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„Jam jest zmartwychwstanie i żywot,
kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie,
a każdy kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki —
czy wierzysz w to?” ( J 1 1 , 2 5 - 2 6 )
U m iłow ani w Z m a rtw ych w sta łym Jezusie, Panu
naszym Zbaw icielu!
W ielkan o c — radosne Ś w ięto, po dn iach W iel
kiego Postu, w którym przez przeżyw anie tego
okresu i św ięte re ko le kcje m o b iliz o w a liś m y się do
naszej d uch ow e j o d n o w y — dziś z serc naszych
w yryw a się pieśń radosnego uw ielb ie nia : „O trz y j
cie ju ż łz y płaczący, żale z serca w yzujcie. W szyscy
w C hrystusa w ierzący w eselcie się, radujcie. Bo
zm a rtw yc h w s ta ł sam ow ładnie, ja k prze p o w ie d zia ł
dokładnie. A lleluja, A lle lu ja !”
Ten autentyzm radości uzew nętrznia się w w ie l
kanocnych pieśniach, w spotkania ch rodzin nych
i w ielkano cn ej tra d y c ji. Ale w tym przeżyw aniu
W ielkano cy najw ażniejsze jest nasze w ew nętrzne
usposobienie i przyjrzenie się naszemu ch rze ści
jańskiem u życiu i p o stępo w aniu. Przez C hrzest
Ś w ięty zostaliśm y w łączeni w żyw y organizm C h ry
stusow eg o C iała, którym jest Ś w ięty K ościół. Sta
liśm y się dziećm i B ożym i, „p ra w d z iw ie n im i
je s te ś m y ” — ja k m ów i św. Jan A p o s to ł (1J 3, 1);
staliśm y się dziedzicam i Nieba.
D latego w św ietle cudu Z m artw ych w sta nia
Pańskiego p rzypa trzm y się naszemu sercu i dajm y
dziś Bogu — naszemu Z b a w ic ie lo w i — odpow iedź,
czy jesteśm y bujną la toroślą w drzew ie Jego Koś
cioła, w ydającą o b fity ow oc, czy może uschniętą
gałęzią, do której przez tam ę naszych grzechów nie
dop ływ a ją ożyw cze soki sakram entaln ych łask?
Czy nie jesteśm y d ziećm i m arn o tra w n ym i, ja k m ar
n otraw ny syn, o któ rym znam y przyp o w ieść ew an
geliczną, i trzeba nam w ró c ić do dom u O jca i za
w ołać: Ojcze, zgrzeszyłem prze ciw ko Tobie.
Jeśli czas łaski W ie lkieg o Postu w yko rzystaliśm y
do naszej o d n o w y i p o p ra w y życ ia zg o dn e go z B o
żym i Przykazaniam i, śp iew a jm y radośnie: „Z w y 
cięzca śm ierci, p iekła i szatana, w y ch o d zi z g ro b u
dnia trzeciego z rana. A lle lu ja !”.
„Jam jest zmartwychwstanie i życie” — w oła dziś
do nas zw ycię ski C hrystus, U krzyżow any i Z m a rtNASZA OKŁADKA:
Zm artw ychw stanie Chrystusa — m a l. P ie ro D e lla F rancesca
(1463-1465)

w ychw stały. I stawi a nam dziś pytanie, ja k kiedyś
M arcie przed w skrzeszeniem Łazarza — „c z y w ie 
rzysz?” . I my, każdy z nas ma dać o dpow ie dź C h ry
stusow i: „T ak, Panie, wierzę, że Tyś je s t Chrystus,
Syn Boga żywego, k tó ry na ten Ś w iat przysze d ł”
(J 11, 27), co w yrażam y śpiewem w ielkanocn ych,
radosnych pieśni i eucharystyczną łącznością
z Tobą.
L itu rg ia Święta Z m a rtw ychw stania C hrystusa
ko n ce n tru je się w o k ó ł faktu Jego Z m artw ychw sta
nia i w ypływ ającej stąd konsekw encji dla życia
c hrześcijańskieg o, bo ja k p isał św. Paweł do K o ry n 
tian: „J e ś li C hrystus nie zm artw ychw stał, darem ne
je s t nasze nauczanie, darem na je s t także wasza
w ia ra ” (1 K or 15, 14). Bez Z m a rtw ych w sta n ia Jezus
by nie d o ko n a ł dzieła zbaw ienia ludzi i Jego Śm ierć
b yłaby fiaskiem , b yła b y rzeczyw iście pełnym klęski
końcem — tak jak m yśleli ci, którzy spow odo w ali
Jego ukrzyżow anie.
D ow odem C h rystusow ego Z m a rtw ych w sta n ia
są dla nas op isy b ib lijn e i w zm ianki historyczne
niech rze ścija ń skich pisarzy oraz św iadczy b ujny
rozw ój Jego Kościoła. O pisy b ib lijn e przytaczane
także na dzisiejsze św ięto niedw uznacznie w ska-

z ują na fa kt Z m artw ych w sta nia. Ś w . Jan w E w angelii
(J 20, 1-9), pisze o M arii M agdalenie, o A postołach ,
o św. Piotrze i o sobie sam ym , gd y s tw ie rd z ili, że
g ró b jest pusty. A le sam fa k t pustego g ro bu jesz
cze nie jest dow odem na to, co g ło s ili A p o sto łow ie .
Dowodem, że Ukrzyżowany Jezus żyje, że Zm artw ych
w sta ł je st to, że Go po fa kcie ukrzyżow a n ia i z ło 
żenia do gro b u później ujrzeli, g d y im się ukazy
wał. O tw o rzy ły się ich oczy i zro zu m ie li Pisma, k tó 
re przepow iadały, że On będzie c ie rp ia ł i umrze, ale
zmartwychwstanie. Przez te zapowiedziane fakty można
zrozum ieć całą dotychczasow ą historię zbaw ienia.
O bjaw ienie Boże przepow iada, że życie duchow e
człow ieka będzie czerpaniem o w o có w z faktu
Z m artw ychw stania Chrystusa. Toteż oni, św iadkow ie
Z m artw ychw sta nia , A p o s to ło w ie szli i g ło s ili Ewan
gelię w szystkim narodom . G ło sili, że „B ó g w skrze
s ił Jezusa dnia trzeciego i p o z w o lił M u ukazać się
nie całem u ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez
B oga na św iadków , któ rzyśm y z N im je d li i p ili po
Jego Z m a rtw y c h w s ta n iu ” (Dz 10, 40-41).
Za Z m artw ych w sta łe go Pana oddaw ali ż y 
cie, często w m ęczeńskiej śm ierci. W iara zatem
w Z m a rtw ych w sta n ie C hrystusa jest w a r u n k i e m ,
k tó ry jest tytu łe m do nagrody. Jak p o w ie dzia ł
Z m artw ychw sta ły: „U w ie rzyłe ś dlatego, żeś M nie
ujrzał, Tomaszu, ale b łog osła w ie n i, k tó rz y M nie nie
w idzieli, a u w ie rz y li" (J 20, 29). W iara w Z m a rt
w ych w sta łe g o jest k o n i e c z n a d o o d p u s z c z e 
n i a g r z e c h ó w i o trzym a n ia Bożej Łaski, która
czyni człow ieka dzieckiem Boga. W szystko to
dzieje się dzięki Im ieniu Jezusa, dzięki Jego osobie
i czynom Jezusa C hrystusa. Etyka chrześcijańska
opiera się na zasadzie naszej so lid a rn o ści z C h ry 
stusem w Jego Męce i Z m a rtw ych w sta n iu dzięki
p rzyjęciu C hrztu Świętego.
Ta so lidarno ść w ym aga od nas, abyśm y w ocenie
w artości, w plan o w a niu i działaniu szukali O soby
Jezusa „zasiadającego po p raw icy O jca ” (M t 26,
64), czyli Z m a rtw ych w sta łe g o i U w ie lbio n eg o . Bo,
ja k p isał św. A p o s to ł do Rzym ian; „Je z u s C hrystus,
k tó ry um arł, ale i zm artw ychw stał, będąc na p ra w ic y
B ożej p rz y c z y n i się za n a m i” (Rz 8, 34), oraz w L i
ście do Kolosan: „J e ś liś c ie tedy p o w s ta li z C h ry 
stusem , zdążajcie do tego, co je s t wzniosłe, gdzie
i C hrystus zasiadł na p ra w ic y B o ż e j” (Kol 3, 1).

