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Dziwna sprawa z tymi „zwykłymi cudami”. 
Matematycy patrzą na nie nieufnie i omijając szerokim łukiem, idą da-
lej. Poloniści natomiast biorą zjawisko pod lupę. Po wnikliwej anali-
zie nadają zjawisku chlubne miano oksymoronu. Biedny oksymoron 
„zwykłe cuda”! W okresie zwykłym siedzi w swojej ciemnej, zimnej  
i wilgotnej norze. Okres Wielkiego Postu jest czasem, kiedy budzi się 
on powoli do życia. 
Wreszcie Wielka Niedziela! 
Wraz z pierwszymi promieniami słońca oksymoron „zwykłe cuda”, 
wystawia nieśmiało nos ze swojego schronienia, by po chwili można 
było go oglądać w pełnej okazałości.
Nagle zadumany fiolet i groźna purpura, stają się pełną nadziei ziele-
nią – „cud zwykły”.
Smutek i kontemplacja posłusznie ustępują miejsca radości – „cud 
zwykły”.
Do głuchego i cichego naczynia wlewamy słowa życzeń i radosnego 
Alleluja! – „cud zwykły”.
Nawet zwyczajny zając śmielej rusza wąsem, czując, że w Wielkanoc 
to właśnie on jest w centrum zainteresowania. 
Tyle cudów na wyciągnięcie ręki! Niby są one zwykłe, a jednak za-
stanawiające…
Jeszcze tylko kilka dni i znów okres zwykły.
Oksymoron „zwykłe cuda” z powrotem włazi do nory. 
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Maciej Jackowski

WIELKANOC.
PO KOLEI.
HISTORIA WIELKANOCY

Święta Wielkiej Nocy obchodzone są przez chrześcijan właściwie od zawsze. Wspomniane jest o nich  
w Pierwszym Liście do Koryntian i Dziejach Apostolskich. W czasach pierwszych chrześcijan obchodzona była 
po prostu Pascha, jednakże - ze wspomnieniem męki i zmartwychwstania Jezusa. Wielkanoc/Pascha była jedy-
nym świętem chrześcijan do końca III wieku. Występowały wtedy różnice co do rodzaju i sposobu celebracji. 
Biskupi Azji Mniejszej uważali, że powinno się czcić Paschę i w szczególny sposób upamiętniać mękę Jezusa.  
Z tego powodu świętowali zawsze 14. dzień miesiąca nisan niezależnie od dnia tygodnia, gdyż to właśnie wtedy 
umarł Chrystus. Na zachodzie zaś skupiano się na zmartwychwstaniu i odkupieniu, dlatego też święto odbywało 
się w niedzielę po Passze żydowskiej. Datę ujednolicono dopiero w 325 roku na I Soborze w Nicei. Do tamtej pory 
każdy kościół wyliczał datę samodzielnie na podstawie żydowskich obliczeń, które nie pasowały do kalendarza 
juliańskiego, używanego w tych czasach. Nowa data miała zawsze wypadać w pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni księżyca. Data ta była jednakowa dla kościoła rzymskiego i greckiego do czasów reformy ka-
lendarza, przeprowadzonej przez papieża Grzegorza XIII w roku 1582. Kolejną próbą reformy w sprawie daty 
Wielkanocy były działania papieża Piusa X w 1903 roku, który spróbował ustalić stałą datę, jednak mu się to nie 
udało.

OBCHODY
Wielki Post rozpoczyna Środa Popielcowa, święto ruchome ze względu na to, iż jest zawsze 46 dni przed 

Wielkanocą. Okres postu, trwający 40 dni, to czas zadumy i rozmyślań, moment, w którym należy się oczyścić  
i przygotować na najważniejsze wydarzenie wiary chrześcijańskiej. Tydzień poprzedzający Wielkanoc jest Wiel-
kim Tygodniem, wspomina się wtedy najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa. Trzy ostatnie dni tego tygodnia 
nazywamy Triduum Paschalnym, które kończy Wigilia Paschalna i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 

Po Wielkanocy rozpoczyna się oktawa kończąca się drugą niedzielą Wielkanocy. Okres wielkanocny trwa 50 
dni aż do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Po 40 dniach od zmartwychwstania obchodzimy Wniebowstąpienie 
Pana Jezusa. 
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Magdalena Biśta

POPULARNE  
I PRAKTYKOWANE.
ZUPEŁNIE. 
NIEZROZUMIAŁE.
PODSTAWOWE
WIELKANOCNE 
ZWYCZAJE   
POLSKIE.
NIEDZIELA PALMOWA

Dawniej nazywana także Wierzbną lub Kwietną 
zapowiadała zbliżające się obchody Wielkiego Tygo-
dnia. Zwyczaj święcenia zielonych gałązek tego dnia 
pojawił się w Kościele już w XI wieku. Jest to pamiątka 
uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tego dnia 
wierni uczestniczący we Mszy przynosili do poświę-
cenia palmy, które tradycyjnie zrobione były z gałęzi 
wierzbowych symbolizujących nieśmiertelność du-
szy. Gałązki te, a także malin i porzeczek, ścinano już  
w Środę Popielcową i wstawiano do wody, aby zazie-
leniły się na Niedzielę Palmową. Do wiązanki dołącza-
no również gałęzie bukszpanu, widłaku czy borówki. 
Palma miała osłaniać gospodarstwo przed złem. Bazie 
połykano, aby chroniły od bólów głowy i gardła, spro-
szkowane kotki dodawano do leczniczych naparów,  
a także mieszano je z ziarnem i podkładano pod pierw-
szą skibę, co zapewniało urodzaj.

ŚWIĘCONKA
Pierwsze formuły błogosławieństwa pokarmów 

powstały w wieku VIII, w Polsce jednak zwyczaj ten 
przyjął się dopiero w XIV w. Początkowo święcenie 
odbywało się w domach, ponieważ kapłan błogosławił 
wszystko, co miało być zjedzone w Wielką Niedzielę. 
Później zaczęto przychodzić do kościoła z symboliczną 
ilością pokarmu. Wierzono, że wracając ze święcenia, 
należy obejść dom trzy razy zgodnie ze wskazówkami 
zegara, co miało wypędzać złe duchy. 

REZUREKCJA
Rezurekcja jest uroczystą Mszą Świętą odprawianą 

najczęściej o świcie w Wielką Niedzielę. Nazwa po-
chodzi od łacińskiego słowa resurectio, które ozna-
cza ‘zmartwychwstanie’. Jest to obrząd popularny  
w Kościele już od X wieku, szczególnie praktykowa-
ny w krajach słowiańskich. Początkowo odprawiana  
o północy, a od XVIII wieku - o świcie. Tradycyjnie 
rozpoczynała się procesją wokół kościoła z Najświęt-
szym Sakramentem, której towarzyszył huk petard, 
pistoletów, kanonada ze strzelb i bicie dzwonów. 
Dźwięki te miały ogłaszać światu radość ze Zmar-
twychwstania Chrystusa.

ZAJĄCZEK CZY KRÓLICZEK?
W tradycji germańskiej zając był zwierzątkiem bo-

gini - Wiosny, symbolem odradzającej się przyrody  
i płodności. W XVII wieku ten pogański symbol został 
włączony do tradycji chrześcijańskiej, przynosząc nie-
mieckim dzieciom w wielkanocny poranek jajka ukry-
te w różnych miejscach. Zwyczaj, rozpowszechniony 
w XIX wieku, do Polski trafił w wieku XX. Dzisiaj,  
ze względu na milszy wygląd, zajączek ustępuje miej-
sca puchatemu króliczkowi. Pierwszy jadalny kró-
liczek wielkanocny został stworzony z cukru i ciasta  
w 1800 roku. 

PISANKI, KRASZANKI, RYSOWANKI…
Jajko jest jednym z najstarszych symboli, obecnym 

już w Starożytnym Egipcie, gdzie wkładano je do gro-
bowców jako nadzieja na powrót do życia. Od wieków 
symbolizuje początek, źródło życia. Wierzono nawet, 
że świat powstał z wielkiego jaja. W ludowych tra-
dycjach jajko chroniło przed chorobą, pożarem czy 
nieurodzajem. Szybko znalazło miejsce w kulturze 
chrześcijańskiej, jako znak Zmartwychwstania Chry-
stusa. Zdobienie jaj również ma swoje korzenie już  
w starożytności, o tym zwyczaju możemy przeczytać już  
w dziełach Owidiusza. O polskiej tradycji malowania 
jaj pisze w swojej kronice z XIII wieku Wincenty Ka-
dłubek. Dawniej zdobieniem pisanek zajmowały się 
tylko dziewczęta, używając naturalnych barwników, 
takich jak wywar z łupin cebuli, kwiatów malwy, czer-
wonej kapusty czy pokrzywy. 
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Wyspa
Wielkanocna

Zapewne każdy słyszał o tej, niewielkiej,  
wyspie na Pacyfiku oddalonej o tysiące kilome-
trów od innych lądów. To Wyspa Wielkanocna. 

Skąd wzięła się ta nazwa? Odpowiedź jest 
dosyć prosta. 

F OT :  W W W . P E X E LS . CO M

Nadia Szot
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SKĄD TA NAZWA?
Wyspę Wielkanocną odkrył holenderski żeglarz i podróżnik Jacob Roggeveen 5 kwietnia 
1722 roku. Była to Niedziela Wielkanocna, zatem wyspa właśnie taką nazwę otrzymała. 
Co ciekawe, mieszkańcy wyspy nie mieli nic przeciwko wizycie Europejczyków, a wręcz 
przeciwnie - palili ogniska, by zachęcić żeglarzy do wyjścia na ląd. Byli niezwykle serdeczni 
i przyjaźni w stosunku do swoich gości. Choć podobno chętnie kradli wszystko, co tylko 
wpadło im w ręce… 

TYSIĄC POSĄGÓW
Wśród mieszkańców zaobserwowano aż trzy rasy, o skórze czerwonawej, czarnej oraz 
jasnej. Byli w tym gronie i tacy, którzy nosili krążki w uszach. To właśnie oni największą 
czcią otaczali kamienne posągi, których na wyspie stoi około tysiąca, a kilka niedokoń-
czonych znaleziono w kamieniołomie. Wszystkie patrzą w morze. Dlaczego? Tego nikt nie 
wie, podobnie jak nie znamy odpowiedzi na pytania, kogo przedstawiają i dlaczego je wy-
konano. Nawet obecni wyspiarze już nie wiedzą, więc prawdopodobnie nigdy już się tego 
nie dowiemy. Od niedawna wiadomo natomiast, jak owe statuy były przenoszone. Badacze 
odkryli, że dzięki obniżonemu środkowi ciężkości, posągi mogły być w miarę szybko cią-
gnięte przez zaledwie 15 osób. Oczywiście mieszkańcy mają na ten temat odmienne zdanie. 
Według ich tradycji posągi same przechodziły na swoje miejsca. Nie przeszkadzał im fakt, 
że nie posiadały nóg. Ciekawostką jest, że w języku wyspiarzy znalazł się nawet czasownik 
określający poruszanie się bez użycia nóg. Da się? Da się! 

PISMO SPRZED WIEKÓW
Posągi nie są jedyną tajemnicą Wyspy Wielkanocnej. W jaskiniach zamieszkiwanych przez 
wyspiarzy odkryto drewniane tabliczki z pismem hieroglificznym. Jednak pismo to nadal nie 
zostało odszyfrowane. Obecni mieszkańcy wyspy znów nie są pomocni, bo nawet oni nie 
potrafią już go odczytać. Choć nazwa wyspy nie stanowi już dla nas zagadki, okazuje się,  
że sama wyspa jest jedną wielką tajemnicą. Kto wie, czy kiedykolwiek zostanie wyjaśniona…
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CZY MNISZKOM POTRZEBNE REKOLEKCJE?
O tak!! I to bardzo! Wydawać by się mogło,  

że siostry klauzurowe są już tak zajęte Panem Bo-
giem, że nie pozostaje nic innego, jak od razu je 
wszystkie kanonizować. Ale… tak się tylko wyda-
je. To prawda, codziennie poświęcamy wiele czasu 
na modlitwę (ok. 6 godzin), staramy się żyć w mil-
czeniu, unikając niepotrzebnych rozmów. A jednak 
nasze życie ma swoje troski i problemy, z którymi 
musimy się mierzyć… A ponadto – do wszystkiego 
można trochę się przyzwyczaić, nawet jeśli chodzi  
o bycie z Jezusem!

Bóg kazał Mojżeszowi rozbić Namiot, w którym 
będzie się spotykał z Izraelitami, poza obozem.  A to 
oznacza też, że bardzo pożyteczne jest opuścić swój 
codzienny świat, swoje zajęcia, wszystko, co składa 
się na mój „codzienny obóz” – po to, aby spotkać 
się z Bogiem. W nowej świeżości, patrząc trochę  
z dystansu! Jako siostry klauzurowe nie opuszczamy 
swojego klasztoru, by móc uczestniczyć w rekolek-
cjach, ale czas, który poświęcamy na skupienie, sta-
ramy się tak zorganizować, aby był trochę inny niż 
zwykła codzienność.

W naszej wspólnocie przeżywamy co miesiąc 
dzień skupienia, zwykle w pierwszą niedzielę mie-
siąca. Przyjeżdża kapłan w ten wyznaczony dzień, 
lub dzień wcześniej, i głosząc konferencję, podpo-
wiada nam treści do „przetrawienia” w dniu skupie-

nia. W tym dniu zachowujemy ściślejsze milczenie 
i nie przyjmujemy żadnych odwiedzin. Szczególne 
chwile skupienia przeżywamy przez trzy dni przed 
2 lutego, kiedy odnawiamy swoje zakonne śluby. 
Wtedy trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu  
i zaproszony rekolekcjonista głosi nam Słowo, zwy-
kle dwie konferencje dziennie.

Najważniejsze jednak dla nas są roczne rekolek-
cje. W naszej wspólnocie przeżywamy je aż dwa 
razy do roku. Trwają 8 dni. Podczas jednych z nich  
także przyjeżdża zaproszony kapłan i te rekolekcje 
przeżywamy wspólnie, wszystkie siostry razem. 
W tym czasie dom zakonny oczywiście musi dalej 
jakoś funkcjonować – Pan Bóg nie zsyła nam go-
towej manny z nieba, więc siostra kucharka gotu-
je obiad, siostra praczka pierze i inne siostry także 
pozostają przy swoich obowiązkach, starając się  
w miarę swoich możliwości maksymalnie poświęcać 
czas na osobistą modlitwę i Adorację, bo Pan Jezus  
w tych dniach wiele godzin czeka na nas,  wystawiony  
w Najświętszym Sakramencie.

Oprócz tego każda siostra przeżywa swoje oso-
biste 8-dniowe rekolekcje. Sama wybiera termin, 
ustala go z przełożoną i w tym czasie jest zwolniona 
ze swoich codziennych obowiązków, by poświę-
cić się wyłącznie modlitwie. Jest to też jedyny czas  
w ciągu roku, kiedy siostra może nie uczestniczyć 
we wspólnym odmawianiu Liturgii Godzin (brewia-
rza) i innych wspólnotowych modlitw, prócz Mszy 
św. oczywiście. Dzieje się tak po to, aby lepiej mogła 
odnaleźć własny rytm modlitwy i bardziej zasma-
kować w „wyjściu poza obóz”. Każda z nas zawsze  
z utęsknieniem czeka na ten czas indywidualnych 
rekolekcji.  No… bo jest to trochę jak randka z Pa-
nem Jezusem…

I tak jak po Mojżeszu, który wychodził z Na-
miotu Spotkania (Wj 34,34-35), po rozpromienionej 
twarzy siostry wracającej z takich rekolekcji widać,  
że ten czas był jej bardzo potrzebny. 

„MOJŻESZ ZAŚ WZIĄŁ NAMIOT I ROZBIŁ GO ZA OBOZEM, I NAZWAŁ GO 
NAMIOTEM SPOTKANIA. A KTOKOLWIEK CHCIAŁ SIĘ ZWRÓCIĆ DO PANA, 

SZEDŁ DO NAMIOTU SPOTKANIA, KTÓRY BYŁ ZA OBOZEM.” 
WJ 33,7

KLASZTORZE SIÓSTR KLARYSEK
Wielki Post, Triduum w...

S. Paulina OSC
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W pijarskim Wyższym Seminarium Duchownym 
(WSD) w Krakowie okres Wielkiego Postu klerycy 
rozpoczynają od trzydniowych rekolekcji zamknię-
tych. To czas bardzo wyjątkowy. Czas zupełnej ciszy, 
milczenia. Czas, w którym wszystkie ważne na co 
dzień sprawy i zajęcia schodzą na dalszy plan. 

Rekolekcje te są wyjątkowe jeszcze z jednego po-
wodu. Na ich zakończenie cała seminaryjna Wspólno-
ta uczestniczy w uroczystej mszy św., w czasie której 
o. Prowincjał udziela klerykom trzeciego roku posługi 
lektoratu, a klerykom czwartego roku - posługi ako-
litatu. 

Posługa lektoratu pozwala m.in. na czytanie Słowa 
Bożego w czasie nabożeństw, posługa akolitatu zaś 
m.in.  -  na udzielanie Komunii św. w czasie Euchary-
stii i na zanoszenie Jej do domów osób chorych czy do 
szpitali. 

Wielki Post to okres szczególny. Na pewno czas 
większego skupienia, wyciszenia. Ożywieniu modli-
twy pomagają wielkopostne nabożeństwa. Pijarscy 
klerycy w każdą niedzielę uczestniczą w Gorzkich Ża-
lach, śpiewanych wraz z wiernymi w naszym parafial-
nym kościele. Dodatkowo alumni z V roku w kilku wy-
znaczonych wcześniej kościołach Krakowa (nie tylko 
pijarskich) głoszą w tym czasie  przygotowane przez 
siebie kazania pasyjne. 

Jako wspólnota bierzemy także  udział w Drogach 
Krzyżowych. Zwykle nabożeństwo to przeżywamy 

wraz z wiernymi w naszym kościele. Jednak w piątek 
przed Niedzielą Palmową Droga Krzyżowa wychodzi 
na ulice naszej parafii. Wtedy również klerycy włącza-
ją się w organizację tego wydarzenia. Dodać trzeba, że 
w naszym Seminarium praktyka nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej nie ogranicza się tylko do okresu Wielkie-
go Postu. W każdy piątek w ciągu całego roku jako 
wspólnota seminaryjna rozważamy stacje Drogi Krzy-
żowej. Te rozważania także przygotowują i prowadzą 
nasi klerycy.

Tyle o modlitwie. Jeśli chodzi o post, to oczywiście 
przestrzegamy tego, do czego zachęca nas Kościół. W 
Środę Popielcową i w Wielki Piątek wielu kleryków 
podejmuje post o chlebie i wodzie. W pozostałe dni 
Wielkiego Postu rezygnujemy z pewnych posiłków. 
Staramy się, by ich jakość i ilość były właściwe, choć 
dodać trzeba, że na długoterminowe poszczenie we 
własnym zakresie zainteresowany kleryk musi otrzy-
mać zgodę ojca duchownego. 

Z okresem Wielkiego Postu bardzo ściśle łączy się 
temat jałmużny. W naszym Zakonie obowiązuje nas 
ślub ubóstwa, więc klerycy na co dzień nie dysponu-
ją większą ilością pieniędzy. Jednak i z tego, co mają 
(miesięczne kieszonkowe) udaje się czasem wesprzeć 
ludzi bardziej potrzebujących. W zeszłym roku nasze 
Seminarium włączyło się w pomoc rodzinom z Aleppo. 

Czas Triduum Paschalnego i samą Wielkanoc część 
naszych kleryków przeżywa w seminarium w Krako-

WSD OO. PIJARÓW
Wielki Post, Triduum w...
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wie, a część wyjeżdża do naszych pijarskich parafii, by 
tam służyć pomocą starszym współbraciom. Dla pija-
rów posługujących w parafiach obecność kleryka to 
nie tylko duża pomoc w codziennym duszpasterstwie, 
ale także okazja do bliższego poznania, wymiany do-
świadczeń i dawania świadectwa. 

