowiono œwiêto Maryi Nieustaj¹cej Pomocy na
dzieñ 26 kwietnia, z czasem przeniesione na
27 czerwca.

Temat ikony koncentruje siê na Mêce krzy¿owej, któ-
ra czeka Jezusa. Obraz przedstawia cztery posta-
ci: Dzieci¹tko Jezus, Dziewicê Maryjê oraz ar-
chanio³ów Micha³a (po lewej stronie obrazu)
i Gabriela (po prawej). Niesione przez Archanio-
³ów narzêdzia przypominaj¹, ¿e Dzieci¹tko Jezus cze-
ka kiedyœ straszna œmieræ krzy¿owa. Maryja jest przed-
stawiona w czerwonej tunice, granatowym p³aszczu (zie-
lonym po spodniej stronie) i w niebieskim nakryciu
g³owy, które przykrywa czo³o i w³osy. Na œrodkowej
czêœci welonu znajduje siê z³ota gwiazda z oœmioma

prostymi promieniami. G³owê Maryi
otacza kolisty nimb. Oblicze Maryi jest
lekko pochylone w stronê Dzieci¹tka
trzymanego na lewej rêce. Praw¹,
du¿¹ d³oni¹, o nieco d³u¿szych palcach,
charakterystycznych dla obrazów typu
Hodegetria („wskazuj¹ca drogê”), Ma-
ryja obejmuje rêce Jezusa. Jej spojrze-
nie charakteryzuje czu³y smutek, ale nie
patrzy na swojego Syna, lecz wydaje siê
przemawiaæ do patrz¹cego na obraz.
Miodowego koloru oczy i mocno pod-
kreœlone brwi dodaj¹ obliczu piêkna
i wynios³oœci.

Dzieci¹tko Jezus przedstawione
jest w ca³oœci. Spoczywaj¹c na lewym
ramieniu Matki, r¹czkami ujmuje
mocno Jej praw¹ d³oñ. Przyodziane

jest w zielon¹ tunikê z czerwonym pasem i okryte czer-
wonym p³aszczem. Opadaj¹cy z nó¿ki prawy sanda³
pozwala dostrzec spód stopy, co mo¿e symbolizowaæ
prawdê, ¿e bêd¹c Bogiem, Jezus jest tak¿e prawdzi-
wym cz³owiekiem. Ma kasztanowe w³osy, a rysy Jego
twarzy s¹ bardzo dzieciêce. Stopy i szyja Dzieci¹tka
wyra¿aj¹ jakby odruch nag³ego lêku przed czymœ, co
ma niechybnie nadejœæ. Tym natomiast, co wydaje siê
przera¿aæ ma³ego Jezusa, jest wizja mêki i cierpienia,
wyra¿ona poprzez krzy¿ i gwoŸdzie niesione przez Ar-
chanio³a Gabriela. Po drugiej stronie obrazu Archanio³
Micha³ ukazuje inne narzêdzia mêki krzy¿owej: w³ócz-
niê, trzcinê z g¹bk¹ i naczynie z octem.

Maryja, pomimo ¿e jest najwiêksz¹ postaci¹ obra-
zu, nie stanowi jego centralnego punktu. W geome-
trycznym œrodku ikony znajduj¹ siê po³¹czone rêce Mat-
ki i Jezusa, przedstawione w taki sposób, ¿e Maryja
wskazuje na swojego Syna, Zbawiciela.

ci¹g dalszy na str. 24
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Blisko Ewangelii

Zaraz te¿ przynagli³ uczniów, ¿eby wsiedli do ³odzi i wyprzedzili
Go na drugi brzeg, zanim odprawi t³umy. Gdy to uczyni³, wyszed³
sam jeden na górê, aby siê modliæ. Wieczór zapad³, a On sam tam
przebywa³.  £ódŸ zaœ by³a ju¿ sporo stadiów oddalona od brzegu,
miotana falami, bo wiatr by³ przeciwny. Lecz o czwartej stra¿y noc-
nej przyszed³ do nich, krocz¹c po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy
Go krocz¹cego po jeziorze, zlêkli siê myœl¹c, ¿e to zjawa, i ze stra-
chu krzyknêli. Jezus zaraz przemówi³ do nich: «Odwagi! Ja jestem,
nie bójcie siê!» Na to odezwa³ siê Piotr: «Panie, jeœli to Ty jesteœ, ka¿
mi przyjœæ do siebie po wodzie!»  A On rzek³: «PrzyjdŸ!» Piotr wyszed³
z ³odzi, i krocz¹c po wodzie, przyszed³ do Jezusa.  Lecz na widok
silnego wiatru ul¹k³ siê i gdy zacz¹³ ton¹æ, krzykn¹³: «Panie, ratuj
mnie!»  Jezus natychmiast wyci¹gn¹³ rêkê i chwyci³ go, mówi¹c:
«Czemu zw¹tpi³eœ, ma³ej wiary?»  Gdy wsiedli do ³odzi, wiatr siê
uciszy³.  Ci zaœ, którzy byli w ³odzi, upadli przed Nim, mówi¹c: «Praw-
dziwie jesteœ Synem Bo¿ym».

1. Zauwa¿my, ¿e prorok Eliasz spotka³ siê z Bogiem dopiero wtedy, gdy
nasta³a cisza. £agodny powiew wiatru zwiastowa³ nadejœcie Jahwe. W Edenie
Stwórca przechadza³ siê, korzystaj¹c z ch³odu, jakiego u¿ycza³ Mu taki w³aœnie
lekki zefirek. Podobnie rzecz siê ma z Jezusem, Synem Bo¿ym. Przychodzi On
do aposto³ów o czwartej stra¿y, czyli miêdzy trzeci¹ a szóst¹, a wiêc nad ranem.
Noc dobiega kresu, wstaje œwit. Jezus przychodzi najspokojniej w œwiecie, ale
¿e jest kimœ nieskoñczenie wiêcej ni¿ tylko tym, którego widzi cz³owiek, nic
dziwnego, ¿e budzi siê w aposto³ach niedowierzanie i strach.

Na lêku jednak historia siê nie koñczy. Na scenê wkracza Piotr z postanowie-
niem sprawdzenia, jak jest naprawdê. Co w tym zdarzeniu jest rzeczywistoœci¹,
a co urojeniem, skutkiem sennoœci, zmêczenia po nieprzespanej nocy. Jezus
nie zwyk³ odmawiaæ tym, którzy Go prosz¹, wiêc „eksperyment” siê powiód³,
choæ jego przebieg wygl¹da³ ca³kiem inaczej ni¿ mo¿na by siê spodziewaæ. Re-
¿yserem tego wydarzenia by³ przecie¿ sam Chrystus, a nie Piotr, który jednak na
takiej zamianie niczego nie straci³, a przeciwnie, wiele zyska³.

2. Przedziwne jest to, ¿e cz³owiek jest zdolny robiæ to, co Bóg. Nawet cho-
dziæ po wodzie. Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e mo¿e byæ równy Bogu, ale na
pewno mo¿e Go naœladowaæ. Trzeba jednak najpierw odpowiedzieæ pozytyw-
nie na Bo¿e wezwanie: „PrzyjdŸ” i nie zw¹tpiæ, ¿e damy radê. Owszem, nie raz
„powieje wiatr” wszelkich ¿yciowych trudnoœci i przeciwnoœci, czyli wydarzy
siê coœ, co nas przestraszy i poka¿e nasz¹ s³aboœæ, ale jeœli nie zw¹tpimy w Bo¿¹
mi³oœæ i w siebie, ¿e staæ nas na naœladowanie Jezusa, to na pewno wytrwamy.
Naœladowanie Jezusa w ¿yciu codziennym jest równie trudne jak chodzenie po
wodzie, ale mocne oparcie siê na Nim daje gwarancjê powodzenia. Mo¿e jed-
nak spróbujesz?

ks. Micha³
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Jezus mówi do dzieciJezus mówi do dzieciJezus mówi do dzieciJezus mówi do dzieciJezus mówi do dzieci

„Ludzie mówi¹ — „czas to pieni¹dz”.
Ja mówiê inaczej — „czas to mi³oœæ”.
Pieni¹dz jest znikomy, a mi³oœæ trwa”.

 Marta K.
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Czas na Bibliê
¿yj s³owem boga

„Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze mi³oœæ
nie mia³a czegoœ do powiedzenia”.

 6 VIII obchodzimy uroczy-
stoœæ Przemienienia Pana Je-
zusa, które dokona³o siê na
górze Tabor. Znajduje siê ona na
wschodnim krañcu Doliny Jezreel w
Dolnej Galilei. Jej wysokoœæ wyno-
si 588m, a stoki s¹ poroœniête lasa-
mi. Wydarzenie to zosta³o opisane

w Ewangeliach Synoptycznych (Mt 17, 1-8; Mk 9,
2-8; £k 9, 28-35). Zawarty tam opis Przemienienia
Pañskiego pe³en jest znaczeñ symbolicznych: góra,
œwiat³o i ob³ok s¹ w Biblii charakterystyczne dla ob-
jawieñ Boga (teofanii). „Jezus wzi¹³ ze sob¹ Piotra,
Jakuba i brata jego Jana i zaprowadzi³ ich na górê
wysok¹, osobno. Tam przemieni³ siê wobec nich”
(Mt 17,1). Twarz Jezusa zaja-
œnia³a jak s³oñce, szata by³a bia-
³a jak œwiat³o, ukazali siê te¿
Moj¿esz i Eliasz a z ob³oku do-
bieg³ g³os Boga, który mówi:
„To jest mój Syn umi³owany,
w którym mam upodobanie,
Jego s³uchajcie!” (Mt 17,5).

Termin „Przemienienie Pañ-
skie” nie oddaje w pe³ni zna-
czenia greckiego s³owa mete-
morfothe  (Mk 9, 2). Wyraz
grecki oznacza dok³adnie
„zmieniæ formê zewnêtrzn¹
(morfe), kszta³t, przejœæ z jednej formy ze-
wnêtrznej do drugiej”. W tym momencie Jezus
ukaza³ siê tym, kim jest w swojej naturze i istocie —
Synem Bo¿ym. Obok Chrystusa pojawiaj¹ siê Eliaszi
Moj¿esz rozmawiaj¹c z Nim o mêce. Dlaczego w³a-
œnie oni?  Postaram siê przybli¿yæ ich sylwetki.

Dzieje Moj¿esza s¹ nam dobrze znane. Wszystkie
zwi¹zane z nim wydarzenia prawdopodobnie  roze-
gra³y siê w XIII w p.n.e. Przypomnê  tylko kilka istot-
nych faktów.

Imiê Moj¿esz znaczy „wyci¹gaæ, wyj¹æ, wyjmo-
waæ”, poniewa¿ zosta³ wy³owiony z Nilu przez córkê
faraona. Wychowuje siê na dworze królewskim, otrzy-
muje stosowne wykszta³cenie, a potem stanowisko
wœród rodaków. Na skutek zaistnia³ych wypadków
(Wj 2, 11 -12) ratuje swoje ¿ycie, uciekaj¹c na pu-
styniê.  Tam pas¹c owce widzi niezwyk³e zjawisko:

Bóg ukazuje mu siê w krzewie, który p³onie,
ale nie spala siê (Wj 3,2) i objawia mu swoje imiê
„Jestem, który jestem” (Wj 3,12-14). Misj¹ Moj-
¿esza staje siê wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu
i doprowadzenie ich do Ziemi Obiecanej. Przewo-
dzi³ pobratymcom przez 40 lat wêdrówki na pusty-
ni. W tym czasie otrzymuje od Pana na górze Synaj
(Horeb) tabl ice z Dziesiêciorgiem Przykazañ.
(Wj 23, 12). Tekst Dekalogu musia³ zostaæ wyryty
na kamiennych tablicach dwukrotnie, gdy¿ pierwsze
tablice z Dekalogiem (ofiarowane przez Boga) Moj-
¿esz rozbi³ w gniewie widz¹c, jak lud zacz¹³ pod jego
nieobecnoœæ czciæ z³otego cielca (Wj 32, 19). Za dru-
gim razem Moj¿esz musia³ sam sporz¹dziæ dwie ta-
blice. Zgodnie z przekazem biblijnym by³y one prze-

chowywane w Arce Przymie-
rza, a¿ do czasu zburzenia
pierwszej Œwi¹tyni Jerozolim-
skiej.  Zainicjowa³ on kult Jah-
we w Namiocie Spotkania i in-
stytucjê kap³añstwa, które po-
wierzy³ swemu bratu, Aarono-
wi. Za ¿ycia Moj¿esza Izraelici
podbili Zajordaniê, nie byli jed-
nak w stanie zdobyæ ziemi Ka-
naan obiecanej im przez Boga.
Zmar³ w wieku 120 lat na gó-
rze Nebo w krainie Moab, po-
zostawiaj¹c jako swojego na-

stêpcê Jozuego.
O Proroku Eliaszu z IX w p.n.e. opowiada Pierw-

sza i Druga Ksiêga Królewska.  Samo imiê El-jahu —
Bogiem jest Jahwe — zapowiada bronienie wiary
w Jedynego Boga Jahwe. Na kartach Biblii Eliasz
pojawia siê nagle, jako dojrza³y cz³owiek, na dworze
króla Królestwa Pó³nocnego (w tym czasie Ziemia
Obiecana dzieli³a sie na dwa królestwa: Pó³nocne —
Izrael i Po³udniowe — Juda) Achaba i jego ¿ony Ize-
bel. Królowa nie tylko by³a cudzoziemk¹, lecz tak¿e
szerzy³a kult swoich bogów, to jest Baala i Aszery.
Nic nie wiemy o przesz³oœci proroka, o jego dzieciñ-
stwie czy rodzinie. Autor biblijny podaje jedynie, ¿e
El iasz przyby³ z miasta Tiszbe w Gileadzie
(1 Krl 17,1). Miejscowoœæ ta le¿a³a na wschodnim
brzegu Jordanu na ziemiach pokolenia Manassesa
(Lb 26,29). Przyjmuje siê, ¿e Eliasz pochodzi³ z ro-
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„Ka¿da nienawiœæ, ka¿da piêœæ wyci¹gniêta przeciw bratu
 — jest przegran¹”.

dziny pasterzy w Zajordanii. Œwiadczy o tym nie tyl-
ko ubranie, które nosi³, ale tak¿e koczownicze zwy-
czaje. Chodzi³ bowiem odziany w skóry i p³aszcz,
który móg³ pe³niæ rolê okrycia w nocy podczas wê-
drówek. Pochodzenie proroka mia³o wp³yw na jego
stanowczoœæ w walce z Baalem, którego izraelscy wie-
œniacy uwa¿ali za bóstwo urodzaju.