wiarę, że On nadal żyje. W iara paschalna je d n o czy
nas z C hrystusem , w prow adza w Jego tajem nice,
da nam udział w Jego życiu. P ogłębiajm y ją i reali
zu jm y w Eucharystii.
Ten ci jest dzień, który uczynił Pan: radujm y się
i weselmy się weń. Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo
na wieki miłosierdzie Jego” (Ps 117, 24).
Ś piew ajm y w ięc pieśń uw ielbienia: O, dniu ra
dosny, pełen chwał, dziś Jezus Chrystus z grobu
wstał, nam zmartwychwstania przykład dał. Alle
luja!”.
W szystkim p o lsko ka to liko m i ludziom dobrej
w o li życzym y sta ropolskim słowem WESOŁEGO
ALLELUJA! Niech Z m a rtw ych w sta ły C hrystus b ło 
gosław i Wam i obdarzy Was Swą łaską.
W im ieniu K olegium B iskupów

+ bp prof. d r hab. W ikto r W ysoczański
Z w ie rzch n ik K ościoła P o lsko ka to lickie g o w RP
W arszawa — W ielkanoc Roku Pańskiego 2002

W IE L K A N O C 2002 R.P.

DRODZY BRACIA W POSŁUDZE KAPŁAŃSKIEJ!
W przeżyw aniu litu rg ii W ielkiego C zw artku
w spom inam y fa kt ustanow ie nia przez Pana, Sa
kram entów : Kapłaństw a i E ucharystii. W Św ięto
Paschy um acniam y naszą w iarę w Z m a rtw ych w sta 
łe g o C hrystusa.
Niech serca nasze napełni w dzięczna i gorąca
m odlitw a, byśm y u m ocnieni Łaską Z m a rtw ych w sta 
łe g o odw ażnie siali ew angeliczne przesłania
w dusze p ra gnących Boga, radości, m iłości i po
koju.
WESOŁEGO ALLELUJA

Z m a rtw ych w sta ły Pan musi stać się naszą naj
wyższą w artością i do N iego m am y dążyć przez
wiarę. Pom yśl w ięc dziś, jaką się okazuje tw o 
ja w iara w fa kt Z m a rtw ych w sta n ia C hrystusa.
Jak w ygląda tw o je dążenie do tego „c o w g ó rz e ” ,
gdzie je st C hrystu s ja ko zasiadający po p ra w i
cy Boga. Z m a rtw ychw sta nie C hrystusa jest p o d
staw ow ym argum entem i fundam entem naszej w iary.

życzę Wam i Waszym Rodzinom.
Szczerze oddany

Biskup prof. dr hab. W IK T O R W Y S O C Z A Ń S K I

Przeżywać Św ięta W ielkanocne to znaczy p o g łę 
biać w iarę zapoczątkow aną na C hrzcie Św iętym ,

ZWIERZCHNIK
KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO w RP

Z życia naszych parafii

„U Ciebie jest źródło życia”
P a n ie ! Twa ła ska sięg a aż d o n ie b io s,
a Tw oja w ie rn o ś ć d o s a m y c h o b ło k ó w .
Tw oja s p ra w ie d liw o ś ć — ja k n a jw yższe g ó ry,
T w oje P ra w o — n ic z y m w ie lk a głę bia ,
ocalasz, Panie, lu d z i i zw ie rzę ta .
Boże, ja k ż e cen n a je s t T w oja ła s k a w o ś ć !
D la te g o lu d z ie c h ro n ią się w c ie n iu
T w o ic h skrz y d e ł.
S ycą się o b fito ś c ią T w ego d om u,
p o is z ic h s tru m ie n ia m i ro zko szy,
b o u C ie b ie je s t ź ró d ło życia,
a w T w o je j ś w ia tło ś c i o g lą d a m y ś w ia tło .
Z a c h o w a j T w oją ła s k ę d la z n a ją c y c h C iebie,
a T w oją s p ra w ie d liw o ś ć d la p ra w y c h sercem .
(P salm 36 (35), 6-11)
Temat tegorocznego Tygodnia
Modlitwy o Jedność Chrześcijan
„U Ciebie jest źródło życia” , za
czerpnięty z Psalmu 36, wskazuje na
źródło życia — wskazuje na Boga,
którego „łaska sięga aż do niebios” .
Idąc razem chrześcijanie powinni
być posłuszni Słowu Bożemu. Wpa
trzeni w oblicze Boże, objawione
w Jezusie Chrystusie, odnowieni
mocą Ducha Świętego, winni odkryć
miłość Boga. Bez światła pochodzą
cego ze źródła wszelkiej światłości,
problemy jakie napotykamy na tej
drodze pogrążają nas w ciemności.
Wszyscy czerpiemy życie z jedne
go źródła — z życiodajnego Trójjedynego Boga. Poprzez całą historię
zbawienia Bóg objawia miłość do swego
stworzenia. Jako źródło życia i świa
tłości, Bóg objawia głębię swojej mi
łości w Jezusie Chrystusie, który
przyszedł, aby dać Boże życie tym
wszystkim, którzy w Niego uwierzą.
Bezgraniczna miłość Jezusa Chrystu
sa, wyrażona w Jego śmierci krzyżo
wej, ogarnia całe grzeszne stworze
nie. W zmartwychwstaniu Chrystusa
Bóg ofiaruje życie wieczne tym wszystkim, którzy przyjmują Jego Syna jako

Parafia polskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Zielonej Górze (wystrój Bożonarodzeniowy ołtarzy)

