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Drodzy Parafianie! 

M 
inął okres wakacji, czas ro-

dzinnych wyjazdów i zasłu-

żonych urlopów. Przychodzi 

wrzesień - miesiąc, kiedy próbujemy 

pozbierać się po wakacyjnym luzie. 

Ustawiamy celownik na właściwe prio-

rytety i do dzieła. Znów praca, uczelnia, 

szkoła, permanentny brak czasu i zale-

głości. To wszystko będziemy przeży-

wać przez najbliższe, co najmniej, dzie-

sięć miesięcy. Kościół też nie odpuści, 

oprócz co tygodniowego - niedzielnego 

spotkania z Jezusem podczas Mszy Św., 

w październiku zaproponuje, żeby po-

święcić każdego dnia dodatkowe trzy 

kwadranse na wspólną modlitwę różań-

cową. Po co to wszystko? Po pierwsze, 

aby włączyć tą potężną Orędowniczkę 

Maryję w naszą codzienność. Po drugie, 

aby zatrzymać się na chwilę i poukładać 

wszystko w naszym życiu na nowo dzię-

ki modlitwie. Po trzecie, aby podnieść 

naszą życiową efektywność. Jak to? 

Efektywność?! Pan Tomasz Terlikow-

ski, katolicki działacz i publicysta, zna-

ny skąd inąd z bezpardonowej obrony 

katolickich wartości w świecie polityki, 

daje świadectwo, że poświęcając czas 

na modlitwę, codzienną Eucharystię 

doświadcza rzeczy nie zwykłej. Ofiaru-

jąc czas Bogu, nie brakuje mu czasu, 

aby wypełnić swoje codzienne obowiąz-

ki rodzinne i zawodowe, a nawet ma go 

w nadmiarze. Daje to do myślenia. Bóg, 

Eucharystia, różaniec to nie strata cza-

su - a jego najlepsze i najwłaściwsze 

wykorzystanie. Jakie z tego są korzyści, 

zobaczcie sami!▪  

 Ks.  Dariusz Trzaskalik 
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MOCna modlitwa 

Tekst:  Ewa  Dyl 

A czym jest dla Ciebie modlitwa 

różańcowa? - pytam naszych para-

fian. 

Mariola - prawnik, mówi: 

Różaniec jest modlitwą prostą, a jedno-

cześnie kompletną pod każdym wzglę-

dem. Człowiek włącza się w nią ciałem i 

duszą, swoim głosem i dłońmi, swym 

umysłem i sercem. 

Dla mnie modlitwa różańcowa jest 

obecnością Maryi, oddaniem się jej w 

matczyną opiekę. Dzięki modlitwie ró-

żańcowej wyciszam się, zastanawiam 

nad wieloma sprawami. Ta modlitwa 

jest mi bardzo potrzebna, szczególnie 

wtedy gdy jest mi smutno, gdy mam 

problemy. Wiem, że człowiek powinien 

modlić się zawsze, ale wtedy gdy jest 

mu ciężko w sposób szczególny. Modli-

twa różańcowa jest źródłem mądrości 

w poszukiwaniu obranego celu, jest 

rozmową z Bogiem i Jego Matką, gdy ją 

odmawiam wtedy czuję, że Oni są zaw-

sze przy mnie. Wszystkie zmartwienia 

odchodzą. Kiedy odmawiam różaniec, 

żalę się Matce ze wszystkiego, dziękuję 

za to, co otrzymałam oraz składam 

prośby o sprawy dla mnie ważne. 

Wiem, że następnego dnia będzie le-

piej. 

Paweł - tegoroczny maturzysta, odpo-

wiada: 

Modlitwa różańcowa dla wielu mogłaby 
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Wrzesień—Październik Przystanek Józefowiec 

się wydawać monotonnym powtarza-

niem tych samych słów, jednak dla 

mnie każde Zdrowaś Maryjo niesie inne 

przesłanie. Właściwie, przy każdym po-

wtarzaniu tej modlitwy, zauważam co-

raz to inny sens słów i więcej rozu-

miem, a dzięki 

temu staram się 

u d o s k o n a l i ć 

swoje życie, aby 

było na wzór ży-

cia Maryi. Róża-

niec jest też dla 

mnie ucieczką od 

doczesnych pro-

blemów. Kiedy 

całkowicie mnie 

pochłonie ta mo-

dlitwa, nie myślę 

już o zmartwie-

niach czy utra-

pieniach, tylko o 

tym jak blisko 

jestem Boga. 

Według mnie, 

różaniec ma 

ogromną moc, 

jeżeli odmawia-

ny jest szczerze i 

w skupieniu. 

Modlitwa ta mo-

że zdziałać więcej cudów niż byśmy 

oczekiwali, jeżeli tylko modlimy się ze 

szczerą i pełną wiarą. 

Ewa - bibliotekarka, przyznaje: 

Zawsze był i jest, towarzyszy mi od ma-

łego dziecka po dzień dzisiejszy. To coś 

bardzo intymnego, co łączy matkę i 

dziecko od poczęcia przez całe życie. To 

kontakt i rozmowa z osobą, którą bar-

dzo kocham, do której zwracam się w 

radościach i troskach, której ufam i po-

wierzam wszystkie sprawy, bo wierzę, 

że matka nigdy mnie nie zawiedzie, 

wesprze, wskaże właściwy kierunek, w 

ramionach której zawsze znajdę pocie-

szenie i ukojenie. Komu, jak nie naju-

kochańszej matce Maryi, zależy na swo-

im dziecku ? Przecież Jezusowi towa-

rzyszyła przez całe życie, aż pod 

KRZYŻ. 

Kiedyś starałam się wyrazić to, co czuję, 

w słowach piosenki: 

"Ty wskazujesz nam drogę do radości 

wiecznej 

Swą miłością nas otaczasz, dbasz o każ-

de ludzkie serce 

Dziękuję Ci Matko, Maryjo za troskę, 

opiekę i miłość, tulisz z czułością do 

serca swego masz w nim miejsce dla 

każdego." 

A czym dla Ciebie jest modlitwa 

różańcowa? Czy masz odwagę za-

chęcić innych, żeby odmawiali 

Różaniec? A może Ty sam powi-

nieneś zacząć?▪ 
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Różaniec – niezwykła moc 

Tekst:  Sebastian Weihrauch 

… Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci na-

szej. Amen. 

R 
óżaniec. To on pozwala mi 

skontaktować się z Maryją. 

Mogę z nią porozmawiać. Mo-

gę powierzyć jej intencje. Jakie? Naj-

różniejsze. Za rodzinę, za siebie, za 

księży i bliskich, za osoby niepełno-

sprawne i cierpiące. Modlę się kiedy 

jest potrzeba, gdy jest mi źle, czy też 

gdy zaczynam się czegoś bać. Intencje 

moich przyjaciół i znajomych zazwyczaj 

różnią się od moich, chociaż zdarza się 

czasami, iż są takie same. Kasia modli 

się o rozwiązanie problemów swoich 

bliskich i znajomych, a czasami wła-

snych. Monika natomiast tak jak ja - za 

swoją rodzinę ale również za ludzi, któ-

rzy się pogubili w życiu i nie potrafią 

znaleźć drogi do Boga. Modli się także 
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Wrzesień—Październik Przystanek Józefowiec 

bezpośrednio za te osoby, które bezpo-

średnio proszą o modlitwę. Jak widzi-

my intencje są przeróżne, osobiste. A 

czym właściwie jest różaniec jako mo-

dlitwa? "Różaniec jest dla mnie ostoją i 

podporą oraz bardzo dobrym źródłem 

kontaktu z Tą, która jest naszą najlep-

szą Mamą" – mówi Nina. 

Panaceum 

Zaciekawiły mnie dwie wypowiedzi. 

Filip mówi: "różaniec to dla mnie takie 

`działo laserowe` na wszystko co nie 

święte". Anna dodaje: "Różaniec jest 

dla mnie rozważaniem wydarzeń z 

Ewangelii razem z Maryją. Dostrze-

gam postawę Jezusa i Maryji, a ponad 

to staram się ich naśladować w życiu 

codziennym". Każdy ma swoje zdanie. 

Każdy inaczej interpretuje tę modlitwę. 

A jak często sięgamy do bogactwa tej 

modlitwy? Codziennie? "Różnie bywa, 

bo nie zawsze człowiek ma czas, sta-

ram się raz na tydzień ale to też nie 

zawsze się sprawdza, więc modlę się 

wtedy kiedy mam czas" powiada Mo-

nika. Ja osobiście w trakcie roku szkol-

nego miałem bardzo mało czasu na ró-

żaniec, ale od czasu do czasu udawało 

mi się. Teraz staram się codziennie. 

Staram się pójść do kościoła na tzw. 

"godzinkę dla Maryji". Czasami zdarza 

mi się modlić w domu, na spacerze czy 

też nawet w autobusie jadąc daleko do 

rodziny lub do szkoły. Dlaczego ludzie 

dziwnym spojrzeniem zerkali na mnie 

jak ucałowałem krzyż z różańca? Czy 

znaczy to, że trzeba nam modlić się tyl-

ko w domu, kościele?  