Walka proroka z kultem obcych bóstw to motyw
przewodni pierwszego z opowiadañ o jego dzia³al-
noœci (1 Krl 16,29-19,18). Prorok g³osi³ proste, jed-
noznaczne prawdy, które nie odpowiada³y królowi
Achabowi. Eliasz oskar¿a króla o ba³wochwalstwo
i ¿¹da, aby w³adca siê opamiêta³ i zacz¹³ znów wie-
rzyæ w Jahwe. Nastêpnie Bóg nakazuje Eliaszowi, by
uda³ siê na wschód od Jordanu. Prorok bez s³owa
sprzeciwu wype³nia wszystkie kolejne rozkazy Pana.
W trudnych sytuacjach chroni³ on swego proroka.
Na przyk³ad w cudowny sposób by³ karmiony przez
kruki miêsem i chlebem nad potokiem Kerit
(1 Krl 17, 2-6). Motyw ten czêsto mo¿na spotkaæ na
obrazach przedstawiaj¹cych Eliasza.

Potem Pan rozkaza³ udaæ siê Eliaszowi do domu
pewnej wdowy w Sarepcie, po³o¿onej na terenie Sy-
donu (1 Krl 17,8). Tam spotyka siê z ogromn¹ bied¹,
która panuje tam z powodu suszy. Jednak Bóg chroni
proroka, wdowê i jej syna. Dziêki interwencji Bo¿ej nie
braknie im oliwy i m¹ki przez wiele dni, a¿ do czasu,
gdy spadnie deszcz na ziemiê. Bóg dzia³a równie¿ przez
Eliasza, który wskrzesza syna wdowy (1 Krl 17,9-24).

Nastêpnie wzywa „na pojedynek” kap³anów Ba-
ala. Jahwe wys³ucha³ modlitwy Eliasza, aby ludzie
mogli poznaæ, ¿e jest jeden Pan Bóg i zwrócili swoje
serca ponownie ku niemu (1 Krl 18,36-37). Przera-
¿eni Izraelici padli wówczas na twarz i wyznali wiarê
w Jedynego: „Naprawdê Jahwe jest Bogiem! Na-
prawdê Pan jest Bogiem!” (1 Krl 18,39). Jednak kró-
lowa Izebel grozi³a mu œmierci¹. Prorok musia³ udaæ
siê wygnanie i opuœci³ ojczyznê. Powêdrowa³ na pu-
styniê, gdzie prosi Boga: „Wielki ju¿ czas, o Panie!
Odbierz mi ¿ycie, bo nie jestem lepszy od moich
przodków” (1 Krl 19,4). Jednak i tym razem Pan
zapewnia mu ochronê, posy³aj¹c mu anio³a, który
przynosi mu jedzenie, aby nabra³ si³ i ruszy³ w drogê
na górê Horeb. Przebywaj¹c w grocie, uskar¿a siê
Bogu, ¿e czuje siê samotny, ale wci¹¿ jasno wyznaje
swoje przywi¹zanie do Pana: „¯arliwoœci¹ rozpali-
³em siê o chwa³ê Pana, Boga Zastêpów” (19,10).
Po tym wyznaniu otrzymuje polecenie: „WyjdŸ, aby
stan¹æ na górze Pana” (19,11). Chodzi w³aœnie
o Synaj, górê, na której kiedyœ Jahwe objawi³ siê Moj-
¿eszowi i u której stóp zosta³o póŸniej zawarte przy-
mierze miêdzy Bogiem a szczepami izraelskimi. Tym

razem Bóg nie objawia siê wœród b³yskawic i grzmo-
tów, tak jak to by³o w przypadku Moj¿esza, ale po-
œród delikatnego powiewu wiatru: „A oto Pan prze-
chodzi³. Gwa³towna wichura rozwalaj¹ca góry i dru-
zgoc¹ca ska³y sz³a przed Panem; ale Pan nie by³
w wichurze. A po wichurze – trzêsienie ziemi: Pan
nie by³ w trzêsieniu ziemi. Po trzêsieniu ziemi po-
wsta³ ogieñ: Pan nie by³ w ogniu. A po tym ogniu –
szmer ³agodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go
us³ysza³, zas³oniwszy twarz p³aszczem, wyszed³
i stan¹³ przy wejœciu do groty. A wtedy rozleg³ siê
g³os mówi¹cy do niego: «Co ty tu robisz, Eliaszu?»”
(1 Krl 19,11-13).

Potem dowiadujemy siê o interwencji proroka
w sprawie winnicy Nabota (1Krl 21). Na koniec
w pierwszych rozdzia³ach Drugiej Ksiêgi Królewskiej
znajdujemy teksty o Eliaszu i jego uczniu Elizeuszu.
Tajemnicze jest znikniêcie Proroka „Podczas gdy oni
szli i rozmawiali, oto [zjawi³ siê] wóz ognisty wraz
z rumakami ognistymi i rozdzieli³ obydwóch: a Eliasz
wœród wichru wst¹pi³ do niebios” (2Krl 2, 11)

Bezkompromisowa postawa Eliasza stanowi reali-
zacjê jego programu ¿yciowego. Prorok g³osi³ i dawa³
œwiadectwo, ¿e Jahwe jest Bogiem prawdziwym. Wy-
pe³niaj¹c swoj¹ misjê, nie obawia³ siê wystêpowaæ
przeciwko w³adcy i pogañskim prorokom, chocia¿
podobnie jak inni prze¿ywa³ te¿ chwile s³aboœci.

Pojawiaj¹ce siê u boku Chrystusa postacie ze Sta-
rego Testamentu reprezentuj¹ dwa g³ówne elementy
Starego Przymierza – Moj¿esz symbolizuje Pra-
wo, a Eliasz by³ uwa¿any za najwiêkszego
z Proroków. Prawo i Proroctwa mia³y siê wy-
pe³niæ w osobie Jezusa Chrystusa wraz z Jego
œmierci¹ i zmartwychwstaniem. To symbolicz-
ne towarzystwo Chrystusa mia³o dodaæ pewnoœci
aposto³om, ¿e jest On Synem Bo¿ym. Ewangelista
zauwa¿a, ¿e Pan Jezus nawi¹zywa³ zaraz po swoim
zmartwychwstaniu, kiedy  „zaczynaj¹c od Moj¿esza
poprzez wszystkich proroków wyk³ada³ im, co we
wszystkich Pismach odnosi ³o s iê do Niego”
(£k 24, 27).

Maryla

Kolorowe fotografie Góry Tabor znajduj¹ siê na str. 27.

Jeszcze jedna istotna uwaga dotycz¹ca s³owa „prorok”.

Nie jest to tak jak obecnie mówimy „cz³owiek przewiduj¹cy

przysz³oœæ”.  S³owo „prorok” oznacza dos³ownie „osobê

przemawiaj¹c¹ w czyimœ imieniu”. W Starym Testamencie

prorokiem jest osoba bêd¹ca w kontakcie z Bogiem,

której zadaniem jest przede wszystkim objawiaæ wolê

Bo¿¹ wobec ludzi, równie¿ zapowiadaæ nadejœcie

Mesjasza lub przewidywaæ przysz³e wydarzenia.
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QUIZ CO PAMIÊTASZ Z ¯YCIA

I NAUCZANIA JEZUSA CHRYSTUSA?

„Chroñmy siê pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego
cz³owieka, bo to jest jeszcze cz³owiek, a¿… cz³owiek!”.

 W deszczowy letni dzieñ proponujê rozwi¹zanie krót-
kiego quizu sprawdzaj¹cego nasz¹ wiedzê o ¿yciu i na-
uczaniu Jezusa.

1.W jakim mieœcie urodzi³ siê Jezus?
A. w Jerozolimie;
B. w Nazarecie;
C. w Betanii;
D. w Betlejem.
2. Do jakiego miasta udali siê Józef i Maryja, by ofiaro-
waæ Dzieci¹tko Bogu?
A. Jerozolimy;
B. Nazaretu;
C. Kafarnaum;
D. Kany Galilejskiej.
3.W jakim mieœcie zagubi³ siê
Jezus, gdy mia³ 12 lat?
A. w Jerozolimie;
B. w Nazarecie;
C. w Kafarnaum;
D. w Rzymie.
4.Gdzie dokonano chrztu Je-
zusa?
A. w Morzu Martwym;
B. w rzece Jordan;
C. w Morzu Œródziemnym;
D. w jeziorze Galilejskim.
5. Kto pierwszy zosta³ powo-
³any na Apostola wg ewange-
lii œw. Jana?
A. Mateusz;
B. Piotr;
C. Tomasz;
D. Andrzej.
6. Co powiedzia³ Jezus Natanaelowi,  co jednoczeœnie
przekona³o go, ¿e Jezus jest Synem Bo¿ym?
A. „Widzia³em ciê pod drzewem figowym jeszcze za-
nim zawo³a³ ciê Filip”;
B. „Znam twoje serce i wiem, ¿e jestes bogobojnym
Izraelit¹. Zaœwiadczy³ o tobie Filip”;
C. „Wiem, ¿e jesteœ m¹drym cz³owiekiem. Filip bardzo
wychwala³ twoj¹ wiedzê i znajomoœæ Pism. ChodŸ ze
mn¹”;
D. „Wiem, ¿e jesteœ sprawiedliwy. Pojedna³eœ siê z bra-
tem chocia¿ prawda by³a po twojej stronie.”

7. W jakim mieœcie Jezus dokona³ pierwszego cudu?
A. w Jerozolimie;
B. w Nazarecie;
C. w Betanii;
D. w Kanie Galilejskiej.
8. Ile razy Jezus cudownie rozmno¿y³ chleb?
A. 1;
B. 2;
C. 5;
D. 10.
9. Ile osób wskrzesi³ Jezus?

A. 3;
B. 5;
C. 7;
D. 10.
10. Co Jezus obieca³ Samary-
tance w trakcie rozmowy przy
studni?
A. czyst¹ wodê;
B. wodê ¿yw¹;
C. zam¹¿pójœcie;
D. wielu synów.
11. Podczas pobytu w Naza-
recie Jezus wszed³ do synago-
gi, czyta³ i komentowa³ czyje
proroctwo?
A. Jeremiasza;
B. Ezechiela;
C. Izajasza;
D. Daniela.
12. W czasie wieczornej roz-
mowy Jezusa z Nikodemem Je-
zus powiedzia³:
A. „Kto chce wejœæ do Króle-

stwa Niebieskiego musi byæ jak dziecko”;
B. „Kto chce wejœæ do Królestwa Niebieskiego musi
siê ponownie narodziæ”;
C. „Kto chce wejœæ do Królestwa Niebieskiego musi
odbyæ pokutê za grzechy”;
D. „Kto chce wejœæ do Królestwa Niebieskiego musi
pojednaæ siê ze swoimi przeciwnikami”.

 Maryla

rozwi¹zanie na str. 25
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Park Jaœkowej Doliny

„Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich,
które stoj¹ plecami do Niego”.

Szukaj¹c odosobnienia, ale te¿ zie-
leni i ciekawych historii wybieramy siê
na spacer po Parku Jaœkowej Doliny.
Wêdrówkê zaczynamy schodz¹c z Jaœ-
kowej Doliny w uliczkê przed wojn¹
Parkow¹, a dziœ Stanis³awa Paw³ow-
skiego, która prowadzi nas prosto do
lasu.

S³ynny drukarz
Park Jaœkowej Doliny to zalesione wzgórza, które

s³u¿y³y gdañszczanom jako miejsce spacerów ju¿ od
pocz¹tku XIX wieku. Zapomniane po wojnie rzadko
nazywane s¹ parkiem, choæ taka jest ich oficjalna na-
zwa. Nasze kroki kierujemy w lewo, by po paru minu-
tach dostrzec w lesie altanê z pomnikiem Jana Guten-
berga. Pojawi³a siê ona tutaj pod
koniec XIX wieku z inicjatywy
gdañskiego wydawcy i drukarza
Augusta Kafemanna. Zosta³a
wzniesiona na miejscu drewnia-
nej, zbudowanej z okazji œwiêta
drukarstwa, które zorganizowano
w Gdañsku w 1840 roku.  Dzi-
siejsza rzeŸba Gutenberga jest ju¿
trzeci¹ w tym miejscu. Pierwotna
nie przetrwa³a 1945 roku. Odtwo-
rzona w 1998 roku niestety sta³a
siê ofiar¹ wandalizmu. Na szczê-
œcie w 2004 roku pomnik wyko-
nano ponownie i  znów wêdrow-
ców wita Jan Gutenberg.