Pana i Zbawiciela. Zgodnie z Bożą
obietnicą, jesteśmy jednością w Chry
stusie, zanurzeni przez chrzest w Je
go śmierci i zmartwychwstaniu.
Tydzień Modlitwy o Jedność
Chrześcijan przypada w dniach od
18 do 25 stycznia. Jednakże dąże
nie do jedności chrześcijan nie
ogranicza się do jednego tygodnia
w roku. Od wielu już lat w Zielonej
Górze Tydzień Modlitwy obchodzony
jest bardzo uroczyście w tygodniu
poprzedzającym Zesłanie Ducha Świę
tego. Również w ramach styczniowe
go Tygodnia Modlitwy odbywają się
nabożeństwa ekumeniczne. W tym roku
w Zielonej Górze odbyły się dwa.
W dniu 24 stycznia (czwartek) orga
nizatorem wspólnej ekumenicznej mod
litwy była nasza, polskokatolicka
parafia pw. Matki Bożej Królowej
Polski. Natomiast w dniu 25 stycz
nia (piątek) nabożeństwo ekume
niczne odbyło się w parafii rzym
skokatolickiej. Zarówno w naszej
parafii, jak też w parafii rzymsko
katolickiej, uczestniczyli przedsta
wiciele Kościołów zrzeszonych w Pol
skiej Radzie Ekumenicznej, Oddzia
łu Zielonogórskiego oraz Kościoła

Rzymskokatolickiego. Warto również
zauważyć, że poza wymienionymi Ko
ściołami — po raz pierwszy w nabo
żeństwie ekumenicznym uczestniczy
li duchowni i wierni z Kościoła Zie
lonoświątkowego. Widać już teraz
owoce Ducha Świętego, za przyczyną
Którego coraz więcej Kościołów i wier
nych uczestniczy we wspólnej modlit
wie „aby wszyscy byli jedno” .
Pragnę zwrócić się z prośbą do
Czytelników „Rodziny”, aby razem
ze swoimi duszpasterzami nie
przestawali się modlić w tej wielkiej
i tak potrzebnej w dzisiejszym roz
dartym świecie intencji. Niech
przykład Oddziału Polskiej Rady
Ekumenicznej w Zielonej Górze
zachęci wszystkie Kościoły do
poszukiwania dróg prowadzących
do jedności chrześcijan.
Chciałbym
również podzięko
wać wszystkim Braciom Kapła
nom, Pastorom oraz Wyznawcom
tych Kościołów, którzy zechcieli
się razem modlić w Kościele Polskokatolickim w Zielonej Górze.
Bóg zapłać.

Ks. Stanisław Stawowczyk

Nabożeństwo Ekumeniczne w Bielsku-Białej
Do wydarzeń godnych odnotowa
nia w czterdziestoletniej historii pa
rafii polskokatolickiej pw. św. Anny
w Bielsku-Białej zaliczyć można na
pewno tegoroczne nabożeństwo ekumeniczne, jakie odbyło się w ramach
Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrze
ścijan (w sobotę, 26 stycznia br.).

W nabożeństwie tym uczestni
czyli duchowni oraz wierni z róż
nych Kościołów. Wśród znaczą
cych gości wymienić należy księ
ży biskupów: Tadeusza Rakocze
go — Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymsko-katolickiego i Pawła Anweile-

ra — Zwierzchnika Diecezji Cie
szyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Obecni byli tak
że: z Kościoła Rzymskokatolickie
go — ks. dr Józef Budniak — diece
zjalny referent d/s ekumenizmu, z Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego—
ks. radca Jan Gross-Przewodniczą-

cy Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i ks. Jan Szklorz, z Kościoła
Polskokatolickiego — ks. Adam Stel
mach — proboszcz parafii w Sosnowcu,
a z Kościoła Adwentystów Dnia Siódme
go — pastor Henryk Szatkowski.
W słowach powitania gospodarz uroczystości — ks. inf. Henryk Buszka —
proboszcz bielskiej parafii, wyraził
swe zadowolenie: „W pokorze ducha,
z wdzięcznością w sercu względem Bo
ga i Matki Kościoła, Maryi, stoję w tym
miejscu, w jesieni mego życia, ciesząc
się z dzisiejszej modlitwy ekumenicz
nej i ożywienia kontaktów międzywy
znaniowych, o które przez trzydzieści
lat się modliłem i zabiegałem” .
Homilię wygłosił ks. bp Tadeusz Ra
koczy. Kaznodzieja podkreśliłznaczenie modlitwy o jedność podzielonych
chrześcijan wypływającej z pragnie
nia Chrystusa, aby ci, którzy w Niego
wierzą byli jednością.
Ks. bp Paweł Anweiler przedstawił
głęboką refleksję o uzdrowieniu
przez Pana Jezusa ślepego Bartymeusza.
Krótkie pozdrowienie przekazał
też pastor Henryk Szatkowski.
Dwie pieśni solowe zaśpiewała
parafianka pani Iwona Handzlik (stu
dentka Akademii Muzycznej).

Błogosławieństwa udzielili Ks. Biskupi oraz Ks. Infułat

Jakże wspaniale byłoby, gdyby
cudowna atmosfera jedności trwa
ła nie tylko w czasie jednego nabo
żeństwa, a przekazany sobie wza
jemnie przez jego uczestników
znak pokoju był czymś więcej niż
tylko miłym gestem. Oby nabożeń
stwo ekumeniczne w bielskiej
parafii było znakiem proroczym dla
podzielonych chrześcijan, zgod
nie z życzeniem wyrażonym przez
ks. inf. Henryk Buszkę: „Jedność

Duszpasterstwo Osamotnionych

„Bóg dał każdemu człowiekowi możliwość
uszczęśliwiania innych!” (Phil Bosmans)
Żyjemy w czasach chaosu, relaty
wizmu i ciągłego zagrożenia naszego
bytu materialnego. Ludzie czują się
zmęczeni, upokorzeni przez życie,
opuszczeni przez bliskich i przyjaciół.
Wielu traci nadzieję na jakąkolwiek po
prawę. A przecież życie ludzkie jest
czymś szczególnym, zagadkowym, nie
pojętym. Bywajądni słoneczne, wszyst
ko wiedzie się wtedy ja k najlepiej i na
wet nie wiemy dlaczego. Życie ukazu
je się nam z tej lepszej strony, praca
udaje nam się i wszystko idzie „jak
z płatka” . Otoczenie jest miłe i uprzej
me. I tu nagle, jak piorun z jasnego
nieba, wszystko odwraca się do góry
nogami. Czarna chmura zakrywa słoń
ce naszej radości, spokoju i zadowole
nia. Ogarnia nas głęboki smutek. Ma
my wrażenie, że otoczenie zaczyna od
nas stronić.
Ludzie często pytają: Jak żyć, aby
być szczęśliwymi? Szukają uniwersal
nej recepty na wyjście z kryzysu, na
przemianę sytuacji ekonomicznej i spo
łecznej, na lepsze i wygodniejsze ży
cie.

Co mamy czynić — pytają — aby
być szczęśliwymi w życiu małżeńskim
i rodzinnym? Co czynić, aby wyciąg
nąć bliskich z uzależnienia od alkoho
lu czy narkotyków? Co czynić, gdy wo
kół siebie spotykają obojętnych i nie
przyjaznych ludzi?