Nie! 

Czy różaniec należy jedynie wyciągać w 

kościele: ?  

Nie! 

 Sporo osób nosi go ze sobą w kieszeni 

czy też na palcu by, jak powiada Kasia 

pokazać innym, że jestem wierzą-

cą osobą i że moja wiara jest na 

wyższym levelu. 

 Nosimy go również, aby w razie nagłej 

potrzeby modlitwy skorzystać z niego. 

Zawszę noszę ze sobą różaniec fatimski. 

Dlaczego akurat taki? Bo jest on pa-

miątką po mojej zmarłej babci. Jest dla 

mnie bardzo ważny. Z pewnością dla 

wielu osób jest ważny różaniec jak np. 

dla Ani, która przywiozła go prosto z 

Watykanu będąc na spotkaniu europej-

skim u Benedykta XVI; czy też dla Mo-

niki która dostała na rekolekcjach Dzie-

ci Maryji od księdza, który przywiózł go 

z Fatimy. Różaniec jest naprawdę waż-

ną, piękną choć czasami trudną formą 

modlitwy (może nas pokonać monoto-

nia), która ma w sobie niezwykłą moc. 

Czym dla Was czytelnicy jest różaniec? 

Jak często się modlicie i w jakich inten-

cjach? Jak bardzo i dlaczego jest waż-

ny? Na te pytania odpowiedzcie proszę 

sami.▪ 
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"Po co tyle razy mówić Zdrowaś?" 

- o Różańcu z najmłodszymi 

Tekst: Ewa Dyl 

C 
o kilkulatki z parafialnego 

przedszkola mogą wiedzieć o 

modlitwie różańcowej? - zasta-

nawiam się, wchodząc do salki 

w domu katechetycznym. Jest piękny, 

jak naszyjnik - mówią, kiedy pytam je 

o Różaniec. 

Różańce, które im przyniosłam, podają 

sobie z rąk do rąk. Ostrożnie dotykają 

paciorków. Dziewczynki są trochę stre-

mowane. Uśmiechają się. Początkowo 

mówią niewiele. Bardziej rozmowni są 

chłopcy. 

Jest potrzebny, aby się modlić - mówi 

najodważniejszy Maksio. Do Pana Je-

zusa - dodaje. 

Pani Kasia - wychowawczyni, przypo-

mina dzieciom o tym, jak uczyły się o 

Różańcu i o modlitwach, które się w 

nim odmawia.▪ 
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Wrzesień—Październik Przystanek Józefowiec 

Zdrowaś Mario, Zdrowaś Mario... - 

wołają dziewczynki. 

Żeby Matka Boża usłyszała - mówi ci-

chutko jedna z nich. 

Różaniec można zabrać do kościoła - 

mówi Jakub. I modlić się po śniadaniu 

- dodaje. 

Wspólnie często dziękujemy przy ołta-

rzu w naszym kościele za naszych ro-

dziców, za piękną pogodę - przypomi-

na dzieciom Pani wychowawczyni. 

Często też przepraszamy - dodaje. 

Że rozrabiamy i bijemy - przyznaje 

Maksio. I... że szczypiemy - przyznaje 

uczciwie. Siedzący obok Patryk też 

chciałby coś powiedzieć, ale na razie 

brakuje mu odwagi. Spuszcza głowę w 

dół. 

Choć przedszkolaki jeszcze nie do koń-

ca potrafią wyrazić swoje 

dziecięce myśli, w ich ser-

duszkach jest wiele spraw, 

za które chciałyby Jezusowi 

podziękować. Wymieniają 

spontanicznie: Za rodzi-

ców, za babcię..... 

Za chlebek - mówi Jakub. A 

ja za.....miłość - dodaje, 

bardzo poważnie, Maksio. 

Dzieci obiecują, że wspólnie 

narysują piękny Różaniec. 

Żegnają mnie piosenką : 

"Ogromne słonie kocha 

Bóg, o wszystkie troszczy 

się 

A jeśli słonie kocha Bóg - na pewno ko-

cha mnie, na pewno kocha mnie-

eeeee..."▪ 
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O cudownym źródełku 

w Leśniowie 

Tekst: Anna Syrkiewicz 

K 
ochani najmłodsi czytel-

nicy!Miło mi jest powitać 

Was po wakacyjnej przerwie 

w moim skromnym Kąciku 

Małego Apostoła. 

Minęły wakacje, po których pozostały 

na pewno w Waszych małych serdusz-

kach miłe wspomnienia. Ja chcę się 

podzielić z Wami wspomnieniami z wa-

kacji z bardzo ciekawego miejsca, zwią-

zanego z Matką Bożą… 

 

Zaczynamy 

Każdy z Was podczas tegorocznych wa-

kacji zwiedził jakieś piękne miejsce w 

Polsce lub poza jej granicami. Z każ-

dym z tych miejsc może być związana 

jakaś legenda. 

 Niedaleko naszego miasta znaj-

dują się również takie piękne miejsca, 

związane z Matką Bożą. Zwane są one 

Sanktuariami Maryjnymi, do których 

pielgrzymują ludzie z różnych stron, 

prosząc Ją o potrzebne łaski. Przed Jej 

świętym wizerunkiem – cudowną figu-

rą lub obrazem wierni, odmawiają Mo-

dlitwę Różańcową lub Litanię do Matki 

Bożej. Matka Boża wysłuchuje zanoszo-

nych do Niej próśb – czyni cuda. 

No, ale wróćmy do naszej wędrówki po 

Sanktuariach Maryjnych. 

 Zapewne każdy z Was słyszał lub 

był w Częstochowie, na Jasnej Górze, w 

Leśniowie, w Gidlach, w Kalwarii Ze-

brzydowskiej czy położonych zaledwie 

20 kilometrów od naszej Parafii - Pie-

karach Śląskich. To miejsca jedne z 

wielu, gdzie ludzie otrzymali od Matki 

Bożej szczególne dary – uzdrowienia z 

nieuleczalnych chorób, uratowania ży-

cia, rozwiązania spraw niemożliwych… 

Można by tutaj podać tysiące przykła-

dów, bo każda prośba jest wysłuchana. 

Ja co roku wybieram się z moimi mały-

mi przyjaciółmi, których poznaliście w 

poprzednim numerze Przystanku Józe-

fowie na wakacyjne pielgrzymowanie 

do tych Sanktuariów. 

 W każdym z Nich, można poznać 

prawdziwe historie, które wydarzyły się 

bardzo dawno temu, a ich bohaterami 

są dzieci i dorośli. 

 

O Matce Bożej z Leśniowa 

Dawno temu, kiedy naszym krajem rzą-
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Wrzesień—Październik Przystanek Józefowiec 

dzili królowie, przez pewną maleńką 

wioskę zwaną Leśniowem przejeżdżał 

Książę Opolski wraz ze swoimi wojska-

mi. Na wozach wiózł cenne łupy: broń, 

naczynia, piękne szaty, obraz Matki 

Bożej i piękną figurkę Najświętszej Pa-

nienki z Jezusem na rękach. 

 Było upalne lato, a w Polsce pa-

nowała ogromna susza. Wysychały sta-

wy, potoki i najgłębsze studnie. Nic tyl-

ko siąść i płakać – tak mawiali dawni 

mieszkańcy. Z tego powodu cierpieli i 

ludzie i zwierzęta. Ludzie prosili Boga o 

deszcz… 

 Kiedy do Leśniowa zajechał Ksią-

że Opolski wraz z wojskiem, w wiosce 

Leśniów nie było kropli wody. Zmartwił 

się tym faktem Książe i poprosił swego 

Księdza Kapelana o radę. Ten poradził, 

aby wszyscy zgodnie upadli na kolana i 

przed figurką Najświętszej Panienki z 

Dzieciątkiem zaczęli odmawiać Róża-

niec, prosząc Maryję 

o pomoc i Boże zmiłowanie. Robiło się 

coraz później, a słonko chowało się 

za horyzontem, gdy nagle z wysuszonej 

na pieprz ziemi wytrysnęło źródełko 

czystej wody. To prawdziwy cud – za-

częto mówić miedzy sobą i dziękować 

Bogu. 

 Wkrótce źródełko zamieniło się w 

rwący strumień, potem potok. 

Ksiądz Kapelan znakiem krzyża miejsce 

to pobłogosławił, a Książe Opolski w 

dowód wdzięczności cudowną figurę 

Najświętszej Panienki z Dzieciątkiem w 

Leśniowie pozostawił i powiedział: 

Matka Boża wszystkich nas uratowała, 

widać Jej się ta miejscowość ponad in-

ne spodobała. Niech zostanie tu – w 

Leśniowie, wnet kapliczkę Jej wzniesie-

my, niech króluje temu miejscu, kiedy 

my stąd wyjedziemy. 

 

Minęły wieki, a w Leśniowie… 

Minęły wieki, a na miejscu małej ka-

pliczki mieszkańcy wznieśli piękny 
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klasztor, w którego ołtarzu stoi ukoro-

nowana przez Błogosławionego Jana 

Pawła II figurka Najświętszej Panienki 

z Dzieciątkiem. Figurki strzegą wiernie 

Ojcowie Dominikanie, którzy codzien-

nie zanoszą prośby w modlitwie Różań-

cowej, pozostawione przez pielgrzymu-

jących do Leśniowa. 