Spojrzenie na Gdañsk
Dalsz¹ drogê wyznacza nam

¿ó³ty szlak. Czeka nas wspinacz-
ka na wysokoœæ 80 metrów nad
poziomem morza. Dziêki projek-
towi  Gdañskiego Zarz¹du Dróg
i Zieleni „Spojrzenie na Gdañsk” celem naszej wêdrów-
ki jest nowy punkt widokowy. O tym, ¿e dotarliœmy we
w³aœciwe miejsce upewni¹ nas czerwone liny rozci¹-
gniête miêdzy drzewami. Rozpoœciera siê tu widok na
zabudowê Wrzeszcza i Zaspy z wodami Zatoki Gdañ-
skiej na horyzoncie. Punkt okreœlany jest Wzgórzem nad

Podleœn¹ Polan¹. W ramach projektu GZDiZ w przeci¹-
gu ostatnich 3 lat w Gdañsku ods³oniêto ju¿ 15 osi wi-
dokowych.

Teatr Leœny
Gdy nacieszymy siê widokiem wracamy z powrotem

w stronê Jaœkowej Doliny. Po oko³o dziesiêciu minu-
tach spaceru na naszym szlaku uka¿e siê mostek pozwa-
laj¹cy wygodnie przejœæ nad jarem. Warto zejœæ po scho-
dach w dó³, by zobaczyæ leœn¹ scenê. Historia tego miej-
sca siêga 1911 roku, gdy dwa lata po sopockiej operze
i  tutaj inaugurowano istnienie teatru.  Ówczesna scena
mia³a trzy poziomy i mog³a pomieœciæ nawet 1000 œpie-
waków! Znajdowa³ siê tu nawet kana³ dla orkiestry
i podziemna garderoba. Inaczej ni¿ dziœ, ca³y teren by³
ogrodzony. Na widowni mog³y siê pomieœciæ 2 tysi¹ce

osób. Miejsce cieszy³o siê
ogromn¹ popularnoœci¹.
W 1914 operê Richarda Wa-
gnera „Zygfryd” przedstawiano
trzy razy przy pe³nej widowni,
a zatem zobaczy³o j¹  6 tysiêcy
osób. Niestety I wojna œwiatowa
zakoñczy³a krótki okres prospe-
rity Teatru Leœnego we Wrzesz-
czu.  Byæ mo¿e w latach 20-tych
mieszkañcom Wolnego Miasta
Gdañska wystarcza³ Sopot?
O Teatrze Leœnym przypomnia-
no sobie dopiero w latach 90-
tych XX wieku. Otwarty zosta³
ponownie w 1998 roku dziêki
Komitetowi Mieszkañców Osie-
dla im. Jana Matejki we Wrzesz-
czu. Obecnie miejscem opieku-
je siê instytucja samorz¹dowa
Gdañski Archipelag Kultury Win-
da. Co roku latem organizowa-
ne s¹ tu koncerty m.in. Œwiêto-

jañskie Bluesowanie. Miejsce ma swój urok, poniewa¿
siedzi siê na drewnianych balach, dooko³a szumi¹ drze-
wa, dŸwiêk niesie siê fantastycznie. Mo¿na zapomnieæ,
¿e jest siê we Wrzeszczu, tylko 1,5 km od ruchliwej alei
Grunwaldzkiej. Miejmy nadziejê, ¿e uda siê jeszcze
w tym roku pos³uchaæ tutaj koncertu.

Marta Szag¿dowicz
artykul ukaza³ siê w piœmie „Pomerania”
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Dekalog raz jeszcze cz.VI

„Naród bez dziejów, bez historii, bez przesz³oœci, staje siê
wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym,
bez przysz³oœci. Naród, który nie wierzy w wielkoœæ

i nie chce ludzi wielkich, koñczy siê".

VIII przykazanie: „Nie mów
fa³szywego œwiadectwa!”; „Nie
bêdziesz mówi³ przeciw bliŸnie-
mu twemu k³amstwa jako œwia-
dek”(Wj 20, 16); „Nie bêdziesz
fa³szywie przysiêga³...” (Mt
5,33) — czyli Dekalog ci¹g dal-
szy... (czêœæ ostatnia)

Ósme przykazanie zabrania fa³szowania prawdy
w relacjach z drugim cz³owiekiem. Ten przepis moral-
ny wyp³ywa z powo³ania Ludu œwiêtego, by by³ œwiad-
kiem swojego Boga, który jest prawd¹ i chce prawdy.
Wykroczenia przeciw prawdzie — przez s³owa lub czy-
ny - wyra¿aj¹ odmowê zobowi¹zania siê do prawoœci
moralnej; s¹ powa¿n¹ niewiernoœci¹ Bogu i w tym sen-
sie podwa¿aj¹ podstawy Przymierza (KKK 2464).

Stary Testament zaœwiadcza, ¿e Bóg jest Ÿród³em
wszelkiej prawdy. Jego s³owo jest prawd¹ (Prz 8, 7;
2 Sm 7, 28). Jego prawo jest prawd¹
(Ps 119, 142). „Jego wiernoœæ...
(trwa) z pokolenia na pokolenie”
(Ps 119, 90; £k 1, 50). Poniewa¿ Bóg
jest „prawdomówny” (Rz 3, 4), cz³on-
kowie Jego Ludu s¹ wezwani do ¿ycia
w prawdzie (Ps 119, 30).

W Jezusie Chrystusie Bo¿a
prawda objawi³a siê w pe³ni. „Pe-
³en ³aski i prawdy” (J 1, 14), jest On
„œwiat³oœci¹ œwiata” (J 8, 12), jest
Prawd¹ (por. J 14, 6). „Kto w (Nie-
go) wierzy, nie pozostaje w ciemno-
œci” (J 12, 46). Uczeñ Jezusa „trwa
w Jego nauce”, by poznaæ „prawdê,
która wyzwala” (J 8, 32) i uœwiêca
(J 17, 17). Pójœæ za Jezusem oznacza
¿yæ „Duchem Prawdy”, którego Ojciec posy³a w Jego
imieniu (J14, 26) i który prowadzi „do ca³ej prawdy”
(J 16, 13). Jezus poucza swoich uczniów o bezwarun-
kowym umi³owaniu prawdy: „Niech wasza mowa bê-
dzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt 5, 37).

Cz³owiek z natury kieruje siê ku prawdzie.
Ma obowi¹zek szanowaæ j¹ i o niej œwiadczyæ: „Z racji
godnoœci swojej wszyscy ludzie, poniewa¿ s¹ osoba-
mi... nagleni s¹ w³asn¹ sw¹ natur¹, a tak¿e obowi¹zani
moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim w dzie-
dzinie religii. Obowi¹zani s¹ te¿ trwaæ przy poznanej
prawdzie i ca³e swoje ¿ycie uk³adaæ wed³ug wymagañ
prawdy” (Sobór Watykañski II, dekl. Dignitatis huma-
nae, 2) – KKK 2467.

 Prawda jako prawoœæ postêpowania i pra-
woœæ s³owa ludzkiego nazywa siê prawdomówno-
œci¹, szczeroœci¹ lub otwartoœci¹. Prawda lub prawdo-
mównoœæ jest cnot¹, która polega na tym, by okazywaæ
siê prawdziwym w swoich czynach, by mówiæ prawdê
w swoich s³owach, wystrzegaj¹c siê dwulicowoœci uda-
wania i ob³udy. „Ludzie nie mogliby ¿yæ razem, gdyby
nie mieli do siebie zaufania, czyi gdyby nie przekazy-
wali sobie prawdy” (Œw. Tomasz z Akwinu, Summa
theologiae, II-II, 109, 3, ad 1). Cnota prawdy oddaje
sprawiedliwie drugiemu cz³owiekowi to, co mu siê na-
le¿y. Prawdomównoœæ zachowuje zloty; œrodek miêdzy
tym, co powinno byæ wyjawione, a sekretem, który po-
winien byæ zachowany; prowadzi ona do uczciwoœci
i dyskrecji. W duchu sprawiedliwoœci „cz³owiek na pod-
stawie samej uczciwoœci powinien drugiemu przekazy-
waæ prawdê” (jak wy¿ej)  - KKK 2468-2469.

WYKROCZENIA MORALNE
(GRZECHY):

♦ K£AMSTWO — ka¿de k³am-
stwo jest grzechem! Pan przypomi-
na, ¿e k³amstwo jest dzie³em
diab³a: „Wy macie diab³a za ojca...
prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi
k³amstwo, od siebie mówi, bo jest
k³amc¹ i ojcem k³amstwa” (J 8, 44).
K³amstwo jest najbardziej bez-
poœrednim wykroczeniem prze-
ciw prawdzie. K³amaæ oznacza
mówiæ lub dzia³aæ przeciw praw-
dzie, by wprowadziæ w b³¹d tego,
kto ma prawo j¹ znaæ. Ciê¿ar k³am-
stwa mierzy siê natur¹ prawdy,
któr¹ ono zniekszta³ca, zale¿nie od

okolicznoœci, intencji jego autora, krzywd doznanych
przez tych, którzy s¹ jego ofiarami.  Wina jest jeszcze
wiêksza, gdy intencja oszukania mo¿e mieæ zgubne skut-
ki dla tych, których odwraca od prawdy (KKK 2482-
2486).

Wszelkie wykroczenie przeciw sprawiedliwoœci
i prawdzie nak³ada obowi¹zek naprawienia
krzywd, nawet jeœli jego sprawca otrzyma³ przebacze-
nie. Jeœli jest rzecz¹ niemo¿liw¹ naprawienie szkody
publicznie, nale¿y to zrobiæ w sposób ukryty; jeœli ten,
kto dozna³ krzywdy, nie mo¿e zostaæ wynagrodzony bez-
poœrednio, powinien otrzymaæ zadoœæuczynienie mo-
ralne w imiê mi³oœci. Obowi¹zek naprawienia krzywd
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ci¹g dalszy na str. 20

„Myœl dobrze o wszystkich — nie myœl Ÿle o nikim.
Staraj siê nawet w najgorszym znaleŸæ coœ dobrego".

dotyczy równie¿ przewinieñ pope³nionych wobec do-
brego imienia drugiego cz³owieka. Naprawienie krzywd
- moralne, a niekiedy materialne - powinno byæ ocenio-
ne na miarê wyrz¹dzonej szkody. Jest ono obowi¹zkiem
sumienia (KKK 2487);

♦ fa³szywe œwiadectwo i krzywoprzysiêstwo; Wy-
powiedŸ sprzeczna z prawd¹, wyra¿ona publicznie, na-
biera szczególnego znaczenia. Przed s¹dem staje siê ona
fa³szywym œwiadectwem (por. Prz 19, 9). Z³o¿ona
pod przysiêg¹ jest krzywoprzysiêstwem. Takie spo-
soby postêpowania przyczyniaj¹ siê do skazania osoby
niewinnej, do uniewinnienia osoby winnej lub te¿ do
zwiêkszenia kary, której podlega osoba oskar¿ona (por.
Prz 18, 5);

♦ pochopny os¹d -  kto nawet milcz¹co uznaje za
prawdziw¹ - bez dostatecznej podstawy - moraln¹ wadê
bliŸniego;

♦ obmowa -  kto bez obiektywnie
wa¿nej przyczyny ujawnia wady i b³ê-
dy drugiego cz³owieka osobom, które
o tym nie wiedz¹;

♦ oszczerstwo -  kto przez wypowie-
dzi sprzeczne z prawd¹ szkodzi dobre-
mu imieniu innych i daje okazjê do fa³-
szywych s¹dów na ich temat.