Z życzeniami owocnego przeżywania czasu Wielkiego 
Postu
o. Piotr Recki SchP
ojciec duchowny WSD i duszpasterz powołań

Ps. Osoby, które pragną dowiedzieć się czegoś 
więcej o życiu w pijarskim seminarium, które potrze-
bują pomocy w rozeznawaniu swojego powołania  
lub chcą skorzystać z różnych proponowanych przez 
nas form rekolekcji i dni skupienia, mogą pisać na ad-
res:

recki@pijarzy.pl  
Zapraszam też na facebooka:  
https://www.facebook.com/piotr.reckischp
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Pięknie przygotowana liturgia Wielkiego 
Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty  
w naszym parafialnym kościele w Morasku, a także 
samej już Wielkanocy  - w kaplicy klasztornej po-
zwala możliwie jak najlepiej towarzyszyć naszemu 
Oblubieńcowi w Jego dziele zbawczym.

Tradycyjnie w Wielki Czwartek, Wielki Piątek  
i w Wielką Sobotę włączamy się w liturgię razem ze 
wspólnotą parafialną kościoła moraskiego.

W Czwartek, dzień ustanowienia Eucharystii 
i Kapłaństwa, w szczególny sposób dziękujemy 
Bogu za te sakramenty dane Kościołowi. Specjalne 
życzenia składamy w naszym zakonnym refektarzu 

bliskim nam kapłanom posługującym w naszych 
wspólnotach.   

Szczególnie uroczystym dniem jest naturalnie 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, którą spę-
dzamy już w naszym Domu Generalnym. Rozpoczy-
na się uroczystą Jutrznią i śniadaniem wielkanocnym, 
podczas którego nasz ks. kapelan święci pokarmy 
na stole, a następnie przełożona generalna, M. Ewa 
składa wszystkim obecnym świąteczne życzenia.  
Po nich łamiemy się symbolicznie jajkiem. Uwieńcze-
nie dnia stanowi Eucharystia – wielkie dziękczynie-
nie Chrystusowi za Jego zwycięstwo nad śmiercią.

ZGROMADZENIU SIÓSTR  
MISJONAREK DLA POLONII  

ZAGRANICZNEJ

Wielki Post, Triduum w...

fot. archiwum ZgromadzeniaS. Andżelika Mrówka MChR
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Rozpocznę inaczej. Żyjąc w zakonie 17 lat, bardzo często 
spotykam się z pytaniem: „Czy życie tutaj może być szczęśli-
we?”. Odpowiadam najczęściej podobnie: „Może, ale wtedy 
gdy zakonnik naprawdę spotka się w klasztorze z Bogiem”. 
To jest podstawowy cel naszego życia - spotkać się z Bogiem  
w osobistej relacji.

Podobnie jest z rekolekcjonistą. Najpierw jest to powołanie 
do osobistej więzi z Panem Jezusem, dopiero z niej wyrasta 
głoszenie. „Kto nie słucha Boga, nie ma światu nic do powie-
dzenia”- mawiali już starożytni chrześcijanie. 

Zostawienie wszystkiego na trzy dni nie jest łatwe. Kiedy 
ma się tyle wolnego od szkoły, przychodzi pokusa, aby nad-
rabiać inne rzeczy (np. odpoczynek), zamiast uczestniczyć  
w kolejnych punktach programu rekolekcji. 

W JAKI SPOSÓB DOBRZE PRZEŻYĆ CZAS REKOLEKCJI? JAK WEJŚĆ W CISZĘ? PROSZĘ 
O KILKA RAD DLA NAS, MŁODYCH PRZED WYJAZDEM NA REKOLEKCJE.

Przede wszystkim potrzebna jest wiara, że Bóg ten czas przygotował dla mnie. Druga rzecz, warto pozbyć 
się oczekiwań, co powinienem w tym czasie przeżyć, usłyszeć. Oczekiwania to rozczarowania, one mogą nas 
zniewolić, zabrać wewnętrzną wolność, a chcąc „ujarzmić” Ducha Świętego, jedynie Go stracimy. Dopiero 
później, kiedy wchodzimy w ciszę i swoiste odosobnienie, rozpoczyna się proces, który chrześcijańscy mnisi 
nazywali „poznawaniem siebie”. 

Nie można jednak poznać siebie, kiedy w sercu panuje zamęt. Wówczas nie sposób nawet odpowiedzieć 
Jezusowi na Jego pytanie: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Jeśli nie zna się swojego serca, nie ma ze sobą kon-
taktu, to wówczas cudze pragnienia można pomylić z własnymi. A te, zamiast pokoju i szczęścia, przyniosą 
jedynie pustkę i smutek.  Myślę, że kto raz odkryje obecność Boga, to pamiętać o niej będzie już zawsze.  
I zawsze będzie już za nią tęsknił.

JAK WEJŚĆ W CISZĘ?
Ojciec Krzysztof Pałys OP

F OT :  A R C H IW U M  Z G RO M ADZ E N I A  O O .  D O M I N I KAN ÓW
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CZY PROWADZĄC REKOLEKCJE KAPŁAN TAKŻE KORZYSTA Z TEGO CZASU? CZY PRZY-
NOSI ON TAKŻE W JEGO ŻYCIU OWOCE?

W mojej tradycji zakonnej uczono mnie, że kaznodzieja najpierw głosi do samego siebie. Jestem więc 
pierwszym słuchaczem słowa, które wypowiadam. Niekiedy Bóg pozwala mi widzieć, że Jego słowo daje 
ludziom życie, przywraca sens - to umacnia także moją wiarę. Bywają też sytuacje, że rekolekcje mają dla 
mnie wymiar pokuty i ascezy. Jest tak np. wtedy, gdy tęsknię za samotnością i ciszą, a muszę stanąć przed 
ludźmi i do nich mówić. Traktuję to wówczas jako czas na oczyszczanie serca, odpuszczanie tego, co „moje”. 

JAK OJCIEC PRZYGOTOWUJE SIĘ DO PROWADZENIA REKOLEKCJI? W JAKI SPOSÓB WY-
BIERANY JEST TEMAT, SPORZĄDZANY PLAN DNIA, PRZYGOTOWYWANE KONFERENCJE? 

Przede wszystkim staram się głosić to, czym sam żyję. Jeśli bowiem słowo nie karmiłoby mnie samego, 
trudno aby miało dotrzeć do innych. Niezbędna jest cisza i samotność, lektura Pisma Świętego, Świętych 
Ojców, czyli osób, którzy przed nami już wydeptały pewne ścieżki.  Codziennie staram się adorować Jezusa  
w Najświętszym Sakramencie; bez tej modlitwy nie byłbym w stanie sensownie funkcjonować. Z pola widze-
nia straciłbym wówczas cel, który zawiera wszystko inne...

CZYM DLA OJCA JEST CZAS REKOLEKCJI? 
Najczęściej duchową walką. Mam poczucie, że uczestniczę w czymś, co jest większe ode mnie samego. 

Nie bez powodu świętego Ojca Dominika czy Franciszka nazywano „dziećmi wiatru”. Istnieje bowiem pew-
na subtelna i tajemnicza siła, której nie da się oswoić. Chrześcijanie nazywają ją łaską. Wobec niej możemy 
jedynie zgiąć kark i stanąć w pokorze. 

NA CZYM POLEGA ZADANIE ZGROMADZENIA ŚW. DOMINIKA - GŁOSIĆ „WSZĘDZIE, 
WSZYSTKIM I NA WSZYSTKIE SPOSOBY”? JAK WSPÓLNOTA REALIZUJE TO W DZISIEJ-
SZYCH CZASACH? CZY JEST TO TYLKO GŁOSZENIE REKOLEKCJI?

O św. Dominiku mówi się, że zapalał innych, bo sam płonął. Jestem przekonany, że nie zdołamy nikogo 
zapalić do wiary, sami nie mając tego ognia, który pochodzi od Ducha Świętego. Naszą misją jest w pierw-
szym rzędzie głoszenie Słowa, co dzieje się poprzez tradycyjne formy rekolekcji, ale także przez internet. 
Wielu braci pracuje z młodzieżą, studentami, niektórzy zajmują się pracą naukową, zawsze jednak pozostają 
dominikanami, czyli braćmi kaznodziejami.

CZYM JEST DOBRA SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA? JAK SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ?
Najpierw pomodlić się do Ducha Świętego, aby dał światło i pomógł w rachunku sumienia, który warto 

zrobić według trzech kluczy: moja relacja do Boga, do siebie samego i do drugiego człowieka. Co w tych 
przestrzeniach chciałbym oddać Jezusowi? 

Aby sakrament spowiedzi był owocny, konieczna jest wiara, że podczas spowiedzi nie spotykam się  
z księdzem, ale z Panem Jezusem. Ksiądz jest jedynie pośrednikiem. Nie jest nawet najważniejsze, jaki ksiądz 
siedzi po drugiej stronie i czy jego nauka jest krótka czy długa. Ważna jest wiara, że przychodzę po uzdro-
wienie, aby z Chrystusem móc zacząć wszystko od nowa. Pan Jezus przez ten sakrament za każdym razem 
przypomina, że nie przyszedł na świat, aby dodać nam kolejne ciężary, ale żeby z nas je zdejmować, przy-
wracać wolność. „Tysiąc grzechów oddanych Bogu przyniesie nam wolność, ale jeden zatrzymany dla siebie 
nas zniszczy” – mówił Jan Tauler, dominikański mistyk.

JAKA JEST ROLA KAPŁANA PODCZAS REKOLEKCJI?
Mówić dobrze Panu Jezusowi o ludziach, do których głosi i - tak jak Mojżesz - wstawiać się za nimi  

u Boga. 
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Jest w moim życiu czas szczególny - słuchania i rozważania Słowa Bożego, wyciszenia, codziennej Eu-
charystii, za każdym razem rozpoczynający się spowiedzią świętą. To właśnie rekolekcje, czas modlitwy  
i przemiany duchowej, ale przede wszystkim – osobistego spotkania z Panem Bogiem. Wspaniale jest raz do 
roku wyjechać na parę dni i poświęcić ten czas całkowicie Panu Jezusowi. 

Zachęcam wszystkich do udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych, w Krakowie naprawdę jest bardzo 
duży ich wybór.

DA N U TA  R .

K S E N I A  Z I A R KOW S KA  -  H U K

M AG DA L E NA  P IWOWA R

Rekolekcje (nie tylko) wielkopostne są dla mnie okazją do skonfrontowania mojego obrazu Boga z tym, 
którego naucza Kościół. To także czas, w którym mierzę się z trudną rzeczywistością: czy wiara w jakikol-
wiek sposób mnie zmienia, czy wpływa na moją codzienność, na to, jaka jestem w pracy i jak traktuję moich 
najbliższych. Często bywa to świadomość dramatyczna („grzech mój jest zawsze przede mną” /Ps 51/). Jed-
nak tli się w niej iskra nadziei: im trudniejsze do zaakceptowania są moje słabości, tym mniej we mnie pychy, 
która najbardziej chyba oddala od Boga.

Niedoścignionym ideałem jest dla mnie post (w sensie ścisłym). Na razie obrałam za cel jego namiastkę – 
środy i piątki bez kawy i słodyczy, które już nazbyt się rozpanoszyły. Ufam, że uda się też podzielić kilkoma 
dobrymi inspiracjami, tu i tam.

Gdy słyszę słowo rekolekcje, myślę: wytchnienie w Bogu, przestrzeń ciszy, o którą trudno w codziennym 
zabieganiu, i czas na porządki w duszy. Jest to dla mnie bezcenny czas metanoi (gr. ’nawrócenie’) na zawró-
cenie z wygodnej, szerokiej drogi, która do niczego ciekawego/nikogo ciekawego nie prowadzi. Gdy świa-
towy hałas, wszędobylski materializm oraz złe skłonności i nawyki zagłuszają wewnętrzny dialog z Bogiem, 
wówczas remedium na to mogą być rekolekcje. Ile takich szans przed nami? Jedno jest pewne: czas ucieka, 
wieczność czeka.

O REKOLEKCJACH
Rodzice i Nauczyciele

O GAZETCE
Uczniowie

JA K U B  F I JA Ł KOW S KI
Gazetka Presentimes jest świetną inicjatywą uczniów LO Sióstr Prezentek w Krakowie. Jeśli chcecie po-

znać różne sekrety  z życia szkoły, ujrzeć talent uczniów oraz poznać ciekawostki o świecie, to kupujcie  
i czytajcie. Gazetka szkolna działa prężnie. Zespół, który ją tworzy, odwala kawał dobrej roboty. Szkoda,  
że jest droga (kosztuje aż 5zł!), ale za ciężką prace managerki oraz głównego grafika warto zapłacić taką 
cenę. Polecam 10/10!
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Na Wielkanoc się czeka. Mimo że są to święta wymagające. Wymagają zachowania równowagi mię-
dzy modlitwą a innymi obowiązkami. Wymagają też sprawności fizycznej – jest wiele czasu na adorację 
– szkoda go przespać. Wymagają roztropnej samodyscypliny – możliwość wyrzeczenia w pokarmach, 
podjęta nierozsądnie, pozbawi sił na cokolwiek. Wymagają też kondycji duchowej – jeśli przez cały czas 
Wielkiego Postu nie jesteś przy Jezusie, nie skorzystasz z łaski bycia przy Nim w czasie Triduum. Święta 
te, trwając od czwartku wieczora do niedzieli, są naprawdę wymagające, co nadaje im właściwy smak, 
wykluczając bylejakość, rodzącą niezadowolenie… I dlatego są to PIĘKNE święta!!!

Skoro już zajrzeliście do serc – tak trochę, na powierzchnię, bo głębi nie da się opisać, zapraszam na 
przechadzkę po klasztorze, trwająca kilka dni. Podczas spaceru zajrzymy do pomieszczeń i popatrzymy 
siostrom na ręce. 

NIEDZIELA PALMOWA. 
W czasie porannej mszy świętej święcone są pal-

my. Każda siostra zabiera w zakrystii jeden liść praw-
dziwej palmy. Tak jest od kilku lat. Wcześniej w pią-
tek i sobotę trwała produkcja palm, w których trzon 
stanowiły gałązki wierzbowe z baziami oraz buksz-
pan, suszone kwiaty i kolorowe trawy. Różnorodność 
kompozycji była wyrazem fantazji i dobrego smaku 
sióstr zakrystianek. Największą i najładniejszą plamę 
otrzymywał kapłan. Dziś wielu ludzi przychodzi z ta-
kimi palmami. Wieczorne sprzątanie kościoła usuwa 
dywan uformowany z wypadniętych listków, „kot-
ków” i płatków. Znak, że święta za progiem… 
WIELKI WTOREK. 

Dla s. Katarzyny i s. Doroty ten dzień zaczyna się 
ok. 3.30 rano. Jadą samochodem na giełdę w Brono-

wicach, aby odebrać kwiaty, zamówione wcześniej  
u zaprzyjaźnionych hodowców. Specjalistką od ukła-
dania kwiatów w kościele jest s. Jana. Pracę przy 
kwiatach zaczyna w wielką środę, kończy po pro-
cesji rezurekcyjnej. Układa bukiety na ołtarz głów-
ny na mszę Wieczerzy Pańskiej. Po tej Eucharystii 
kompozycje z ołtarza głównego trafiają do kapliczki 
bł. Matki Zofii „na przechowanie” do Wielkiej Nie-
dzieli. W każdej wolnej chwili przygotowuje bukie-
ty do tzw. Ciemnicy i do Grobu Pańskiego; na  po-
zostałe boczne ołtarze: Ofiarowania NMP i św. Jan 
Ewangelisty. I na procesję z darami. I do rozmównicy.  
I do refektarza. I do kaplicy, w której ułoży je  
s. Agnieszka. I dla s. Asumpty, która już od kilku lat nie 
opuszcza łóżka, a cieszą ją kwiaty… 

Czasami s. Jana ma dokładnie zaplanowane, jakie 

O ŚWIĘTACH OD KUCHNI
S. Aleksandra
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ułoży bukiety. A czasami po prostu kupuje kilka ro-
dzajów kwiatów, a potem w czasie układania „coś”  
z tego wychodzi. „Coś” zazwyczaj jest piękne. 

W Wielkim Poście nie stawia się kwiatów ciętych 
na ołtarzu. Ozdabiany jest doniczkowymi fioletowymi 
kwiatami, najczęściej storczykami, bywają też inne. 
Kontrast ubogich kwiatów z tonącym w bieli frezji, 
hortensji i kalii Bożym Grobem jest bardzo duży. Kon-
trast ten informuje: są święta!

 
NIEDZIELA PALMOWA. 

W czasie porannej mszy świętej święcone są palmy. 
Każda siostra zabiera w zakrystii jeden liść prawdziwej 
palmy. Tak jest od kilku lat. Wcześniej w piątek i sobo-
tę trwała produkcja palm, w których trzon stanowiły 
gałązki wierzbowe z baziami oraz bukszpan, suszone 
kwiaty i kolorowe trawy. Różnorodność kompozycji 
była wyrazem fantazji i dobrego smaku sióstr zakry-
stianek. Największą i najładniejszą plamę otrzymywał 
kapłan. Dziś wielu ludzi przychodzi z takimi palmami. 
Wieczorne sprzątanie kościoła usuwa dywan ufor-
mowany z wypadniętych listków, „kotków” i płatków. 
Znak, że święta za progiem… 

WIELKI WTOREK. 
Dla s. Katarzyny i s. Doroty ten dzień zaczyna się 

ok. 3.30 rano. Jadą samochodem na giełdę w Brono-
wicach, aby odebrać kwiaty, zamówione wcześniej  
u zaprzyjaźnionych hodowców. Specjalistką od ukła-
dania kwiatów w kościele jest s. Jana. Pracę przy 
kwiatach zaczyna w wielką środę, kończy po pro-
cesji rezurekcyjnej. Układa bukiety na ołtarz głów-
ny na mszę Wieczerzy Pańskiej. Po tej Eucharystii 
kompozycje z ołtarza głównego trafiają do kapliczki 
bł. Matki Zofii „na przechowanie” do Wielkiej Nie-
dzieli. W każdej wolnej chwili przygotowuje bukie-
ty do tzw. Ciemnicy i do Grobu Pańskiego; na  po-
zostałe boczne ołtarze: Ofiarowania NMP i św. Jan 
Ewangelisty. I na procesję z darami. I do rozmównicy.  
I do refektarza. I do kaplicy, w której ułoży je  
s. Agnieszka. I dla s. Asumpty, która już od kilku lat nie 
opuszcza łóżka, a cieszą ją kwiaty… 

Czasami s. Jana ma dokładnie zaplanowane, jakie 
ułoży bukiety. A czasami po prostu kupuje kilka ro-
dzajów kwiatów, a potem w czasie układania „coś”  
z tego wychodzi. „Coś” zazwyczaj jest piękne. 

W Wielkim Poście nie stawia się kwiatów ciętych 

na ołtarzu. Ozdabiany jest doniczkowymi fioletowymi 
kwiatami, najczęściej storczykami, bywają też inne. 
Kontrast ubogich kwiatów z tonącym w bieli frezji, 
hortensji i kalii Bożym Grobem jest bardzo duży. Kon-
trast ten informuje: są święta!