 Matka Boża wysłuchuje zanoszo-

nych od wieków do niej próśb, co po-

twierdzają zapisy w księgach cudów i 

wota dziękczynne ofiarowane Matce 

Bożej i umieszczone w ołtarzu. Le-

śniowskie Sanktuarium to piękne miej-

sce na rodzinną pielgrzymkę. Zaproś 

więc swoich rodziców, rodzeństwo czy 

znajomych do Leśniowa. Może ty lub 

ktoś z Twoich bliskich też chciałby po-

prosić o pomoc Matkę Bożą w Leśnio-

wie. 

 Ja już tam byłam razem z moimi 

małymi przyjaciółmi: Weroniką, Tom-

kiem, ich rodzicami i babcią. ▪ 

 

CHÓR  - Dawny Wygląd 
Zdjęcie:  



13 

P
A

R
A

F
IA

L
N

E
 W

IE
Ś

C
I 

Wrzesień—Październik Przystanek Józefowiec 

Byli u nas Kombonianie 
Rozmawiał: Ewa Dyl 

„Herbatnik na dłoni” - rozmowa z 

ojcem Maciejem Zielińskim 

 

Jak wygląda praca misjonarza w 

XXI wieku? 

Jest bardzo podobna do tej pracy para-

fialnej jaką mamy w Polsce. Z tym, że 

parafia afrykańska jest zazwyczaj 

znacznie liczniejsza niż nasze parafie 

albo bardziej rozległa jak np. pół pol-

skiej diecezji. Oczywiście, wielokrotnie 

jest to dopiero początek ewangelizacji, 

a to, co u nas jest już ugruntowane, tam 

się dopiero zaczyna. Inna sprawa, to 

praca i formacja 

katechistów czy-

li świeckich od-

powiedzialnych 

za małe wspól-

noty chrześci-

jańskie. Ważne 

jest też zaanga-

żowanie w spra-

wy socjalne. To 

jest podobnie 

jak w Polsce, 

choć może na 

większą skalę, 

bo osób bied-

nych jest tam 

znacznie więcej. 

 

Ile razy był Ojciec w Afryce? 

Byłem w Ghanie i dwa razy w Kenii. 

Mój najdłuższy pobyt to rok spędzony 

w Kenii. A teraz, z młodymi - Uganda. 

 

Młodych osób, których wybierają 

się na misje nie ubywa... 

Wydaje mi się, że młodzi szukają w ży-

ciu rzeczy autentycznych, takich które 

nawet nie są łatwe, a może dzięki temu 

bardziej ich pociągają. Poza tym działa 

wiara, która w nich jest, dzięki której są 

uformowani, a którą wynoszą z domu 
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rodzinnego, z grup w swoich parafiach. 

 

Wspomnienia z Afryki, które po-

zostały w sercu... 

Oczywiście jest wiele takich wspo-

mnień. Teraz przypomina mi się sytua-

cja z Ghany. Chłopiec, może pięcioletni, 

którego spotkałem w szpitalu. On aku-

rat zjadał kawałek czegoś podobnego 

do naszego herbatnika. Przyglądał mi 

się z boku zaciekawiony więc zawoła-

łem go do siebie, aby się z 

nim przywitać, "przybić 

piątkę". A on zrozumiał, 

że proszę go, aby się po-

dzielił. Ta mała wycią-

gnięta rączka i ten kawa-

łek herbatnika, który on 

mi oddaje.... 

Obraz wielkiej hojności 

tych ludzi. Ludzi, którzy 

nie mają nic, a i tak są w 

stanie się z tobą podzielić 

czy po prostu z tobą być. 

Takich sytuacji doświad-

czałem jeszcze wiele razy. 

Europejczykom powinna 

dawać do myślenia au-

tentyczna radość Afry-

kańczyków z każdej 

otrzymanej rzeczy, nawet 

drobnej i mało wartościo-

wej... 

My, na naszym konty-

nencie, mamy mental-

ność bardziej indywidua-

listyczną. Oni wszystkim 

się dzielą. Tam jesteś zawsze we wspól-

nocie. Czy to jest wioska czy plemię, 

nikt nie jest sam. Gdy na przykład robię 

pranie, oczywiście na zewnątrz, to zaraz 

obok mnie siada jakieś dziecko. Po co 

siedzi? Bo ty nie możesz być sam. Gdy 

jesz posiłek, a inni już skończyli, ktoś z 

nich zostanie z tobą przy stole do koń-

ca. To świadczy o wielkiej wrażliwości i 

solidarności pomiędzy nimi. 
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Proszę opowiedzieć o projekcie Kombo-

nianów w Ugandzie, czyli o domu 

dziecka w dystrykcie Gulu. To będzie 

dom dla dziewięćdziesiątki dzieci. Są to 

sieroty, a wśród nich także dzieci nie-

pełnosprawne i chore. Organizacyjnie, 

ta bardzo duża placówka, będzie po-

dzielona na mniejsze "rodziny". W każ-

dej z nich kilkorgiem dzieci będzie 

opiekować się jedna osoba - "mamka". 

Mamy nadzieję, że za pośrednictwem 

internetu, na specjalnym blogu, uda 

nam się na bieżąco przekazać relacje z 

naszego pobytu. 

 

„Najlepszy jest żurek” - rozmowa 

z ojcem Theotime Akpako 

 

Jak trafił Ojciec do zgromadzenia 

Kombonianów? 

Tak naprawdę to, po studiach, chciałem 

zostać księdzem diecezjalnym. Ale oka-

zało się, że kiedy Kombonianie przyje-

chali do Beninu, biskup dał im moją 

parafię. Od tego momentu stała się ona 

parafią komboniańską. Ich styl życia 

mnie zaciekawił i podjąłem decyzję, aby 

wstąpić do Kombonianów. 

 

Zostawił Ojciec w Beninie liczną 

rodzinę... 

Można powiedzieć, że jesteśmy jak dru-

żyna piłkarska. Razem z rodzicami było 

nas 12 osób. Mam dziewięcioro rodzeń-

stwa, jeden brat pracuje w Ambasadzie 

Beninu w Niemczech. Pozostali miesz-

kają w Beninie. 

 

Były obawy przed przyjazdem do 

Polski? 
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Po studiach w Rzymie wróciłem do sie-

bie. Byłem już po święceniach. Po czte-

rech miesiącach dostałem wiadomość, 

że jestem przeznaczony do wyjazdu do 

Polski. Ojciec Prowincjał zadzwonił do 

mnie mówiąc, że jest taka decyzja. Pytał 

jakie jest moje zdanie. Poprosiłem, aby 

dał mi kilka dni na przemyślenie. O 

Polsce już słyszałem, obawiałem się 

trudnego języka i chłodnego klimatu, 

szczególnie ostrych zim. Poszedłem do 

kaplicy i tam Bóg mnie uspokoił. Podją-

łem decyzję, aby jechać. 

 

Które z polskich potraw smakują 

Ojcu najbardziej? 

Moja ulubiona polska zupa to żurek. 

Bardzo ją lubię, tak samo jak kotlety 

schabowe. Nie przepadam natomiast za 

kapustą, nie smakuje mi. Ale ogólnie 

polska kuchnia bardzo mi odpowiada, 

nawet bardziej niż włoska, choć w Rzy-

mie przebywałem kilka lat. 

 

Czy słuszny jest pogląd, że w przy-

szłości to misjonarze z Afryki bę-

dą ewangelizować Europę? 

 

Słyszę bardzo dużo takich opinii odwie-

dzając różne parafie. I rzeczywiście, 

patrząc na to co się dzieje na świecie, 

można odnieść takie wrażenie. Ale ja 

zawsze mówię, że Duch Święty działa i 

ufam, że jednak tak nie będzie.▪ 
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Łukaszu, czy Ci nie żal..... 

- rozmowa z księdzem Łukaszem 

Walaszkiem 

Rozmawiała: Ewa Dyl 

Podobno pierwsza parafia naj-

bardziej zapada w serce. Jak bę-

dzie Ksiądz wspominał Józefo-

wiec? 

 

Kiedy dostałem dekret na Józefowiec, 

to nawet nie wiedziałem, gdzie to jest. 

Dziś, po trzech latach posługi na Józe-

fowcu, szczerze stwierdzam, że Pan Bóg 

dal mi wspaniały prezent i wielki za-

szczyt posługiwania wśród wspaniałych 

księży i rewelacyjnych ludzi. Józefo-

wiec będę wspominał jako parafię wiel-

kiej pobożności i życzliwości ludzi. 

Czułem się tu jak w domu, czułem 

wsparcie modlitewne oraz proste ludz-

kie gesty wyrażające się w życzliwych 

słowach. Dziękuję za wielką otwartość i 

dobrą współpracę wielu z was. 

 

Będziemy pamiętać Księdza 

uśmiech, życzliwość i pogodę du-

cha, która udzielała się nam 

wszystkim. Proszę więc o receptę. 