♦ PLOTKOWANIE – najczêstszy
z grzechów!!! Wielu œwiêtych mocno
piêtnuje ten grzech jêzyka. Papie¿ Fran-
ciszek zauwa¿a: „Jezus przypomina
nam, ¿e nawet s³owa mog¹ zabijaæ!
Kiedy powiada siê o kimœ, ¿e ma ¿mi-
jowy jêzyk, co siê chce przez to powie-
dzieæ? ¯e jego s³owa zabijaj¹! Dlatego
nie tylko nie wolno nastawaæ na ¿ycie
bliŸniego, ale nawet wylewaæ na niego
trucizny gniewu i ugodziæ go oszczer-
stwami. Ani te¿ go obgadywaæ. Dopuszczamy siê plo-
tek. Równie¿ plotki mog¹ zabijaæ. Bo zabijaj¹ dobre imiê
poszczególnych osób. Plotkowanie jest bardzo wstrêt-
ne. Pocz¹tkow¹ mo¿e siê zdawaæ czymœ mi³ym, a na-
wet zabawnym, jak cukierki. Ale w koñcu wype³nia serce
gorycz¹ i zatruwa tak¿e nas. Ale powiem wam prawdê:
jestem przekonany, ¿e je¿eli ka¿dy postanowi unikaæ
plotek, to w koñcu stanie siê œwiêty. To piêkna droga.
Czy chcemy byæ œwiêtymi? Tak, albo nie? Tak. Czy
chcemy byæ przywi¹zani do plotek i ma to byæ dla nas
nawykiem? Tak, albo nie? A wiêc uzgodniliœmy - ¿ad-
nych plotek!” (Anio³ Pañski 16.02.2014);

♦ ob³uda, arogancja, bezczelnoœæ wobec kogoœ;
♦ nale¿y potêpiæ wszelkie s³owa lub postawy,

które przez komplementy, pochlebstwo lub s³u-
¿alczoœæ zachêcaj¹ i utwierdzaj¹ drugiego cz³o-

wieka w z³oœliwych czynach i w przewrotnoœci
jego postêpowania. Pochlebstwo stanowi powa¿ne
przewinienie, je¿eli przyczynia siê do powstania wad
lub grzechów ciê¿kich. Pragnienie wyœwiadczenia przy-
s³ugi lub przyjaŸñ nie usprawiedliwiaj¹ dwuznacznoœci
jêzyka. Pochlebstwo jest grzechem powszednim, gdy
zmierza jedynie do bycia mi³ym, unikniêcia z³a, zara-
dzenia potrzebie, otrzymania uprawnionych korzyœci
(KKK 2480);

♦ pró¿noœæ, samochwalstwo, ironia -  stanowi¹
grzech przeciw prawdzie. To samo dotyczy ironii, któ-
ra zmierza do poni¿enia kogoœ przez oœmieszanie
w sposób nieprzychylny pewnego aspektu jego postê-
powania;

♦ nienaprawienie krzywd spowodowanych moim
k³amstwem —  nawet jeœli jego sprawca otrzyma³ prze-
baczenie. Jeœli jest rzecz¹ niemo¿liw¹ naprawienie szko-

dy publicznie, nale¿y to zrobiæ w spo-
sób ukryty; jeœli ten, kto dozna³ krzyw-
dy, nie mo¿e zostaæ wynagrodzony
bezpoœrednio, powinien otrzymaæ za-
doœæuczynienie moralne w imiê mi³o-
œci. Obowi¹zek naprawienia krzywd
dotyczy równie¿ przewinieñ pope³nio-
nych wobec dobrego imienia drugie-
go cz³owieka. Naprawienie krzywd -
moralne, a niekiedy materialne - powin-
no byæ ocenione na miarê wyrz¹dzo-
nej szkody. Jest ono obowi¹zkiem su-
mienia (KKK 2487);

♦ niezachowanie powierzonej mi
tajemnicy albo sekretu (osobistych, za-
wodowych); Tajemnica sakramentu
pojednania (spowiedzi œw.) jest œwiêta
i nie mo¿e byæ zdradzona pod ¿adnym
pretekstem. „Tajemnica sakramentalna

jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spowiednikowi
s³owami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkol-
wiek przyczyny w czymkolwiek zdradziæ penitenta”;

♦ niedotrzymanie danego s³owa, obietnic;
♦ stawanie po stronie nieprawdy dla w³asnych ko-

rzyœci;
♦ bronienie nieprawdy, pochwalanie nieprawdy,

rozpowszechnianie nieprawdy;
♦ zrzucanie winy na bliŸniego, wkrêcanie go w k³am-

stwa, manipulacja bliŸnim;
♦ by³em wœcibski, pods³uchiwa³em, podgl¹da³em;
♦ fa³szowanie dokumentów, podpisów, pieczêci.

ks. Micha³
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DROGIE  DZIECI!

ZADANIE 1

Pokoloruj i podpisz rysunek.

Œwiadectwa ju¿ rozdane, a przed Wami d³ugo wyczekiwane wakacje.
W tym czasie pamiêtajcie o codziennym pacierzu i niedzielnej mszy œw.
¯yczymy Wam piêknej pogody, wspania³ych podró¿y i nowych przyjació³.



15Dom na Skale

przygotowa³a Maryla

ZADANIE 2

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê.
1) D³uga szata liturgiczna w kolorze bia³ym ubierana przez kap³ana, lektorów
lub ministrantów.
2) Duchowny posiadaj¹cy najni¿szy stopieñ œwiêceñ kap³añskich.
3) Najwa¿niejsze œwiêta w roku.
4) Rozmowa z Bogiem.
5) Niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego poprzedza Wielka.........
6) Oddziela nas od Boga, a gdy jest ciê¿ki sprawia, ¿e nie mo¿emy przyst¹piæ
do komunii œwiêtej.
7) ... na wysokoœci Bogu.
8) Dzieñ, w którym szczególnie uroczyœcie wspominamy mêkê i œmieræ Pana
Jezusa.
9) Na przyk³ad chrzest.

Has³o:
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„Rodzina jest sob¹, je¿eli buduje siê na takich odniesieniach,
na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym.

Tylko na takim fundamencie mo¿na te¿ budowaæ
proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny

i jej pierwszorzêdne zadanie”.

UCZYÆ SIÊ SPOWIEDZI ŒWIÊTEJ CZ. I

Co to jest grzech?
Grzech jest to dobrowolne i œwia-

dome przekroczenie przykazania Bo-
¿ego lub koœcielnego. Grzech polega
wiêc na niepos³uszeñstwie i wynosze-
niu w³asnej woli nad wolê Bo¿¹
(œw. Augustyn). Grzech mo¿e byæ
ciê¿ki, czyli œmiertelny, albo lekki, czyli
powszedni. Grzech ciê¿ki pope³nia

cz³owiek wtedy, gdy przekracza przykazania: 1) w wa¿-
nej rzeczy – jest to tzw. materia wielka, 2) zupe³nie œwia-
domie i 3) ca³kowicie dobrowolnie. Grzech lekki po-
pe³nia cz³owiek wtedy, gdy przekracza przykazania:
1) w ma³ej rzeczy, 2) bez ca³kowitej œwiadomoœci,
3) bez ca³kowitej dobrowolnoœci.

WPROWADZENIE DO RACHUNKU SUMIENIA
Bóg w swoim wielkim mi³osierdziu chce ratowaæ ka¿-
dego cz³owieka zagro¿onego ustawicznie wp³ywem z³e-
go ducha, szatana. W tym celu ustanowi³ Pan Jezus
Sakrament Pokuty, aby ka¿dy
grzesznik móg³ ³atwo powróciæ
do mi³uj¹cego Ojca. Pan Jezus
przekaza³ tê w³adzê pojednania
swojemu Koœcio³owi s³owami:
„WeŸmijcie Ducha Œwiêtego.
Którym odpuœcicie grzechy, s¹
im odpuszczone, a którym za-
trzymacie, s¹ im zatrzymane”
(J 20, 22-23). Koœció³ wype³-
nia tê misjê Chrystusa przez
swoich kap³anów w Sakramen-
cie Pokuty, popularnie nazywa-
nym spowiedzi¹ œwiêt¹.  Aby
spowiedŸ œwiêta by³a owocna,
nale¿y wype³niæ 5 warunków, mianowicie:

1. zrobiæ dobry rachunek sumienia,
2. wzbudziæ ¿al za pope³nione grzechy,
3. podj¹æ postanowienie poprawy,
4. szczerze wyznaæ grzechy,
5. dokonaæ zadoœæuczynienia.

Bez ¿alu ze strony cz³owieka Pan Bóg nie od-
puszcza nigdy ¿adnego grzechu osobistego (kap³an nie
mo¿e udzieliæ rozgrzeszenia). ¯eby wiêc za grzech ¿a³o-
waæ, trzeba go najpierw poznaæ. Aby tak siê sta³o, na-

le¿y dok³adnie rozwa¿yæ grzechy wymienione np.
w ostatnich numerach naszego parafialnego pisma Dom
na Skale (od wrzeœnia ubieg³ego roku, a¿ do obecnego
numeru, gdzie ka¿de przykazanie by³o szczegó³owo
omówione pod k¹tem grzechów. Wszystkie te egzem-
plarze s¹ dostêpne  w pliku  pdf na stronie internetowej
naszej parafii).

Je¿eli pozna siê wiele swoich grzechów, wtedy zale-
ca siê je spisaæ i przyst¹piæ do konfesjona³u z karteczk¹
(zw³aszcza przy spowiedzi generalnej, czyli z d³ugiego
okresu lub przed wa¿nymi wydarzeniami, np. spowiedŸ
przedœlubna). Przedtem jednak trzeba wzbudziæ ¿al za
grzechy (mo¿liwie doskona³y, czyli ¿al ze wzglêdu na
mi³oœæ do Boga), nastêpnie mocno postanowiæ po-
prawê (trzeci warunek) — unikaæ wszelkich grze-
chów, zw³aszcza ciê¿kich, a tak¿e unikaæ okazji do
ich powtarzania. Ponadto trzeba naprawiæ wyrz¹-
dzon¹ krzywdê (warunek pi¹ty), np. zwróciæ rzecz
skradzion¹ i wynagrodziæ wszelkie szkody przez siebie
wyrz¹dzone.

Modlitwa przed rachun-
kiem sumienia

Wszechmog¹cy i mi³osierny
Bo¿e, oœwieæ mój umys³, abym
pozna³ grzechy, które pope³ni-
³em, i odmieñ moje serce, abym
szczerze nawróci³ siê do Ciebie.
Niech Twoja mi³oœæ zjednoczy
mnie ze wszystkimi, którym wy-
rz¹dzi³em krzywdê. Niech Two-
ja dobroæ uleczy moje rany,
umocni moj¹ s³aboœæ. Niech
Duch Œwiêty obdarzy mnie no-
wym ¿yciem i odnowi we mnie

mi³oœæ, aby w moich czynach zajaœnia³ obraz Twojego
Syna, który z Tob¹ ¿yje i króluje na wieki wieków. Amen.

CZEGO UNIKAÆ PRZY OKAZJI SPOWIEDZI
ŒWIÊTEJ?

Sakrament pokuty i pojednania domaga siê nale-
¿ytego przygotowania i prze¿ycia. Niestety doœæ czê-
sto popadamy w ró¿ne pu³apki, mechanizmy
i zgubn¹ rutynê, które sprawiaj¹, ¿e spowiedŸ pozo-
staje jedynie rytua³em, czymœ do odhaczenia np.
z racji I pi¹tku.
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„Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiœcie siê znajduje!
Jeœli trzeba, b¹dŸcie zdecydowani iœæ pod pr¹d obiegowych po-
gl¹dów i rozpropagowanych hase³! Nie lêkajcie siê Mi³oœci, któ-

ra stawia cz³owiekowi wymagania”.

  Unikajcie jak ognia spowiedzi:
 1.„matematycznej” — „14 razy to... 6 razy to....

9 razy to.... 16 razy to....” (serio? prowadzisz kalendarz
grzechów i upadków? Robisz s³upki, tabelki, kratki,
kropki? Lepiej okreœl w stylu: „czêsto”, „niestety raz....”,
„rzadko, ale jeszcze....” „niemal¿e codziennie” itd. Mo-
¿esz podaæ, np. „szczególnie problem mam z ...”, „zbyt
czêsto zdarza mi siê ….” Jeœli jest potrzeba okreœlenia
czêstotliwoœci grzechu (np. przy na³ogu), czy jego oko-
licznoœci (a niekiedy taka potrzeba jest) kap³an – spo-
wiednik dyskretnie dopyta.

 2.„lêkowej” — „jak nie odmówiê litanii, koronki,
jak nie „zaliczê” pierwszego pi¹tku, pierwszej soboty,
nabo¿eñstwa, opuszczê paciorek, Bóg mnie ukarze,
potêpi, wrzuci do piek³a”. Bóg to nie automat, który
rozlicza, stawia „plusy i minusy” przy nazwisku ka¿de-
go z nas. Wiara to
nie zbieranie punk-
cików, zaliczanie
ani odhaczanie
czegokolwiek.

 3.„zadysza-
nej” — wparujê
do koœcio³a, lecê,
ca³e wyznanie
grzechów na jed-
nym oddechu,
w ci¹gu kilkunastu
lub kilkudziesiêciu
sekund, nawet bez
s³uchania spo-
wiednika, bez ja-
kiegokolwiek dia-
logu itd., byle jak,
jak najszybciej;

 4. „odklepanej” — w kó³ko to samo niekiedy od
kilku,  kilkunastu lat, bez zastanowienia, „bo trzeba, bo
wypada, bo podpis, bo œwiêta” i nic z tym nie robiê,
kiedy wystukam swoje i wracam „od spowiedzi”;

 5. „oszukanej”— t³umaczenie, ¿e „w zasadzie grze-
chów nie mam” – nie zabi³em, nie cudzo³o¿y³em, nie
ukrad³em itd. i notoryczne chwalenie siê: „paciorek
odmawiam, codziennie Ró¿aniec, Koronkê, Apel Ja-
snogórski, chodzê do koœció³ka itd....

 6. „bezsensownej” — mówienie o wszystkim in-
nym nie zwi¹zanym ze spowiedzi¹, tak¿e grzechach
innych ludzi, „jacy oni Ÿli”, tylko nie o sobie i w³asnych
upadkach, mówienie o sprawach nieistotnych, opowie-
œci o lekarzach, polityce, ca³ej rodzinie.