PRZYGOTOWANIE DEKORACJI.
Na bocznych ołtarzach  kościoła przygotowywana 

jest tzw. Ciemnica – na pamiątkę uwięzienia Jezusa po 
procesie u Kajfasza, a przed zaprowadzeniem Go do 
Piłata - oraz Boży Grób. Tam siostry adorują Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie cały dzień i całą noc (od 
czwartku wieczorem do soboty - również wieczorem). 
Przy kaplicy jest lista, na którą się wpisujemy, wybie-
rając godzinę adoracji. Bywa, że siostry proszą siebie 
nawzajem o obudzenie (mnie raz zdarzyło się zaspać…). 
Najtrudniejsze godziny czuwania przy Jezusie to te 
poranne, od ok. 3.00. Oczywiście, można się modlić, 
ile dusza pragnie, ale miłość bliźniego prowadzi do 
odpowiedzialnej współpracy we wspólnocie. Młodsze 
siostry starają się wybierać godziny w środku nocy, 
by starsze mogły spokojnie spać. Choć podejrzewam,  
że starsze siostry, których imiona też są zapisane  
w godzinach „środkowonocnych” robią to z miłości 
bliźniego do sióstr młodszych, bardziej zabieganych  
i zaangażowanych w prace fizyczne…

Do zrobienia wspomnianych dekoracji przygotowa-
ne są metalowe konstrukcje, które przez cały rok stoją 
w pralni. W Wielki Poniedziałek i Wtorek przenosi się 
je do kościoła i odpowiednio mocuje. Na nich upina się 
banery z tłem. Obmyśla je s. Jana. Wynikają one z treści 
przeżywanych w całym Kościele np. w tym roku nadal 
zgłębiamy obecność i działanie Ducha Świętego, w ze-
szłym - 100-lecie odzyskania Niepodległości. Stelaże, 
o których napisałam, mierzą kilka metrów. Trzeba siły  
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i sprytu, żeby je przenieść do kościoła. Nie mamy męża, 
radzimy sobie same. Mamy zaprzyjaźnione żony, któ-
ra użyczają nam swoich mężów do robienia dekoracji: 
przychodzi pan Grzybek, przychodzi pan Sułkowski; 
przychodzi też nieżonaty absolwent Kacper Krochmal, 
na którego zawsze można wtedy liczyć. 

W ogóle kościół jest głównym miejscem prze-
żywania Świąt, bo przecież Jezus jest ich głównym 
Bohaterem. Stąd nieoceniona jest pomoc sióstr przy 
kwiatach, dekoracjach, zmianie obrusów, dywanów. 
Wstrząsający jest dla mnie widok po mszy Wieczerzy 
Pańskiej ogołoconych z obrusów ołtarza głównego  
i ołtarza soborowego oraz otwartego i pustego ta-
bernakulum. Jezus zostaje przeniesiony do Ciemnicy  
w Wielki Czwartek, a po Liturgii Wielkopiątkowej -  
do tzw. Grobu Pańskiego. 

Już nie robią na mnie wrażenia ludzie, którzy bez-
myślnie klękają przed pustym tabernakulum, a nie wi-
dzą Jezusa w monstrancji w Bożym Grobie. Po prostu 
modlę się za nich, by ich odruchowe zachowanie na-
brało pełnej świadomości. 

WIELKI PIĄTEK. 
Dzień milczenia i ścisłego postu przeżywamy po-

dobnie jak środę popielcową. Siostry w tym dniu nie 
jedzą potraw gotowanych ani nabiału. Poprzestajemy 
na chlebie, do którego można spożyć dżem albo ryby. 
Posiłki w tym dniu są indywidualne, w porze dogod-
nej dla każdej siostry. Zazwyczaj jest to już pora naj-
wyższa, bo staje się wobec ból głowy lub osłabienia 
z głodu. W taki sposób trochę można zrealizować 
Ewangelię: pościć w ukryciu, nie dla ludzkiego oka, 
ale dla Pana. Oczywiście post podejmujemy zgodnie 
ze stanem zdrowia, każda siostra może skorzystać  
z tego, co jej służy. Przecież celem nie jest głodówka, 

tylko miłość. 
Wieczorem, po zakończonej Liturgii, gdy Pana 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie przenosi się 
do Grobu Pańskiego, wielu wierzących zaczyna wę-
drówkę po kościołach Starego Miasta, by obejrzeć 
Groby Pańskie. Ten zwyczaj krakowian sprawia,  
że rozpraszają nas czasami odwiedzający. Grzecznie 
jest bowiem odpowiedzieć na uśmiechy znajomych 
pań, księży, kleryków, absolwentów czy innych zaprzy-
jaźnionych osób, które wchodzą na chwilę do naszego 
kościoła, by pochwalić (najczęściej) lub skrytykować 
(tak z cicha) nasz Boży Grób. Dużą frekwencją cieszą 
się też śpiewane w Wielki Piątek o 21.00 Gorzkie Żale. 

WIELKA SOBOTA PRZED POŁUDNIEM. 
To dzień, w którym dla wielu wierzących najważ-

niejsza jest święconka. Dla nas punkt ciężkości sta-
nowi godzina 19.00. Rozpoczyna się Liturgia Wigilii 
Paschalnej. Jednak, by zwyczajowi – bardzo pięknemu 
bardzo polskiemu - stało się zadość, również przygo-
towujemy pokarmy do święcenia.

We wspólnocie świętojańskiej logistyka poświęce-
nia „wielkanocnego koszyczka” wymaga współpracy 
trzech sióstr: s. Agnieszka nakrywa białym obrusem 
stół w refektarzu, s. Klara układa pokarmy do święce-
nia, s. Dorota przynosi kociołek z wodą i tzw. Agendę 
– coś w rodzaju modlitewnika. Do tego wszystkiego 
potrzebny jest jeszcze ksiądz. O godzinie 12.00 przy-
chodzi wysłany przez o. gwardiana franciszkanin ze 
wspólnoty przy ul. Reformackiej, święci pokarmy 
ozdobione gałązkami bukszpanu i… idzie z powrotem 
do swego kościoła kropić wodą święconą niezliczone 
koszyczki wielu wiernych. Wspólnota sióstr ze Szpi-
talnej przygotowuje własny kosz (jest nas sześć, mały 
koszyczek nie wystarcza), który skrupulatnie i ostroż-
nie zabiera do domu. W Wielka Niedzielę na śniadaniu 
każda z nas koniecznie chce skosztować wszystkiego 
poświęconego, ozdobionego znakiem rozpoznawczym 
– gałązką bukszpanu. 

PRZEDPOŁUDNIE WIELKOSOBOTNIE.
Przedpołudnie wielkosobotnie to również czas in-

tensywnej pracy w kuchni. Nasza pomysłowa s. Klara 
dla każdej siostry, chętnej do pomocy, znajduje zaję-
cie. A sióstr tu zatrzęsienie… O ile klejenie pierogów 
w Wigilię Bożego Narodzenia jest okazją do spotka-
nia się sióstr wspólnoty szpitalnianej i świętojańskiej,  
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o tyle praca w Wigilię Wielkanocy przebiega raczej  
w milczeniu. Trudno opisywać kuchenne rewolucje 
prezentkowe. Może wystarczy stwierdzenie, że są wy-
jątkowo smakowite. 

WIGILIA PASCHALNA.
Trwa długo. Zaczyna się oczywiście przed kościo-

łem obrzędem poświecenia ognia i zapalenia Paschału. 
Zajmuje się tym s. Katarzyna. Przez kilka lat po prostu 
układała stos i zapalała ognisko. Od dwóch lat – jeśli 
dobrze pamiętam – używa prawdziwego niewielkie-
go grilla, zwanego kociołkiem... To dość oryginalny 
widok przed kościołem św. Jana. W ogóle zarówno 
rozpoczęcie liturgii, jak i jej zakończenie, czyli proce-
sja rezurekcyjna, stanowi dla przechodniów moment 
oddania się zwyczajnemu „gapiostwu”. Bywa, że owa 
procesja z pobożnego ogłoszenia Zmartwychwstania 
Jezusa zamienia się dla mnie w dobrą zabawę. Spo-
wodowane jest to zaburzoną komunikacją i brakiem 
wiedzy o ilości okrążeń. O co chodzi? Formuje się 
procesja: ministrant z krzyżem, ministrant z figur-
ką Jezusa Zmartwychwstałego, siostry ze świecami  
(i śpiewnikami – opcjonalnie, ale pożytecznie), służba 
liturgiczna, kapłan z Panem Jezusem w monstrancji, 
wszyscy uczestnicy liturgii. Czekamy, aż ksiądz upo-
ra się z welonem własnym i na monstrancji. Wreszcie 
podajemy sobie teatralnym szeptem: już! Ruszamy. 
Szepty przestają być teatralne, gdy czoło procesji idzie 
za szybko lub za wolno. S. Wanda zagłusza przekazy 
graną w całej mocy organów pieśnią wielkanocną. 
Niesienie śpiewnika  i kontynuowanie śpiewu, który  
w miarę przesuwania się procesji coraz ciszej dobiega 
z kościoła, próba zachowania płonącej świecy, patrze-
nie pod nogi, by nie potknąć się na schodach do furty, 
ukradkowe spojrzenia na obserwujących wydarzenie 

przechodniów stanowi radosne zamieszanie, przera-
dzające się ogólną wesołość. Czasem potęguje ją py-
tanie: ile razy idziemy trasą kościół – futra – korytarz - 
zakrystia? Najczęściej przód procesji, w którym i ja się 
znajduję, nie wie… O dobry Jezu, obym zawsze w takiej 
radości umiała głosić pełną nadziei prawdę o Twoim 
Zmartwychwstaniu…

Pięknie przygotowana liturgia nie dłuży się,  
ale wciąga. Przytoczę tylko niektóre jej momenty:  
s. Wanda śpiewa Exultet, siostry wyznaczone przez  
s. Wandę czytają poszczególne lekcje i śpiewają psal-
my (wcześniej omawiamy wybór melodii, aby się nie 
powtarzać). Ministranci, przećwiczeni przez o. Ka-
liksta, „latają” z kadzidłem, wodą i świecami. Wierni, 
zajmujący drugą część kościoła starają się nie zachla-
pać ławek woskiem z zapalonych świec. Kapłani pro-
wadzą nas w modlitwie. 

Jezus – zajmuje centralne miejsce. 

WIELKA NIEDZIELA.
Wstajemy, o której chcemy. Niektóre siostry chęt-

nie spotykają się przy porannej porcji najsmaczniejsze-
go na świecie zawijanego makowca autorstwa s. Klary. 
Kilka sióstr – chętnych - uczestniczy we mszy świętej 
w katedrze wawelskiej. O 12.00 obie wspólnoty (świę-
tojańska i szpitalniana) gromadzą się w sali rekreacyj-
nej, aby z papieżem Franciszkiem odmówić Regina co-
eli i przyjąć błogosławieństwo Urbi et Orbi. A później 
schodzimy do refektarza na świąteczny obiad. Matka 
Generalna obdziela nas święconym jajkiem, składamy 
sobie życzenia. Siostry ze Szpitalnej zapraszają Mat-
kę Generalną na świąteczną kolację, którą starają się 
przygotować oryginalną i wykwintną…

Na zakończenie nie mogę pominąć kwestii prze-
noszenia bardzo ciężkiej figury umarłego Jezusa. 
Wyniesiona z Grobu Pańskiego w sobotni wieczór po 
procesji rezurekcyjnej składana jest w zakrystii albo 
w sali rekreacyjnej. Jeśli nie zostanie w krótkim czasie 
schowana, przykryta białym prześcieradłem postać 
Jezusa przyprawia o wstrząsy – nie każdy pamięta, że 
pod białą tkaniną leży gipsowy odlew, a nie prawdzi-
wy nieboszczyk. 

Pewnie tak samo wstrząśnięci byli i ci, którzy za-
miast ciała Jezusa odnaleźli pusty grób…
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A ja, co robię dla Niego? Czy pragnę tego, czego 
On pragnie dla mnie? Bo to, co Bóg pragnie jest najlep-
sze! „Wszystko dobre, co Bóg daje, choć może czasem 
to mi się złe wydaje”…

Wielkanoc to dla mnie dzień dziękczynienia, wiel-
kiej radości i nadziei, że i ja kiedyś razem z Nim zmar-
twychwstanę. Św. Paweł mówi: „gdyby Chrystus nie 
zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara”. Chry-
stus zmartwychwstał i całą nadzieję w Nim pokłada-
my. Z Nim, w Nim i dla Niego żyjemy!

Osobiście dla mnie, pomocą w przeżywaniu Świąt 
Wielkanocnych jest czas Wielkiego Postu, czas poku-
ty, wewnętrznej przemiany, refleksji nad swoim życiem. 
Co uczynić, by moje życie było lepsze, bym bardziej 
zbliżała się do Jezusa?  Rozważając Mękę Pańską pod-
czas Drogi Krzyżowej (którą - jeśli tylko chcę - mogę 
codziennie odprawiać) i podczas Gorzkich Żali, mogę 
rozmyślać, co Jezus dla mnie wycierpiał, jak wielka 
była cena, którą za mnie zapłacił. „Za wielką cenę zo-
staliśmy nabyci” - mówi Pismo Święte. 

Bezpośrednim przygotowaniem do Świąt Wiel-
kanocnych jest Wielki Tydzień. Staram się porządki 
świąteczne tak zaplanować, by były wykonane przed 
Wielkim Tygodniem. Na furcie w pierwsze dni Wiel-
kiego Tygodnia poświęcamy czas na pomoc ubogim, 
aby i oni, dzięki naszej skromnej pomocy, mogli się cie-
szyć ze Zmartwychwstania Chrystusa. Gdy Jezus żył 
na ziemi, byli oni przez Niego szczególnie umiłowani. 
Dziś Jezus jest w nich i czeka na naszą pomoc. 

Święta Zmartwychwstania Pańskiego zaczynają 
się od Triduum Pańskiego. To jest Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Wielka Sobota. Triduum Paschalne 
i Niedziela Zmartwychwstania to dni Męki, Śmierci  
i Zmartwychwstania Pańskiego. 

W Wielki Czwartek po Wieczerzy Pańskiej mam 

tę wielką łaskę, że mogę adorować Jezusa w Ciemnicy, 
w ciągu nocy i za dnia, aż do Liturgii Męki Pańskiej, 
po której Chrystus w Najświętszym Sakramencie jest 
przeniesiony do Grobu Pańskiego. Przy Grobie Pań-
skim adoracja trwa przez całą noc aż do Wigilii Pas-
chalnej.

Dla mnie to wielkie szczęcie, że mieszkam z Jezusem 
pod jednym dachem i mogę o różnej porze iść do Nie-
go i po prostu z Nim być, trwać, dzielić się radościami, 
cierpieniami, problemami moimi, współsióstr, młodzie-
ży, ubogich, mojej rodziny, Ojczyzny i całego świata.  
I nie tylko mówić, ale -  przede wszystkim - patrząc na 
Niego w Najświętszym Sakramencie, trwać, uwielbiać 
Go i dziękować za Jego wielką miłość do mnie. 

Podczas Wigilii Paschalnej, razem z siostrami  
i wiernymi zgromadzonymi w naszej świętojańskiej 
świątyni, mam możliwość odnowienia przyrzeczeń 
chrzcielnych, które kiedyś w czasie Chrztu św. w moim 
imieniu wypowiedzieli Rodzice i Rodzice Chrzestni. 
Teraz mogę sama z całą świadomością powiedzieć: 
wierzę, wierzę Tobie Panie i ufam Tobie oraz wyrze-
kam się wszystkiego, co do Ciebie nie prowadzi. 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to czas 
osobistej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem.  

WIELKANOC W ŻYCIU  
SIOSTRY ZAKONNEJ

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to dla mnie, dla każdej siostry, dla każdego chrześci-
janina najważniejsze święta w ciągu roku. Pokazują one wielką miłość Boga do mnie - słabego, 
grzesznego człowieka, za którego Bóg nie waha się oddać Swojego Jedynego Umiłowanego 
Syna. Choćby nikogo innego nie było na świecie, Bóg dałby się za mnie ukrzyżować, by mnie 
odkupić i zbawić, abym mogła z Nim żyć w wieczności. 

S. Marianna Hezner
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W życiu zakonnym to wspaniały czas bycia razem  
w naszej rodzinie zakonnej: w radości, we wzajemnej 
pomocy, bez pośpiechu, nareszcie razem. Po możli-
wości skorzystania z dłuższego odpoczynku, o godz. 
12:00, zbieramy się my, wszystkie siostry, za klauzurą, 
by uczestniczyć w modlitwie Anioł Pański i uroczy-
stym błogosławieństwie Urbi et Orbi tzn. Miastu  
i Światu w TVP. Na pewno wiecie, że jest to specjalne 
błogosławieństwo udzielane przez Ojca Św. dwa razy 
w roku: w Boże Narodzenie i w Niedzielę Zmartwych-
wstania Pańskiego, połączone z udzieleniem odpustu 
zupełnego dla wszystkich uczestniczących w nim oso-
biście lub przez środki społecznego przekazu.

Zachęcajcie waszych Rodziców, Dziadków, Rodzinę 
i Znajomych, by przyjęli to błogosławieństwo i uzyskali 
odpust zupełny. Osobiście z radością czekam na chwi-
lę, gdy będę w nim uczestniczyć. Razem z Ojcem św. 
modlimy się, by Bóg darował nam grzechy i dał czas na 
owocną pokutę na ziemi za popełnione zło. Każdy po-
pełniony grzech musi być wymazany w Sakramencie 
Pokuty. Musi też być odpokutowany tu, na ziemi, lub 
w wieczności.

Zmartwychwstanie Chrystusa to czas szczególnej 
radości. Może nawet jeszcze bardziej jest to widoczne 

w życiu zakonnym. Tę radość wyrażamy we wspól-
nocie, razem z naszymi siostrami z Domu Matki przy  
ul. Szpitalnej i z siostrami z Domu Nowicjatu z Łagiew-
nik, a duchowo łączymy się w modlitwie z każdą sio-
strą w całym kraju i za granicą. 

Podczas uroczystego obiadu Matka Genaralna 
składa każdej siostrze życzenia i dzieli się święco-
nym jajkiem, a następnie wzajemnie przekazujemy 
sobie świąteczne serdeczności. Jest uroczyście i ra-
dośnie! Wspólnie śpiewamy, odpoczywamy i cieszy-
my się. Naszą radość powiększają najmłodsze siostry,  
które przygotowują świąteczną rekreację.

Kończąc moje krótkie rozważanie o Wielkanocy 
w życiu zakonnym, życzę Każdemu i Każdej z Was, 
byście się spotkali z Chrystusem Zmartwychwstałym 
osobiście poprzez głębokie przeżywanie Wielkiego 
Postu, poprzez Wielkopostne rekolekcje, Drogę Krzy-
żową, Gorzkie Żale i osobiste postanowienia, ale też 
w każdym człowieku, którego Bóg postawi na Waszej 
drodze, poczynając od najbliższych. 

Niech Chrystus Zmartwychwstały Wam  i Waszym 
Rodzicom błogosławi! 

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał! 

WIELKANOC NA UKRAINIE
Valeria Sharaburiak

Zapytano mnie, jak świętują Wielkanoc na Ukrainie. 
Chociaż jestem Ukrainką, odpowiedzieć na to pytanie, 
wbrew pozorom, nie jest aż tak łatwo. Dlaczego? Po-
nieważ Ukraina nie jest jednolita pod względem kultu-
ry i religii. Według statystyki najwięcej jest tu prawo-
sławnych (68,8%), zwłaszcza na terenach wschodnich 
i centralnych. Grekokatolicy stanowią 8,5% ludności, 
zamieszkują głównie zachodnie tereny kraju, skąd 
właśnie pochodzę. Należę jednak do Kościoła Rzym-
skokatolickiego, wyznawcy którego są bardzo nielicz-
ni na Ukrainie (1%). Ale tradycje związane ze Świętami 
Wielkanocnymi są bardzo podobne u wszystkich. Po-
krótce opowiem, jak Wielkanoc wygląda u nas.

Grekokatolicy oraz prawosławni świętują według 
kalendarza juliańskiego. Dlatego data Świąt Wielka-

nocnych na Ukrainie jest inna niż w Polsce. Czasami 
różnica stanowi tydzień, czasami – miesiąc, a co kilka 
lat przypada w tym samym czasie. 