Pytają, co mają czynić, ale często py
tania te nie sięgają istoty i głębi proble
mu. Chcieliby, aby zmiana przyszła na
tychmiast i to z zewnątrz, aby inni lu
dzie zmienili swoją postawę wobec
nich. Stąd w ich własnych postawach
jest tyle postulatów, żądań, wymagań
i oczekiwań.
Już siódmy rok funkcjonuje w Lesz
nie Duszpasterstwo Osamotnionych.
Napływa tu wiele listów właśnie z tego
rodzaju pytaniami, jakie przytoczyliś
my na wstępie. Piszą ludzie młodzi,
w średnim wieku i w wieku podesz
łym. Piszą zdrowi i niepełnosprawni.
Piszą ludzie z miast, miasteczek i wsi.
Duszpasterstwo podejmuje próbę za
radzenia tym ludzkim problemom, wy
ciszenia bólu i upokorzenia, poprawy
samopoczucia.

nie tylko umacnia Kościół, ale warun
kuje Jego wiarygodność. Jezus Chry
stus przewidział owe trudności z za
chowaniem jedności Kościoła, dlate
go w przepięknej Modlitwie Arcykapłańskiej znalazły się słowa prośby o to,
„aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze,
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stano
wili w Nas jedno, aby świat uwierzył,
żeś Ty mnie posłał” (J 17, 21).
Uczestnik
Duszpasterstwo Osamotnionych
w Lesznie funkcjonuje na zasadzie
kontaktów korespondencyjnych. Zainte
resowani przedstawiają listownie swo
je problemy, a duszpasterz udziela rad
bezpośrednio listownie lub w wydawanym
raz w miesiącu biuletynie ANCORA.
Jedną z form pracy Duszpasterstwa
Osamotnionych jest korespondencyj
ne kontaktowanie ze sobą ludzi, któ
rzy mają podobne czy zbliżone proble
my życiowe lub zainteresowania. Z nad
chodzących Iistów wynika, że ta forma
duszpasterska wzbudziła zaintereso
wanie licznych — szczególnie chorych
i niepełnosprawnych — osamotnio
nych. Dowodzi to, że taka forma pra
cy duszpasterskiej może przyczynić
się do uszczęśliwiania ludzi zagubio
nych, samotnych, cierpiących.
Ks. dr Tadeusz Piątek duszpasterz
Duszpasterstwa Osamotnionych

1. Modlitwa w Ogrójcu

2. Biczowanie Chrystusa

(kwatera poliptyku z Szańca, ok. 1488 r.)

(pontyfikał Erazma Ciołka, ok. 1505-1510 r.)

MĘKA PAŃSKA w obrazach
5. Ukrzyżowanie

(mal. Wojciech Gerson, 1874 r.)

6. Zdjęcie z krzyża

(Toruń 1495 r.)

3. Cierniem koronowanie

(kwatera tryptyku w Niedzicy, ok. 1539 r.)

4. Dźwiganie krzyża

(ok. 1450 r., Włocławek)

dawnych polskich mistrzów
7. Opłakiwanie Chrystusa

(pocz. XVI w., Szydłowiec)

8. Złożenie do grobu

(mal. Szymon Czechowicz, przed 1791 r.)

ŚMIERĆ i ZMARTWYCHWSTANIE
Jezus Chrystus
umarł za nasze grzechy
Św. Paweł nauczał Koryntian:
„postanowiłem bowiem, będąc
wśród was, nie znać niczego
więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa
i to ukrzyżowanego” (1 K o r2 ,2). Ta
myśl stanowiła podstawową treść
Ewangelii. „Przypom inam wam,
bracia, Ewangelię, którą wam g ło
siłem (...). Przekazałem wam bo
wiem na początku, co i mnie prze
kazano, że Chrystus um arł (...), że
został pogrzebany, że zm artw ych
w stał (...), że ukazał się Kefasowi,
a potem Dwunastu” (1 Kor 15,1-5).
Chrystus ukrzyżowany jest fun
damentem naszej wiary; On jeden
um arł za nasze grzechy i w Jego
imię zostaliśmy ochrzczeni (1 Kor
1,13).
„G dy przyszli na miejsce, zwane
Czaszką ukrzyżowali tam Jego
i złoczyńców, jednego po prawej,
drugiego po lewej Jego stronie.
Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz
im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem
rozdzielili między siebie Jego
szaty, rzucając losy.
A lud stał i patrzył. Lecz człon
kowie W ysokiej Rady drwiąco
mówili: Innych wybawiał, niechże
teraz siebie wybawi, je śli On jest
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym.
Szydzili z Niego i żołnierze; pod
chodzili do Niego i podawali Mu
ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś kró 
lem żydowskim, wybaw sam siebie.
Był także nad Nim napis [w ję 
zyku greckim , łacińskim i hebraj
skim]: To jest Król Żydowski.
Jeden ze złoczyńców, których
[tam] powieszono, urągał Mu: Czy
Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw
więc siebie i nas. Lecz drugi, kar
cąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie
boisz, chociaż tę samą karę pon o 
sisz? My przecież — sprawiedliwie,
odbieram y bowiem słuszną karę za
nasze uczynki, ale On nic złego nie
uczynił. I dodał: Jezu, w spom nij na
mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa. Jezus mu odpowiedział:
Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze
Mną będziesz w ra ju ” (Łk 23, 33-43).
„A gdy nadeszła godzina szósta,
mrok ogarnął całą ziemię aż do
godziny dziewiątej. O godzinie
dziewiątej Jezus zawołał donoś
nym głosem: Eloi, Eloi, lama

sabachthani, to znaczy: Boże mój,
Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
Niektórzy ze stojących obok, sły
sząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza.
Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę
octem, w łożył na trzcinę i dawał Mu
pić, mówiąc: Poczekajcie, zoba
czymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby
Go zdjąć [z krzyża] (Mk 15,33-36).
„A obok krzyża Jezusowego sta
ły: Matka Jego i siostra Matki Jego,
Maria, żona Kelofasa, i Maria Mag
dalena. Kiedy więc Jezus ujrzał
Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do
Matki: Niewiasto, oto syn Twój.
Następnie rzekł do ucznia: Oto
Matka twoja. I od tej godziny uczeń
wziął Ją do siebie.
Potem Jezus świadom, że już
wszystko się dokonało — aby się
w ypełniło Pismo, rzekł: Pragnę.
Stało tam naczynie pełne octu.
Nałożono więc na hizop gąbkę
pełną octu i do ust Mu podano.
A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:
Wykonało się! (J 19, 25-30).
„Słońce się zaćm iło i zasłona
przybytku rozdarła się przez śro
dek. W tedy Jezus zawołał donoś
nym głosem: Ojcze, w Twoje ręce
powierzam ducha mojego. Po tych
słowach w yzionął ducha” (Łk 23,
45-46).
*
W Chrystusie spełniły się na
dzieje mesjańskie, podtrzym ywa
ne w ciągu wieków przez proro
ków. W Nim została ustanowiona
nowa, doskonała ofiara. To miste
rium paschalne stało się źródłem
życia Kościoła. Jezus Chrystus
powierzył Kościołowi pamiątkę
swej Męki i Zmartwychwstania:
sakrament miłosierdzia, znak jed
ności, węzeł m iłości. Kościół żyje
tym i mocami nadprzyrodzonymi,
które sym bolicznie przedstawia
krew i woda wypływająca z przebi
tego boku Jezusa Chrystusa (J 19,
34). Zadaniem tego Kościoła jest
uobecnienie zbawienia wśród lu
dzi. Kościół troszczy się o to,
aby chrześcijanie posilali się
przy stole Pańskim i przez po
średnictw o Jezusa Chrystusa do
sko n a lili się w zjednoczeniu