 7. „przemyconej”— najciê¿sze grzechy ogólniko-
wo, wplecione „gdzieœ tam”, mo¿e spowiednik nie za-
uwa¿y, nie us³yszy, nie zwróci uwagi, lub co gorsza

grzechy celowo niewyznane w ogóle, co czyni tak na-
prawdê spowiedŸ niewa¿n¹. Ksiêdza oszukasz, ale Boga
nie...;

 8. „skrupulatnej” — wszystko dla takich ludzi jest
grzechem, nawet zabicie muchy, nie podniesienie pa-
pierka z pod³ogi, nie wytarcie dok³adne kurzu itd, bie-
ganie co chwilê z t¹ sam¹ list¹ grzechów, nawet co
3 dni, dzielenie w³osa na cztery. Wieczne poczucie winy.
Ci¹g³e przepraszanie, biczowanie siê nawet najmniej-
szymi „grzechami”. Czêsto s¹ to tzn. natrêctwa, które
wymagaj¹ pomocy specjalistów np. psychologów, psy-
choterapeutów, psychiatrów;

 9. „przewartoœciowanej” — za najciê¿szy grzech
uznajê lekkie przewinienia, np. „zjad³em miêsko w pi¹-
tek”, a nie widzê problemu w „braku mojego uczest-
nictwa we Mszy œw.”, w notorycznym „obmawianiu

i sk³ócaniu ludzi”
po wyjœciu z ko-
œcio³a (grzech
ciê¿ki).

 10. „dziecin-
nej”  — nie cho-
dzi o prostotê jêzy-
ka, ale po pierw-
sze, ¿e osoba do-
ros³a spowiada siê
jak dziecko szkol-
ne, np. „by³am
niegrzeczna”, a po
drugie okreœlenia
w stylu: „Bozia”,
„koœció³ek, „pa-
ciorek” itp.

 11. „okazjo-
nalnej” — same

w sobie nie s¹ czymœ z³ym, np. na pogrzebie, ale czêsto
bywaj¹ wynikiem wyrzutów sumienia wobec osoby
zmar³ej, a wiêc s¹ nieprzemyœlane, kompletnie nieprzy-
gotowane, czêsto histeryczne, w trakcie mszy pogrze-
bowej, dlatego tak naprawdê niewiele wnosz¹, nic nie
zmieniaj¹, pozornie uspokajaj¹ sumienie „na chwilê”,
potem wracam do starego stylu bycia i ¿ycia.

 12. „pomieszanie z popl¹taniem” — nagle zry-
wam siê i w czasie liturgii lecê do konfesjona³u. S¹ fa-
chowcy, którzy: jak kap³an rozpoczyna Liturgiê S³owa
(czytania, lub kazanie), lec¹ do konfesjona³u, bo zaczy-
na siê ta „nudna czêœæ Mszy œw., gdzie mo¿na siê wy-
spowiadaæ”. Dramat. Pytamy w jakim sakramencie
uczestniczymy w tym momencie naprawdê?

ks. Micha³
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KRZY¯ÓWKA

„Eucharystia to jest przede wszystkim ta œwiadomoœæ: jestem
mi³owany, ja jestem mi³owany. Ja, taki jaki jestem”.

Poziomo:
1) ...Najœwiêtszej Maryi Panny, obchodzone 15 sierpnia 7) Bóg 9) arcykap³an ¿ydowski, bra³ udzia³ w proce-

sie Jezusa  10) kszta³ci kandydatów do stanu duchownego  12) uratowa³ siê z potopu 13) harcerskie obozowisko
14) potrawa na stole 16) oznaka, zapowiedŸ 18) wie¿a, która mia³a siêgn¹æ nieba 19) g³êboki szacunek, powa-
¿anie  21) stworzona z ¿ebra Adama  22) najwiêkszy kontynent  23) mieszkaniec Egiptu   25) kamieñ pó³szlachet-
ny o ró¿nobarwnych pasmach  27) dyskiem na stadionie  28) jedna z form liturgicznych nabo¿eñstwa
29) fragment ró¿añca

Pionowo:
1) urwis, gagatek  2) ...Bo¿y, symbolizuje ofiarê Jezusa na krzy¿u  3) rozpêdza chmury  4) œwiêtuje z Klar¹

5) metal do lutowania  6) ...Apostolskie  8) umiejêtnoœæ ³adnego, p³ynnego wypowiadania siê  11) cecha króla
Salomona 12) sta³y przedstawiciel papie¿a przy rz¹dzie obcego pañstwa  13) œwiêta, patronka górników
15) uroczyste odprawianie nabo¿eñstwa 17) ganek z balustrad¹  19) relikwia z Turynu  20) archaik lub kenozoik
22) jeden z muszkieterów  24) brat Lecha i Czecha  26) tlen, wodór lub azot



19Dom na Skale

„Nie mo¿na ¿yæ tylko na próbê, nie mo¿na umieraæ
tylko na próbê. Nie mo¿na kochaæ tylko na próbê,
przyjmowaæ tylko na próbê i na czas cz³owieka”.

UŒMIECHNIJ SIÊ
Pan Bóg rozdawa³ d³ugoœæ ¿ycia. Na pocz¹tku przy-

szed³ cz³owiek. Bóg da³ mu 20 lat. Cz³owiek oczywi-
œcie siê obruszy³, co tak ma³o, on chce wiêcej, ale Bóg
by³ nieugiêty. Nastêpnie przyszed³ koñ. Bóg da³ mu
40 lat. Na to koñ: „Bo¿e, na co mi 40 lat? Ci¹gle harujê
w pocie czo³a, nie mam chwili wytchnienia... daj mi
20 lat, a resztê do³ó¿ cz³owiekowi”. Bóg chwilê pomy-
œla³ i doda³ cz³owiekowi 20 lat. Nastêpnie przysz³a kro-
wa. Bóg da³ jej 40 lat. Na to krowa: „Bo¿e, nie znasz
mojego losu? Ci¹gle tylko mnie gnaj¹ na pastwisko
i doj¹ mleko. Skróæ mi cierpienie do 20 lat, a resztê
do³ó¿ cz³owiekowi”. Bóg ponownie przychyli³ siê do
proœby i doda³ kolejne 20 lat cz³owiekowi. Nastêpnie
by³ pies. Bóg tak¿e chcia³ mu daæ 40 lat, ale s³ysz¹c
narzekania psa, jak to on ma Ÿle, w bu-
dzie zimno, ma³o karmi¹, da³ mu 20 lat
a pozosta³e doda³ cz³owiekowi. I tak:
Przez pierwsze 20 lat cz³owiek ¿yje jak
cz³owiek Przez nastêpne 20 (20-40) ha-
ruje jak koñ. Nastêpnie (40-60) doj¹ go
jak krowê, w koñcu (60-80) jest niepo-
trzebny jak pies.

Jezus wraz z uczniami id¹ pustyni¹.
Nagle Mistrz przystaje, patrzy w dal
i mówi:
— ¯ycie jest jak y= x2 + 2x + 5  i idzie dalej.
Wszyscy patrz¹ po sobie, wzruszaj¹ ramionami, tylko
Filipowi to nie daje spokoju. Pyta œw. Tomasza:
— Ty, o co chodzi?
— Dok³adnie nie wiem, ale to na pewno parabola.

Ksi¹dz w czasie kazania mówi:
— Ma³¿eñstwo to spotkanie dwóch statków na morzu
¿ycia....
W tym czasie jeden z wiernych myœli:
— Wiêc, ju¿ rozumiem, trafi³em na okrêt wojenny.

Katechetka do Jasia na lekcji religii:
— Powiedz mi, kto wszystko widzi, wszystko s³yszy
i wszystko wie?
— Nasza s¹siadka!

Pan Kazimierz umar³, staje przed œwiêtym Piotrem.
Widzi niebo a tam ludzie modl¹cy siê ca³y czas.
Widzi piek³o a tam zabawa, imprezy.
Œw. Piotr siê zapyta³ go, gdzie chce iœæ.
Kazimierz powiedzia³, ¿e do piek³a, wiêc œw.Piotr mówi
do diab³a:

— Kolejny do ciebie.
Diabe³ zaprowadza cz³owieka do ma³ej klatki i go za-
myka.
Cz³owiek siê pyta:
— Jak to? Przecie¿ mia³y byæ imprezy, hulanki, swa-
wole.
—Mamy dobr¹ kampaniê reklamow¹.

Ksi¹dz odprawia drogê krzy¿ow¹.
Przy pi¹tej stacji podbiega do ksiêdza gosposia i szep-
ce:
— Proszê ksiêdza, przyjechali z wydzia³u finansowego!
To bardzo pilna sprawa! Niech ksi¹dz przeprosi wszyst-
kich i przerwie drogê krzy¿ow¹!

Ksi¹dz szepce do koœcielnego:
— PoprowadŸ za mnie dalej drogê krzy-
¿ow¹. I tak wszystko przeci¹gaj, ¿ebym
zd¹¿y³ wróciæ na zakoñczenie!
Ksiêdzu spotkanie z urzêdnikami zajê³o
wiêcej czasu ni¿ przypuszcza³. Po jakimœ
czasie wbiega do koœcio³a w nadziei, ¿e
zd¹¿y na ostatni¹, czternast¹ stacjê dro-
gi krzy¿owej.
Nastawia uszu i s³yszy g³os koœcielne-
go:
— Staaacjaaa dwuuudziieestaaa pi¹¹-

taa! Szymon Cyrenejczyk poœlubia œwiêt¹ Weronikê!

Syn zrobi³ nareszcie prawo jazdy i prosi ojca o auto.
Ojciec ostro odpowiada:
— Popraw oceny w szkole, przeczytaj Pismo Œwiête
i zetnij w³osy, to wrócimy do tematu.
Po miesi¹cu ch³opak przychodzi do ojca i mówi:
— Poprawi³em stopnie, a Pismo znam ju¿ prawie na
pamiêæ. Po¿ycz samochód!
— A w³osy?
— Ale¿ tato! Przeczyta³em ¿e wszyscy: Samson, Moj-
¿esz, nawet Jezus mieli d³ugie w³osy!
— O, widzisz synku! I chodzili na piechotê.

— Co trzeba zrobiæ, ¿eby iœæ do nieba? - pyta ksi¹dz na
lekcji religii.
Dzieci kolejno odpowiadaj¹:
— Trzeba pomagaæ rodzicom!
— ... byæ dobrym!
— ... chodziæ do koœcio³a!
A Kuba wo³a:

— Trzeba umrzeæ!
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„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli siê z innymi”.

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIÊ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pe³ni ufnoœci prosimy Ciebie, aby koronawirus nie sia³ wiêcej zniszczeñ i aby uda³o siê
jak najszybciej opanowaæ epidemiê. Prosimy, abyœ przywróci³ zdrowie zaka¿onym i pokój miejscom,
do których  koronawirus ju¿ dotar³. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich
rodziny. Wspieraj i chroñ personel medyczny zwalczaj¹cy wirus, inspiruj i b³ogos³aw tym, którzy
staraj¹ siê opanowaæ sytuacjê.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i cia³, czujemy siê bezradni w tej sytuacji ogólnoœwiatowego
zagro¿enia, ale ufamy Tobie, i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Bo¿a, chroñ nas i opiekuj siê nami,i prowadŸ nas w mi³oœci do Twojego Syna, Jezusa.
Amen.

 MODLITWA OJCA ŒWIÊTEGO FRANCISZKA

O Maryjo, Ty zawsze œwiecisz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. Powierzamy siê
Tobie, Uzdrowienie Chorych, która pod krzy¿em zosta³aœ powi¹zana z cierpieniem Jezusa,trwaj¹c
mocna w wierze. Ty, bêd¹c Zbawieniem ludu wiernego, wiesz czego potrzebujemy i jesteœmy pewni, ¿e
sprawisz aby tak jak Kanie Galilejskiej, mog³a powróciæ radoœæ i œwiêto po tej chwili próby.

Pomó¿ nam, Matko Bo¿ej Mi³oœci, byœmy dostosowali siê do woli Ojca i czynili to, co powie nam
Jezus, który obarczy³ siê naszym cierpieniem i dŸwiga³ nasze boleœci by nas prowadziæ przez krzy¿, ku
radoœci zmartwychwstania.

Amen.
Pod Twoj¹ obronê…
Módlmy siê. Wszechmog¹cy i mi³osierny Bo¿e, wejrzyj ³askawie na nasze utrapienie, umocnij

wiarê swoich dzieci i ul¿yj ich brzemieniu, aby zawsze ufa³y Twojej ojcowskiej Opatrznoœci. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Niech œpiew suplikacji, które w tradycji Koœcio³a s¹ szczególn¹ modlitw¹ b³agaln¹, bêdzie naszym
szczerym wo³aniem o uchronienie nas od niebezpieczeñstwa.

Œwiêty Bo¿e, Œwiêty mocny,
Œwiêty a Nieœmiertelny
Zmi³uj siê nad nami.

Od powietrza, g³odu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!
Od nag³ej i niespodziewanej œmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wys³uchaj nas Panie.

AKT KOMUNII ŒWIÊTEJ DUCHOWEJ

Klêkam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowujê Tobie skruchê mego serca, które pogr¹¿a siê
w nicoœci i Twojej œwiêtej obecnoœci. Uwielbiam Ciebie w Sakramencie Twej mi³oœci, pragnê Ciê
przyj¹æ w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczêœcie Komunii sakramentalnej pra-
gnê Ciê przyj¹æ w Duchu. PrzyjdŸ do mnie, o mój Jezu, abym przyszed³ do Ciebie. Niech Twoja mi³oœæ
rozpali ca³¹ moj¹ istotê na ¿ycie i na œmieræ.

Wierzê w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie.
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„Ka¿dy z was, m³odzi przyjaciele, znajduje te¿ w ¿yciu jakieœ
swoje Westerplatte. Jakiœ wymiar zadañ, które musi podj¹æ

i wype³niæ. Jak¹œ s³uszn¹ sprawê, o któr¹ nie mo¿na
nie walczyæ. Jakiœ obowi¹zek, powinnoœæ, od której nie mo¿na

siê uchyliæ. Nie mo¿na zdezerterowaæ”.