Święta Wielkanocne, podobnie jak i w Polsce, 
również poprzedza Post. Niedziela przed Wielkanocą 
nazywa się Werbną Niedzielą (Palmową). Także tutaj 
w tym dniu ludzie idą do świątyń z palmami – zazwy-
czaj są to gałązki wierzby. Domownicy i znajomi po 
powrocie ze świątyni lekko uderzają się nawzajem po 
ramieniu tymi gałązkami, mówiąc: „Nie ja biję, wierz-
ba bije – od dziś za tydzień Wielkanoc”. Oczywiście  
w języku ukraińskim brzmi to trochę inaczej i się ry-
muje. Poświęconych gałązek nie wolno wyrzucać, 
przechowuje się je do następnego roku, a potem się 
spala.
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W Wielki Czwartek, u nas nazywany Czystym 
Czwartkiem, wszyscy sprzątają domy i przygotowują 
je do świat. W Wielki Piątek każdy powinien pójść do 
cerkwi, żeby pomodlić się przed całunem. W cerkwi 
jest to specjalna oszklona ikona Jezusa w grobie, nazy-
wana płaszczanicą. Ludzie oddają cześć Jezusowi po-
przez ucałowanie tej ikony. Wśród wierzących panuje 
przekonanie, że w nocy z piątku na sobotę całun nie 
może pozostać bez modlitwy, dlatego przez całą noc 
trwa adoracja.

Liturgia Paschalna zaczyna się o północy i trwa całą 
noc z soboty na niedzielę; aż do rana. W sobotę ludzie 
przynoszą do świątyni koszyki z pokarmami. W takim 
koszyku koniecznie musi się znaleźć tak zwana paska, 
czyli babka wielkanocna – symbol Zmartwychwstania 
Jezusa, masło, sól, szynka, kiełbasa, chrzan, ser zapie-
czony i pisanki. Na Ukrainie jest bardzo bogata trady-
cja malowania pisanek. W każdym domu przygotowuje 
się pisanki na swój własny rodzinny sposób. Są tysiące 
metod i technik ozdabiania jajek wielkanocnych. Tra-
dycja ta jest bardzo ważna, powiązana z naszą historią 
i kulturą. W Kijowie przed Soborem Świętej Sofii jest 
nawet muzeum pisanek. Malowanie jajek na Ukrainie 
jest prawdziwą sztuka. 

Koszyki są przykrywane ręcznie haftowanymi lub 
wyszywanymi krzyżykiem ręcznikami. Każda gospo-
dyni stara się przyozdobić swój koszyk jak najpiękniej. 
Zazwyczaj dzieci też mają swoje małe koszyczki z cze-
koladowymi jajkami.

Bardzo ważnym elementem Świąt jest śniadanie 
wielkanocne, które rozpoczyna się modlitwą. Potem 
są spożywane pokarmy poświęcone dzień wcześniej.

Podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie mamy tra-
dycje związane z  Lanym Poniedziałkiem. W tym dniu 
młodzież i dzieci bawią się wodą, każdy stara się wylać 
jej jak najwięcej na kolegę czy koleżankę. Niedziela po 
Wielkanocy nazywa się Przewodnią. Wszyscy wte-
dy idą na cmentarz, żeby pomodlić się za zmarłych.  
W niektórych regionach Ukrainy (np. w górach, skąd 
pochodzą moi dziadkowie) na groby przynosi się po-
karmy oraz obdarowuje się  prezentami rodzinę i bli-
skich.

Wielkanoc w języku Ukraińskim brzmi „Wely-
kdeń”, co można przetłumaczyć jako „Wielki Dzień”.  
W okresie wielkanocnym wszyscy na powitanie mó-
wią: „Chrystus Zmartwychwstał” i odpowiadają: 
„Prawdziwie Zmartwychwstał”. Jest to bardzo po-
wszechne i używane zamiast „Dzień dobry” powitanie. 
Jako życzenia w pierwszy dzień świąt często można 
usłyszeć różne rymowanki. Jedną pamiętam: „Pysznej 
Paski, kiełbaski i święconego jajka!”

Ukraina ma bogate tradycje i zwyczaje. Staramy się 
nie zapominać o nich i przekazywać je następnym po-
koleniom. Dlatego tez zachowało się tyle zwyczajów, 
że nie starczy całej gazetki, żeby je opisać.

Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na 
zadane pytanie i możliwie precyzyjnie opisać nastrój 
świętowania Wielkanocy na Ukrainie. 

Życzę Wszystkim wesołych Świąt. Chrystus Zmartwychwstał! 
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Dla mnie osobiście to czas radości, optymizmu, 
nadziei. Jest to również okres przemiany zimowo-
-wiosennej, co powoduje u mnie większy prze-
pływ energii i pogody ducha, dni stają się dłuższe, 
a wszystko to powoduje, że na zbliżające się święta 
oczekuję z dużą niecierpliwością. 

Do przeżywania radości Zmartwychwsta-
nia przygotowuję się już od Niedzieli Palmowej.  
Co roku z rodziną idziemy na procesję z palma-
mi - górale mają zwyczaj samodzielnego robienia 
pięknych długich palm, głównie z zielonego mirtu  
i bukszpanu ozdobionych kolorowymi wstążeczka-
mi. 

Opis Męki i Śmierci Chrystusa wprowadza mnie 
bezpośrednio w przeżywanie Wielkiego Tygodnia. 
W Wielki Czwartek zawsze pamiętam o kapłanach, 
którzy mnie formują duchowo i wracam pamięcią 
do swojej Pierwszej Komunii Świętej. Wielki Piątek 
zaś  to dzień refleksji, zadumy i wyciszenia, ale naszą 
rodzinną tradycją jest udział w adoracji Grobu Pań-
skiego i Drodze Krzyżowej w późnych godzinach 
nocnych, po których zawsze kupujemy w miejscowej 
piekarni gorący jeszcze chlebek do święcenia. 

Sobotni poranek jest dla mnie i mojego bra-
ta czasem na przygotowanie pisanek kolorowych  
i radosnych - tak jak nadchodzące święta. Mama  
w tym czasie czuwa, żeby zapełnić koszyk potrawa-
mi – święconką. Są wędliny, jajka, chleb, sól, babki 
wielkanocne i marmurki. Koszyczek jest uwieńczo-
ny naszymi przepięknymi;) pisankami i barankiem  

z masła, który robi tata. Wszyscy razem udajemy się 
do kościoła na święcenie pokarmów, a wieczorem 
bierzemy udział w Wigilii Paschalnej. Zawsze zabie-
ram ze sobą świecę, która przypomina mi o moim 
chrzcie świętym i odnawiam przyrzeczenia chrzciel-
ne. Liturgia ta nastraja mnie bezpośrednio na rado-
sne przeżycie Zmartwychwstania Pańskiego. 

W mojej parafii w uroczysty śpiew rezurekcyj-
nych pieśni uwieńcza zespół góralski. Ich nastrój po-
zwala mi głębiej przeżyć prawdę o Zmartwychwsta-
niu Chrystusa. Do śniadania wielkanocnego staramy 
się zasiadać całą rodziną, składając sobie życzenia 
i dzieląc się święconką. Bardzo lubię ten wspólny 
posiłek, a jajka pod różnymi postaciami smakują 
wybornie. Żeby nie złapać za dużo świątecznych ka-
lorii, obowiązkowy jest niedzielny spacer i rodzinne 
kręgle. 

Poniedziałkowy poranek niezmiennie jest niebez-
pieczny, ponieważ mój tata i brat (skrupulatnie do 
niego przygotowani) zawsze zaskoczą mnie zimną 
wodą, kiedy jeszcze smacznie śpię. Mama, również 
mokra, wesoło chichocze, kiedy wręcza chłopcom 
szmaty. 

Trudno się wraca do szkoły po świątecznym  
i błogim lenistwie oraz wielkanocnych smakołykach. 
Bardzo cenię sobie ten czas spędzony z rodziną,  
w poczuciu ciepła, miłości i radości. 

„Zmartwychwstał Pan – Alleluja”, niech ta radość 
będzie udziałem każdego z Was, tak, jak co roku jest 
udziałem moim.

MOJA RADOSNA WIELKANOC
Julia Świątek
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Opowiadanie zdobyło I miejsce w Wojewódzkim konkursie literackim: 
„Kraków – Stare Miasto, wieści z podwórek, ulic i zaułków”

To zaszczyt studiować  
na Akademii Krakowskiej

Zdarzyło się to w ponury, listopadowy dzień. Zosia tego roku rozpoczęła studia na sławnym Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Oczywiście była niezwykle podekscytowana, gdy zobaczyła swoje nazwisko na liście przyję-
tych. Królewski uniwersytet! To przecież zaszczyt! Młoda studentka wyobrażała sobie, że studia będą nie-
samowitą przygodą, że poczuje się niemal, jakby uczęszczała do szkoły magii. Jej zapał jednak dość szybko 
opadł. Okazało się, że musi chodzić na wykłady, które nie zawsze były ciekawe, że musi się uczyć, że egzaminy 
nie mają nic wspólnego z magią. Nawet wykładowcy okazali się zwykłymi, często znudzonymi profesorami. 
Słowem: Zosia była bardzo rozczarowana i już nie myślała o swojej uczelni jak o królewskim uniwersytecie.

Tego dnia jechała tramwajem na kolejne wykłady. Najchętniej wróciłaby do domu, ale nawet ona doszła już 
do wniosku, że nie może aż tyle opuszczać. By choć trochę umilić sobie czas, SMS-owała ze swoją najlepszą 
przyjaciółką.

„Nie załamuj się!” – pisała dziewczyna, już po raz nie wiadomo który próbując przekonać przyjaciółkę, że 
studia nie są takie złe.

„Łatwo ci mówić” – Zosia uparcie była pesymistką.
„Ej, ja przecież też studiuję, a wcale tyle nie narzekam!”
„Ty chodzisz na Rolniczy”
Siedząca przy oknie Zosia przewróciła oczami i dokończyła wiadomość:
„Ty wiedziałaś, że to zwykły uniwersytet, więc cię nie zawiódł. Ja sądziłam, że chodząc na UJ poczuję się 

jak księżniczka!”
„To już twój problem! Nikt ci nie mówił, że to Hogwart ;)”
„ Ale wszyscy mówili, że to prestiż chodzić na taką uczelnię -.-”
„ I mieli rację!”
„No właśnie nie!”
Westchnęła i wyjrzała na zewnątrz. Tramwaj zaraz się zatrzyma, trzeba kończyć.
„Już dojeżdżam. Będę spadać. Narka :*”
„Dasz radę! Cześć kochana :*”
Dziewczyna szczerze wątpiła w zapewnienia przyjaciółki, ale nie chciała jej tego mówić. Wrzuciła telefon 

do torebki i wysiadła z tramwaju. Po paru chwilach stała już przed budynkiem Collegium Maius, najstarszym 
gmachem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rzuciła mu obrażone spojrzenie, jakby to on był winien wszystkiemu.

- Co jest w tobie takiego wyjątkowego? – spytała szeptem.
Budynek oczywiście nie odpowiedział. Dziewczyna prychnęła z pogardą.
- No właśnie. Nic.
Chciała wejść, lecz w tej chwili zdarzyło się coś dziwnego. Świat zawirował wokół niej, a ona upadła na 

kolana. Zacisnęła powieki przerażona, ale niemal natychmiast wszystko ustało. Ostrożnie otwarła oczy. 
Z pozoru nic się nie zmieniło. Przed sobą widziała budynek uniwersytetu, jednak jakiś inny… świeższy. 

Usłyszała stukot kopyt i odwróciła się. Ulicą przejechał drewniany wóz. Za wozem pobiegła gromadka roze-
śmianych dzieci brudnych, jakby cały dzień spędziły na tarzaniu się w ziemi. Dziewczyna dopiero teraz zaczęła 
dostrzegać niewiarygodne zmiany, jakie zaszły w jej otoczeniu. Budynki wyglądały na nowsze, a niektórych w 
ogóle nie było. Ludzie też byli inni. Gdy podchodziła do Uniwersytetu, otaczali ją studenci tacy jak ona, naj-
częściej zapatrzeni w ekrany telefonów. Teraz widziała postacie ubrane podobnie jak w filmach historycznych, 
które oglądała jeszcze w liceum. 

NADIA SZOT
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Przerażona Zosia na powrót przeniosła wzrok na swoją uczelnię. Wyminęło ją kilku chłopców również dzi-
wacznie ubranych. Wszyscy mieli na sobie obcisłe spodnie, koszule i czarne kaftany. Obejrzeli się na dziew-
czynę i zaczęli się śmiać między sobą. Niewątpliwie to właśnie ona była powodem ich wesołości, a raczej jej 
wygląd, który mocno wyróżniał się z tłumu. Westchnęła ciężko, patrząc na drzwi budynku. Ku jej zdumieniu, 
odpowiedziało jej podobne westchnienie. Zerknęła w bok. Tuż przy niej przystanęła młoda dziewczyna. Oczy-
wiście ubrana była jak inni ludzie w tym dziwnym Krakowie, do którego trafiła Zosia, jednak jej strój był wy-
raźnie bogatszy. Ona również wpatrywała się w budynek z nieskrywaną tęsknotą.

- Cudowna, prawda? – powiedziała cicho, najwyraźniej zwracając się do Zosi.
- Eee… Co konkretnie? – zapytała zakłopotana.
Zaraz spojrzały na nią wielkie, błękitne oczy.
- Jak to: co? Nasza Akademia Krakowska, oczywiście! – roześmiała się, ale zaraz na jej twarzy zagościł 

smutek. – Tak bardzo chciałabym do niej uczęszczać…
- Nie przyjmą cię? – zaciekawiła się Zosia.
- Przecież jestem dziewczyną – jęknęła tamta.
- I co z tego?
Teraz na twarzy Zosi malowało się niebotyczne zdumienie. Podobne pojawiło się na twarzy tej dziwnej 

dziewczyny.
- Przecież dziewcząt nie przyjmują na nauki – powiedziała.
Zmierzyła Zosię uważnym spojrzeniem i odsunęła się lekko.
- Ale ty chyba nie jesteś z Krakowa. Bardzo dziwnie wyglądasz – stwierdziła. – Czemu nosisz spodnie? 

Wyglądasz… jak chłopak!
- Tak – mruknęła Zosia, zastanawiając się, jak ma wytłumaczyć swój strój. – Tam skąd pochodzę ubieramy 

się właśnie w ten sposób, a dziewczynom wolno studiować. Ja sama studiuję  – dodała po chwili.
- Och, ale ci zazdroszczę… Oddałabym wszystko, by tylko móc uczyć się jak chłopcy.
Jej mina świadczyła o tym, że mówi całkowicie poważnie. Zosia nie mogła w to uwierzyć. Przecież sama 

traktowała studia  jak jakąś karę.
Dziewczyna nagle jakby sobie o czymś przypomniała. Uśmiechnęła się do Zosi.
- Wybacz, zapomniałam się przedstawić. Jestem Nawojka.
- Zofia – odpowiedziała dziewczyna, odwzajemniając uśmiech, ale w duchu zdziwiła się słysząc tak nieco-

dzienne imię.
- Śliczne imię – zachwyciła się dziewczyna, lecz nagle westchnęła ciężko. – Muszę już iść… Pani Danusia 

wysłała mnie po sprawunki, a ja ciągle tu. 
Zrobiła już kilka kroków, ale zaraz zatrzymała się i spojrzała znów na Zosię.
- Jeśli mogę zapytać, gdzie się zatrzymałaś? – spytała.
- Szczerze mówiąc, jeszcze nigdzie – odpowiedziała, teraz uświadamiając sobie, że faktycznie nie ma dokąd 

iść.
Twarzyczka Nawojki rozjaśniła się.
- To chodź ze mną! Pani Danusia na pewno cię przyjmie!
Nie czekając na reakcję Zosi, pociągnęła ją za sobą. Dziewczynie pozostało tylko pójść za nową koleżanką. 

To i tak było rozsądniejsze niż ciągłe stanie przed Uniwersytetem.
Pani Danusia okazała się bardzo żywiołową i rozgadaną starszą panią. Mimo niecodziennego wyglądu Zo-

fii, zgodziła się przyjąć ją na jedną noc, więc wieczorem dziewczyna mogła zjeść porządną kolację razem z 
Nawojką. Gdy później zostały same w ich własnej izdebce, postanowiły wykorzystać ten czas na rozmowę. 
Zosia bardzo chciała dowiedzieć się czegoś o nowej koleżance, a i Nawojka była bardzo ciekawa, skąd dziew-
czyna pochodzi i gdzie też wolno studiować panienkom. Zosia, sama nie mogąc uwierzyć we własną historię, 
z wahaniem opowiedziała Nawojce, co ją spotkało. Upewniwszy się, że dziewczyna jej nie oszukuje, Nawojka 
zachwyciła się opowieścią.

Nadeszła kolej i na jej zwierzenie. Zosia dowiedziała się, że Nawojka nie pochodzi z Krakowa. Była córką 
burmistrza w Dobrzyniu nad Wisłą. Od zawsze pragnęła zgłębiać wiedzę i studiować tak jak chłopcy. Jej ojciec 
jednak miał inne plany. Chciał ją po prostu wydać za mąż. Nawojce nie było to w smak, więc w dniu ślubu ucie-
kła z domu. Co prawda dotarła w końcu do upragnionego Krakowa, ale nic to nie dało. Akademia Krakowska 
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uparcie odmawiała jej przyjęcia. Tak oto Nawojka utknęła w sytuacji bez wyjścia.
- A nie możesz się jakoś wykazać? Przejść jakiegoś testu czy coś? – spytała Zosia po wysłuchaniu tej 

historii.
Nawojka tylko smutno pokręciła głową, a Zosia zaczęła intensywnie myśleć. Mimo wszystko chciała pomóc 

koleżance. Tylko jak oszukać niewzruszone władze uniwersytetu?
- Gdybym urodziła się chłopcem, wszystko byłoby łatwiejsze – westchnęła Nawojka – Albo gdybym przy-

szła na świat w twoich czasach… Chętnie uczyłabym się tak jak ty, nawet kosztem noszenia takich dziwnych, 
męskich strojów – dodała, patrząc na dżinsy Zosi i marszcząc nosek.

Nagle dziewczynie oczy rozbłysły. Spojrzała radośnie na niedoszłą studentkę.
- Jesteś genialna! – krzyknęła. – To świetny pomysł! Ryzykowny, ale warto spróbować!
- Ale… jaki pomysł? – spytała Nawojka niepewnie, nie rozumiejąc nic z nagłej euforii koleżanki.
- Przebierzesz się i będziesz udawać chłopaka – wyjaśniła Zosia. – Musisz tylko pilnować, by nikt nie zoba-

czył cię bez przebrania i zachowywać się jak chłopak.
Teraz i Nawojce oczy zapłonęły nową nadzieją.
- Myślisz, że to się uda? – spytała, nie mogąc ukryć podniecenia.
- Nie wiem! – Zosia zaśmiała się. – Ale chyba zależy ci na tym tak bardzo, że jesteś gotowa na ryzyko.
- Oczywiście – Nawojka gorliwie pokiwała głową.
- A zatem jutro z samego rana bierzemy się do pracy! – zakrzyknęła Zosia radośnie.
Jak postanowiły, tak też zrobiły. Najtrudniejszą sprawą okazało się zdobycie ubrań chłopięcych. Na szczę-

ście pani Danusi spodobał się pomysł dziewczyn, bo znała pragnienie Nawojki, którą szczerze lubiła i podzi-
wiała za wiedzę i zdolności. Tak więc już w południe przyniosła im zdobyty skądś ubiór prawdziwego żaka. 
Gdy Nawojka się przebrała, wyglądała po prostu jak wyjątkowo śliczny chłopak. Jedynym, co zdradzało jej 
tożsamość, był złoty warkoczyk. Należało go ściąć. 