z Bogiem i wzajemnie ze so
bą.
Zdaniem św. Pawła, Kościół
jest powiązany z tajemnicą ży
cia, śmierci i zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. Tę myśl wy
rażał Apostoł Narodów w liście
do Efezjan (5, 25-30), w liście
do Galatów (1, 4), do Kolosan
(2, 21-22), do Tytusa: Jezus
Chrystus „w ydał samego siebie za
nas, aby odkupić nas od wszelkiej
nieprawości i oczyścić sobie lud
wybrany na własność” (2, 14).
„W ypełnił się czas i przybliżyło
Królestwo Boże” (Mk 1, 15). Jego
słowo można porównać do ziarna,
„ci, którzy słuchają słowa, przyj
mują je i wydają owoc: trzydzie
stokrotny, sześćdziesięciokrotny
i stokrotny” (Mk 4, 20). I to właśnie
oni tworzą wspólnotę wierzących
w Chrystusa. Innym ważnym ele
mentem eklezjologii jest fakt, że
Jezus „przyw ołał do siebie tych,
których sam chciał, a oni przyszli
do Niego. I ustanow ił Dwunastu,
aby Mu towarzyszyli, by m ógł
wysyłać ich na głoszenie nauki”
(Mk 3, 13-14). Jezus stanął u pod
staw nowego zgromadzenia Boże
go, dając mu konkretną strukturę
i pełnom ocnictwo, aby urzeczy
wistniał Królestwo Boże na ziemi
(por. Łk 11, 20). Jest to Królestwo
powszechne. W czasie Ostatniej
Wieczerzy Jezus wyraźnie zinter
pretował swoją śmierć jako wyda
rzenie uniwersalistyczne: „Bierz
cie, to jest Ciało moje (...). To
jest moja Krew Przymierza, która
za wielu będzie wylana” (Mk 14,
22-24).
Przez Jezusa Chrystusa, który
um arł na krzyżu, Bóg pojednał
świat ze sobą. W Nim dał On
ludziom udział we własnym życiu
Bożym, a więc w życiu pojedna
nym z Bogiem oraz ze wszystkimi
innym i ludźmi oraz z całym stw o
rzeniem. Chrystus, prawdziwy Bóg
i prawdziwy Człowiek, um arł na
krzyżu d la naszego zbawienia.
Kościół jest w Chrystusie nie
jako sakramentem, w którym na
stępuje wewnętrzne zjednoczenie
z Bogiem i całym rodzajem ludz
kim. Bóg chce odnow ić wszystko
w Chrystusie (por. Ef 1, 4-5 i 10).
Kościół — Królestwo Chrystusa —
zostało zapoczątkowane i wzrasta
dzięki
ofierze
ukrzyżowanego
Chrystusa (J 19, 34). Wcześniej
zapowiedział to Jezus Chrystus,
gdy mówił: „A Ja, gdy wywyższony
zostanę ponad ziemię, wszystkich
do siebie pociągnę” (J 12, 32).

Ukrzyżowany Jezus z Nazaretu
Zmartwychwstał!
Najstarsze świadectwo wiary
w zmartwychwstanie Jezusa Chry
stusa przekazał nam św. Pa
w eł w Pierwszym Liście do Ko
ryntian: „Przede wszystkim przekazałem wam naukę, którą przyjąłem z tradycji, a mianowicie, że
Chrystus umarł za nasze grzechy,
zgodnie z zapowiedzią Pisma, zo
stał pogrzebany, trzeciego dnia
zmartwychwstał, zgodnie z zapo
wiedzią Pisma, ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu, następnie
przeszło pięciuset braciom, z któ
rych większość żyje dotąd, a nie
którzy pom arli. Potem ukazał się
Jakubowi, następnie wszystkim
apostołom, a na koniec mnie jako
poronionem u płodow i” (1 Kor 15,
3-8).
Tę radosną prawdę poranka
wielkanocnego potw ierdzili także
Autorzy pozostałych ksiąg Nowe
go Testamentu; uczą nas oni, że
„w stał Pan prawdziwie” (Łk 24,34)
trzeciego dnia po swojej śmierci na
krzyżu. Tak opisał to wydarzenie
św. Marek Ewangelista: „A gdy
minął szabat, Maria Magdalena
i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaś
cić (Jezusa). Wczesnym rankiem
w pierwszy dzień tygodnia przyszły
do grobu, gdy słońce wzeszło.
A m ówiły między sobą: Kto nam
odsunie kamień od wejścia do
grobu? Ale gdy spojrzały, zauwa
żyły, że kamień (od drzwi gro
bu) był odwalony, był bowiem bar
dzo wielki. Weszły więc do grobu
i ujrzały młodzieńca, siedzącego
po prawej stronie, ubranego w bia
łą szatę; I bardzo się przestraszyły.
Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie
się. Szukacie Jezusa z Nazaretu,
ukrzyżowanego; powstał, nie ma
Go tu. Oto miejsce gdzie Go zło
żyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego
uczniom i Piotrow i: Idzie przed
wami do Galilei, tam Go ujrzycie,
ja k wam powiedział. One wyszły
i uciekły od grobu: ogarnęło je
bowiem zdumienie i przestrach.
Nikom u też nic nie oznajm iły, bo
r się bały” (Mk 16, 1-8).
Nikt nie b ył świadkiem zmartwych
wstania Jezusa. Niewiasty dowie
działy się o zmartwychwstaniu
Jezusa od anioła. Ewangeliści
piszą, iż spotkanie z aniołem
napełniło
niewiasty strachem:
„ogarnęło je bowiem zdumienie
i przestrach” . W tym stanie du

cha potrzebowały one umocnienia.
Może dlatego Jezus ukazał się
płaczącej Marii Magdalenie we
własnej osobie. „Jezus rzekł do
niej: M ario! A ona obróciwszy się,
powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy Nauczy
cielu. Rzekł do niej Jezus: Nie
zatrzym uj Mnie, jeszcze bowiem
nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast
udaj się do m oich braci i powiedz
im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca
waszego oraz Boga mego i Boga
waszego” (J 20, 15-17).
W iadomość o pustym grobie
dotarła do Szymona Piotra „i do
drugiego ucznia, którego Jezus
kochał (...). Wyszedł więc Piotr
i ów drugi uczeń i szli do grobu.
Biegli oni obydwaj razem, lecz ów
drugi uczeń wyprzedził Piotra
i przybył pierwszy do grobu. A kie
dy się nachylił, zobaczył leżące
płótna, jednakże nie wszedł do
środka. Nadszedł potem także
Szymon Piotr, idący za nim.
Wszedł on do wnętrza i ujrzał