ŒW. ROCH PATRON W CZASACH EPIDEMII

Urodzi³ siê w wieku XIV w Montpellier (po³udniowa Francja). Roch straci³ rodziców w m³odym wieku. Wów-
czas, id¹c za rad¹ Ewangelii: „Jeœli chcesz byæ doskona³y, idŸ, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a bêdziesz
mia³ skarb w niebie” (Mt 19, 21), pieszo, z kijem podró¿nym w rêku uda³ siê z pielgrzymk¹ do Rzymu. Nie
doszed³ jednak do Wiecznego Miasta, gdy¿ w miasteczku w³oskim Acquapendente zasta³ epidemiê d¿umy. Za-
trzyma³ siê tam, aby zara¿onym spieszyæ z pomoc¹, nie bacz¹c, ¿e sam nara¿a siê na œmiertelne niebezpieczeñ-
stwo. W nagrodê za to heroiczne poœwiêcenie dla bliŸnich Pan Bóg mia³ go obdarzyæ ³ask¹ uzdrawiania. Zjedna-
³o mu to s³awê œwiêtego. Uciekaj¹c przed otaczaj¹cym go t³umem wielbicieli, opuœci³ miasto i uda³ siê do Rzymu,
gdzie spêdzi³ ok. 3 lat, nawiedzaj¹c koœcio³y, opiekuj¹c siê chorymi i ubogimi.

W drodze powrotnej do Francji zatrzyma³ siê w Loreto. W Piacenza znowu zasta³ epidemiê d¿umy. Przy
pos³udze chorym zarazi³ siê. Znalaz³ siê jednak pewien zamo¿ny cz³owiek, który siê nim zaj¹³. Kiedy Roch wy-
zdrowia³, uda³ siê dalej na pó³noc. Gdy jednak znalaz³ siê ju¿ nad Jeziorem Wielkim w miasteczku Angera,
pochwycili go ¿o³nierze pograniczni i bior¹c go za szpiega, uwiêzili. Poddano go œledztwu, po³¹czonym ze
stosowaniem tortur. Wycieñczony, po piêciu latach wiêzienia Roch zmar³ w lochu. Jego niewinnoœæ i œwiêtoœæ
mia³ ujawniæ cudowny napis na œcianie wiêzienia: „Ci, którzy zostan¹ dotkniêci zaraz¹, a bêd¹ wzywaæ na po-
moc œw. Rocha, jako swego poœrednika i orêdownika, bêd¹ uleczeni”.

Kult œw. Rocha rozszed³ siê szybko po Europie. Czêste epidemie, które dziesi¹tkowa³y ludnoœæ i wyludnia³y
osady ludzkie, sprzyja³y rozwojowi czci œw. Rocha jako patrona od zarazy.

Modlitwy do œw. Rocha w czasie epidemii
Chwalebny Patronie nasz, œwiêty Rochu, któryœ przez swe wspania³omyœlne i ofiarne poœwiêcenie na s³u¿bê

chorym i przez ustawiczne mod³y wyjednywa³eœ u Pana Boga ustanie zarazy morowej we wszystkich miejscach,
gdzie przebywa³eœ, uchroñ nas przez swe przemo¿ne wstawiennictwo u Boga od wszelkiej zarazy, b³êdu i grze-
chu, od chorób zaraŸliwych, niemocy cia³a i wyjednaj nam u Boga ducha ofiarnoœci i poœwiecenia dla naszych
cierpi¹cych braci. Chwa³a Ojcu…

Wszechmog¹cy i wieczny Bo¿e! któryœ dla zas³ug œwiêtego Rocha, wyznawcy Twego nieraz od Twych wier-
nych morow¹ zarazê ³askawie oddaliæ raczy³! daj ludowi Twemu o oddalenie takowego¿ powietrza, do Twojej siê
dobroci uciekaj¹cemu, aby, za przyczyn¹ tego¿ chwalebnego wyznawcy Twego, od tej zarazy i od wszelkiego
zatrwo¿enia wolnym zostawa³. -Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tob¹ ¿yje i króluje, Bóg na wieki
wieków. Amen.

KRZY¯ KARAWAKA, czyli tzw. krzy¿ morowy wraz z mo-
dlitw¹, któr¹ zwyczajowo odmawia³o siê pod krzy¿em, prosz¹c
o ustanie epidemii czy zarazy.

Karawaka ma formê krzy¿a o dwóch belkach poziomych (tzw.
krzy¿a patriarchalnego), z których górna jest zwykle krótsza od
dolnej. Na jego powierzchni czêsto umieszczone s¹ krzy¿yki (sie-
dem) i litery (zwykle osiemnaœcie), bêd¹ce skrótami modlitw
i wezwañ. Najpopularniejszy krzy¿ zwi¹zany jest z hiszpañskim
miastem Caravaca, w którym znajdowa³ siê otaczany kultem pek-
tora³ z relikwiami Krzy¿a Œwiêtego. Relikwia przyby³a do Hisz-
panii w 1229 r. podczas VI wyprawy krzy¿owej. Do Polski krzy¿
ten przywêdrowa³ ju¿ w XIII wieku z Rusi i Wêgier. Na pocz¹t-
ku XIV wieku krzy¿ wraz z relikwiami Drzewa Krzy¿a Œwiêtego
zosta³ przekazany klasztorowi ³ysogórskiemu przez W³adys³a-
wa £okietka. Dziêki temu kult relikwii rozprzestrzeni³ siê i do
dziœ œwiêtokrzyskie sanktuarium jest najwiêkszym w Polsce miej-
scem kultu Drzewa Krzy¿a Œwiêtego.
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CZEGO LUDZIE M£ODZI (NASTOLATKO-
WIE) POTRZEBUJ¥ NAJBARDZIEJ?

1. Potrzeba samodzielnoœci, niezale¿noœci,
autonomii

Rodzice czêsto przeciwstawiaj¹ siê jej, a wyp³ywa
to albo z lêku przed niebezpieczeñstwami (czasami
sztucznie nakrêcanymi, podsycanymi, np. przez media
albo co us³yszeli od innych), albo z niechêci utraty czy
ograniczenia swego obowi¹zku (zdecydowanie rzadziej).
Samodzielnoœæ dzia³ania nie obejmuje te¿ czêsto sfery
obowi¹zków, prac, czynnoœci, nawet i samoobs³ugo-
wych. Przejawia siê z wielk¹ si³¹ w tych dziedzinach,
które m³odzie¿ traktuje jako przywileje œwiadcz¹ce
o niezale¿noœci, doros³oœci. Dziewczêta i ch³opcy
pragn¹ sami decydowaæ o swoich sprawach, sposobie
spêdzania wolnego czasu, wydawania pieniêdzy, do-
boru kole¿anek i kolegów, sposobu ubierania siê (na
tym polu czêsto rodzice wyrz¹dzaj¹ nastolatkom wiele
krzywdy). Niedostrzeganie przez doros³ych tej potrze-
by samodzielnoœci, niedocenianie jej znaczenia, prowa-
dzi do opóŸnienia procesu dojrzewania spo³ecznego,
a w skrajnych przypadkach do
infantylizacji, ukszta³towania
osobowoœci zale¿nej od oto-
czenia, pozbawionej inicjaty-
wy i poczucia odpowiedzial-
noœci. Niektóre jednostki s¹
w stanie przywykn¹æ, a nawet
polubiæ ograniczenie samo-
dzielnoœci, nadmiern¹ opiekê
i kontrolê ze strony rodziców
(szczególnie mam) i nie
pragn¹ zmiany. Mo¿e to byæ
na rêkê rodzicom, ¿e nastolatkowie ci s¹ podporz¹dko-
wani doros³ym, ¿e nie sprzeciwiaj¹ siê ich decyzjom.
Co jednak bêdzie w okresie póŸniejszym, gdy za³o¿¹
w³asne rodziny? Czêsto rodzi siê z tego tak bardzo po-
pularny syndrom „Piotrusia Pana” (wiecznego dziec-
ka, które nie chce dorosn¹æ i wzi¹æ odpowiedzialnoœci
za swoje doros³e ¿ycie).

2. Potrzeba kontaktu spo³ecznego
Kontakty z doros³ymi odgrywaj¹ w ¿yciu dorastaj¹-

cych mniejsz¹ rolê, chocia¿ nie zanika wiêŸ emocjonal-
na z rodzicami. Pozostaje ona tym silniejsza, w im wiêk-
szym stopniu doroœli rozumiej¹ potrzeby dorastaj¹cych
dziewcz¹t i ch³opców i pomagaj¹ im w ich realizacji.
Rodzice musz¹ zdaæ sobie sprawê, ¿e ich rola musi ulec
zmianie, ¿e stopniowo wycofaæ siê trzeba z form bez-
poœredniej opieki (proces trudny, ale konieczny dla za-
chowania w³aœciwych relacji, tzw. „krok do ty³u”).

3. Potrzeba przynale¿noœci (do grupy rówie-
œniczej)

Pozwala ona na roz³adowanie napiêæ powstaj¹cych
podczas konfliktów z doros³ymi. Z ni¹ siê identyfikuj¹,
jej opinie przyjmuj¹, maj¹ akceptacjê, której nie ma

w szkole ani w rodzinie. Gdy œrodowisko rodzinne ce-
chuje niekorzystna atmosfera (np. konflikty, alkoholizm),
gdy dzieci s¹ przez rodziców odrzucane, nie akcepto-
wane lub gdy s¹ traktowane w sposób zbyt nadopie-
kuñczy, to dochodzi wczeœniej do rozluŸnienia wiêzi ro-
dzinnych (nastolatek zwyczajnie ucieka)i œrodowisko ró-
wieœnicze spe³nia jeszcze wa¿niejsz¹ rolê w zaspokaja-
niu potrzeb psychicznych, zapewnia akceptacjê. Prze-
¿yte przez dziecko zagro¿enia, sytuacje stresowe, fru-
stracje maj¹ odbicie w ocenach szkolnych. Rodzicom
nie³atwo zaakceptowaæ tak¹ formê realizacji przynale¿-
noœci. Wydaje siê, ¿e oddala siê od nich definitywnie.

4. Potrzeba akceptacji
Im dziecko starsze, w tym mniejszym stopniu stosu-

nek rodziców do niego jest nasycony elementem ak-
ceptacji ujawniaj¹cej na zewn¹trz w sposób bezpoœred-
ni. Rodzice stawiaj¹ mu wy¿sze wymagania, które nie
zawsze spe³nia ono w sposób oczekiwany przez rodzi-
ców. Wielu rodzicom wydaje siê, ¿e pochwa³y i nagro-
dy s¹ skuteczne dla dzieci m³odszych. W stosunku do

starszych proporcje w stoso-
waniu œrodków pozytywnych
i negatywnych zmieniaj¹ siê
czêsto na korzyœæ tych nega-
tywnych. Wypowiedziane
uwagi krytyczne, s¹dy pod ad-
resem ch³opca czy dziewczy-
ny „bez os³onek”, notoryczne
krzyki, wyzwiska, prowadz¹
do sytuacji, w której nie czuj¹
siê akceptowani, a to z kolei
prowadzi do braku samoak-

ceptacji (drastycznie spada ich samoocena, czasami bez-
powrotnie). Brak akceptacji przez doros³ych mo¿e mieæ
wp³yw na samoakceptacjê. Mo¿e prowadziæ do znie-
chêcenia, braku poczucia w³asnej wartoœci, za³amania,
silnych stanów depresyjnych, a nawet mo¿e stanowiæ
podstawy do podjêcia próby samodoskonalenia czy
próby samobójczej. M³odzie¿ dorastaj¹c¹ trzeba oceniaæ
inaczej: bardziej wnikliwie i bardziej obiektywnie,
tj. uwzglêdniaæ pozytywy i negatywy. To zaspokaja po-
trzebê akceptacji, samoakceptacji i jest impulsem do
podjêcia aktywnoœci samowychowawczej (warto coœ
skorygowaæ, udoskonaliæ, zmodyfikowaæ w swoim za-
chowaniu, postêpowaniu).

5. Poczucie bezpieczeñstwa
Rodzice nie mog¹ uchroniæ dziecka przed trudnymi

sytuacjami. Ci¹g³e przestrzeganie mo¿e byæ Ÿród³em
konfliktów, awantury, kar, braku akceptacji. Poczuciu
temu zagra¿a równie¿ niezaspokojenie ka¿dej potrzeby
biologicznej czy psychicznej. Czy mam powodzenie
u p³ci przeciwnej, czy te¿ nie, czy jestem atrakcyjna,
czy brak mi odwagi, aby poznaæ dziewczynê, która mi
siê podoba?... Sprawy te zajmuj¹ du¿o miejsca w prze¿y-

Trudna rozmowa z nastolatkiem
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foto Maryla

ciach psychicznych m³odzie¿y. Nie  nale¿y lekcewa¿yæ trud-
noœci dorastaj¹cej m³odzie¿y. Nale¿y rozmawiaæ o wszyst-
kim i znaleŸæ na to czas. Ich problemy, byæ mo¿e b³ahe
i œmieszne w oczach doros³ych, s¹ bardzo istotne.