Skąd możemy czerpać taką ra-

dość i optymizm? 

 

Hi hi hi. Jakbyście mnie teraz widzieli 

to pokazuję palec do góry na Niebo - 

Boga. Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu, spowiedź, Eucharystia - to mój 

przepis na uśmiech. Kiedy Pan Bóg po-

zwala mi patrzeć na Siebie, kiedy prze-

bacza w konfesjonale i kiedy mogę Go 

przyjmować, to jak mam się nie cie-

szyć? Wszystkie problemy gdzieś stają 

się małe. Radość sprawia mi to, że mo-

gę być księdzem! Powołanie to moja 

radość! 
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"Żal odjeżdżać" - mówił Jan Pa-

weł II podczas ostatniej piel-

grzymki do ojczyzny. 

I nam, tak po ludzku, żal. Żal że-

gnać Księdza. 

Taka jest droga księdza. Po ludzku też 

jest mi bardzo żal. Wy zawsze, jako „ci 

pierwsi”, będziecie głęboko w moim 

sercu. Pan Bóg posyła mnie gdzie in-

dziej, taka jest Jego wola, którą z wiel-

ką ufnością przyjmuję. 

 

Proszę jeszcze o dobre słowo na 

pożegnanie. Dla wszystkich Józe-

fowian. 

 

Jesteście Wspaniali ! Dziękuję - wiem, 

że te słowa nie są w stanie wyrazić tego, 

co czuję ale cisną mi się na usta. Jeśli w 

jakikolwiek sposób kogoś zgorszyłem 

czy obraziłem to z pokorą proszę o 

przebaczenie. Na koniec mam wielką 

prośbę – nie wiem czy mogę? Proszę 

was bardzo, z wielką pokorą bądźcie 

świętymi, abyśmy się mogli kiedyś 

wszyscy spotkać w niebie. Kochajcie 

Jezusa cały sercem. To by było spełnie-

niem moich marzeń. 

 Dziękuję.▪ 
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Ministranci w Wiśle 

Tekst: Ks. Dariusz Trzaskalik 

C 
ały Boży rok służą Panu Je-

zusowi przy Ołtarzu. Każdy 

ksiądz w parafii może na na-

szych chłopców liczyć, bo są 

chętni do pomocy i żadnej 

pracy się nie boją. W sobotę kiedy ich 

koledzy jeszcze smacznie śpią, odpo-

czywając po całotygodniowej nauce w 

szkole, oni wstają z łóżek, żeby punkt 

9.00 zameldować się na zbiórce. W 

uroczystości i święta pomagają siostrze 

Beniaminie i Panu Kościelnemu, po-

święcając czas i siły, aby wszystko było 

dopięte na ostatni guzik. O kim mowa? 

Odpowiedź prosta: ministranci z Józe-

fowca. To ciekawa grupka - niby zwykli 
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chłopcy, tacy jak wszyscy inni, a jednak 

nie koniecznie. Pochodzą z domów, 

gdzie rodzice nie tylko wierzą i deklaru-

ją swoją wiarę na kolędzie, ale prakty-

kują i widzą swoich synów przy ołtarzu. 

Sami nie raz dbają o to, aby ten młody 

człowiek wywiązywał się z ministranc-

kich obowiązków. Tak więc, w naszej 

parafii takich właśnie naśladowców św. 

Tarsycjusza, patrona ministrantów, 

mamy blisko pięćdziesięciu. 

Tacy są 

Taka grupa ministrantów to jedna wiel-

ka paczka kumpli - chociaż jest wśród 

nich hierarchia - jedni są starsi, drudzy 

młodsi. Jedni są aspirantami bądź kan-

dydatami, inni nawet animatorami. 

Rozstrzał wielki w doświadczeniu - bo 

nawet kilkunastoletni. Tak różnorodna 

grupa wymaga także wyjazdów integra-

cyjnych.  

Na wyjeździe 

Jeden z takich wyjazdów odbył się w 

pierwszym semestrze roku szkolnego 

do Krakowa. Ministranci razem z grupą 

Dzieci Maryi i Eucharystycznego Ruchu 

Młodych zobaczyli park edukacyjny 

stworzony przez Księży Salezjanów. 

Wzięli udział w warsztatach podczas, 

których poznawali sytuację Kościoła na 

różnych kontynentach. Drugi nasz wy-

jazd miał miejsce w lipcu. Tym razem 

sami ministranci wraz ze mną pojechali 

do Wisły. Spędziliśmy tam pięć dni, 

podczas których wypoczywaliśmy na 

sposób aktywny. Każdego niemal dnia 

chodziliśmy na boisko, aby tam poka-

zać miejscowym amatorom jak się gra 

w football. Styl gry naszych ministran-

tów nie dawał powodów do wstydu, a 

można powiedzieć, że przypominał styl 

graczy naszego GKSu Katowice z lat 

jego świetności i przebłysków formy 

minionego sezonu. Prócz pieszej wę-

drówki dziewiczymi szlakami Beskidu, 

zawędrowaliśmy jeszcze do Muzeum 

Trofeów Adama Małysza. Myślę, że 

bardzo miło chłopcy będą wspominać 

wspólny wypad do aquaparku w Hotelu 

Gołębiewski, gdzie pobijali kolejne re-

kordy prędkości na basenowych zjeż-

dżalniach. 

W ramach podsumowania 

Wyjazd do Wisły pokazał nam, że mo-

żemy się nie tylko wspólnie modlić na 

Mszy Świętej, ale również wspólnie ba-

wić jako paczka dobrych kolegów i 

przyjaciół. Ten wspaniały czas trzeba 

koniecznie powtórzyć, szkoda, że do-

piero za rok. Już zacieramy ręce, ze 

zniecierpliwienia.▪ 
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RIO na Śląsku 

Tekst: Natalia Grabowska 

Ś 
wiatowe Dni Młodzieży przycią-

gają. Hipnotyzującą pieśnią (w 

tym roku hymnem „Nadzieja 

poranka”), wabią młodych z ca-

łego świata. Odległość nie gra roli, co 

uczestnicy tego święta wiary w Rio de 

Janeiro poświadczali na antenie TVP 1: 

„Leciałem z RPA 34 godziny”, „Seszele 

pozdrawiają!”, „Jako Aborygenka...”. 

Wielokulturowy Kościół doświadcza w 

czasie tych kilku dni wysłuchania eu-

charystycznej prośby „i doprowadź nas 

do pełnej jedności”. Jezus napełnia mo-

cą, daje nadzieję, wlewa radość w serca, 

patrzy na tysiące podniesionych dłoni. 

Posyła młodych na ewangelizację, 

zgodnie z tematem tegorocznego Dnia 

Młodzieży:  

IDŹCIE I NAUCZAJCIE WSZYST-

KIE NARODY. 

Kto by pomyślał, że atmosfera gorącego 

Rio zagości w naszych kochanych Pie-

karach Śląskich, że będą się tu działy 

takie same cuda, jak tam. 

Okolica 

A dyć, cóżeś to się tam łonaczyło! Oko-

lica piekarskiego wzgórza od piątku 26 

lipca aż do niedzieli 28.07.br zaroiła się 

od młodzieży w koszulkach koloru gra-

natowego, zielonego, żółtego lub białe-

go, każda z logo RIO NA ŚLĄSKU. Te 

koszulki wchodziły w skład pakietu 

p ie l gr z yma, 

do spółki z 

breloczkiem i 

smyczą, na 

której kołysał 

się identyfika-

tor z wypisa-

nym imie-

niem oraz 

śpiewnik. Ta-

kie gadżety 

otrzymywali-

śmy w Biurze 

Rio na Śląsku, 

tam też do-
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wiadywaliśmy się, gdzie będziemy spać. 

Miejsc noclegowych w sumie było 7 – 

szkół i domów kultury – co nie jest 

wcale dużą liczbą, zważywszy, że 

uczestników było około siedmiuset. 

 

Instalujemy się i zaczynamy 

Po zaniesieniu rzeczy (i odprowadzeniu 

roweru) do Szkoły Podstawowej nr 5, 

wróciliśmy pod scenę. Znajdowała się 

ona na szczycie wzgórza, przed kościo-

łem kalwaryjskim. Tam jako pierwszy 

powitał nas żwawy wodzirej, który w 

czarnym fraku i w pełnym słońcu wpro-

wadził nas w radosny klimat następ-

nych dni. Nie zabrakło tańców znanych 

z pierwszoczerwcowych spotkań pod 

Lednicą („Tak, tak, Panie, Ty wiesz, że 

Cię kocham!” czy „Miłość cię znajdzie”). 

O godzinie piętnastej odmówiliśmy ko-

ronkę do Bożego Miłosierdzia, oddając 

do Jego dyspozycji czekające nas chwi-

le. W tym momencie od stóp wzgórza 

ruszyła procesja z krzyżem i obrazem 

Matki Bożej, symbolami ŚDM. W towa-

rzystwie flag Polski i Brazylii procesja 

dotarła pod scenę. Tam to stanął krzyż, 

a obok niego obraz MB Piekarskiej, aby 

przez cały ten czas przypominać nam, 

po co się tu zgromadziliśmy. Kiedy ofi-

cjalne powitania były już dopełnione, 

na scenę wszedł ks. Krzysztof Nowrot i 

wygłosił pierwszą z przygotowanych 

konferencji. Następnie na scenę został 

wniesiony ołtarz i zaczęła się pierwsza 

Msza święta w czasie Rio na Śląsku. 