leżące płótna oraz chustę, która
była na Jego głowie, leżącą nie
razem z płótnam i, ale oddzielnie
zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy
wszedł do wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy do
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd
bowiem nie rozumieli jeszcze
Pisma, [które mówi], że On ma
powstać z m artwych” (J 20, 2-9).
Piotr w ielokrotnie powołuje się
na to, że on i inni apostołowie
są świadkami zmartwychwstania
(por. Dz 2, 32; 3, 15; 5, 32). Naj
jaśniej wypowiada się w przemówieniu do Korneliusza w Cezarei. Mó
wi wtedy: „Bóg wskrzesił Go trze
ciego dnia i dozw olił Mu ukazywać
się nie całemu ludowi, ale wybra
nym przez Boga świadkom, nam, któ
rzyśmy z Nim jedli i pili po Jego
zm artw ychw staniu” (Dz 10,40-41).
Ostatnie słowa nawiązują niewąt
pliwie do opisanego przez Łukasza
ukazania się Jezusa jedenastu apo
stołom w dniu zmartwychwstania.
„A gdy rozmawiali o tym, On sam sta
nął pośród nich i rzekł do nich:
Pokój wam! Zatrwożonym i wy
lękłym zdawało się, że widzą ducha.
Lecz On rzekł do nich: Czemu je 
steście zmieszani i dlaczego w ątpli
wości budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to
Ja jestem ” (Łk 24, 36-39).

Zm artw ychwstanie Chrystusa — witraż, d z ie ło O cella (1443-1444), je d n o z a rc y d z ie ł
w itra żu, a zarazem a rcy d z ie ło s z tu k i flo re n c k ie j

Z podróży po Ziemi Świętej

w Kanie Galilejskiej
W Ewangelii według św. Jana Apostoła czytamy:
„Trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była
tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego
uczniami na to wesele” (J 2, 1-2). Uroczystość we
selna w Kanie Galilejskiej to fakt historyczny, któ
rego świadkiem był m.in. Apostoł Jan, autor czwartej
Ewangelii, który opisał to zdarzenie w drugim roz
dziale, w wierszach od 2 do 12.

Kana Galilejska dzisiaj nosi nazwę Kafr Kenna i leży
10 km w kierunku północno-wschodnim od Nazaretu.
W tamtych czasach uroczystości weselne z racji
zaślubin panny trwały 7 dni, a wdowy — 3 dni. Zazwy
czaj miały one miejsce w miesiącu marcu, z uwagi
zarówno na uczestników, którzy w tym czasie mieli
mniej zajęć w polu, jak i ze względu na panujący kli
mat. Zwyczajowo uroczystości te rozpoczynały się
w środę. We wtorek wieczorem rodzice i przyjaciółki
panny młodej przygotowywali ją do tej uroczystości.
Nie było to rzeczą błachą, bowiem ubieranie panny
młodej wymagało zachowania wielu ceremonii, zgod
nie z ówczesnymi przepisami. Panna młoda wyglądała
wspaniale, w wieńcu na głowie i z umalowaną twarzą.
Oczy jej błyszczały od zapuszczonych w nie kropli,
włosy i paznokcie były pomalowane, zdobiły ją
naszyjniki, mnóstwo bransolet i innej biżuterii (często
pożyczonej). Pan młody również ładnie ubrany, w wień
cu na głowie, w otoczeniu swych przyjaciół szedł pod
wieczór do domu narzeczonej, by przyprowadzić ją do
swego domu. Dziewczyna oczekiwała go w gronie
przyjaciółek, które trzymały zapalone lampy, witając
przybywającego oblubieńca radosnymi okrzykami.
Z domu panny młodej do domu pana młodego
wyruszano procesją. Brała w niej udział cała wieś z po
chodniami, muzyką, śpiewem, tańcami wśród wesel
nych okrzyków. Orszak ten cieszył się tak dużą
powagą, że nawet rabini przerywali wykłady Prawa
w swej szkole i wraz z uczniami uświetniali go swoją
obecnością. W domu narzeczonego odbywała się
uczta przerywana śpiewem, toastami i mowami.
Żydzi, zazwyczaj wstrzemięźliwi, w takich okoli
cznościach kochali się w zbytku. I rzeczywiście, wino
lało się strumieniami, bo dla ludzi, którzy całymi latami
żyli w bardzo skromnych warunkach lub nawet w nie
dostatku, była to rzadka i jedyna okazja. Pito wina
specjalne, przechowywane od dawna na tę uroczy
stość. Jeszcze dziś można dostrzec w ciemnych
zakątkach arabskiego domu rzędy tajemniczych
konwi, a pan domu mówi, że nie można ich ruszyć,
ponieważ zawierają wino na uroczystość weselną.
Zresztą w starych biblijnych pismach czytano, że wino
rozwesela serce człowiecze, a ludzie ówcześni chętnie
stosowali się do powyższych słów, przynajmniej
w czasie radosnego święta godów weselnych.
Na taką to uroczystość został zaproszony Jezus ze
swymi uczniami, podobnie zresztą jak Maryja, Jego
Matka, która zapewne przybyła wcześniej do domu panny
młodej i przyczyniła się do odświętnego ubrania na
rzeczonej. Jezus uczestniczył w zaślubinach młodej pa
ry pod koniec swego ukrytego życia, a przed rozpoczę
ciem swej publicznej działalności, pragnąc w ten spo
sób nie tylko zaszczycić swą obecnością dom weselny,
ale przede wszystkim uświęcić małżonków i rodzinę.
Ewangelia nie wymienia osoby, która zaprosiła na tę
uroczystość Jezusa, Jego uczniów oraz Jego Matkę.

Józef już prawdopodobnie nie żył, gdyż Ewangelia nie
wymienia go w tym miejscu.
W czasie swej pielgrzymki po Ziemi Świętej w 2000
roku byłem także w Kanie Galilejskiej i tam dowiedzie
liśmy się od naszej przewodniczki, że tym człowie
kiem, który zaprosił Jezusa i Jego uczniów na swoje
wesele był Szymon Kananejczyk, a więc człowiek
pochodzący z Kany Galilejskiej, który po tym weselu
został powołany przez Jezusa na apostoła. Szymon
jest wymieniany przez Ewangelistów w gronie dwuna
stu apostołów (Mt 10, 4; Mk 3, 18; Łk 6, 15; Dz 1, 13),
a jego imię znaczy: Bóg słyszy. U Mateusza i Marka
nosi przydomek Zeloty, tzn. Gorliwca, bo zapewne
przylgnął do Chrystusa z niezwykłą gorliwością. Po ze
słaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w Egipcie, po
tem razem z Apostołem Judą Tadeuszem — w Persji,
gdzie najprawdopodobniej poniósł śmierć męczeńską
na krzyżu, a według innej wersji, został przepiłowany,
stąd na obrazach przedstawiany jest z piłą.
W tej weselnej uroczystości w Kanie Galilejskiej —
oprócz wspomnianego już Jana i Natanaela — brali
udział: Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej,
obaj pochodzący z Betsaidy (J 1, 44), leżącej nad
Jeziorem Genezaret, niedaleko Kafarnaum i Kany
Galilejskiej. Z tej samej Betsaidy pochodził również
Apostoł Filip. Obecnie to miasto nie istnieje. A Kana
Galilejska (Kafr Kenna) jest osiedlem liczącym 5 tys.
mieszkańców, z czego dwie trzecie stanowią chrześci
janie, a jedną trzecią — muzułmanie. Wśród chrześci
jan są trzy grupy, z których każda posiada własny Koś
ciół: katolicy obrządku łacińskiego i melchickiego
oraz prawosławni Grecy.
Pod koniec uroczystości weselnej w Kanie Galilej
skiej zabrakło wina. Gdy Maryja to zauważyła, zwró
ciła się do swego Syna słowami: „Wina nie mają” .
W tych słowach zawierała się Jej prośba, by Jezus
dokonał cudu. Była pewna, że Jezus spełni Jej prośbę.
Kana Galilejska (w id o k w sp ó łcze sn y)