- Jesteś pewna? – spytała Zosia, stojąc za Nawojką z nożycami w dłoni.
Dziewczynka pewnie skinęła głową.
- Ścinaj – rozkazała.
Zosia westchnęła i posłusznie zabrała się za strzyżenie.  Na widok swojego odbicia Nawojka aż klasnęła  

w ręce.
- Wygląda idealnie! – zawołała zachwycona. – Może naprawdę nikt się nie zorientuje?
- Jeśli tylko nie zobaczy cię bez przebrania – podkreśliła jeszcze raz Zosia. – Próbuj też zachowywać się 

jak chłopak.
Nawojka skinęła głową, wciąż przyglądając się sobie. Pani Danusia otarła łzę.
- Moje drogie dziecko, uważaj tam na siebie.
Uściskała dziewczynę.
- Nie możesz pozwolić, by cię rozpoznali. Trafiłabyś na stos!
Zosia drgnęła. To była nowa informacja. Spojrzała na Nawojkę z przerażeniem.
- Jak to? Dlaczego nic nie powiedziałaś?! Dziewczyno, chcesz zginąć?! – krzyknęła.
Nawojka spuściła głowę.
- Przecież mnie nie rozpoznają – szepnęła niepewnie.
- A jeśli jednak? Odpuść sobie lepiej tę Akademię. Tylko się tam wymęczysz bezsensowną nauką, a jeszcze 

w dodatku możesz zginąć! 
Po tych słowach oczy Nawojki rozbłysły determinacją i wręcz gniewem.
- Nauka wcale nie jest bez sensu! – krzyknęła. – Dla mnie jest najważniejsza na świecie! To, że w twoich 

czasach każdy może iść na nauki, nie upoważnia cię do lekceważenia naszej Akademii! To zaszczyt uczęszczać 
tam na wykłady!

Zosia zaniemówiła. Ta drobna istotka właśnie ugodziła w całe zniechęcenie, jakie tkwiło w Zosi i wzbudziła 
silne poczucie winy. Teraz to ona musiała spuścić głowę.

- Wybacz – szepnęła. – Pewnie masz rację. Cóż, jeśli tak bardzo ci na tym zależy, nie mogę cię powstrzy-
mywać.

Nawojka przestała się złościć i zaraz uściskała przyjaciółkę. Później należało już tylko spakować potrzebne 
rzeczy. Po kolejnych łzawych pożegnaniach z panią Danusią, z domu wyszła już nie Nawojka, ale młody Jakub, 
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ILUSTRACJA:  JULIA NIEZGODA

OJCIEC ŁUKASZ WIŚNIEWSKI

RACHUNEK SUMIENIA

GRZECH. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy (1 J 
1,8).

1. Czy zasmuca cię twój grzech? Widzisz jego niszczące konsekwencje? Nie wpadasz przypadkiem w pu-
łapkę kłamstwa, które twierdzi, że mówienie o grzechu wypadło już dziś z kanonu chrześcijańskiej politycz-
nej poprawności? Uświadamiasz sobie, że każdy twój grzech niesie dramatyczne konsekwencje: rozrywa 
więź między tobą i Bogiem, niszczy waszą przyjaźń, osłabia siłę twojej miłości?

MALKONTENCTWO. Lecz lud zaczął szemrać przeciw Panu narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał 
Pan, zapłonął gniewem (Lb 11,1).

1. Jesteś marudą? Widzisz wszystko w czarnych kolorach? Męczysz siebie i innych swoim pesymizmem? 
Nieustannie sączysz żółć niezadowolenia? Skąd się wzięła ta postawa? Pytaj się o jej źródło. Być może jest 
ona sygnałem, że jakiś głębszy problem trawi twoją duszę.

II

I
POKORA. Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili (1 P 5,6).

1. Uznajesz się za równorzędnego partnera Boga? Chciałbyś z Nim dyskutować i podawać w wątpliwość 
ustanowiony przez Niego porządek? Denerwują cię Jego wymagania? Patrzysz na Boga w kategoriach 
przykazań, którymi cię obarczył, czy obietnic, które w tobie złożył? Jesteś w stanie przyznać, że jest ci On 
potrzebny w twoim życiu?

2. Dostrzegasz talenty innych ludzi? Potrafisz się ucieszyć, jeśli ktoś posiada zdolności, których ty nie 
masz? Może cię to denerwuje, jeśli ktoś jest lepszy od ciebie?

3. Dostrzegasz swoją wyjątkowość? Jakie masz talenty? Nazwałeś je kiedyś, wymieniłeś przed sobą sa-
mym? Traktujesz je jako nagrodę dla siebie czy jako możliwość dania innym czegoś dobrego? Jak reagujesz 
na pochwały? Jak reagujesz na upomnienia? Mówienie o samym sobie sprawia ci dużą przyjemność? Może 
jesteś chwalipiętą?

MAŁODUSZNOŚĆ. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą 
nad dziełami rąk Twoich, złożyłeś wszystko pod jego stopy (Ps 8,5–7).

1. Jakie cele przed sobą stawiasz? Dążysz do rzeczy coraz większych czy wystarcza ci to, co przeciętne?
2. Czy nie uchylasz się przed pracą? Zdajesz sobie sprawę, że szlachetność może narodzić się tylko  

w pocie czoła? Pamiętasz, że wielkość życia nie zależy od tego, co robisz, ale ile serca w to wkładasz? Zo-
bacz, że najbardziej prozaiczna praca może być miejscem, gdzie wykuwa się twoja szlachetność.

PIENIĄDZE. Do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie (Ps 62,11b).

1. Dołączyłeś do szalonego galopu posiadania, a może sytuujesz się na przeciwnej skrajności i pogardzasz 
samymi pieniędzmi i tymi, którzy posiadają więcej od ciebie? Nie bój się, Bóg nie chce, byś był biedny, ale 
zależy Mu na tym, byś nigdy nie umieścił dóbr materialnych pomiędzy celami, do których dążysz. Pieniądze 
to tylko i aż narzędzie i środek do dobrego i prawego życia.

2. Zdarza ci się wartościować ludzi przez pryzmat zasobności ich portfela, niezależnie od tego czy jest to 
osąd pozytywny, czy negatywny?

3. Jesteś wdzięczny za dobra, które sam posiadasz?
4. Czy nie zamykasz oczu, by nie widzieć biedy, która jest obok ciebie? Czujesz się wezwany, by przyjść z 

pomocą tym, którzy mają mniej od ciebie?

BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU, 
ALBOWIEM DO NICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, 
ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI

TEN RACHUNEK SUMIENIA 
JEST TAK MOBILNY, 

ŻE MOŻESZ GO WYRWAĆ 
I ZABRAĆ ZE SOBĄ.



SŁABOŚĆ. Dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie 
unosił pychą (…). Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor 12,7.9).

1. Dopuszczasz do siebie myśl, że możesz być słaby, że nie musisz zdobyć wszystkich zaszczytów, wygrać 
wszystkich konkursów, zawsze finiszować przed innymi? Jak przyjąłeś swoje ostatnie potknięcie? Pogar-
dzałeś sobą? Bóg nie po to stworzył cię człowiekiem, byś sam zrobił z siebie maszynę z gwarancją stupro-
centowej skuteczności.

BŁOGOSŁAWIENI CISI, 
ALBOWIEM ONI NA WŁASNOŚĆ POSIĄDĄ ZIEMIĘ

CISZA. W ciszy i ufności leży wasza siła (Iz 30,15).

1. Doświadczasz twórczej mocy ciszy? A może cisza cię niepokoi? W epoce, gdy ważymy i mierzymy 
każdy gram czasu, nie wydaje ci się ona nieróbstwem? Uciekasz od niej czy jej szukasz? Zdarza ci się za nią 
tęsknić?

2. Popatrz na moment Zwiastowania Maryi. W ciszy, bez widzów, kamer, chwalców i krytyków dokonało 
się jedno z największych wydarzeń świata. Kiedy ostatni raz milczałeś przed Bogiem?

MODLITWA. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twe-
go, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,6).

1. Liczyłeś kiedyś, ile czasu w ciągu dnia/tygodnia poświęcasz na modlitwę osobistą? To dobry sposób, 
byś zobaczył, ile miejsca w twoim życiu zajmuje najważniejsza Osoba.

BIBLIA. (…) „Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci poda-
łem”. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód (Ez 3,3).

1. Dostojna i zakurzona książka na półce czy Słowo, które daje ci codzienny pokarm? Kiedy ostatnio się-
gnąłeś po Biblię? Narzekasz, że modlitwa jest tylko twoim monologiem? Dlaczego nie sięgniesz po słowo, 
które Bóg do ciebie ciągle wypowiada? Daj się przekonać, że Biblia może być twoim pokarmem codziennym.

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? (Mt 
19,16).

1. Zastanawiasz się, jaka jest wola Boża względem ciebie? Może się jej boisz? Traktujesz ją jak wyrok czy 
zaproszenie w stronę większego szczęścia?

2. Czy wciąż pytasz się Boga, niezależnie od wieku i dotychczasowych wyborów, jakie zadania jeszcze 
tobie wyznaczył, do czego dziś cię wzywa? Jego wezwanie, odkrycie Jego woli, powołania, jest zawsze rów-
noznaczne z drogą, na której będziesz mógł wykrzesać z siebie największe pokłady miłości.

3. Może jednak nie chcesz, by ktokolwiek ci doradzał, podpowiadał, wtrącał się w twoje życie, z Bogiem 
na czele? Chcesz być jedynym reżyserem, scenarzystą i aktorem swojego życia?

4. Jak reagujesz na rady innych? Z wdzięcznością, strachem, ironią, pobłażliwością?

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ŁAKNĄ I PRAGNĄ 
SPRAWIEDLIWOŚCI, ALBOWIEM ONI BĘDĄ NASYCENI

KAPRYS. Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę. (…) Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, 
spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: „Proś mię o co chcesz, a dam ci” 
(…) „Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela” (Mk 6,21–22.25).

1. Czy dobrze rozróżniasz, co jest szczerym i dobrym pragnieniem, a co tylko chwilowym kaprysem? Ile sił 
wkładasz, by podążać za kaprysami? Czy nie domagasz się, by inni płacili zbyt wysoką cenę za zaspokajanie 
twoich kaprysów, znoszenie twych chwilowych humorów?

2. Dajesz dojść do głosu największym pragnieniom? Jakie to są pragnienia?

NADZIEJA. Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej 
nadziei, która w was jest (1 P 3,15).

IV
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1. Słowa świętego Piotra, mówiące, że nosisz w sobie nadzieję, są dla ciebie tylko pobożnym życzeniem czy 
rzeczywistością, którą żyjesz na co dzień? Odnajdujesz w sobie nadzieję? Nadzieję na co? Jaki jest jej motyw, 
jak ją uzasadnisz? Jak ją utwierdzasz?

2. Czy twoja chrześcijańska cnota nadziei pozwala ci zaufać ludziom? Wierzysz w ich dobre intencje czy 
też we wszystkim doszukujesz się podwójnego dna i ukrytych sensów?

3. Czy wierzysz w nawrócenie, a może uległeś atalizmem i twierdzisz, że człowiek nie może być lepszy?

POLITYKA. Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem,  
a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzie-
niu, a przyszliście do Mnie (Mt 25,35–36).

1. Nie pytaj się, czy możesz, lecz pytaj się, co możesz ofiarować społeczności, w której żyjesz: sąsiadom, 
miastu, krajowi. Bóg stworzył człowieka jako istotę społeczną. Każdy więc, na swoją miarę, jest wezwany nie 
tylko do nawracania siebie, ale do przekształcania świata wokół siebie. Myślisz o zaangażowaniu społecz-
nym jak o brudnym świecie polityki? Będzie on czystszy, jeśli ty zachowasz w nim czyste ręce. Czy zrobiłeś 
kiedyś sobie rachunek sumienia z grzechów społecznego zaniedbania?

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI, 
ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ

SPOWIEDŹ. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały 
na nogi! Rachunek sumienia na podstawie Ośmiu Błogosławieństw 43 Przyprowadźcie utuczone cielę i za-
bijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się 
(Łk 11,22–24).

1. Boisz się spowiadać? Wstydzisz się odsłonić swą słabość? To bardzo ludzkie odczucia. Pamiętaj jednak, 
że w sakramencie pokuty nie spotykasz się z potępieniem, ale z przebaczeniem. Prawda o twoim grzechu 
dotyka prawdy o Bożym miłosierdziu. Sakrament pokuty nie jest sakramentem autoupokorzenia, lecz przy-
wrócenia ci godności, którą w sobie nosisz: Bóg cię ukochał. Jesteś Jego synem.

ZGORSZENIE. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we 
Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza (Mt 18,6).

1. Czy zdajesz sobie sprawę, że twój grzech nigdy nie dotyczy tylko ciebie samego, nigdy nie jest wyizolo-
wany? Pomyśl o jego konsekwencjach społecznych. Czy uświadamiasz sobie, że swoją postawą wzmacniasz 
lub osłabiasz serca innych? Nie znasz walki, która być może w nich się toczy. Być może przyczyniasz się do 
ich zbawienia albo ich upadku.

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA, 
ALBOWIEM ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ

SEKS. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem (Mt 
19,5).

1. Bóg stworzył również seks i chce, byś posługiwał się nim zgodnie z Jego zamysłem. Czy seks jest dla 
ciebie wyrazem gotowości całkowitego powierzenia się żonie/ mężowi, czy tylko chwilą pustej rozkoszy? 
Jaką treść w sobie niesie? Jest spotkaniem dwóch osób czy tylko spotkaniem dwóch ciał?

CIAŁO. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest? (1 Kor 6,19).

1 . Czy nie przekraczasz bariery wstydu? Nie zapomnij, że Bóg dał nam wstyd jako naszą ochronę.

TERAŹNIEJSZOŚĆ. Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. (…) Wybierajcie więc 
życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo (Pwt 30,15.19).

1. Czy twoje serce nie jest rozdarte między przeszłością a przyszłością, zapominając, że Bóg dziś zsyła na 
ciebie swoje błogosławieństwo? Żyjesz w nostalgicznych wspomnieniach o przeszłości, a może w wybuja-
łych marzeniach o przyszłości? Czy te dwie skrajności nie stały się dla ciebie więzieniem lub ucieczką przed 
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dniem dzisiejszym? Pamiętaj, że Bóg dziś obdarza cię swoim błogosławieństwem.

WDZIĘCZNOŚĆ. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś 
nie otrzymał? (1 Kor 4,7).

1. Czy robiąc rachunek sumienia tylko oskarżasz si`ę przed Bogiem, czy również Mu dziękujesz? Prawda  
o tobie będzie pełna, jeśli zobaczysz swoje winy razem z dobrem, które powstało przez twoje ręce.

2. Za co i kiedy ostatnio Bogu podziękowałeś? Dostrzegasz Bożą opiekę nad tobą? Ile w tobie jest postawy 
roszczenia: „przecież mi się należy”, a ile postawy wdzięczności: „wszystko jest Jego łaską”.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ, 
ALBOWIEM ONI BĘDĄ NAZWANI SYNAMI BOŻYMI

MOWA. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od po-
trzeby, by wyświadczała dobro słuchającym (Ef 4,29).

1. Czujesz wagę słów? Widzisz, że słowo może budować i niszczyć, ranić i leczyć? Z pewnością myślisz 
teraz o nadużywaniu języka. Spróbuj jednak również pomyśleć o zaniedbaniach języka. Może liczył ktoś,  
i miał prawo liczyć, na słowa wsparcia, pocieszenia, opowiedzenia się za słuszną sprawą, a ich od ciebie nie 
otrzymał. Milczałeś, gdy trzeba było mówić?

UPOMNIENIE. Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy (Mt 18,15). 

1. Jak reagujesz na zło? Czy w imię tolerancji, świętego spokoju lub niemieszania się w życie innych zaci-
skasz zęby i przybierasz bierną postawę? Zobacz, że upomnienie braterskie to coś więcej niż odwaga oby-
watelska. To troska o zbawienie! Skoro właśnie ty tak jaskrawo dostrzegasz czyjeś błędy, może przez ciebie 
ma przyjść na te osoby Boże błogosławieństwo?

SOLIDARNOŚĆ. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe (Ga 6,2).

1. Jesteś gotowy przyjść z pomocą czy oglądasz się na innych, by zrobili pierwszy krok? Skoro właśnie ty, 
a nie ktoś inny, dostrzegłeś czyjąś potrzebę, może właśnie ty jesteś pierwszym wezwanym, by jej zaradzić? 
To prawda, nie rozwiążesz wszystkich problemów świata, ale możesz odmienić czyjś mały świat.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CIERPIĄ PRZEŚLADOWANIE 
DLA SPRAWIEDLIWOŚCI, ALBOWIEM DO NICH NALEŻY 
KRÓLESTWO NIEBIESKIE

OFIARA. Wtedy począł zaklinać się i przysięgać: „Nie znam tego Człowieka”. I w tej chwili kogut zapiał. 
Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: „Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz”. 
Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał (Mt 26,74–75).

1. Czy ponosisz jakieś trudy życia przy Chrystusie? Nie wydaje ci się ono zbyt łatwe? Czy jesteś gotowy 
stawać w Jego obronie, a może walczysz o Niego tylko wówczas, gdy niewiele wysiłku to od ciebie wymaga? 
Czy twej wierze nie brakuje konsekwencji? 

2. A może poszedłeś na zbyt dalekie kompromisy między wygodnym życiem a wymaganiami Boga?

PRZEBACZENIE. (…) „Ile razy mam przebaczyć, gdy mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem 
razy?” (…) „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,21–22).

1. Ktoś cię skrzywdził? Nosisz głębokie rany? Żywisz urazy? Jeśli dziś przebaczenie jest jeszcze dla ciebie 
za trudne, czy nosisz pragnienie, by móc przebaczyć? Czy modlisz się o siłę do przebaczenia? Zrozum, że 
przebaczenie nie jest zbagatelizowaniem i zapomnieniem czyjejś winy, nie musi nawet domagać się naprawie-
nia relacji. Ono dotyczy ciebie i twego serca. Daje pokój twojemu sercu.
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zamierzający rozpocząć studia na Akademii Krakowskiej.
Zosia patrzyła za wchodzącą do budynku Nawojką. Miała szczerą nadzieję, że ich plan się powiedzie. Jej 

nowej przyjaciółce naprawdę zależało na tym uniwersytecie, skoro była gotowa nawet na tak wielkie ryzyko. 
Pokręciła głową. To miejsce kryło w sobie jednak niezwykły czar, tajemny magnetyzm, któremu trudno było 
się oprzeć. Rozejrzała się, dostrzegając całe rzesze żaków śpieszących na wykłady. Na pewno nikt ich do tego 
nie zmuszał. Oni po prostu znali wartość Uniwersytetu Jagiellońskiego!

W końcu Zosia odsunęła się od wejścia. Czas było wrócić i zastanowić się, co teraz ze sobą zrobi. Jednak, 
zanim odeszła, ostatni raz pogładziła ścianę budynku.

- No popatrz – wymruczała z czułością – jednak jesteś wyjątkowy…
Nagle ziemia usunęła jej się spod nóg, dokładnie tak, jak dzień wcześniej. Zacisnęła powieki, opierając się  

o budynek, by nie upaść. Chwilę później Zosia poczuła klepnięcie w ramię.
- Hej, Zośka, w porządku? Słabo ci?
Dziewczyna w końcu otworzyła oczy. Przed sobą zobaczyła koleżankę, z którą chodziła na wykłady. Spoj-

rzała dookoła. Tak, znowu była w swoich czasach. Uśmiechnęła się do wciąż zaniepokojonej dziewczyny.
- Nie, wszystko jest dobrze – odpowiedziała. – Chciałam tylko przytulić moją kochaną uczelnię.
- Zwariowałaś – orzekła ta druga, kręcąc głową.
- Bardzo możliwe!
Zosia zaśmiała się i chwyciła koleżankę za rękę.
- Chodź, bo się spóźnimy – zawołała, ciągnąc ją do środka.
Pierwszy raz od dawna cieszyła się na wykład. Mało tego, miała zamiar naprawdę na nim uważać. Po-

stanowiła też, że wieczorem sprawdzi, czy nie znajdzie w internecie czegoś na temat Nawojki. Ta odważna 
dziewczyna tyle poświęciła, tak wiele ryzykowała, by móc uczyć się w Szkole Królów. W zasadzie powin-
na być wzorem dla każdego studenta, nieważne, w jakich czasach. Jej historię zaś powinien poznać każdy,  
a już szczególnie każdy znudzony i zniechęcony student. 
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Rano 
Dziewczyna z czerwonymi włosami 

znika za rogiem 
Pospiesznie 
Wieczorem

 Dziewczyna w czerwonym szaliku  
i czerwonej czapce 

zadziera głowę do góry 
Nad nią szara rzeka 

Brudna, ciemna, lepka 
płyną w niej z wolna, 

lecz posłusznie i niestrudzenie 
Czarne, skrzydlate kamienie 
Dla ptaków nie ma zabytków 
Kościołów z czerwonej cegły  

***

Anna Dziedziniewicz
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W ręku miałem karabin,
a w sercu Ojczyznę.
A do niej drogi kręte 

i nieoczywiste.