Oprawę muzyczną zapewnił zespół 

Twoje Niebo, obecny przez wszystkie 

dni tego spotkania. 

 

Teraz coś dla ciała i pamięci 

Po Eucharystii przeszliśmy do stołówki 

Rio Żarełko (na świeżym powietrzu), 

gdzie na każdego uczestnika, oprócz 

sporej kolejki, czekała cudowna pa-

czuszka, a w niej: dwie kanapki z pastą 

jajeczną, dwie z serem żółtym i sałatą, a 

do tego pomidor – w całości (jak to 

zjeść?). Przesłodkiej herbatki niestety 

szybko zabrakło, za to wody butelkowa-

nej było pod dostatkiem. Wieczorem 

pod sceną ks. Jacek Plech, były Diece-

zjalny Duszpasterz Młodzieży, wspomi-

nał dwa poprzednie Dni Młodzieży, w 

Sydney i Madrycie. Posiłkował się przy 

tym zdjęciami i filmikami. Pokazał nam 

australijskie wombaty („gigantyczne 

Z o. Mariuszem karmelita bosym,  

dyrektorem zespołu Twoje Niebo 
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chomiki”), opowiedział o ślubie pewnej 

polskiej pary, która spakowawszy 

uprzednio garnitur i białą suknię do 

walizek, pobrała się właśnie podczas 

ŚDM w Sydney. Tamtejsza Polonia wy-

prawiła im huczne weselisko na 500 

osób... Znowu w Hiszpanii obchodom 

w pewnym momencie zagroziła gwał-

towna burza z piorunami. Wyglądało to 

niebezpiecznie: modlitwa trwa, wszyscy 

pod gołym niebem (a polska reprezen-

tacja wręcz pod wysokim dźwigiem), 

pioruny biją w najlepsze – i nagle, cu-

dem, burza zmieniła kierunek i przeszła 

obok. Tamte dwie edycje ŚDM nadzo-

rował papież Benedykt XVI, a w tym 

roku, jak wiadomo, po raz pierwszy na 

spotkanie z młodymi przybył papież 

Franciszek. 

 

Telemost 

W oczekiwaniu na telemost – transmi-

sję Drogi Krzyżowej z Rio, przewidzia-

ną na godzinę 22.00 (jak wiadomo, by-

ło małe opóźnienie), na scenie zagościł 

tyski chór gospel God's Property. 

Wspaniałym występem uwielbiającym 

Boga pokazali, że dobrze jest być Jego 

własnością. 

Drogę Krzyżową staraliśmy się przeżyć 

jak najpiękniej, mimo zmęczenia. Po 

nabożeństwie mieliśmy okazję zawie-

rzyć nasze życie Matce Bożej Piekar-

skiej przed Jej obrazem, a potem 

uczestniczyć w adoracji Najświętszego 

Sakramentu. Warto tu wspomnieć, że 

przez całe Rio na Śląsku w kościele kal-

waryjskim była okazja do adoracji, po-

dobnie jak do spowiedzi świętej. 

Czasem trzeba trochę pospać  

W środku nocy grupkami wracaliśmy 

przez Piekary Śląskie do właściwych 

szkół na nocowanie. I co tu ukrywać, 

kolejnym etapem pielgrzymki była ko-

lejka do łazienki, która ciągnęła się 

przez co najmniej dwie godziny – przy-

najmniej w SP nr 5, gdzie na 64 dziew-

czyny zgromadzone na sali gimnastycz-

nej przypadało 5 pryszniców. 

Dzień drugi zaczął się około szóstej ra-

no, kiedy to zaczęły odzywać się pierw-

sze budziki i szurać pierwsze damskie 

klapki. Około wpół do siódmej rozszu-

miały się suszarki, a kolejny budzik wo-

łał „Śpiewam i tańczę, i jem pomarań-

cze”. Jak to, przecież jutrznia dopiero o 

dziewiątej! Później okazało się, że 

chłopcy też nie spali spokojnie, bo o 

trzeciej nad ranem jeden z nich wszedł 

do klasy będącej tymczasową sypialnią 

i przerywając nocną ciszę najzwyczaj-

niej w świecie zaczął chrupać chipsy. 

Oczywiście wywołało to sprzeciw pozo-

stałych. 

 

Z radością w dzień kolejny 

No, nic to, o wyznaczonej porze wyru-

szyliśmy na wzgórze kalwaryjskie aby 

uczestniczyć w modlitwie brewiarzo-

wej. Na pytanie księdza Krzysztofa Bieli 

„Wyspani?” radosnym chórem odpo-

wiedzieliśmy „Nie!” i razem z zespołem 

Twoje Niebo zaśpiewaliśmy hymn 

„Nadzieja poranka”. Tekst jutrzni był 

wyświetlany na telebimie, zajmując 

miejsce wczorajszej Drogi Krzyżowej. 
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Rozmodleni, poszliśmy do Rio Żarełko, 

gdzie czekały na nas sobotnie zestawy 

happy meal: dla każdego po dwie bułki 

z szynką i dwie rzodkiewki. Do tego 

herbata i butelka wody, bo temperatura 

miała tego dnia poszybować dość wyso-

ko. 

 Po kolejnej konferencji, podczas 

której ks. Nowrot wskazywał, co jest 

istotne, aby być dobrym uczniem Jezu-

sa (należy uznać Go za mistrza, wejść z 

Nim w regularny kontakt i być Mu po-

słusznym), udaliśmy się na warsztaty z 

różnych dziedzin, aby z różnych stron 

poznawać Brazylię, kraj wybrany na 

gospodarza tej edycji ŚDM.  

 

Nowe spojrzenie na Brazylię 

I tak sekcja muzyczna pod przewodnic-

twem dwóch członków lublińskiego 

zespołu Sambasim – Irka i Sylwii – 

uczyła się tworzyć muzykę do samby. 

Muzycy przywieźli ze sobą instrumen-

ty, m.in. wielkie bębny surda, dzwonki 

agogô, grzechotki w kształcie termosów 

i tarek do ziemniaków, trójkąty oraz 

różne rodzaje bębenków. Oprócz 

dwóch utworów na instrumenty perku-

syjne, młodzi adepci muzyki nauczyli 

się portugalskiej pieśni „Mare, ma-

re!” („O, morze, morze!”). 

Sekcja taneczna pod okiem czarnoskó-

rej pani choreograf poznawała tajniki 

samby. Sekcja kulinarna upiekła ciasto 

marchewkowe i przygotowała czekola-

dowe trufelki. Sekcja plastyczna nama-

lowała wielki portret Chrystusa Zbawi-

ciela z góry Corcovado w towarzystwie 

papieża Franciszka, flag polskiej i bra-

zylijskiej oraz papugi (w lewym dolnym 

rogu). Sekcja dziennikarska spotkała 

się z dyrektorem Radia eM, a sekcja 

sportowa trenowała piłkę nożną przed 

niedzielnym meczem Polska-Brazylia. 

 Po koronce do Bożego Miłosier-

dzia i obiedzie (grochówka, mniam!) 

sekcje prezentowały swój dwugodzinny 

dorobek, roześmiana pani choreograf 

dała solowy popis samby, a sekcja kuli-

narna częstowała przygotowanymi 

smakołykami. Później na scenie poja-

wili się przedstawiciele fundacji Terra 

Brasilis, którzy opowiadali nam o zło-

żonej kulturze tego kraju, w tym o przy-

czynach powstania faveli, czyli dzielnic 

biedy (tu ciekawostka: favela znaczy 

jemioła; w ten sposób chciano podkre-

ślić, że owe dzielnice niejako pasożytują 

na całym mieście). 

 

Wracamy do duchowości 

Wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy 

świętej. Po kolacji na scenie zagościł 

znany prezenter telewizyjny i dzienni-

karz, Szymon Hołownia, autor wielu 

książek oswajających katolicyzm. Za-

chęcał, żeby w ramach ewangelizacji 

głosić światu DOBRĄ Nowinę, to zna-

czy zamiast mówić, co złego wyniknie z 

nagannego postępowania, ukazywać 

korzyści płynące z zachowywania Bo-

żych przykazań. Zamiast mówić, jaka 

kara Boża czeka za dokonanie aborcji 

uświadamiać, co dobrego może przy-

nieść zachowanie płodu przy życiu. Po-



25 

P
A

R
A

F
IA

L
N

E
 W

IE
Ś

C
I 

Wrzesień—Październik Przystanek Józefowiec 

dobnie mówić o zaletach wstrzemięźli-

wości, zaletach chodzenia do kościoła, 

krótko mówiąc, o zaletach katolicyzmu. 

Wzorując się na św. Franciszku z Asyżu 

odnawiać Kościół, „w ostateczności na-

wet słowem” – czyli przede wszystkim 

przykładem życia. 