Dlatego bezzwłocznie zwróciła się do sług: „Uczyńcie
cokolwiek wam powie” . W przedsionku domu wesel
nego stało sześć dużych stągwi kamiennych, prze
znaczonych do rytualnych obmyć rąk i naczyń, naka
zanych przez przepisy żydowskie. Stągwie te były
kamienne, bo według opinii rabinów kamień nie
przyjmował tak łatwo nieczystości, jak np. naczynia
wypalane z gliny. Każda z nich mogła pomieścić dwie
lub trzy „miary” żydowskie. Taka zaś „miara” miała
około 39 litrów. Wszystkie razem łatwo
mogły
pomieścić około 600 litrów. Uczta przeciągała się,
gości było dużo, a więc zużyto do rytualnych obmyć
żydowskich cały zapas wody, i dlatego stągwie były
puste. Jezus nakazał napełnić je wodą: „I napełnili je
aż po brzegi. Potem rzekł do nich: Zaczerpnijcie teraz
i zanieście gospodarzowi wesela! I zanieśli. A gdy
gospodarz wesela skosztował wody, która stała się
winem (a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy
napełnili stągwie wodą, wiedzieli) przywołał oblu
bieńca i rzekł do niego: Każdy człowiek podaje naj
pierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze;
a tyś dobre wino zachował aż do tej pory” (J 2, 7-10).
Przy wjeździe do Kany Galilejskiej od strony
Nazaretu znajduje się źródło, z którego miała pocho

dzić woda zamieniona przez Jezusa w wino. Jeszcze
dzisiaj wielu mieszkańców czerpie z niego wodę.
Przez ten pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, powiada
św. Jan ewangelista, Jezus „okazał chwałę swoją i uwie
rzyli weń uczniowie Jego” (J 2, 11). „Potem udał
się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi,
i uczniami swoimi, i tam pozostali kilka dni” (J 2,
12 ).

Dla upamiętnienia cudu przemiany wody w wino na
przyjęciu weselnym w Kanie Galilejskiej, bizantyńczycy wystawili w V wieku kościół, na miejscu po
przedniego kościoła-synagogi, należącego do chrze
ścijan pochodzenia żydowskiego. Ojcowie Francisz
kanie, prowadząc wykopaliska archeologiczne, na
trafili na ślady tego pierwotnego kościoła-synago
gi. W tym grecko-prawosławnym kościele przechowywa
ne są dwa duże naczynia kamienne, wskazywane jako
stągwie, które miały rzekomo być użyte w czasie
wesela opisanego w Ewangelii według św. Jana (2,
1-12). W rzeczywistości jednak były one niegdyś
używane do udzielania sakramentu chrztu święte
go.
Ks. Stanisław M u c h ew icz

25 marca — Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

O Zwiastowaniu
Gdy rozmyślamy o tajemnicach i scenach zżycia Zbawi
ciela, pierwszym wydarzeniem, na jakie natrafiamy, jest po
selstwo anioła do Najświętszej Maryi Panny.
Św. Łukasz pisze: „W szóstym miesiącu posłał Bóg anio
ła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dzie
wicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida;
a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławio
na jesteś między niewiastami.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby zna
czyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się,
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i po
rodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki
i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu
tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Ja
kuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.
Ten fragment Ewangelii według św. Łukasza, znany pod
nazwą Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, przekazu
je nam odwieczne plany Boga względem Maryi. Te plany
są proste, ale jakże bogate w treść i brzemienne w następ
stwa. Obwieszcza nam je archanioł Gabriel: Oto poczniesz
i porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus. Inaczej mówiąc
Syn Boży zniży się i zbliży do Ciebie, a Ty wybudujesz Mu
w swoim sercu Dom! Ten dom będzie Jego domem i wspól
nym domem wszystkich ludzi.
Ale kim On właściwie będzie? Maryja w swojej pokorze
i głębokim pragnieniu służenia Bogu, nie postawiła tego
pytania aniołowi, ale on je wyczytał w Jej oczach. Dlatego
nie czekając na moment, w którym Ona to pytanie wypowie,
powiedział: On będzie wielkim i będzie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Bę
dziesz zatem matką Syna Bożego. Syn Twój będzie panował
na tronie Dawida, a panowanie Jego będzie bez końca.
Maryja pragnie na zawsze pozostać pokorną służebnicą
Pańską. Jej marzeniem jest wypełnić zawsze wolę Bożą.
Dlatego to jedynie mając na względzie, nie wnikając w ta
jemnicę planów Bożych, odpowiada aniołowi: Oto ja słu
żebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twe
go.

W takiej postawie jest nie tylko pokora i wiara, na
dzieja i miłość, ale przede wszystkim gotowość usłuże
nia Bogu. Maryja służy Bogu najpierw swoim sercem,
a potem pełnią swej miłości. Dlatego można powiedzieć,
że serce Jej stało się najgodniejszym domem i mieszka
niem dla Zbawiciela świata.
W Ewangelii według św. Łukasza anioł wyjaśnia Ma
ryi, jak się to stanie, że Chrystus w Niej zamieszka.
Stanie się to nie ludzką, ale Bożą mocą. Łaska Boża
jest wszechmocna i dokonuje cudów, które są potwier
dzeniem tezy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.
„I odpowiadając anioł, rzekł Jej: Duch Święty zstą
pi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni Cię. Dlatego
też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwa
ne Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna Twoja, któ
rą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości
swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna
rzecz nie jest niemożliwa” (Łk 26-38).
Jeśli zatem będziemy gorąco prosić Boga, aby w nas
zamieszkał, niewątpliwie Pan Bóg wysłucha naszych
próśb. On bowiem sam tego pragnie, aby serca ludz
kie były pełne Boga. Trwajmy zatem razem z Maryją
na modlitwie, gorąco pragnąc tylko jednego, by Chry
stus, tak jak kiedyś upodobał sobie w Maryi, tak by
dziś upodobał sobie w naszych sercach.