Czy z Rosją, czy z Niemcami,
sprawa drugorzędna.

Najważniejsza była Polska.
To zawsze rzecz święta.

Nie chciałem nowej Ojczyzny.
Wolałem na ciele mieć blizny

niż duszę poranioną,
kochanej Polski spragnioną.

Nie mogłem stać się Prusakiem,
Rosjaninem, Austriakiem.
Ja sercem, duszą i ciałem
na zawsze będę Polakiem!

Przetrwałem wszystkie powstania,
represje i zesłania

i nigdy się nie poddałem.
Nadzieję zawsze miałem.

Wszyscy o Nią walczyli,
na swój sposób tworzyli.

Przetrwała w naszych umysłach,
a potem nagle rozbłysła,

gdy wolność zwycięska nastała
i na zawsze już została.

Wiersz zdobył I nagrodę w szkolnym 
konkursie „Polskie drogi ku niepod-

ległości”

Wiersz zdobył I nagrodę w szkolnym konkursie „Polskie drogi ku niepodległości”

Żołnierskie Rozmyślania

Lena Morawska



o nauczycielach
Kiedy byłam mała chciałam zostać…
(śmiech) chciałam zostać nauczycielką.
Nie wiecie tego o mnie, że…
mam swoje tajemnice…
W wolnych chwilach…
lubię biegać, pływać, jeździć na rowerze.
Gdybym wygrała w totolotka dużo pieniędzy…
cześć przeznaczyłabym na cele charytatywne, 
a część  - na podróże.
Niezmiernie podziwiam…
moją mamę.
Uprawiam zawód nauczyciela, bo…
dzięki niemu czuję się młoda; Ta praca sprawia mi wiele radości, 
jest bardzo dynamiczna, dużo się w niej dzieje, no i to pasuje do 
mojego charakteru.
W  szkole Sióstr Prezentek pracuję, bo…
dostałam taką szansę od pana Boga i ją wykorzystuje.

Kiedy byłem mały chciałem zostać…
byłem ministrantem i bardzo chciałem zostać… papieżem 
(śmiech na sali)
Nie wiecie tego o mnie, że…
codziennie staram się przejść 15 000 kroków, lubię zwie-
dzać (we własnym tempie) i poznawać nowe miejsca; im 
wycieczka jest bardziej spontaniczna i niezaplanowana, tym 
lepiej.
W wolnych chwilach…
oglądam filmy i seriale, spaceruję i często rozmawiam przez 
telefon, raz nawet zdarzyło mi się napisać książkę.
Gdybym wygrał w totolotka dużo pieniędzy to...
jestem wielkim optymistą, ale może lepiej myśleć o spra-
wach, na które mamy większy wpływ?
Uprawiam zawód nauczyciela, bo…
to kocham.
W  szkole Sióstr Prezentek pracuję, bo…
jest to miejsce otwarte na drugiego człowieka, 
umożliwia rozwój, praca „u prezentek” sprawia mi 
niesamowitą satysfakcję.

PANI GABRIELA GRABOWSKA

PAN PAWEŁ KAJZAR
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ZWYKŁE
INFORMACJE
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OPRACOWAŁA NADIA SZOT

EGZAMIN GIMNAZJALNY

10 KWIETNIA - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
godz. 9.00 – egzamin z  historii i wiedzy o społeczeństwie (60 minut)
godz. 11.00 – egzamin z języka polskiego (90 minut)
11 KWIETNIA - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
godz. 9.00  - egzamin z przedmiotów przyrodniczych (60 minut)
godz. 11.00 – egzamin z matematyki (90 minut)
12 KWIETNIA - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
godz.  9.00 – poziom podstawowy (60 minut)
godz. 11.00 - poziom rozszerzony (60 minut)

POTRZEBNE BĘDĄ: 
• długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem,
• linijka na egzaminie z matematyki. 
NIE WOLNO UŻYWAĆ OŁÓWKA!

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

15 KWIETNIA:
godz. 9.00 - egzamin z języka polskiego (120 minut)
16 KWIETNIA: 
godz. 9.00 - egzamin z matematyki (100 minut)
17 KWIETNIA:
godz. 9.00 - egzamin z języka obcego nowożytnego (90 minut)

POTRZEBNE BĘDĄ: 
• długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem,
• linijka na egzaminie z matematyki. 
NIE WOLNO UŻYWAĆ OŁÓWKA!

VADE-ME-CUM!

WYNIKI ZOSTANĄ OGŁOSZONE 14 CZERWCA 2019 ROKU.

WYNIKI ZOSTANĄ OGŁOSZONE 14 CZERWCA 2019 ROKU.
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MATURA

6 MAJA   
godz. 9.00 – język polski PP (170 minut)
godz. 14.00 – język polski PR (180 minut)
7 MAJA  
godz. 9.00 – matematyka (170 minut)
godz. 14.00 – język łaciński i kultura antyczna
8 MAJA  
godz. 9.00 – język angielski PP (120 minut)
godz. 14.00 – język angielski PR (150 minut)
9 MAJA  
godz. 9.00 – matematyka PR (180 minut)
godz. 14.00 – filozofia
10 MAJA  
godz. 9.00 – biologia
godz. 14.00 – wiedza o społeczeństwie 
13 MAJA  
godz. 9.00 – chemia
godz. 14.00 – informatyka
14 MAJA  
godz. 9.00 – język niemiecki PP
godz. 14.00 – język niemiecki  PR
15 MAJA  
godz. 9.00 – geografia
godz. 14.00 – historia sztuki

16 MAJA  
godz. 9.00 – język rosyjski PP
godz. 14.00 – język rosyjski PR
17 MAJA  
godz. 9.00 – język francuski PP
godz. 14.00 – język francuski PR
20 MAJA  
godz. 9.00 – fizyka i astronomia
godz. 14.00 – historia
21  MAJA  
godz. 9.00 – język hiszpański PP
godz. 14.00 – język hiszpański PR
22 MAJA  
godz. 9.00 - język włoski PP
godz. 14.00 – język włoski PR
23  MAJA  
godz. 9.00 – język mniejszości narodowych PP 
godz. 14.00 – język mniejszości narodowych PR/hi-
storia muzyki/wiedza o tańcu

9 MAJA - 22 MAJA
język polski 
6 MAJA - 25 MAJA
język  obcy nowożytny 

EGZAMINY PISEMNE

\POTRZEBNE BĘDĄ: 
• długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem, 
• linijka i kalkulator prosty na egzaminy z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. 
• kalkulator prosty na egzamin z informatyki. 
NIE WOLNO UŻYWAĆ OŁÓWKA!

CZĘŚĆ USTNA

WYNIKI ZOSTANĄ OGŁOSZONE 4 LIPCA 2019 ROKU.

MATURA
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SPOSÓB 
NA NAUKĘ

CO MA ŁOSOŚ DO MATEMATYKI?

Jako uczniowie dużo czasu poświęcamy nauce. Niestety, często napotykamy pro-
blemy związane z brakiem koncentracji, motywacji, przemęczeniem czy zwy-
kłym brakiem chęci do podjęcia wysiłku związanego ze zdobywaniem wiedzy. Co 
wpływa na to, że niekiedy, mimo dobrych chęci, nasza nauka jest nieefektywna?  

Czy może oddziaływać na to nasza dieta?

PLENUS VENTER NON STUDET LIBENTER
Kiedy głodni zasiadamy do nauki, zamiast skupić się 
na zadaniach, myślimy tylko o tym, co zjemy dziś na 
obiad. Kiedy wreszcie obiad jest zjedzony, dopada 
nas senność, jesteśmy ociężali i zupełnie nie mamy 
siły na naukę. Dlaczego? Kiedy jesteśmy głodni,  
w organizmie brakuje składników pokarmowych, 
przez co mózg nie jest w stanie prawidłowo funk-
cjonować, nieustannie informując nas  o zaistniałych 
brakach.  Po obfitym posiłku krew napływa głównie 
do narządów trawiennych, a w mniejszym stopniu 
do mózgu, przez co nie jest on odpowiednio dotle-
niony. Dlatego też warto po obiedzie odczekać oko-
ło godziny i dopiero zabierać się do pracy.

ŻUCIE GUMY – BRAK KULTURY,  
SZTUCZNE SŁODZIKI I… POMOC W NAUCE
Naukowcy udowodnili, że żucie gumy w czasie 
nauki poprawia koncentrację, łagodzi stres, a tak-
że zwiększa zdolność zapamiętywana aż o 35%. 
Jednocześnie jej miętowy smak pobudza prawie  
w takim stopniu jak kawa. Należy jednak pamiętać,  
że zbyt częste żucie gumy może prowadzić do 
chorób zębów, a zawarte w niej sztuczne słodziki  
i aspartam źle wpływają na nasze zdrowie. Ważnym 
aspektem jest również kulturalne zachowanie. Ob-
raźliwe jest żucie gumy w czasie rozmowy, szczegól-
nie w gronie osób starszych. Dlatego też czekając 
na egzamin, możesz żuć gumę, ale wchodząc do sali, 
koniecznie ją wypluj.

MAGDALENA BIŚTA IL. BARTŁOMIEJ ŚLĘZAK
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DIETA MÓZGU, CZYLI JAK 
UTRZYMAĆ UMYSŁ W DOBREJ FORMIE
Myślenie, nauka i przyswajanie nowych informacji 
są dla mózgu nie lada wyzwaniem. Aby mógł dobrze 
wykonywać tę ciężką pracę, potrzebuje paliwa, które 
dostarczy mu odpowiednie składniki odżywcze. Ja-
kie? Kwas omega-3, który znajdziemy w orzechach, 
olejach roślinnych i rybach, głównie w łososiu. Wita-
miny z grupy B, przede wszystkim B6  i B12,  zawarte  
w produktach pochodzenia zwierzęcego. Magnez, 
którego źródłami są awokado czy kasza gryczana,  
a także cynk w pestkach dyni, potas w owocach czy 
fosfor i kwas linolowy w rybach. Trudne? Nie! Po pro-
stu zamiast chipsów chrup orzechy, słodycze zastąp 
owocami, a w miejsce schabowego przyrządzaj cza-
sem rybę.

PRZYJEMNY ZASTRZYK ENERGII
Okazuje się, że również brązowy smakołyk, który ko-
chają wszystkie dzieci może dobrze wpływać na nasz 
mózg. Mowa rzecz jasna o czekoladzie. Oczywiście, 
nie jest zalecane pochłanianie całej tabliczki na raz, 
ale jedna kostka zjedzona przed trudnym testem może 
okazać się bardzo pomocna.  
Naukowcy przeprowadzili doświadczenie, w którym 
dowiedli, że czekolada zjedzona przed egzaminem 
poprawiła wyniki aż do 20%. Kakao pobudza mózg, 
wzmaga czujność i uwagę, podnosi cukier, wyzwa-
lając dodatkową energię i endorfiny, czyli hormony 
szczęścia.

PIJ WODĘ, BĘDZIESZ… MĄDRY!
Woda jest składnikiem płynu mózgowo-rdzeniowego. 
Sam mózg składa się w ok. 80% z wody. Dlatego też 
jej picie jest tak ważne. Jest ona podstawowym napo-
jem człowieka. Poprawia jakość i szybkość myślenia. 
Nie zastąpią jej soki, kawa, herbata, ani żadne inne 
napoje. Dzienne zapotrzebowanie na wodę dla prze-
ciętnego człowieka wynosi ok. 30 ml/kg masy ciała. 
Powinniśmy w sobie wyrobić nawyk picia wody, się-
gać po nią regularnie przez cały dzień, zanim pojawi 
się uczucie suchości w ustach, pragnienie bowiem jest 
oznaką odwodnienia. Nie lubisz wody? Dodaj do niej 
owoce, a także miętę czy imbir, co poprawi jej smak  
i zachęci do picia. 

BIBLIOGRAFIA:
Techniki uczenia się. Jak efektywnie przyswajać 

wiedzę. Oprac. zbiorowe. Łódź 2016.
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...PRZEDE WSZYSTKIM: SEN!
Spanie odpowiednią ilość godzin da ci energię,  
a twój mózg będzie sprawniej pracował i przyswajał 
informacje. Jako zombie nic nie zdziałasz, a jedynie 
będziesz „umierał” na lekcji. Wiem, spanie tylu go-
dzin jest trudne do osiągnięcia, szczególnie w ciągu 
tygodnia (wiem coś o tym), ale warto spróbować. Je-
śli jednak się nie uda, zostaje kawa i Kopiko.

...Nie przejmować się, co ma być to będzie, hehe!

...Regularnie powtarzać materiał, eliminować stres, 
mieć plan B, jakby coś nie wyszło. 
Wsparcie rodziców też wpływa na sukces :)

...Zacząć powtórki odpowiednio wcześnie, uwierzyć  
w siebie, uczyć się systematycznie, liczyć na łut 
szczęścia 
...Ostatnie tygodnie w szkole przed maturą mijają 
bardzo szybko. Mimo ogromnego nacisku nauczy-
cieli lub rodziców, po prostu cieszcie się z ostatnich 
chwil spędzonych w szkolnej ławie. Oczywiście, nie 
zapomnijcie przy tym o nauce ;) . Szkolny czas jest 
niezwykły, w przyszłości będzie go nam brakować. 
Wykorzystajcie go jak najlepiej!

...ODPOWIEDNIA DIETA?!
Zadbaj o dietę bogatą w lecytynę (soja, orzeszki 
ziemne, kiełki pszenicy),
żelazo (kasze i zielone warzywa),
kwas linolowy (olej kukurydziany)
i potas (banany, pomarańcze, awokado, pomidory).
Pić dużo wody w trakcie nauki.
Stworzyć plan pracy i na bieżąco ustawiać „deadli-

ny”, bo to motywuje. Jak nie masz planu, to uczysz 
się chaotycznie i nie mierzysz swoich postępów.
...Uczyć się od 1. klasy liceum (bo potem się nie wy-
robisz ;))
...szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, jaki może 
być przepis na dobre przygotowanie. Na pewno do-
brze rozplanować czas, prowadzić zdrowy tryb ży-
cia, no, i nie stresować się! hah
...jedyne, co mogłabym polecić, to mieć czas na od-
poczynek i wysypiać się oraz systematycznie pra-
cować.

...NIE PRZEJMOWAĆ SIĘ MATURĄ!
 Wejść na salę śpiewając „co ma być, to będzie, ooo” 
- udowodniono naukowo, że śpiewanie poprawia 
humor. I to nie tylko śpiewającego :)
Druga rada to czekolada, która jest niezawodna  
w poprawianiu złego humoru, także tego wywoła-
nego stresem.

...nie stresować się, bo co ma być, to będzie i może 
się okazać, że nas oświeci i jakimś cudem napiszemy 
dobrze, chociaż byśmy się tego nie spodziewali. Je-
dyne, co możemy zrobić, to powtórki, tyle ile damy 
radę. Na zadania na maturze nie mamy wpływu  
i nie możemy tego zmienić, czy jest więc sens się 
tym przejmować? Czasami, nawet gdy nam pójdzie 
nie najlepiej, to to też jest po coś i nie dzieje się bez 
przyczyny, bo np. dostaniemy się na takie studia,  
a nie inne. Często nie wiemy do końca, co jest dla 
nas odpowiednie. Nie ma się czym martwić, a stres 
można minimalizować systematyczną pracą.

SPOSÓB 
NA MATURĘ

OPRACOWAŁA GABRIELA MIŚKIEWICZ
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CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Prokurator zajmuje się wykrywaniem i ściganiem przestępców i udowadnianiem ich winy. 
Występuje przed sądem jako oskarżyciel publiczny, a w przypadku skazania nadzoruje wykonanie kary.  

Bierze udział w oględzinach miejsca przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

PROKURATOR

ZALETY ZAWODU:
- popularność, 
- satysfakcja z wykrytych przestępstw, 
- możliwość współpracy z ludźmi, 
- niesienie pomocy ofiarom przemocy i przestępstw,
- różnorodność spraw,
- atrakcyjne zarobki,
- prestiż społeczny, 
- niezależność.

WADY ZAWODU:
- duże obciążenie psychiczne, 
- konkurencja w pracy,
- konieczność ciągłej dyspozycyjności,  
- zagrożenie dla siebie i bliskich, 
- stres.

JAK ZOSTAĆ PROKURATOREM?
- ukończenie  pięcioletnich studiów  magisterskich 
na kierunku Prawo,
- ukończenie trzyletniej aplikacji w Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie zakończo-
nej egzaminem,
- uzyskanie mianowania na asesora prokuratury. 
Asesura jest okresem próby dla przyszłego pro-
kuratora. Trwa nie dłużej niż trzy lata. Następnie 
asesor zostaje powołany na prokuratora bądź -  
w przypadku negatywnej oceny - kończy karierę.

CECHY DOBREGO PROKURATORA:
- wytrzymałość psychiczna,
- umiejętności logicznego myślenia,
- umiejętność współpracy z ludźmi (z policją),
- cierpliwość, umiejętność nawiązywania kontak-
tów,
- dobra pamięć,
- umiejętność zachowania obiektywizmu i bezstron-
ności,
- dyskrecja,
- opanowanie, 
- postawa etyczna,
- decyzyjność, 
-samodzielność.

BARBARA KAPERA
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OD STUDENTÓW PO EMERYTÓW...

Niestety jednym z warunków było to, że trzeba mieć 
ukończone 18 lat.  Jednak po krótkiej rozmowie dowie-
działam się, że wyjątki się zdarzają. Wysłałam e-mail  
z informacją, który termin szkoleń wstępnych wybie-
ram. Gdy w wyznaczonym dniu zjawiłam się w Cen-
trum, czułam się bardzo niepewnie. Wszędzie dookoła 
siedzieli ludzie w najprzeróżniejszym wieku. Od stu-
dentów po emerytów. 
Pierwsze spotkanie było czysto informacyjne: „Co to 
jest autyzm?”, „Jak się bawić z takimi dziećmi?” Kiedy 
wróciłam do domu nie mogłam się już doczekać ko-
lejnego szkolenia. Odbyło się ono kilka tygodni póź-
niej. Wtedy to poznałam podopiecznych przedszkola 
i dowiedziałam się,  które dziecko czym lubi się bawić 
i czego potrzebuje. Następnym krokiem miała być już 
pierwsza zabawa terapeutyczna. Jednak cały czas nie 
opuszczało mnie pytanie: „Czy aby na pewno sobie 
poradzę?”. 
Mimo, że sesje oficjalnie rozpoczynały się tydzień 
później, postanowiłam przyjść zobaczyć, jak wyglą-
da zabawa tych dzieci, do czego zachęcano również 
na szkoleniu. Ku mojemu zdziwieniu pani z  grupy, 

do której należę, powiedziała, żebym usiadła na dy-
wanie i być może któreś dziecko zaproponuje mi 
zabawę. I tak też się stało. Dzięki temu, kiedy przy-
szłam na pierwszą sesję, czułam się dużo pewniej,  
bo pierwsze „koty” już miałam za „płotami”.
Teraz z radością czekam na każdą kolejną zabawę te-
rapeutyczną. Coraz rzadziej podczas nich zdarzają się 
momenty, kiedy nie wiadomo, co robić. Dodatkowo,  
co jakiś czas odbywają się szkolenia, dzięki którym le-
piej rozumiem te dzieci.
Myślę, że taki wolontariat, jest świetną sprawą i pole-
cam go każdemu, kto tylko ma chociaż trochę wolnego 
czasu i dobre chęci. 