 Zachęceni usłyszanym słowem, 

wielbiliśmy Boga w czasie koncertu ze-

społu New Life'm, który przygotowywał 

nas do adoracji. Kiedy Chrystus zago-

ścił na scenie, zapanowała cisza. Jego 

obecność wysławialiśmy spojrzeniem, a 

później też pieśnią. Był wśród nas bar-

dzo realnie. Po adoracji poprzez tele-

most uczestniczyliśmy w nocnym czu-

waniu modlitewnym w Rio de Janeiro. 

O godzinie drugiej pełni Ducha Święte-

go wracaliśmy do szkół, aby stawić czo-

ła kolejce do łazienek. 

 

Wielka radość i pożegnania 

W niedzielę rano niewyspani ale pełni 

radości w komplecie stawiliśmy się na 

jutrzni. Po śniadaniu udaliśmy się na 

mecz Polska-Brazylia, na stadion MO-

SiRu w Piekarach Śląskich. Przemarsz 

na stadion był głośnym i kolorowym 

świadectwem wiary. Mecz wygrała... 

Brazylia. 

Punktem kulminacyjnym trzeciego 

dnia Rio na Śląsku była Msza święta 

pod przewodnictwem ks. Abp. Wiktora 

Skworca. Po Eucharystii Arcybiskup 

długo szedł wzdłuż tłumu młodych wi-

tając się z wieloma pielgrzymami, zo-

stawiając pasterskie błogosławieństwo i 

nadzieję, a także... krówki z lodówki. 

Kilkoro uczestników chodziło później 

pośród zgromadzonych z pudełkami 

pełnymi słodkości. Ciągnące się biało-

czerwone cukierki z logo Rio na Śląsku 

były wspaniałym niedzielnym deserem, 

idealnym dopełnieniem obiadowej fa-

solki po bretońsku. 

 Po piekarskiej Mszy św. na tele-

bimie pojawiła się transmisja Euchary-

stii kończącej świętowanie w Rio de 

Janeiro. W skupieniu słuchaliśmy pa-

pieskiej homilii, oczekując momentu, 

gdy ogłosi on, kto będzie gospodarzem 

kolejnej edycji ŚDM. Chwila, w której z 

ust papieża padło słowo KRAKÓW, by-

ła najgłośniejszym momentem naszego 

spotkania. Takiego wybuchu radości 

Matka Boża Piekarska dawno nie sły-

szała... 

 Pełni dziękczynienia uczestniczy-

liśmy w koncercie, który na koniec za-

grało Twoje Niebo. Mimo upału modli-

twa pięknym chórem leciała do nieba. 

Na zakończenie Rio na Śląsku otrzyma-

liśmy błogosławieństwo i zostaliśmy 

rozesłani, by głosić Ewangelię, każdy w 

swoim środowisku. To spotkanie było 

wielkim krokiem, wręcz skokiem na 

drodze ku niebu. Następne – za rok o 

tej samej porze i w tym samym miejscu, 

zgodnie z obietnicą Arcybiskupa. Tylko 

nazwę będzie trzeba zmienić, ale o to 

zadbają już organizatorzy, ks. Krzysztof 

Biela i ks. Marcin Wierzbicki. Bóg im 

zapłać! Zapewne sztab organizacyjny 

ŚDM 2016 w Krakowie poprosi ich o 

współpracę, biorąc pod uwagę sukces 

tego wydarzenia... Chwała Panu!▪ 
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REKOLEKCJE EUCHARYSTYCZNEGO 

RUCHU MŁODYCH  

I DZIECI MARYI 

ŚWIĘTA PUSZCZA 2013 

Tekst:  Barbara Mroczek 

PONIEDZIAŁEK 

Godzina 8:00 – Msza Święta, to 

już dziś wyjeżdżamy do Olsztyna niedale-

ko Częstochowy. Jak co roku dzieci nale-

żące do Eucharystycznego Ruchu Mło-

dych i Dzieci Maryi, jadą na pięciodniowe 

rekolekcje podsumowujące cały rok for-

macji. Żeby dobrze rozpocząć ten czas, 

wspólnie modlimy się podczas Euchary-

stii, którą odprawiają ks. Łukasz oraz ks. 

Darek – nasz opiekun. – Niestety, nie 

mogę wam towarzyszyć, ale zostawiam 

was w dobrych rękach księdza Łukasza. 

Niech wróci z tych rekolekcji jeszcze bar-

dziej uśmiechnięty. – Postaramy się! 

Po mszy czas na pakowanie bagaży do 

autokaru… w strugach deszczu, a przecież 

miało nie padać… 

 Około godziny 11:00 jesteśmy na 

miejscu – ośrodek rekolekcyjny „Święta 

Puszcza” wita nas w postaci siostry gene-

ralnej zakonu Sióstr Najświętszej Rodzi-

ny z Nazaretu. 

 Oprócz księdza Łukasza jest razem 

z nami siostra Kasia, która czuwa nad 

naszym bezpieczeństwem i dobrym hu-

morem. Już dzisiaj jednym z punktów 

dnia jest konferencja księdza na temat 

Krzyża Świętego. Niestety deszcz pokrzy-

żował nam plany, dzisiaj nie uda nam się 

już wyjść na spacer. Zamiast tego każdy 

pokój ma wymyślić hymn naszych reko-

lekcji: 

 …Rekolekcje fajna sprawa, z Bo-

giem super jest zabawa… - słyszymy na 

pogodnym wieczorze przed wspólnymi 

zabawami. Po rozrywce czas na wycisze-

nie i podziękowanie Bogu za dzisiejszy 

dzień, poprzez modlitwę przed najświęt-

szym sakramentem i wspólne zaśpiewa-

nie apelu Jasnogórskiego. 

 

WTOREK 

Pobudka o 7:30, o 8:00 gimna-

styka i wspólna modlitwa . Po śniadaniu 

spotkania w grupach. Tematem naszych 
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rekolekcji jest różaniec - jego znaczenie, 

tajemnice, żywa modlitwa. Dzisiaj oma-

wiamy tajemnice radosne. Pięć animato-

rek – Asia, Marta, Monika, Paulina i Ba-

sia – przedstawiają pięć tajemnic tej czę-

ści. Podczas wspólnego podsumowania, 

wymieniamy się 

wiadomościami 

ucząc się wzajem-

nie. Dzisiaj swoją 

konferencje prowa-

dzi siostra Kasia, 

która w piękny spo-

sób opowiada nam 

o powołaniu, jego 

rodzajach i sposo-

bach wypełniania. 

Około godziny 

12:00 czyli w sa-

mym środku dnia – 

jego centrum – 

ksiądz Łukasz od-

prawia dla nas 

mszę świętą, tak 

będzie już co dzien-

nie, ponieważ Eu-

charystia jest cen-

trum naszego życia. 

Po pysznym obie-

dzie wyruszamy na 

spacer do centrum 

Olsztyna, gdzie 

zwiedzamy ruiny 

średniowiecznego 

zamku. Jesteśmy 

odważne, dlatego 

ani strome schody 

ani napis „uwaga 

przepaść” nie zniechęcają nas do wspi-

naczki na Zamczysko. Po powrocie czeka 

na nas kolacja przygotowana przez sio-

stry, a później zabawy i tańce oraz modli-

twa na dobre zakończenie dnia. 
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ŚRODA 

- Idzie listonosz! Szybko do pokoju! – 

woła jedna dziewczynka na korytarzu. 

Rzeczywiście, codziennie rekolekcyjny 

listonosz, przynosi każdemu list polecony 

z fragmentem różańca i pytaniem/

zadaniem do wykonania – z wielu prawi-

dłowych odpowiedzi losowana jest jedna 

- na osobę która ją udzieliła, wieczorem 

czeka słodka nagroda… 

 Po spotkaniach w grupach – dzi-

siejszym tematem są tajemnice światła – 

swoją drugą konferencję prowadzi ksiądz 

Łukasz, dzięki któremu poznajemy księgi 

i naczynia liturgiczne używane podczas 

każdej Eucharystii. Przed Mszą Świętą 

mamy czas na naukę nowych piosenek, 

powtórzenie tych już znanych. Animator-

ki Marta i Monika w czasie Szkoły Śpiewu 

uczą nas jak chwalić Pana pieśnią. Po 

obiedzie… Podchody! Teren wokół ośrod-

ka jest bardzo rozległy – prawie jak praw-

dziwa Puszcza. Jesteśmy podzielone na 4 

drużyny, która wygra? Przedstawicielki 

której drużyny najlepiej poradzą sobie z 

zadaniami? Wyniki dopiero jutro… A te-

raz niespodzianek ciąg dalszy – spacer na 

pobliską górę. Na jej szczycie znajduje się 

krzyż podobny do tego umieszczonego na 

Giewoncie, dlatego nazywamy ją „Małym 

Giewontem”. Po spędzonym na dworze 

czasie, kolacja smakuje jeszcze lepiej. 