6. Potrzeba posiadania
Wygórowane czêsto wymagania materialne m³odzie-

¿y s¹ przewa¿nie podporz¹dkowane potrzebie kontak-
tu, przynale¿noœci, akceptacji. Wa¿ne jest bowiem, by
mieæ to co wszyscy. Podobny sprzêt, strój, inne przed-
mioty stanowi¹ jeden z przejawów identyfikacji z grup¹.

7. Potrzeba poznawcza
Jest czêœciowo zaspokojona poprzez naukê szkoln¹,

jednak nie ca³kowicie. Zakres poznania obejmuje nie
tylko rzeczywistoœæ zewnêtrzn¹, obiektywn¹, ale i w³asn¹
psychikê, œwiat prze¿yæ i doznañ w³asnych i innych ludzi.
Dotyczy problemów religijnych, œwiatopogl¹dowych, fi-
lozoficznych, spo³ecznych, moralnych, politycznych.

8. Potrzeba aktywnoœci
Narzucona przez doros³ych nauka szkolna nie po-

zostawia wiele czasu na dzia³alnoœæ innego rodzaju. Po-
trzeba aktywnoœci zewnêtrznej, ruchowej jest istotna dla
rozwoju fizycznego. Niezbyt chêtnie widziana przez
doros³ych rozrywka m³odych (taniec, dyskoteka, czy
nawet si³ownia) jest odprê¿eniem i wytchnieniem po
pracy intelektualnej, umo¿liwia odreagowanie napiêæ
psychicznych.

9. Potrzeba sensu ¿ycia
Co jest naprawdê wa¿ne i do czego warto d¹¿yæ?

Czy s³uszne jest poœwiêcanie siê dla innych, czy dba-
nie przede wszystkim o w³asne interesy? W poszuki-
waniu sensu ¿ycia m³odzie¿ poddaje krytycznej ocenie
wzory dostarczane jej przez otoczenie; nierzadko jest to
po³¹czone z negatywizmem i buntem przeciw doros³ym.

PAMIÊTAJMY: DOROŒLI A POTRZEBY NA-
STOLATKÓW

Realizacja potrzeb materialnych. Nie mo¿na
za wszelk¹ cenê spe³niaæ zachcianek. Trzeba nauczyæ
dzieci pewnych wyrzeczeñ, ograniczenia lub rezygna-
cji, nauczyæ dostrzegania potrzeb innych i liczenia siê
z nimi. Kszta³towaæ odpowiednie reakcje na niezaspo-
kajanie potrzeb, radziæ w sytuacjach trudnych. Stoso-
waæ zasadê kompromisu: raz dzieci rezygnuj¹ ze swo-
ich potrzeb na rzecz doros³ych, nastêpnym razem ro-
dzice. Dobrze jest wytworzyæ w³aœciw¹ hierarchiê po-
trzeb.

Nie zawsze ³atwo zdobyæ siê na tolerancjê
rodzicom dorastaj¹cych dzieci: nowe przyjaŸnie, pierw-
sze mi³oœci, przynale¿noœæ do grup spo³ecznych. Ak-
ceptacja osoby, któr¹ wybra³a córka (syn) b¹dŸ nie,
nale¿y w sposób taktowny i delikatny przekazaæ w roz-
mowie z dorastaj¹cymi dzieæmi. Wychowanie seksual-
ne w rodzinie powinno zmierzaæ do przybli¿enia dora-
staj¹cym dziewczêtom i ch³opcom obrazu mi³oœci sta-
nowi¹cej zwi¹zek dwóch osób, w których pierwiastek
seksualny stanowi jeden z komponentów, nie jedyny
i nie najwa¿niejszy. Ocena wygl¹du, zachowania, po-
staw czêsto jest negatywna b¹dŸ ironiczna, a m³odzie¿
odbiera to bardzo boleœnie, je¿eli jest wypowiadana
w obecnoœci innych osób.

Zawsze nale¿y byæ gotowym do prowadze-
nia rozmów na „g³êbsze” tematy. Dzieci nale¿y ko-
chaæ, a nie tylko spe³niaæ swoje obowi¹zki. Zaintereso-
wanie, serdecznoœæ, mi³oœæ — na to po prostu brak cza-
su. Czy tak powinno byæ? Nale¿y w³¹czyæ dzieci do
udzia³u w ¿yciu rodziny, pozwoliæ dyskutowaæ, wyra-
¿aæ swoje pogl¹dy, a nawet wypowiadaæ uwagi wobec
rodziców, ale w sposób kulturalny, a nie podczas sytu-
acji konfliktowej i to w sposób arogancki.

Ka¿da rodzina powinna dokonywaæ co pewien czas
refleksji nad w³asnym ¿yciem jako ca³oœci, nad tym,
w jakim stopniu zaspokaja potrzeby swoich cz³onków,
jakie wartoœci realizuje, jakie s¹ osi¹gniêcia i niedoci¹-
gniêcia. Szczególnie wa¿na jest ta refleksja w rodzinie,
w której s¹ dorastaj¹ce dzieci. Wiele ksi¹¿ek napisano,
ale nikt nie da³ skutecznej recepty na dobre wychowa-
nie. Ka¿de z rodziców szuka we w³asnym zakresie „z³o-
tego œrodka” pope³niaj¹c przy tym wiele b³êdów. To
ludzkie, nie da siê tego unikn¹æ.

Jak oceniaj¹ starania Pañstwa wasze dzieci ju¿ dziœ
18-latkowie? Przeprowadziliœmy ankietê na temat: „Co
myœlê o tym, jak mnie wychowano?” Pozytywy
i negatywy wychowania rodzinnego, z którym styka siê
m³odzie¿. Zaprezentowane wypowiedzi to problemy lub
radoœci konkretnych uczniów.

POZYTYWY (co docenili nastolatkowie, z cze-
go siê ciesz¹ i s¹ dumni):
♦♦♦♦♦ Wszyscy s¹dz¹, ¿e rodzice dobrze ich wychowali zgod-
nie z regu³ami ¿ycia w rodzinie, miêdzy s¹siadami i ludŸ-
mi, chocia¿ pope³nili kilka b³êdów, których nie da siê
opisaæ;
♦♦♦♦♦  Dostrzegaj¹ pozytywy w staraniach rodziców w kie-
runku dobrego wychowania;
♦♦♦♦♦ Rodzice rozumiej¹ swoje dzieci, umiej¹ s³uchaæ, po-
móc, doradziæ, wyt³umaczyæ, przebaczaæ;
♦♦♦♦♦  Próbuj¹ zapobiec pope³nianiu b³êdów przez swoje
dzieci takich, które sami pope³nili w m³odoœci;
♦♦♦♦♦  Wiara i zaufanie ze strony rodziców nie pozwalaj¹
na to, aby ich zawieœæ, d¹¿ê do tego, aby byli ze mnie
dumni;
♦♦♦♦♦   Nie podnosz¹ rêki na dziecko, z ka¿dym proble-
mem mo¿na siê zwróciæ i zawsze umiej¹ pomóc;
♦♦♦♦♦ Mogê rozmawiaæ z rodzicami o wszystkim (zarówno
z mam¹ i tat¹) nawet na tematy najtrudniejsze;
♦♦♦♦♦   S¹ wyrozumiali, nauczyli walczyæ o swoje racje;
♦♦♦♦♦  Pomagaj¹ rozwijaæ zainteresowania dzieci i w na-
uce;
♦♦♦♦♦  Chc¹ wyprowadziæ na dobr¹ drogê;
♦♦♦♦♦   Goni¹ do nauki, chc¹ abym dobrze siê uczy³/-a;
♦♦♦♦♦  Mama zawsze siê stara³a, abym by³a mi³a, grzeczna,
kulturalna, doradza w trudnych sytuacjach;
♦♦♦♦♦  Z mam¹ jesteœmy dobrymi przyjació³kami, mówimy
sobie wszystko, wiemy o sobie wszystko (opowiada³a
mi o swoim dzieciñstwie i mam porównanie);
♦♦♦♦♦ Nie wychowano mnie na sk¹pca, k³amczuchê, pa-
plê, ba³aganiarê, wiem co mam zatrzymaæ dla siebie,
a co przekazaæ innym;

�
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Modlitwa chorego
Matko Boska Nieustaj¹cej Pomocy, cierpiê wiele

i cierpiê ju¿ d³ugo. Wraz z cia³em s³abnie te¿ si³a
ducha mego ju¿ i modliæ siê nie mogê. Nic mi ulgi
nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyja-
ció³mi mnie zasmuci. Powoli zanika w mym sercu
odwaga i nadzieja a ich miejsce zajmuje zgryzota,
ból i smutek.Tobie o Maryjo pok³adam ca³¹ moj¹
nadziejê. Ty nie zapominasz o cierpi¹cych dzieciach
Swoich.  Wspomó¿ mnie Matko Nieustaj¹cej Pomo-
cy, daj si³ê, bym z rêki Jezusa cierpliwie przyj¹³ ka¿d¹
dolegliwoœæ a raczej, o ile to nie zaszkodzi sprawie
mego zbawienia, przywróæ mi zdrowie, bym z rado-
œci¹ móg³ Ciê wychwalaæ za ¿ycia i po œmierci.
Amen.

Modlitwa za rodziny
Matko Nieustaj¹cej Pomocy, z Twoj¹ czu³oœci¹

i matczyn¹ mi³oœci¹ b³ogos³aw nasze rodziny. Niech
sakrament ma³¿eñstwa przybli¿a wci¹¿ ma³¿onków
do siebie, tak aby zawsze byli sobie wierni i mi³owa-

ci¹g dalszy ze str. 5
li siê wzajemnie, tak jak Chrystus nas umi³owa³.
Pomó¿ wszystkim ojcom i matkom mi³owaæ i kochaæ
dzieci przez Boga im powierzone. Niech bêd¹ zawsze
przyk³adem prawdziwie chrzeœcijañskiego ¿ycia.
Pomó¿ wszystkim dzieciom kochaæ i szanowaæ swo-
ich rodziców. NawiedŸ wszystkich ludzi, aby doce-
nial i  wartoœæ chrzeœci jañskiego ma³¿eñstwa
i ¿ycia rodzinnego. Udziel nam poczucia sensu i od-
powiedzialnoœci, abyœmy uczynili z naszych domów
niebo mi³oœci i pokoju. Maryjo, b¹dŸ nam przyk³a-
dem, pomó¿ ka¿dej rodzinie wzrastaæ ka¿dego dnia
w mi³oœci do Boga i bliŸniego, tak aby sprawiedli-
woœæ i pokój szerzy³y siê wszêdzie w ludzkiej rodzi-
nie. Amen

Modlitwa za potrzebuj¹cych pomocy
Matko Nieustaj¹cej Pomocy, proszê za wszystkich

potrzebuj¹cych pomocy, za ca³y Koœció³ œwiêty i za
ca³¹ nieszczêœliw¹ ludzkoœæ. Zobacz, Królowo œwia-
ta, jak wielka jest liczba potrzebuj¹cych, smutnych
i cierpi¹cych. Czy Ty nie jesteœ Matk¹ Nieustaj¹cej
Pomocy? Czy nie jesteœ Wszechmoc¹ b³agaj¹c¹? Prze-
cie¿ nie brakuje Ci ani potêgi, ani dobroci, by przyjœæ
z pomoc¹ w ka¿dej potrzebie i nieszczêœciu. Oka¿ nam
siê Matk¹, spiesz z pomoc¹ swoj¹ w naszych potrze-
bach. Spiesz nam z pomoc¹ swoj¹ zawsze, a zw³asz-
cza w godzinie naszej œmierci. Amen.

oprac. Ewa Kopernik - Ambroziak

MATKA BOSKA
NIEUSTAJ¥CEJ POMOCY

♦♦♦♦♦ Umiem odró¿niæ dobro od z³a, nie zachowujê siê
chamsko i arogancko w stosunku do innych;
♦♦♦♦♦ Wychowali mnie dobrze (bior¹c pod uwagê odno-
szenie siê do rodziców, osób starszych i rówieœników),
jestem dumna ze swoich rodziców;

NEGATYWY (co skrytykowali nastolatkowie,
co ich szczególnie zabola³o):
♦♦♦♦♦ Za du¿o zakazów i kar (szczególnie wtedy, gdy zo-
stan¹ one narzucone z zas³yszanych przez rodziców
opinii, a nie potwierdzonych);
♦♦♦♦♦ Rodzice swoje niepowodzenia, frustracje, gniew
w pracy wy³adowuj¹ w domu na dzieciach;
♦♦♦♦♦ Brak szczerych rozmów o ¿yciu i problemach swo-
ich dzieci (nie daj¹ sobie przet³umaczyæ pewnych za-
chowañ syna czy córki);
♦♦♦♦♦  Wierz¹ s¹siadom, znajomym a nie swoim dzieciom;
♦♦♦♦♦  Na zapas martwi¹ siê o rzeczy lub sytuacje, które
praktycznie i teoretycznie mog¹ siê staæ, s¹ nie do unik-
niêcia;
♦♦♦♦♦ Wymierzaj¹ kary za sprawy ma³o istotne jednocze-
œnie zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e nie poskutkuj¹,
a wrêcz zaszkodz¹;
♦♦♦♦♦   Brak wiary i zaufania ze strony rodziców;
♦♦♦♦♦  Zbyt wysokie kieszonkowe, co pozwala wydawaæ
pieni¹dze na niepotrzebne rzeczy, a „dziecko musi
umieæ rz¹dziæ pieniêdzmi” (bzdura), rozpieszczanie;
♦♦♦♦♦ Brak czêstszych rozmów z rodzicami stwarza sytu-
acje, ¿e dzieci odsuwaj¹ siê od rodziców i szukaj¹ inne-
go towarzystwa czêsto gorszego, a potem pretensje ro-
dziców o to;