W ubiegłym roku na jednej z Mszy Świętych w mojej parafii pojawiła się pani z Maltańskiego 
Centrum Pomocy i ogłosiła, że szukają wolontariuszy do zabaw terapeutycznych  

z dziećmi z autyzmem. Pomyślałam: „Czemu nie?” 

WOLONTARIAT? CZEMU NIE?
Katarzyna Totoń

45

fot. MerR



SAMOLOTEM I NA PIECHOTĘ
Aleksandra Pajda

KRAKÓW, CZWARTEK, 21 WRZEŚNIA
Tego dnia powitaliśmy naszych niemieckich gości (14 dziewcząt) na lotnisku w Balicach. Po wielu słowach radości 
z pierwszego spotkania, udaliśmy się do naszych domów, by wspólnie z nowymi koleżankami spędzić ten wieczór 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze, na którą w żadnym stopniu nie wpłynął padający bez przerwy deszcz.

PIĄTEK, 22 WRZEŚNIA
W piątek zaczęliśmy nasz dzień od spotkania w szkole. Nasi goście zostali powitani przez Siostrę Dyrektor,  
a następnie spędziliśmy kilka godzin na zabawach integracyjnych. Uczyliśmy się zwrotów w obu językach,  
a także ćwiczyliśmy trudne sformułowania dotyczące m.in. chrząszcza w trzcinie. Potem poszliśmy na sałatkę do 
Chimery, by następnie pokazać nowym koleżankom Stare Miasto i Wawel. Później próbowaliśmy znaleźć odpo-
wiedzi na różne podchwytliwe pytania dotyczące Krakowa. Deszcz i chłód niestety nie ułatwiały nam zadania…

SOBOTA, 23 WRZEŚNIA
Rano, mimo wciąż padającego deszczu, wybraliśmy się do Ojcowa, by podziwiać tam formy krasowe np. jaski-
nię Łokietka. Zwiedziliśmy także interesujące muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego. Popołudnie mogliśmy 
spędzić w dowolny sposób. Część z nas wybrała się np. do filharmonii, a część  - na kręgle. 

NIEDZIELA, 24 WRZEŚNIA
Cały dzień robiliśmy różne rzeczy, które mogły przypaść do gustu naszym gościom. Były zatem kręgle, wizyty 
w kawiarniach czy zwiedzanie Wieliczki.

PONIEDZIAŁEK, 25 WRZEŚNIA
Pojechaliśmy do Auschwitz. Zwiedzanie wywarło na wszystkich ogromne wrażenie. Odbyło się także spotkanie 
z księdzem Manfredem Deselaers  z którym rozmawialiśmy o przeszłości polsko-niemieckiej oraz mogliśmy po-
dzielić się naszymi przemyśleniami dotyczącymi tego, czego doświadczyliśmy zwiedzając teren obozu. 

CZYLI JAK TWORZY SIĘ  PRZYSZŁOŚĆ WOLNĄ  
OD WZAJEMNEJ NIECHĘCI
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KRAKÓW, CZWARTEK, 21 WRZEŚNIA
Tego dnia powitaliśmy naszych niemieckich gości (14 dziewcząt) na lotnisku w Balicach. Po wielu słowach radości 
z pierwszego spotkania, udaliśmy się do naszych domów, by wspólnie z nowymi koleżankami spędzić ten wieczór 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze, na którą w żadnym stopniu nie wpłynął padający bez przerwy deszcz.

PIĄTEK, 22 WRZEŚNIA
W piątek zaczęliśmy nasz dzień od spotkania w szkole. Nasi goście zostali powitani przez Siostrę Dyrektor,  
a następnie spędziliśmy kilka godzin na zabawach integracyjnych. Uczyliśmy się różnych zwrotów w obu ję-
zykach, a także ćwiczyliśmy trudne sformułowania dotyczące m.in. chrząszcza w trzcinie. Potem poszliśmy na 
sałatkę do Chimery, by następnie pokazać nowym koleżankom Stare Miasto i Wawel. Później próbowaliśmy 
znaleźć odpowiedzi na różne podchwytliwe pytania dotyczące Krakowa. Deszcz i chłód niestety nie ułatwiały 
nam zadania…

SOBOTA, 23 WRZEŚNIA
Rano, mimo wciąż padającego deszczu, wybraliśmy się do Ojcowa, by podziwiać tam formy krasowe np. jaski-
nię Łokietka. Zwiedziliśmy także interesujące muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego. Popołudnie mogliśmy 
spędzić w dowolny sposób. Część z nas wybrała się np. do filharmonii, a część  - na kręgle. 

NIEDZIELA, 24 WRZEŚNIA
Cały dzień robiliśmy różne rzeczy, które mogły przypaść do gustu naszym gościom. Były zatem kręgle, wizyty 
w kawiarniach czy zwiedzanie Wieliczki.

PONIEDZIAŁEK, 25 WRZEŚNIA
Pojechaliśmy do Auschwitz. Zwiedzanie wywarło na wszystkich ogromne wrażenie. Odbyło się także spotkanie 
z księdzem Manfredem Deselaers  z którym rozmawialiśmy o przeszłości polsko-niemieckiej oraz mogliśmy po-
dzielić się naszymi przemyśleniami dotyczącymi tego, czego doświadczyliśmy zwiedzając teren obozu. Z pewno-
ścią wielu z nas jeszcze wieczorem długo rozmawiało o tym, jak ważne jest niezapominanie o przeszłości, a także 
tworzenie wspólnej przyszłości wolnej od wzajemnej  niechęci.

WTOREK, 26 WRZEŚNIA
Po jednej lekcji w szkole wzięliśmy udział w warsztatach artystyczno-folklorystycznych w Domu Kultury Jordan. 
Oglądaliśmy film przyrodniczy, robiliśmy bransoletki w kolorach naszych flag narodowych a także tańczyliśmy 
krakowiaka i poloneza. Wolne popołudnie spędziliśmy wesoło m.in. w parku trampolin czy na zakupach.

ŚRODA, 27 WRZEŚNIA
Wycieczka do ZOO była bardzo przyjemna, ponieważ poprawiająca się od poniedziałku pogoda wreszcie 
pozwoliła pokazać naszym gościom, jak wygląda tzw. złota polska jesień. Potem poszliśmy razem na obiad,  
by ok. godziny 14.30 wrócić do szkoły, gdzie odbyło się uroczyste pożegnanie, w trakcie którego mieliśmy przy-
jemność wsłuchać różnych melodii folklorystycznych w wykonaniu uczestniczek wymiany. Oglądaliśmy także 
prezentację opowiadającą o wspólnym tygodniu, a nasi goście dzielili się swoimi wrażeniami. Braliśmy też udział  
w szkolnej zabawie, która udała się znakomicie.

CZWARTEK, 28 WRZEŚNIA
Ostatnie wspólne przedpołudnie spędziliśmy na spacerach, relaksie i pożegnaniach. Chwile na lotnisku były 

KAISERSLAUTERN
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bardzo smutne. Mimo że spędziliśmy razem zaledwie tydzień, wszyscy byli bardzo wzruszeni. Choć wiedzieli-
śmy, że spotkamy się w czerwcu, łzom i uściskom nie było końca. Wymiana była dla nas wszystkich niezwykłym 
doświadczeniem, które z pewnością zapamiętamy do końca życia. 

SOBOTA, 2 CZERWCA
Tego dnia opuściliśmy Polskę. O godzinie 11.00 wsiedliśmy do samolotu niemieckich linii Lufthansa, już zaczy-
nając czuć klimat naszego celu podróży. Godzinę później byliśmy już we Frankfurcie, a koło 14.00 powitaliśmy 
naszych partnerów z wymiany przed szkołą w Kaiserslautern. W atmosferze radości i ekscytacji po ciepłym 
powitaniu udaliśmy się do domów razem z naszymi niemieckimi rodzinami. Resztę dnia spędziliśmy, poznając 
okolice zamieszkania naszych partnerów.

NIEDZIELA, 3 CZERWCA
W tym dniu w większości udaliśmy się do kościoła św. Marcina w Kaiserslautern, w którym w południe odby-
wała się msza św. po polsku. Niedziela była dniem przeznaczonym na odpoczynek w rodzinach i tak też została 
wykorzystana. Niektórzy wybrali się na festiwal organizowany w Kaiserslautern, niektórzy do parku linowego, 
a inni na piesze wycieczki do otaczających miejscowości lasów.

PONIEDZIAŁEK, 4 CZERWCA
Ten dzień rozpoczęliśmy wcześnie rano od zwiedzenia szkoły naszych partnerów, potem wszyscy razem spotka-
liśmy się na zabawach integracyjnych. Po wspólnie spędzonym czasie poszliśmy na obiad, a pod wieczór wybra-
liśmy się na kręgle. Był to dzień pełen wrażeń, choć dopiero pierwszy spędzony w gronie niemiecko-polskich 
uczniów.

WTOREK, 5 CZERWCA
Trzeciego dnia wybraliśmy się na wycieczkę do Speyer, jednego z większych sąsiadujących miast. W muzeum 
techniki odwiedziliśmy kino IMAX, w którym mieliśmy przyjemność obejrzeć film o życiu nad oceanem. Na-
stępnie zwiedziliśmy wiekową katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, żeby na koniec udać się do 
oceanarium - największej atrakcji Speyer. Wykończeni upałem oraz nadmiarem wrażeń, wróciliśmy pociągiem 
do Kaiserslautern, a następnie udaliśmy się na odpoczynek do domów. 

ŚRODA, 6 CZERWCA
Dzień ten okazał się być jedną wielką pieszą wycieczką. Przez pół dnia maszerowaliśmy przez malowniczy były 
poligon, który znajdował się niedaleko Kaiserslautern. Po niemalże piętnastokilometrowym spacerze mieliśmy 
okazję spróbować typowej potrawy, jaką jest Flammkuchen i odpocząć w restauracyjnym ogrodzie pełnym zba-
wiennego cienia. Po powrocie do domu wszyscy, bez względu na narodowość, byliśmy wykończeni.

CZWARTEK, 7 CZERWCA
W czwartek udaliśmy się pociągiem do Karlsruhe, jednego z większych miast. Zwiedzaliśmy tam ogród zoolo-
giczny, zachwycając się pingwinami, które mogliśmy podziwiać z bardzo bliska. Po przyjemnym spacerze otrzy-
maliśmy czas wolny na zrobienie zakupów w tamtejszej galerii handlowej. Droga powrotna na dworzec minęła na 
porównywaniu swoich sklepowych zdobyczy, pamiątek dla rodziny lub różnego rodzaju słodyczy. Po powrocie 
mieliśmy jeszcze dość dużo czasu wolnego w naszych rodzinach i każdy spożytkował go jak najlepiej.

PIĄTEK, 8 CZERWCA
Dzień ten został przez nas spędzony w szkole. Najpierw na trzech lekcjach, których przebieg mogliśmy oglądać, 
siedząc w ławkach z naszymi niemieckimi przyjaciółmi, a potem na wzruszającym pożegnaniu, na którym niejed-
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Ostatnie miesiące były pod względem spor-
towym dla naszej szkoły niewątpliwie intensyw-
ne. Uczniowie reprezentowali gimnazjum i liceum 
na wielu zawodach. Siatkówka i koszykówka.  
W tych dwóch dyscyplinach męska reprezenta-
cja liceum rywalizowała w mistrzostwach Krako-
wa. Niestety, nasi zawodnicy, pomimo walki do 
ostatnich minut, musieli uznać wyższość rywali 
i z placu gry schodzili przegrani w obu dyscy-
plinach. Cóż taki jest sport, a naszym zawod-
nikom nie pozostaje nic innego jak tylko dosko-
nalić swoje umiejętności i ciężko pracować. Mało 
kto wie, ale duże sukcesy odnosi nasza szkolna 
drużyna badmintona. Rok 2019 rozpoczęli-
śmy zwycięstwem w międzyszkolnym turnieju 
badmintona organizowanym przez naszą szko-
łę. Spośród pięciu drużyn, które występowały  
w turnieju, nasz zespół okazał się najlepszy! Ca-
łej kadrze należą się wielkie gratulacje! Warto 
również wspomnieć o drużynie PKS Królewiec 
Solny, która niedawno rozpoczęła przygotowa-
nia do kolejnej już edycji piłkarskiego turnieju  
o Puchar Ks. Kard. Stanisława Dziwisza. Chłopcy  
z klasy 3b gimnazjum umawiają się na cotygodnio-
we spotkania, na których szlifują swoje piłkarskie 
umiejętności, bo, jak sami mówią, w tym roku - 
tylko zwycięstwo! My możemy jedynie życzyć 
samych sukcesów zarówno drużynie PKS-u, jak  
i wszystkim uczniom reprezentującym naszą 
szkołę w zawodach sportowych.

PREZENTKOWE 
POTYCZKI 
SPORTOWE

Bartłomiej Niedzielski

SPORTOWYCH PRZYGÓD 
CIĄG DALSZY
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OAZA NA SALWATORZE
Ks. Jacek Bernacik

Od lutego 2018 r. w mojej Parafii Najświętszego 
Salwatora odbywają się msze święte młodzieżowe,  
a zaraz po nich - spotkania przy kawie i ciastku.

Od tego właśnie roku, wraz z grupą znajomych  
i księżmi z parafii na czele, postanowiliśmy zrobić 
coś dla młodych. W tej parafii jestem od około 10 lat, 
ale dopiero teraz wiem, ile mogą dać ludzie, którzy 
uczestniczą z tobą w Eucharystii, a po niej możesz 
z nimi porozmawiać o kazaniu, ale też o dylematach 
religijnych i nie tylko. Oprócz cotygodniowych mszy, 
które uzupełniamy naszym śpiewem i czytaniem, co 
miesiąc odbywa się adoracja  Najświętszego Sakra-
mentu, na której możemy przez 30 min. posiedzieć, 
poukładać swoje sprawy i porozmawiać z Jezusem. 

Razem chodzimy na uwielbienia również do innych 
parafii, na koncerty, a nawet w góry, parzyć kawę 
o wschodzie słońca. Kiedy są mistrzostwa świata, 

to robimy strefę kibica, wspólnie oglądamy i prze-
żywamy emocje na meczach. Co jakiś czas ktoś do 
nas przychodzi  - jakiś gość specjalny chcący po-
dzielić się z nami swoją pasją lub przeżyciami np. 
wolontariuszki, które były na misjach w Afryce, Ola, 
która chodzi po górach i to jej największa pasja lub 
pielgrzymi do Santiago de Compostela, odmienieni 
poprzez pielgrzymkę do tego wyjątkowego miejsca. 

Kiedy jest już późno i powinniśmy się zbierać do 
domu, zaczynamy razem śpiewać i grać na głosy, na 
różnych instrumentach. Muzyka to taka rzecz, która 
w dużym stopniu jednoczy naszą wspólnotę. 

Jeżeli chcesz poznać kompletnie nowych ludzi, 
nowe charaktery, dowiedzieć się czegoś ciekawego, 
zaangażować się w mszę lub po prostu skonfronto-
wać swoje zdanie, to zapraszam Cię Bardzo serdecz-
nie; 19:00 - Kościół Najświętszego Salwatora.

Młodość jest super. Takie mamy przekonanie.  
I chcemy zrobić wszystko, by na tę młodość mieć 
dobry pomysł. Wiemy jednocześnie, że dobre po-
mysły są od Pana Boga. Pytamy się więc Pana Boga, 
jak dobrze wykorzystać młodość. Na tym mniej wię-
cej polega Oaza.

Spotykamy się w piątki o 19:30 i gadamy. Roz-
mawiamy o Bogu, Kościele, wierze, dogmatach, 
naszych wątpliwościach i refleksjach. Generalnie 
chcemy przegadać pewne sprawy między sobą  

i z księdzem. Wierzymy, że z tych naszych rozmów 
coś wynika. Nasze spotkania sprawiają, że coraz 
lepiej się znamy i zaczynamy tworzyć wspólnotę. 
W październiku udało się nam wybrać wspólnie na 
koncert zespołu NiemaGOtu, w listopadzie był wie-
czorny wspólny wypad na cmentarz, w przyszłości 
planujemy gdzieś pojechać na parę dni.

Jeśli jesteś ze szkoły średniej i chcesz od swojej 
wiary coś więcej, to przyjdź. Zapraszamy w piątki 
o 19:30. Warto. 

fot. MerR

SALWATORSKA 19-STKA
MerR
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WSPÓLNOTA FRANCISZKAŃSKA
Joanna Bocianowska, Wiktoria Kramarz

SZKOŁA DEBATY
MerR

Należymy do młodzieżowej wspólnoty - Ruchu Światło-Życie, którego założycielem jest Franciszek Blach-
nicki, nazywany Sługą Bożym. Formujemy się od najmłodszych lat, by rozwijać się w wierze, wspólnocie  
i uczyć się głosić Słowo Pana. Oaza jest dla osób, które chcą pogłębić swoją wiarę oraz przebywać w gronie 
osób patrzących podobnie na świat. Osoby w naszej wspólnocie formują się w grupach:

• Grupa dziecięca (4-6 klasa SP);
• Grupa młodszej młodzieży (7, 8 klasa SP);
• Grupa młodzieżowa przed ONŻ 1 (po 8 klasie SP, 3 klasa Gim);
• Grupa młodzieżowa przed ONŻ 2 (dla osób, które są po rekolekcjach ONŻ 1).

Podczas naszych spotkań czytamy Słowo Boże,  rozmawiamy na różne, ciekawe tematy oraz dzielimy się 
swoimi świadectwami. Każdy rok formacyjny kończy się wyjazdem rekolekcyjnym, zapewniają one wiele 
wspaniałych wspomnień oraz pogłębiają więź z naszym Panem ♥!

Może do nas dołączyć każdy! Zapraszamy!

Myślę, że każdy w tej szkole słyszał już o Szkole 
Debaty, której zajęcia odbywają się w piątki po lek-
cjach. Dlaczego? Pewnie sprawia to zapał i pasja 
ludzi, którzy po prostu żyją debatami cały tydzień, 
spotykają się na przerwach, rozmawiają przez tele-
fon, korespondują mailowo. Wszystko po to, żeby  
w kolejny piątek stanąć i wygłosić płomienną mowę, 
która powali drużynę przeciwną i zapewni właśnie 
nam zwycięstwo. 

Debaty przede wszystkim uczą nas współpracy  

w grupie, prawidłowego komponowania przemó-
wień oraz sztuki retoryki. Po walce na argumenty 
opiekunowie Szkoły Debaty, pani profesor Bożena 
Romanowska i pan profesor Rafał Stopa oraz wcze-
śniej wybrana spośród nas osoba, oceniają naszą 
pracę i komentują wypowiedź każdego Debatanta. 

Każdy z nas jest zupełnie inny, ale kiedy spotyka-
my się w piątek, stajemy się Drużyną, która skupiona 
jest tylko na wskazanej TEZIE. I to jest wspaniałe! 
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TŁUSTY CZWARTEK: 
PĄCZEK DLA AFRYKI

28 lutego nasza szkoła celebrowała święto, któ-
re każdy z nas kocha. Jest to jedyny dzień w roku, 
kiedy jedzenie słodkości uchodzi nam na sucho!  
W Tłusty Czwartek w naszej szkole można było ku-
pić pączki, tym samym przeznaczając pieniądze na 
misje oo. kapucynów. W ten słodki sposób przeżyli-
śmy ostatni dzień przed Wielkim Postem

ŚRODA POPIELCOWA
Tradycyjnym posypaniem głów popiołem przy sło-
wach kapłana „NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE 
W EWANGELIĘ” rozpoczęliśmy 40-dniowy czas 
Wielkiego Postu, który chcemy przeżyć w duchu po-
kuty i nawrócenia.

WALENTYNKI
FESTIWAL TALENTÓW

Dnia 14 lutego, we Wspomnienie św. Walentego, 
wzięliśmy udział w corocznym Festiwalu Talentów 
organizowanym w naszych szkołach. W tym dniu 
ubrani w walentynkowe – czerwone i różowe - kolory 
mogliśmy zaprezentować swoje pasje, umiejętności  
i zdolności. Wielu z nas skorzystało z możliwości za-
prezentowania swoich uzdolnień: sportowych, mu-
zycznych, recytatorskich, plastycznych i kulinarnych.