 

CZWARTEK 

Modląc się wspólnie dziesiątkę 

różańca rozważamy tajemnice bolesne – 

tak jak podczas spotkań w grupach. Po 

śniadaniu kolejne zadanie, tym razem 

indywidualne. Sprawdzamy naszą wiedzę 

podczas Biegu Samarytańskiego. Musimy 

jak najlepiej odpowiadać w pięciu punk-

tach kontrolnych – sprawdzana jest na-

sza znajomość katechizmu, kreatywność, 

a także to, czy uważałyśmy podczas kon-

ferencji! Osoba z największą ilością 

punktów zwycięży… O godzinie 15:00 

odmawiamy tak jak codziennie Koronkę 

do miłosierdzia Bożego. 

 Jutro wracamy do domu, dlatego 

podczas spaceru uzupełniamy zapasy „na 

drogę”. Po powrocie czas na ognisko – 

kiełbaski i ciepłe słodkie pianki. To pod-

sumowanie naszych rekolekcji, rozdanie 

nagród za podchody, dzisiejszy bieg (aż 

cztery osoby miały tę samą liczbę punk-

tów), nagrody dodatkowe i dyplomy dla 

wszystkich uczestników. Specjalne po-

dziękowanie należy się Siostrze Kasi i 

księdzu Łukaszowi za opiekę. 

 

PIĄTEK 

To już jest koniec, ostatnie spo-

tkania w grupach - tajemnice Chwalebne 

– ostatnia Eucharystia w kaplicy. Pako-

wanie, obiad… Pamiątkowe zdjęcia i po-

dziękowanie siostrom. Miejmy nadzieję, 

że spotkamy się znów w tym samym 

miejscu za rok.▪ 
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Szatański kotek !? 

Tekst:   Przemysław Paszek 

C 
ałkiem przyzwoity tytuł. Niech 

każdy w zależności od tego, 

czy jest postępowym człowie-

kiem - korzystającym z racjo-

nalnych właściwości swojego rozumu, czy 

też zacofanym katolem - przewrażliwio-

nym na punkcie religii i wszędzie widzą-

cym zagrożenia, sam wstawi sobie odpo-

wiedni znak interpunkcyjny. Nie mniej 

jednak mamy do czynienia z ciekawymi 

zjawiskami a mianowicie fenomenem 

Hello Kitty oraz wampiropodobnych la-

lek Monster High. 

 

Jak to się zaczęło 

Oba zjawiska pojawiły się w Polsce nagle 

i biorąc pod uwagę zabiegi marketingowe 

szybko zyskały sobie szeroką rzeszę naj-

młodszych zwolenniczek. O co chodzi z 

całym tym zamieszaniem wokół wspo-

mnianych zabawek? Chodzi o prawdę. 

I tu pojawia się problem. Żyjemy w erze 

informacyjnej, codziennie zalewani jeste-

śmy potokiem wiadomości, obrazów, 

słów. Jednym kliknięciem możemy odna-

leźć w krótkiej chwili taki ogrom infor-

macji zamieszczonych w internecie, że 

nie jesteśmy w stanie ani ich przeczytać, 

ani zweryfikować. Na domiar złego wła-

ściwie każdy może umieścić dowolną 

(prawdziwą lub fałszywą) informację w 

sieci. 

 Tak oto pojawił się sympatyczny 

kotek. Kotek, który nie jest tylko zabawką 

– wszak widnieje nawet na ślicznych 

czarnych kobiecych szpilkach i wszela-

kich przedmiotach zupełnie nie związa-

nych z zabawą dla dzieci. Kotek, który 

stał się symbolem, ozdobą noszonej biżu-

terii, ubrań i oczywiście zabawek. Kotek, 

który nie tylko zdobył dziecięce serca ale 

także monopol – w sklepach z zabawka-

mi nagle mamy do wyboru artykuły dla 

dzieci: Hello Kitty bądź Monster High. I 

tak dalej… 

 

Ukryta symbolika 

Ktoś też zadał sobie trud i zaczął odkry-

wać informacje, jakże niepokojące, na 

temat genezy sympatycznej zabawki. Ja 

sam usłyszałem tę historię od spowiedni-

ka i czym prędzej zacząłem szukać... 
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Podobno Hell – o – Kitty to kotek z pie-

kieł, owoc paktu zawartego z szatanem, 

gdzie ojciec kłamstwa w zamian za roz-

propagowanie tego symbolu pod zakamu-

flowaną postacią zabawki ofiarował zdro-

wie ukochanej córce zrozpaczonego ojca. 

Pytanie brzmi: czy to prawda? Kotek, któ-

rego korzenie są chińskie nie posiada ust, 

co też możemy interpretować dwojako: z 

jednej strony nie ma ust, nie ma mimiki 

wyrażającej emocje, stany uczuciowe – 

a więc pluszak, który dopasowuje się do 

aktualnego stanu emocjonalnego dziecka, 

z drugiej brak ust można interpretować 

jako próbę manipulacji dzieckiem, które 

możemy karmić dowolnymi treściami, a 

ono i tak nie ma prawa głosu, sprzeciwu. 

Gdzie tu prawda? 

 

Pomyślmy  czasem 

Ostrzeżenie przed zabawką zaczyna do-

chodzić ze strony egzorcystów, niektó-

rych duchownych i osób konsekrowa-

nych. Rozpętuje się istna wojna między 

zwolennikami i przeciwnikami. Ci pierwsi 

pukają się w czoło, powołując na zdrowy 

rozsądek i nawołując do opamiętania – 

wszak żyjemy w XXI w. Ci drudzy doszu-

kują się w zabawce wrót do otwarcia się 

na działanie złego ducha. Gdzie jest praw-

da? 

 Czy jako istoty cielesno – duchowe, 

możemy z całą pewnością i przekonaniem 

przejść obojętnie obok takiego sygnału? 

Wierzący z pewnością nie – wszak 

w wyznaniu wiary co niedzielę deklarują 

wiarę także w istoty niewidzialne... 

Skoro szatan jest aniołem, bytem dosko-

nalszym niż człowiek, zazdrosnym o Bożą 

miłość do człowieka i robiącym wszystko 

aby człowieka zmieszać z błotem, spluga-

wić i omamić wskazując mu jego miejsce 

w szeregu, to nie spodziewajmy się krea-

tury z widłami wystającej z podgrzewane-

go na wolnym ogniu kotła. Skoro Lucyfer 

jest aniołem światłości, to jakże musiał 

być piękny, jak mądry i inteligentny. Sko-

ro jest ojcem kłamstwa, to nie łudźmy się, 

że będzie nosił tabliczkę z imieniem. Czyż 

internet, jako globalna sieć, pełna także 

śmieci, prawd, półprawd i kłamstw nie 

jest idealnym narzędziem dla niego? 

 

Może być gorzej, bo wprost 

Podobnie z Monster High – lalkami 

wampirkami. Chciało by się rzec O tem-

pora o mores – o czasy o obyczaje. Skoro 

zewsząd otacza nas kultura śmierci, zdą-

żyliśmy już przywyknąć do faktu, że po-

czucie piękna i estetyki mocno się zdewa-

luowało. Ale żeby zaraz karmić krwią, 

śmiercią i wampirami najmłodszych, to 

już zdecydowanie przesada. Podobno 

wrażliwość jest dosyć plastyczną przypa-

dłością, ale nie możemy jej naginać do 

granic możliwości. Jak to mówią: Czym 

skorupka za młodu nasiąknie, tym na 

starość trąci. Aż strach pomyśleć jakimi 

wartościami będą się kierowały nasze 

dzieci w przyszłości skoro dzisiaj tak gra-

niczne przeżycie jak śmierć sprowadza się 

do „fajnej zabawy”… 

Nasze zadanie 

Nie potrafię tego skomentować. Jednak 
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wydaje mi się, że jeśli oddamy przywilej 

kształtowania naszych dzieci, wychowa-

nia w określonej tradycji, ukazywania 

prawdziwych wartości w ręce innych lu-

dzi, których zamiary nie do końca są 

przejrzyste i uczciwe, to może się to oka-

zać katastrofą dla nas i dla naszych dzie-

ci. 

 I jeszcze na koniec fragment z 

Ewangelii: Strzeżcie się fałszywych pro-

roków... Po owocach ich poznacie, dobre 

bowiem drzewo rodzi dobre owoce. 

Szczerze powiedziawszy nie zamierzam 

czekać jakie owoce wyda moje dziecko, 

bawiąc się takimi zabawkami, dlatego z 

przyjemnością poświęcam mu czas, roz-

mawiam jak z dorosłym i pokazuję jakie 

wartości, jakie bajki, jakie postaci są mi 

bliskie, wartościowe i z pewnością pozy-

tywne.▪ 

Młodzież – niewygodne pytania. 

Tekst: Maciej Bujoczek 

W 
 poprzednim numerze po-

zwoliłem sobie wskazać na 

kilka rodzajów zachowania 

niewłaściwych, które stano-

wią zły przykład dla zachowania współ-

czesnej młodzieży. Może trochę w słow-

nictwie nie przebierając przesadziłem w 

kilku kwestiach, ale myślę, że taki 

wstrząs był konieczny i co ciekawe sku-

teczny. Psiaki jakoś poznikały (w więk-

szości) z terenów zabaw dziecięcych, 

mniej jest przepychanek w autobuso-

wych wejściach oraz w sklepach. I chwa-

ła wam za to drodzy parafianie, że potra-

ficie spojrzeć na drugiego człowieka 

życzliwiej, bo tej wzajemnej życzliwości 

bardzo nam w dzisiejszych, niełatwych 

czasach potrzeba. 