♦♦♦♦♦ Brak w³aœciwego kontaktu z ojcem („prawie pó³ mo-
jego ¿ycia nie widzia³am go”, tak¹ ma pracê). Brak jest
tym bardziej dotkliwy, jeœli chodzi o dorastaj¹cych ch³op-
ców, czy to chodzi o brak fizyczny czy emocjonalny.
„Zaleg³oœci” czyni¹ tu ogromne spustoszenie, czêsto nie
do naprawienia;
♦♦♦♦♦ Brak tolerancji, bardzo ma³o pochwa³, ma³a wyrozu-
mia³oœæ, pretensje o nic;
♦♦♦♦♦  Za du¿o i za czêsto pozwalaj¹ na wszystko;
♦♦♦♦♦  Bojê siê rozmawiaæ z rodzicami o swoich proble-
mach, k³opotach, w¹tpliwoœciach, nie mówi¹c o tema-
tach „tabu”;
♦♦♦♦♦ Moje prywatne sprawy wywlekaj¹ na forum rodziny,
znajomych, czêsto siê z nich œmiej¹c;
♦♦♦♦♦ Przeszukuj¹ moje prywatne rzeczy np. notes, pamiêt-
nik, nadmiernie kontroluj¹ wszystko;
♦♦♦♦♦ Narzucaj¹ swoje wizje odnoœnie mojego ¿ycia, nie
konsultuj¹c ze mn¹, nie rozmawiaj¹c, czego ja pragnê,
jak widzê swoj¹ przysz³oœæ, realizuj¹ swoje niespe³nio-
ne ambicje, plany;
♦♦♦♦♦ Próbuj¹ dobieraæ kolegów i kole¿anki, z którymi po-
winnam przebywaæ, a potem ch³opaka /dziewczynê na
randki, zwi¹zek itd.;
♦♦♦♦♦  Powinni rozmawiaæ z dzieæmi spokojnie i bez pod-
noszenia g³osu;
♦♦♦♦♦ powinni byæ mega dyskretni, umieæ dochowaæ ta-
jemnicy;
♦♦♦♦♦  Nie pozwalaj¹ byæ do koñca na imprezach lub spo-
tkaniach.

oprac. ks. Micha³
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Non nobis, Domine, sed nomini Tuae da gloria
(Nie dla nas Panie, lecz dla chwa³y Twego imienia)
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1 D; 2 A; 3 A; 4 B; 5 D; 6 A (J 1,48); 7 D; 8 B; 9 A; 10 B (J 4,10); 11 C (£k 4,7
cytat z Iz 61,1-2); 12 B (J 3,3).

QUIZ ROZWI¥ZANIE

12 kwietnia -  UROCZYSTOŒÆ ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO
23 kwietnia – Uroczystoœæ œw. Wojciecha, biskupa i mêczennika, g³ównego Patrona Polski i naszej Archi-

diecezji Gdañskiej, dzieñ imienin papie¿a Franciszka, który przypomnijmy, nosi chrzcielne imiê Jerzy;
26 kwietnia – III Niedziela wielkanocna – Biblijna, 12. rocznica ingresu ks. arcybiskupa S³awoja Leszka

G³ódzia Metropolity Gdañskiego do Bazyliki Archikatedralnej w Gdañsku Oliwie;
1 maja – I pi¹tek miesi¹ca, wspomnienie œw. Józefa Rzemieœlnika, otaczaliœmy modlitw¹ wszystkich ludzi

pracy. Rozpoczêliœmy w naszej parafii Nabo¿eñstwa Majowe oraz codzienny Apel Jasnogórski;
3 maja  – IV Niedziela wielkanocna – Dobrego Pasterza, prze¿ywaliœmy j¹ w Koœciele jako œwiatowy dzieñ

modlitw o powo³ania kap³añskie i zakonne. Œwiêto Konstytucji 3 Maja, 4. rocznica œmierci ks. arcybiskupa
Tadeusza Goc³owskiego;

8 maja – Uroczystoœæ œw. Stanis³awa, biskupa i mêczennika, g³ównego Patrona Polski;
13 maja – wspomnienie NMP Fatimskiej; po mszy  œw. wieczornej odmówiliœmy ró¿aniec wynagradzaj¹cy;
15 maja – dzieñ adoracji Najœwiêtszego Sakramentu w naszej parafii po wieczornej mszy œwiêtej, zakoñczy-

liœmy  Apelem Jasnogórskim;
16 maja – œwiêto œw. Andrzeja Boboli, kap³ana jezuity i mêczennika, patrona Polski. W Gdañsku Oliwie

mia³a miejsce uroczystoœæ œwiêceñ kap³añskich, które przyjê³o 5 diakonów Gdañskiego Seminarium Duchowne-
go. To wa¿ne wydarzenia dla ca³ej naszej diecezjalnej wspólnoty, która otrzyma³a dar nowych kap³anów;

17 maja – VI Niedziela wielkanocna, w koœcio³ach odczytywany by³ list pasterski z okazji 100. rocznicy
urodzin œw. Jana Paw³a II, by³ to równie¿ dzieñ imienin ks. arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia Metropolity
Gdañskiego, otaczaliœmy drogiego Solenizanta naszymi modlitwami;

18 maja – 100 rocznica urodzin œw. Jana Paw³a II. W naszej parafii z tej okazji odby³ siê okolicznoœciowy
Apel Jasnogórski;

28 maja – 39. rocznica œmierci S³ugi Bo¿ego kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Prymasa Tysi¹clecia (1981);
30 maja - w Wigiliê Zes³ania Ducha Œwiêtego w koœcio³ach stacyjnych naszej Archidiecezji, jak i w naszej

wspólnocie parafialnej odby³y siê czuwania z proœb¹ o ¿ycie wed³ug darów Ducha Œwiêtego;
31 maja – prze¿ywaliœmy Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego, nazywan¹ w Polsce Zielonymi Œwi¹tkami,

zakoñczy³a ona okres wielkanocny w Koœciele. Uroczyst¹ mszê œw. o godz. 12.30 sprawowa³ ks. Jubilat Woj-
ciech Kawczyñski z racji prze¿ywanej 25. rocznicy œwiêceñ kap³añskich.

7 czerwca – Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy;
11 czerwca – Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa – Bo¿e Cia³o. Wyraziliœmy nasz¹ wiarê

w prawdziw¹ obecnoœæ Pana Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie, adoruj¹c go, by nam hojnie b³ogos³awiæ;
13 czerwca – wspomnienie NMP Fatimskiej, po mszy  œw. wieczornej odmówiliœmy ró¿aniec wynagradza-

j¹cy;
15 czerwca - dzieñ adoracji Najœwiêtszego Sakramentu w naszej parafii po wieczornej mszy œwiêtej, zakoñ-

czyliœmy czuwanie  Apelem Jasnogórskim;
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LATEM W NASZEJ PARAFII:

ZMARLI

Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie...

W ZWI¥ZKU Z PANDEMI¥ ZAPOWIEDZIANE WYDARZENIA PARAFIALNE MOG¥ ODBYÆ
SIÊ W INNYM TERMINIE

CHRZTY

ROCZNICE

Hugo Emil Moenert;
Dawid Sadowski;
Eryk Habkowski.

50-lecie œlubu
Maria i Wac³aw Kuzora;
25-lecie œwiêceñ kap³añskich
ks. Wojciech Kawczyñski

+ Andrzej Pi¹tek, l. 62;
+ Kazimierz Ga³¹zka, l. 72;
+ Mieczys³aw Lubañski, l. 85;
+ Sebastian Grubski, l. 46;
+ Andrzej Ciurkowski, l. 73;
+ Felicja B¹k, l. 86;
+ Jan Bukowski, l. 82;
+ Ma³gorzata Piasecka, l. 98;
+ Ireneusz Tomaszewski, l. 71;
+ Zygmunt Felskowski, l. 74;
+ Emilia Mróz, l. 93;
+ Stanis³aw Paw³owski, l. 78;
+ Jerzy Lisowski, l. 71;
+ Stanis³awa Zubiel, l. 83;
+ Wies³aw Furmañczyk, l. 79;
+ Tadeusz Richter, l. 72;
+ Krystyna Kazimierczak, l. 87;
+ Stanis³aw Gbur l. 80.

23 czerwca - obchodzimy Dzieñ Ojca. Naszymi modlitwami obejmijmy wszystkich ojców z naszej wspólnoty
parafialnej, aby godnie i z mi³oœci¹ wype³niali swoje obowi¹zki w codziennych staraniach o swoje rodziny. Niech
wszystkim Ojcom w ich codziennym trudzie towarzyszy Bo¿e b³ogos³awieñstwo oraz opieka œw. Józefa. Dla
zmar³ych Ojców wypraszamy radoœæ nieba;
24 czerwca - Uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela, który przygotowa³ drogê Jezusowi Chrystusowi.
To wielki nauczyciel i œwiadek Bo¿ej prawdy, który by³ gotów oddaæ za ni¹ ¿ycie.
29 czerwca – Uroczystoœæ œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a. Czcimy ich razem, bo s¹ dwoma wielkimi
filarami, na których wsparty jest Koœció³ rzymski. Tradycja g³osi, ¿e ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ tego samego dnia.
Przez ich wstawiennictwo bêdziemy polecaæ Bo¿ej opiece wszystkich wierz¹cych, zw³aszcza pasterzy Chrystuso-
wej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy równie¿ obecnego papie¿a Franciszka – Piotra naszych czasów.
Pamiêtajmy, ¿e jest to równie¿ dzieñ imienin naszego ks. proboszcza Piotra;
3 lipca – œwiêto œw. Tomasza aposto³a;
11 lipca – œwiêto œw. Benedykta, opata, patrona Europy;
13 lipca – wspomnienie NMP Fatimskiej;
15 lipca - dzieñ adoracji Najœwiêtszego Sakramentu w naszej parafii;
16 lipca – wspomnienie NMP z Góry Karmel;
25 lipca – œwiêto œw. Jakuba aposto³a;
6 sierpnia – œwiêto Przemienienia Pañskiego;
12 sierpnia – wspomnienie w naszej Archidiecezji œw. Maksymiliana Kolbego –  Patrona naszej parafii;
13 sierpnia - wspomnienie NMP Fatimskiej, dzieñ 75. urodzin ks. arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia Metro-
polity Gdañskiego;
15 sierpnia – uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP;
26 sierpnia – uroczystoœæ NMP Czêstochowskiej.

W lipcu i sierpniu zmienia siê uk³ad godzin mszy œw.
W niedziele msze œwiête bêd¹ sprawowane o godz. 7.00; 8.00; 9.30;

11.00 (tylko w górnym koœciele); 12.30 i 18.00.
W dni powszednie msze œwiête bêd¹ o godz. 6.30 i 18.00.
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GÓRA TABOR

Góra Tabor Bazylika na szczycie zostala wybudowana w latach 1921 — 1924

na pozosta³oœciach bizantyjskiego koœcio³a z V i VI wieku,

a nastêpnie koœcio³a z XII wieku.

Wnêtrze bazyliki: o³tarz g³ówny i krypta. Kopu³a apsydy zdobiona jest mozaik¹ przedstawiaj¹c¹ scenê Prze-
mienia Pañskiego. Na ziemi stoj¹ trzej aposto³owie: po lewej
stronie Piotr, po prawej stronie Jakub Wiêkszy (klêczy) i Jan
(stoi). W œrodkowej czêœci umieszczono wizerunek Jezusa Chry-
stusa, ubranego w bia³e szaty i z aureol¹ wokó³ g³owy. Po jego
lewej stronie, na chmurze znajduje siê Moj¿esz trzymaj¹cy
w d³oniach kamienne tablice z Dziesiêcioma Przykazaniami, po
prawej stronie znajduje siê prorok Eliasz.

Na œcianach krypty znajduj¹ siê piêkne mozaiki przedstawiaj¹ce
anio³ów i sceny z ¿ycia Jezusa (na zdjêciach eucharystia i Bara-
nek Bo¿y).
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18 MAJA 2020 - STULECIE URODZIN

ŒW. JANA PAW£A II, PAPIE¯A POLAKA

ZSP nr 2 na gdañskim Suchaninie uczci³ stulecie urodzin papie¿a. Nauczycielka
„zerówki” pani Ma³gorzata WoŸniak zainspirowa³a dzieci wraz z rodzicami do kon-
kursu „upieczenia” TORTU dla Jana Paw³a II.

„TORT - móg³ byæ wykonany dowoln¹ technik¹ - móg³ byæ najprawdziwszy 
(w sensie z ciasta), móg³ byæ zrobiony... z czegokolwiek chcecie! - mo¿e byæ do
zjedzenia lub do postawienia (tak¿e na laurce)… liczê na kreatywnoœæ, któr¹ ma-
cie…. Najwa¿niejsze, by zawiera³ wiele... dobra i MI£OŒCI ...”. Poni¿ej prezentu-
jemy nagrodzone prace nades³ane do redakcji. Dziêkujemy za innowacyjnoœæ i gra-
tulujemy pomys³u na konkurs.

Kacper Socha Cezary Kachniarz Helenka Nowiñska

Oliwia Góralczyk Karolinka Okrój Emil Sobolewski