F
O

T
. 

W
W

W
.P

E
X

E
LS

.C
O

M
F

O
T

: 
K

A
TA

R
Z

Y
N

A
 P

O
PA

D
IA

K
F

O
T

. 
M

er
R

53



DZIEŃ ŚW. JÓZEFA
THE VOICE OF PREZENTKI

19 marca to w naszej szkole ważna uroczystość -  Dzień św. Józefa.  
W tym roku z inicjatywy 4-klasistów został zorganizowany konkurs 
The Voice of Prezentki. Program rozpoczął niecodzienny występ ze-
społu „Babskie Granie” ze specjalną dedykacją dla chłopców. Nasze  
Zaśpiewał on o okrętach pod pełnymi żaglami i koniach w galopie. 
Następnie rozpoczął się pierwszy etap konkursu, czyli „Przesłucha-
nia w ciemno”. Wystąpiło 26 uczestników, a emocje sięgały zenitu. 
Zwłaszcza podczas występu kończącego całą imprezę  - popisu Jan-
ka Majewskiego, który wraz ze wspaniałą publicznością zaśpiewał 
„Take Me Home” Johna Denvera. Każdy z jurorów zebrał swoją dru-
żynę i już w maju zobaczymy wszystkich na „Bitwach”!
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Od kiedy papież Franciszek ogłosił na mszy posła-
nia w Krakowie, że następne Światowe Dni Młodzieży 
odbędą się w Panamie, bardzo chciałam tam pojechać. 
Moje marzenie spełniło się i  15 stycznia br. wyruszy-
łam z grupą PoMyślPanama na lotnisko.

Podróż minęła szybko; autokarem do Warszawy, 
samolotem do Paryża, samolotem do Kostaryki, znów 
autokarem i po już 46 godzinach podróży dotarliśmy 
do słonecznego, 30-stopniowego La Villa de Los San-
tos, niedaleko Chitre w Panamie. Po spontanicznym 
odśpiewaniu “Barki” (my po polsku, gospodarze rów-
nocześnie po hiszpańsku) zostaliśmy zakwaterowani  
u rodzin, przeważnie tylko hiszpańskojęzycznych, dla-
tego wspierał nas Google Tłumacz. Ja miałam szczęście 
i wraz z koleżanką zostałyśmy przyjęte przez starszą 
panią, której wnuczka mówiła płynnie po angielsku. 
Wzruszył nas fakt, że choć jej babcia jest katoliczką, 
a ona sama baptystką, to chętnie służyła nam pomocą.

Również inni Panamczycy cieszyli się z nasze-
go pobytu; uśmiechali się, machali, oferowali pomoc  
w dotarciu do różnych miejsc. Chociaż ich styl życia 
różni się od polskich przyzwyczajeń (np. wszechobec-
na “mañana” (jutro/poranek)), to staraliśmy się przyjąć 
pobyt w tej rzeczywistości jako ciekawe doświadcze-
nie.

Po Dniach w Diecezji, czyli: tańcach, sprzątaniu 
plaży, rozmowach z miejscowymi, tańcach, przejściu 
na mszę do miasta Chitre z muzyką z dużego głośni-
ka zainstalowanego w bagażniku samochodu, tańcach  
i mszy z rodzinami, nadszedł czas rozstania i przejazd 
do Panama City. Na pożegnanie usłyszeliśmy od ro-
dzin, że “Mi casa es tu casa” (Mój dom jest Waszym 
domem).

Wiedzieliśmy, że szczególnie w stolicy są bar-
dzo duże różnice w zamożności społeczeństwa, np. 
po jednej stronie ulicy są tzw. slumsy, a po drugiej – 
40-piętrowy wieżowiec; warunki lokalowe przeszły 

nasze najśmielsze oczekiwania. Mogliśmy zażyć kąpieli 
błotnych dzięki prysznicom polowym, poczuć się jak  
w filmie sensacyjnym za sprawą opinii o okolicy, w któ-
rej leżała nasza szkoła, a dreszczyku emocji dodawała 
obecność…karaluchów.

Pobyt w szkole okazał się jednak fantastyczną 
przygodą i dawał dużo swobody, np. mogliśmy wracać  
o północy. Tylko potem trzeba było wstać wcześnie, bo 
po śniadaniu jeździliśmy na wycieczki kulturoznawcze, 
a w trakcie dnia księża odprawiali msze, np. na plaży. 
Indiańska wioska, dzień na wyspie, dżungla w mieście 
– to tylko niektóre z atrakcji. Oczywiście, wypra-
wy były tylko uzupełnieniem wydarzeń centralnych  
z udziałem Papieża Franciszka i poruszających kate-
chez, jakie głosili biskupi dla grup z Polski. Szczegól-
nymi polskimi akcentami w Panamie były obecność 
statku Dar Młodzieży oraz polska msza, a po niej – 
koncert z odtańczeniem poloneza.

Niesamowite, jak inni pielgrzymi reagowali na pol-
ską flagę; robili zdjęcia, klaskali albo wspominali swój 
pobyt na ŚDM w Krakowie. Raz nawet na mszy otwar-
cia podzielili się z nami radioodbiornikami, abyśmy  
i my mogli posłuchać w polskim tłumaczeniu trafiają-
cych do serca słów Papieża. Wtedy też, mimo ogrom-
nego tłumu, spotkałam przypadkiem koleżankę z na-
szego Liceum. Cóż, taki urok ŚDM…

Czas mijał szybko i po mszy otwarcia, mszy powita-
nia Papieża i Drodze Krzyżowej, szliśmy na czuwanie, 
czyli czas szczególnie wypełniony modlitwą i śpiewem 
przed mszą posłania. Udało nam się być blisko prze-
jazdu Papieża pośród młodych. Po mszy podekscyto-
wani czekaliśmy na ogłoszenie kolejnego gospodarza 
ŚDM… A więc – Portugalia!

Serdecznie polecam doświadczenie ŚDM (po hisz-
pańsku JMJ), czyli doświadczenie Bożej opieki, obec-
ności, poznania nowych ludzi, kultury oraz pięknych 
miejsc i zachęcam do wyjazdu na kolejne.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
PANAMA 2018

Weronika Sokal i Gabriela Miśkiewicz

Gabriela Miśkiewicz
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SZKOŁA ŚW. JÓZEFA
O. Józef Gucik

mocnej wiary: Bóg na pierwszym miejscu w moim życiu,
pełnego zawierzenia Bogu – TAK powiedziane Bogu w każdej życiowej sytuacji, nie tylko słowem, ale także 
zaangażowaniem i czynem,
rozmowy z Bogiem, czyli modlitwy: przebywania z Bogiem na co dzień,
niezłomnej nadziei położonej w Bogu,
bezinteresownej i ofiarnej miłości, delikatności wobec kobiet, szacunku, życzliwości, dobroci, odpowiedzialno-
ści i wrażliwości,
czystości: serca, spojrzenia, pragnienia, myśli, intencji,
pracowitości, uczciwości, solidności,
pokory, czyli spojrzenia na siebie w prawdzie,
odwagi, stanowczości i wytrwałości w dobrych postanowieniach i w ich realizacji,
życia rodzinnego opartego na wzajemnej miłości, poszanowaniu i zgodzie.
„Aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać wielkich rzeczy,  
ale wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste – byle prawdziwe i autentyczne.”
Zgromadzenie Oblatów św. Józefa
ul. Radzymińska 306
03-699 Warszawa
zgromadzenie@jozefici.pl
www.jozefici.pl

„Patronem XXI w. i całego III Tysiąclecia będzie św. Józef”
/Marta Robin, mistyczka końca XX w./

Św. Józef uczy nas:
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OJCIEC, OPIEKUN, PRZYJACIEL
S. Andrea CSSJ

„Powiedz, co czułeś Józefie święty w godzinę 
Twego zwiastowania,
Kiedy Bóg odebrał Ci wszystko,
I wszystko dał Ci w zamian”

Ojciec, Opiekun, Przyjaciel…
Bardzo lubię tę pieśń do św. Józefa, której frag-

ment zacytowałam na początku. Jest w niej zawar-
ta cała historia życia tego Świętego. Historia, która 
pokazuje, jak Bóg traktuje swoich przyjaciół. Wy-
obrażam sobie, że Józef był wyjątkowym młodym 
mężczyzną, którego serce było pełne wspaniałych 
planów związanych z poślubioną mu Maryją. 

Był też człowiekiem zatopionym w Bogu i całym 
sercem Mu oddanym. Za każdym razem, kiedy mo-
dlimy się litanią do św. Józefa, mamy przed oczyma 

pięknego człowieka, pełnego wszelkich niezwy-
kłych cech. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być 
inaczej. Przecież Bóg powierzył Mu Swojego Jedy-
nego Syna i Najwspanialszą Kobietę Świata. 

Św. Józef oddał Bogu swoje plany i zawierzył Mu 
w ciemno, w zamian dostał tysiąckroć więcej i myślę, 
że mimo, iż Jego usta milczą na kartach Biblii, to Jego 
serce przepełniała nieustanna modlitwa dziękczy-
nienia za tak wielki dar, jakim było życie pod jednym 
dachem z Synem Bożym.  Mnie, Siostrze Św. Józefa, 
postać ta jest bardzo bliska. 

Jest Opiekunem mojego życia i powołania, a tak-
że tych, których Bóg stawia na mojej drodze. Nie 
wyobrażam sobie bardziej czułego, troskliwego  
i wiernego Ojca i Przyjaciela.



Pokarm dla 
ciała nie jest 
najważniej-
szy?

WO J C I EC H  KĄDZ IO Ł E K  P R E Z E N T U J E :

Płyną łódką: dominikanin, jezuita i franciszkanin. Po ja-
kimś czasie zabrakło im wody pitnej. Dominikanin za-
ofiarował się, że pójdzie do sklepu. Wyszedł z łódki i po 
wodzie poszedł do sklepu. Tak samo wrócił. Gdy kolejny 
raz zabrakło wody, stwierdzili, że teraz kolej na jezuitę. 
Jezuita poszedł po wodzie i wrócił. Za trzecim razem po 
wodę miał iść franciszkanin. Wszedł do wody i zaczął 
się topić.
- Po palach, durniu! - krzyczy dominikanin.
- Po jakich palach? - pyta zdziwiony jezuita.

WI A R A

- Jaki był ulubiony sport Jezusa?
- Piłka nożna!
Bo jest napisane: stanął u bram, a jedenastu wraz z Nim.

UL U B IO N Y  S PO RT
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Ksiądz na lekcji religii pyta dzieci: 
- Co robimy, gdy jest post?
Jasio się zgłasza:
- Lajkujemy i udostępniamy

Święty Piotr przychodzi do Boga i mówi: 
- Panie Boże, do bram nieba puka ateista. Co mam mu 
powiedzieć?
- Powiedz mu, że mnie nie ma.

AT E I S TA  W  N I E B I E

Każde małżeństwo przechodzi przez kilka faz. Pierwsza 
z nich to faza franciszkańska, małżonkowie są w jej cza-
sie zafascynowani przyrodą. Potem przechodzą w fazę 
dominikańska, toczą wtedy walkę na silne argumenty.  
Z czasem małżeństwo staje się jak kameduli - zawsze 
wierni zasadzie milczenia.

M A Ł Ż E Ń S T WA  A  ZAKO N Y
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Drodzy Czytelnicy!

Marzyliście kiedyś, by zostać pisarzem? Wieszczem? Może Noblistą? 

Dziś możecie zrobić pierwszy krok w tym kierunku – zapraszamy Was do udziału w naszym Rotacyjnym Kon-
kursie Literackim! 

Poniżej publikujemy pierwszy rozdział naszej powieści w odcinkach. Waszym zadaniem jest dopisanie dalszego 
ciągu (ale  - UWAGA! – o długości jednej znormalizowanej strony maszynopisu, czyli ok. 1800 znaków ze spa-
cjami) i przysłanie go na adres redakcji: g.presentimes@gmail.com w terminie do 10 maja 2019 r.

Oceniane będą: oryginalność i pomysłowość poprowadzenia wątku, poprawność stylistyczna i językowo-orto-
graficzna. W następnym numerze opublikujemy zwycięski tekst i będziemy czekać na kolejne odcinki Waszego 
autorstwa.

Do wygrania bon do drogerii o wartości 50 zł!

Zapraszamy!

Konkurs Literacki

To była piękna noc. Po czym możesz to poznać? Nie po milionach widocznych gwiazd, nie po deszczu ani wie-
trze, nie mówi o niej także żadna pora roku, otoczenie czy godzina. Piękna noc to stan ducha, spokój, którego nie 
da się opisać słowem, obrazem czy gestem. Jestem… Nie wiem, to jedno z tych pytań, które zadaje się chyba tylko 
po to, aby się ośmieszyć. Bo przecież -  jakim wariatem trzeba być, żeby z góry nałożyć sobie ramy. Powiesz mi 
pewnie, że w społeczeństwie każdy ma swoje miejsce, a ja bez wahania przyznam Ci rację. Taka już moja natura.

 Samochód, Ty i ja, w radiu nie leci nic, wydaje mi się, że nie musi. Przez chwilę zastanawiało mnie to, czy je-
steś prawdziwy, czy chcesz mnie wysłuchać, czy Ty lub ja wierzymy w zrozumienie. Zacznę więc ja - częstuj się. 
Często zastanawiam się, ile wart jest mój głos, bo, patrząc realnie na siedem miliardów głów pełnych tak wielu 
pomysłów i wątpliwości - co dać może moja? Z drugiej strony  - ciekawi mnie cel przynajmniej jednego miliarda. 
Widzą inny świat? Chcą go stworzyć? Żyją w nim? Należę akurat do innej części, a może w ogóle nie byłam brana 
pod uwagę. 

Znak. Chcę osiągnąć coś dla siebie. Moje WIELKIE COŚ. 

Nakaz skrętu w prawo. 

Oddalamy się.

Masz też dość tego, że Twoje WIELKIE COŚ  jest umniejszane przez wszystkich? Mówią, że nie wiesz, czego 
chcesz od życia, ale, do cholery, to wszystko ich wina… Mam nadzieję, że przynajmniej Tobie wygodnie się siedzi. 
Zapraszam bliżej.

 Uwielbiam stokrotki, właściwie to zawsze wyobrażam sobie, że kiedy umrę, mój nagrobek będzie nimi przy-
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strojony. Zazwyczaj śnią mi się większe lub mniejsze niespełnione miłości, podróże (kolejność dowolna), ale mam 
wrażenie, że nie są to marzenia. Kocham podziwiać piękne noce, wzrusza mnie prawie wszystko, chociaż naj-
bardziej chyba dobroć, bo czuję, że to ofiarować światu jest mi najciężej. Zachwyca mnie przestrzeń, przez to, 
że mogę szukać w niej siebie, a  przynajmniej mieć nadzieję, że kiedyś to zrobię. Bywam także nie do zniesienia, 
uwierz mi, że robię ludziom wyrzuty o, dosłownie, wszystko. Oskarżam wszystkich o niezrozumienie, a sama 
zamykam się w sobie. 

Rondo.

Cały czas zmieniam zdanie, nie umiem być nigdy na czas, raz za bardzo żyję przeszłością, a innym razem za 
bardzo się od niej odcinam. 

Ślepa uliczka. 

Nie prawię sobie nigdy komplementów, żartobliwie mówiąc, tak naprawdę mijam się zawsze nie podnosząc 
nawet wzroku. Nie kieruje mną pycha, nie potrzebuję słyszeć, że jestem dobra taka, jaka jestem. Kilometry za-
korkowanej samooceny czasem przeszkadzają mi na tyle, że cofam się do początku. Jesteś silny. Myślisz, że ilość 
znajomych, przyjaciół, adoratorów pomaga definiować? Mylisz się, tak naprawdę nie potrzebuję atencji. Chociaż 
może przydałaby się ta ofiarowana mi przeze mnie samą. Szukam, tak, cholernie szukam zrozumienia.

Moje WIELKIE COŚ, wybacz mi, że nie mam odpowiedniego pomysłu i odwagi, aby się do Ciebie zbliżyć. 

Jesteś tutaj ze mną, to śmieszne, zazwyczaj jeżdżę sama, choć w życiu byś tego nie powiedział o mnie. Otwie-
ram Ci szyby, chcę żebyś lepiej widział i w razie potrzeby mnie kierował, wiem przecież, że nie jestem aż tak 
dobrym kierowcą. Teraz, kiedy zbliżamy się do pierwszego postoju, chcę zadać Ci pytanie. Tak, po tych wszyst-
kich śmiesznie-ambitnych przemyśleniach chce mi się jeszcze potraktować Cię jak jakieś dziecko, któremu za 
odgadnięcie zagadki daje się cukierka. Z kim teraz tak naprawdę rozmawiasz?

Zatrzymujemy się w domku poza miastem, jest już dosyć późno, poza tym jutro znów czeka nas długa droga. 
Musisz jednak wiedzieć, że nie jesteśmy tu sami… 

60



Na Lednicy byłam jak na razie 3 razy i za 
każdym razem wyciągnęłam coś innego. Na 
Lednicy poznałam mnóstwo Bożych ludzi,  
a przede wszystkim – jeszcze lepiej poznałam 
Pana Boga. Na Lednicy każdy będzie miał 
okazję się odnaleźć, ponieważ modlitwy są 
w postaci tańca, jest adoracja czy rozważa-
nia, a najważniejszym punktem Lednicy jest 
wspólna Msza Święta na Polach Lednickich. 
Warto pojechać także dlatego, aby skorzystać 
ze spowiedzi świętej, do której są duże kolejki, 
ale i tak na końcu czeka nas kochający Bóg, 
w osobie księdza, który wysłucha nas i udzieli 
nam rozgrzeszenia. Na Lednicę na pewno 
wrócę nie raz. 

BASIA
Na Lednicy zobaczyłam mnóstwo mło-
dych ludzi, którzy tańczą, modlą się, śmieją 
i dobrze się bawią, pokazując tym samym, 
że przywiązanie do wartości, Kościoła,  
a przede wszystkim – Pana Boga nie musi 
być nudne Szczerze polecam i życzę każ-
demu, by choć raz pojechał na to wspa-
niałe, również wizualnie, wydarzenie  
i przeżył coś niesamowitego.

GABRYSIA

L E D N I C A.
S. AURELIA

Lednica jest dla mnie drogą do relacji  
z Bogiem, ludźmi, sobą. Jest okazją do 
spotkania z żywą wiarą i radością, której 
tak bardzo wszystkim potrzeba. 

D L A C Z E G O

W A R T O ?

DOMINIKA

Warto pojechać na Lednicę! Dlaczego? 
Aby umocnić swoją wiarę, aby zobaczyć 
mnóstwo osób, zwłaszcza młodych, które 
chcą wyznać, że Jezus jest Panem.  
A czynią to swoimi ustami, gestami, ręka-
mi i nogami, tańcząc, śpiewając, klaszcząc 
na chwałę Pana, ale także klęcząc pod go-
łym niebem, wpatrując się w Jezusa-Ho-
stię. Chociaż byłam na Lednicy tylko jeden 
raz, to z pewnością stwierdzam, że warto.

S. OLENA

ZAPRASZAMY UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DO WYRUSZENIA 
WRAZ Z NAMI NA TO SPOTKANIE!
Tradycyjnie – wyjeżdżamy późnym wieczorem w piątek (31 maja), wracamy wczesnym rankiem 
w niedzielę (2 czerwca). W drodze na Lednicę zatrzymujemy się w Gnieźnie. Zapisy i szczegóło-
we informacje – u s. Aurelii (osobiście, poprzez Librus). Zachęcamy również do zapisania się do 
naszej szkolnej Grupy Tancerzy Lednickich, która zadebiutowała w roku ubiegłym. 
Zapisy i informacje – u s. Oleny (osobiście lub poprzez Librus).

PLAKAT: LEDNICA2000

OPINIE TYCH, KTÓRZY BYLI :)
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FOT. ARCHIWUM S. AURELII



g .present imes@gma i l . com