Jest jednak pewna kwestia, którą celowo 

pominąłem w poprzednim artykule – tak 

z czystej ludzkiej ciekawości chciałem 

zobaczyć czy poprawimy się we wszyst-

kim, czy tylko (niestety) tam gdzie wy-

tknięto nam błędy. 

No właśnie niestety, nie zadziałało jak by 

powinno. 

 

O co znowu chodzi? 

Rzecz dotyczy naszych czworonożnych 

przyjaciół wprowadzanych z uporem ma-

niak na osiedlowe targowisko. Przy wej-

ściach jak ktoś nie zauważył umieszczono 

duże tablice zakazujące wprowadzania 

tam zwierząt, również dla nie czytających 

umieszczono oznakowanie graficzne. To 

jednak nie działa. Nie będę tu moralizo-
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Maj 

Chrzty: 

 

Baros Magdalena, Duniec Piotr, Dronia 

Wiktoria, Gawełczyk Agata, Jackiewicz 

Ewa, Nowak Przemysław, Parachniewicz 

Olaf, Stalmach Wojciech, Szczepanik Jo-

anna, Wędzikowsi Maciej. 

Z kancelarii 

Opracował: Marian Franke 

wać i opowiadać o złym wpływie przykła-

du idącego z góry, bo nie o to mi chodzi. 

Chciałbym, żebyście spojrzeli Państwo na 

to zagadnienie z punktu widzenia zarząd-

cy targowiska i sprzedawców wystawiają-

cych tam swoje towary (powinno się to 

również tyczyć osób usilnie wchodzących 

ze swoimi pupilami do wszystkich oko-

licznych warzywniaków). 

 Do rzeczy. Właściciel zwierzaka 

wchodząc z nim do sklepu, czy na targo-

wisko łamie zakaz, czyli nie przestrzega 

prawa – jego wolna wola – może kiedyś 

zaszczyci go straż miejska jakimś manda-

tem – co chce to dostanie. Zupełnie ina-

czej wygląda sprawa z drugiej strony – 

sprzedawca nie pogoni psiarza, bo straci 

klienta, a konkurencja nie śpi, z drugiej 

zaś strony jeżeli sprzedawca będzie miał 

pecha to może spotkać się z inspektorami 

Sanepid-u i zarobić ładny mandat, może 

też zostać zobowiązany, pod groźbą kolej-

nego mandatu, do zutylizowania całego 

asortymentu spożywczego, z którym 

czworonóg miał lub mógł mieć kontakt, a 

to znowu straty. Również zarządca targo-

wiska może mieć kłopoty z powodu braku 

nadzoru – i to zarówno ze strony straży 

miejskiej jak również wspomnianych in-

spektorów sanitarnych, ale że targowisko 

miejskie i straż miejska to zgadnijcie, kto 

ucierpi… Prawdopodobnie finansowo 

najbardziej cierpieć będzie jakiś stróż na 

targowisku, który dorabia sobie parę zło-

tych do renty.  

 W największym skrócie mówiąc 

zabierając swoje zwierzaki na targowisko 

i do zieleniaków czynicie wielką szkodę 

sprzedawcom i narażacie ich na spore 

przykrości – głównie finansowe, bo więk-

szości z nas nadal się wydaje, że badyla-

rze popracują kilka godzin dziennie i za-

rabiają nie wiadomo jakie pieniądze to im 

nie ubędzie. Ciekawi mnie ilu z was wy-

trzymało by taki dzień pracy. 

 

Ja próbowałem – nie polecam – to bar-

dzo ciężki kawałek chleba.▪ 
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 Urodziny: 

 

Chola Janina (89l.), Borg Maria (60l.), 

Mitrowska Marianna (87l.), Sołtys Alek-

sander (6l.), Dyl Maciej (3l.), Langer Jan 

(65l.), Urbańczyk Lidia (90l.), Szczepań-

ska Aniela (68l.), Zapart Adam (80l.), 

Zgoda Zofia (60l.), Nowara Leonard 

(58l.), Grabowska Natalia (18l.), Moskal 

Ada (4l.). 

 

Rocznice ślubów: 

 

Eugenia i Stanisław Konatowicz (45 l.), 

Irena i Marian Rajch (60l.), Helena i 

Grzegorz Prus (51l.) 

 

Śluby: 

 

Kłosek Wojciech i Gandyk Beata, 

Psikus Marcel i Kręc Natalia. 

 

 

 

Pogrzeby: 

Graczykowska Teresa (76l.), Trenda Sta-

nisław (82l.), Smereczański Zbigniew 

(79l.), Solecka Maria (63l.),Winiarczyk 

Czesława (53l.), Marzec Czesława (70l.), 

Mizera Maria (94l.), Sobczyk Aniela 

(76l.), Weidemann Kazimierz (75l.), Guzy 

Stefania (89l.), Siekacz Karol (89l.). 

 

 

Czerwiec 

 Chrzty: 

 

Oleksiak Karolina, Florkowski Ignacy, 

Gembicki Marcin, Grombosz Małgorzata, 

Karczewski Adam, Kmita Hanna, Nadol-

ska Nadia, Nieszwiec Wiktoria, Orszulak 

Marta, Plewa Jakub, Płaszczyk Aleksan-

dra, Socha Martyna, Szołtysek Oliwia. 

 

Urodziny: 

 

breguła Mateusz (18l.), Kostsz Brunon 

(4l.), Kostosz Marianna (6l.), Rakoczy 

Piotr (50l.), Heyda Jacek (50l.), Stanik 

Wanda (90l.), Luker Hubert (70l.), Ja-

rzębski Michał (18l.), Jabłońska Jolanta 

(18l.), Soboń Mateusz (20l.), Doktor Ze-

non (50l.), Sudolski Zbigniew (65l.), Fili-

powski Bogdan (70l.), Kaszowski Jan 

(79l.), Dyl Jakub (11l.), Pasoń Helena 

(85l.), Rybak Czesław (70l.), Mosurek 

Filip (18l.), Tymińska Maria (20l.), Wa-

szek Łucja (93l.), Niedbała Marcin (20l.), 

Mińko Witold (50l.), Janeczek Łukasz 

(30l.). 

 

Rocznice ślubów: 

 

Dorota i Rafał Kwietniewski (6l.), Halina 

i Jan Florkowski (35l.), Maria i Stanisław 

Szczygieł (45l.), Katarzyna i Krzysztof 

Kołodziej (25l.), Edyta i Czesław Wolsz-

czak (50l.), Teresa i Zbigniew Sudolski 

( 40l.), Monika i Sławomir Kieruzal (5l.), 

Beata i Damian Morawiec (25l.), Małgo-

rzata i Robert Szaniewski (20l.), Irena i 

Ludwik Janiszewski (50l.). 



 

Pogrzeby: 

 

Jaromin Herbert (80l.), Moczygęba Józef 

(79l.), Kozioł Władysława (96l.), Karski 

Zbigniew (71l.), Skop Agnieszka (19l.), 

Jędrych Barbara (57l.), Łyczba Justyna 

(22l.), Wesoły Marian (59l.), Zagała Irena 

(90l.), Frania Anna (81l.), Szczechowska 

Pelagia (98l.), Pieniążek Danuta (66l.), 

Dobrowolska Aurelia (84l.), Ostrowska 

Lidia (69l.). 

 

Lipiec 

 

Chrzty: 

 

 

Biadacz Alicja, Bieńko Martyna, Hetman 

Hanna, Kruk Bartłomiej, Lysik Mateusz, 

Oczkowicz Miłosz, Szanecki Stanisław, 

Adamek Julia, Dzik Ida. 

 

Urodziny: 

 

Marcinkowski Mateusz (18 l.), Skolarus 

Anna (21 l.), Górska Maria (91 l.), Termin 

Krystyna (65 l.), Korpas Teresa (65 l.), 

Śliwka Teresa (65 l.), Kotłowska Maria 

(70 l.), Niemiec Magdalena (18 l.). 

 

Rocznice ślubu: 

 

Elfryda i Krystian Wollnik (50 l.), 

Agnieszka i Piotr Szperuch (3 l.) 

 

Śluby: 

 

Man Jakub i Niedźwiecka Alicja 

Kuchta Michał i Misiołek Monika 

 

Pogrzeby: 

 

Koźmińska Franciszka (96 l.), Zych Ste-

fan (82 l.), Rybczyńska Teresa (62 l.), 

Kuś Anna (96 l.), Hojdyszek Lidia (76 l.), 

Kiliańska Anna (62 l.), Wiechaczek Lidia 

(76 l.), Nowak Bronisław (86 l.), Szczepa-

nek Dariusz (46 l.), Zamarlik Julian (89 

l.), Kolosko Andelin (71 l.), Kudła Stani-

sław (85 l.). 
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