Polskie zwyczaje

Uroczystości
wielkanocne
Tydzień przed Wielkanocą, a więc
w Niedzielę Palmową (dawniej zwaną
Kwietnią), rozpoczynały się zawsze
uroczystości związane z pamiątką
Męki Pańskiej i Wielkanocą.
Mikołaj Rej pisał: „W Kwietnią Nie
dzielę kto bagniątka nie połknął,
a dębowego Chrystusa do miasta nie
doprowadził, to już dusznego zbawie
nia nie otrzymał” . Połykano więc ba
zie wierzbowe, albo uderzano się
młodymi gałązkami wierzbowymi na pa
miątkę palm, którymi witano Chry
stusa przy wjeździe do Jerozolimy.
„Doprowadzenie dębowego Chrystusa
do miasta” — czyli procesjonalne
oprowadzenie drewnianej postaci
Chrystusa (jadącego na ośle) umie
szczonej na wózku, to zwyczaj, który
przedostał się z Niemiec do Polski.
Powszechną zabawą młodzieży
szkolnej i wiejskiej było tzw. zrzu
canie, palenie lub topienie Juda
sza — praktykowane zazwyczaj
w Wielką Środę. Robiono więc
kukłę ze starych gałganów lub też
bałwana ze słomy, wkładano mu do
kieszeni 30 kawałków tłuczonego
szkła (symbolizujących 30 srebrni
ków), wynoszono go na wieżę ko
ścielną, skąd zrzucano na dół,

gdzie już czekała gawiedź uzbrojona
w kije. Następnie kukłę Judasza ciąg
nięto przez miasto, aby ją na koniec
spalić lub też utopić w stawie.
W Wielką Środę, po ciemnej jutrzni,
przy której gasi się po jednej świecy po
każdym odśpiewanym psalmie, księża psałterzami i brewiarzami uderzali kilka ra
zy w ławki, niby na znak zamieszania, co
dawało hasło do powszechnego hałasu.
W Wielki Czwartek niektórzy biskupi
i magnaci na znak pokory umywali
nogi dwunastu wybranym starcom, któ
rych potem suto obdarzano. Zwyczaj to
dawny, znany już w średniowieczu i sto
sowany także i na dworze królewskim.
W Wielki Piątek i Sobotę zwiedzano
„groby Chrystusowe” w kościołach.
Były to figury Chrystusa leżącego
w grobie wśród kwiatów i świateł.
Zwyczaj ten przyszedł do Polski prawdopodobnie z Włoch. Przy grobach za
ciągano warty wojskowe złożone z pra
wdziwych lub przebranych żołnierzy.
W Wielki Piątek odbywały się też
procesje kapników, obchodzące
wszystkie stacje i śpiewające pieśni
o męce Pańskiej. Kapnicy ci, ukryci
w wielkich kapturach, w których jedynie
otwory na oczy i usta były, biczowali
się przy każdej stacji. Jeden z kapni

ków przedstawiał Chrystusa, w komży
i kapie, z wieńcem cierniowym na gło
wie, dźwigał wielki krzyż, przyklękając
wciąż po drodze; bito go łańcuchem
od krzyża, wołając: „Postępuj! Jezu!” .
Pochody te zmieniały się łatwo
w przedstawienia teatralne, mające
na celu przypomnieniezebranym ważniej
szych etapów męki Pańskiej. Czasami
jednak pochody te rozwijały się w bar
dziej ascetycznym niż teatralnym kie
runku, bowiem procesje biczowników by
wały nieraz okrutne i krwawe — biczo
wano się aż do krwi po gołych plecach.
W Wielki Piątek rodzice, czasem
również mistrzowie, uderzali dzieci
i czeladników rózgami, mówiąc przy
tym: „któryś cierpiał za nas rany, Jezu
Chryste, zmiłuj się nad nami” .
Od Wielkiego Czwartku milkły dzwo
ny i aż do rezurekcji posługiwano
się wielkim „klekotem” , drewnianym
instrumentem, wydającym głuchy stuk,
obwożonym po wsi czy mieście przed
nabożeństwem. Młodzież posługiwała się
grzechotkami. To bieganie z grzechot
kami symbolizować miało również „prze
pędzanie Judasza” .
Inne zabawy złączone były z symbo
licznym żegnaniem postnych potraw.
Urządzano więc w Wielki Piątek lub
Sobotę pogrzeb żuru, przy czym zwyk
le jakiejś nieświadomej żartu ofie
rze żur ten wylewano na głowę; wie
szano też śledzia na drzewie, ku
wielkiej uciesze gawiedzi.
W sobotę wieczór lub niedzielę ra
no odbywała się uroczyście rezu
rekcja, przy wielkiej asyście tłumu,
z muzyką i zapalonymi świecami.
Miejscowi dygnitarze prowadzili procesjonalnie księdza pod baldachi
mem. Rezurekcja oznaczała początek

Z zagadnień wychowawczych

Bądźm y ze sobą
Gdzie te czasy, gdy mężczyzna
miał teściową, a kobieta świekrę
(słowo: świekr, czyli ojciec męża,
już dawno wyszło z użycia). Mie
liśmy też, prócz ciotek, stryjenki,
które nas miały za bratanków, bra
tanice. M ieliśmy stryjecznych i cio
tecznych dziadków i babcie, mie
liśmy nie tylko krewnych, lecz
i powinowatych. Legion osób tw o 
rzących rozległą familię, z jej
hierarchią i precyzyjnym nazew
nictwem. W ciągu ostatnich dzie
sięcioleci rodzina skurczyła się do
osób najbliższych. Odpadło wiele
nazw w yróżniających stopnie po
krewieństwa czy powinowactwa.
Rodzina dalsza przedstawia się
jako grupa jednolita, stąd ciotka —
określająca i ciotkę i stryjenkę, teś

ciowa — na określenie obu matek
stadła, siostrzeniec — na określe
nie również bratanka, szwagier —
na określenie i męża siostry, i brata
żony (co prawda, o dziewierzu
zapomniano już bardzo dawno).
Ostała się bratowa, ale mało kto
odróżnia takową od szwagierki.
Kum, kuma (dawniej fam ilijne mia
na) utrzym ują się już tylko w fo lk 
lorze w takim sensie, a potocznie
oznaczają osoby zaprzyjaźnione.
Wuj, ciotka — oto dla młodych
krewni starszego pokolenia, bez
rozróżnień. Nazwy zredukowały
się, natomiast powiększył się ich
zasięg. Osoby blisko zaprzyja
źnione z rodzicami są często
nazywane przez młodych ciotkam i
i wujami. Rodzina bowiem, utra

ciwszy dużo z poczucia więzów
krwi, rozszerzyła się o kolegów
i koleżanki współmałżonków. Ko
ledzy z pracy to bliższe osoby
niż cioteczne czy stryjeczne ro
dzeństwo. Z kolegami spędza się
dużo czasu w pracy, i poza pra
cą, a z ciotecznym rodzeństwem
jakiś — od czasu do czasu — wie
czór im ieninow y czy świąteczny.
Bywa i tak, że małżonkowie więcej

wesołości i ucztowania świątecznego.
Po nabożeństwie proboszcz przyjmo
wał życzenia od obywatelstwa, a lud
do dworu przynosił wraz z życzeniami
zwyczajowe podarki, najczęściej pisan
ki. Młodzież wiejska chodziła od chaty
do chaty śpiewając pieśni z życzenia
mi pomyślności, za co otrzymywała po
częstunek lub datki. W niektórych
okolicach dziedzic, przyjmując życze
nia, zapraszał włościan na zabawę: bu
dowano więc huśtawki, stawiano słupy,
na które młodzież się wdrapywała.
Po procesji rezurekcyjnej lud na
Rusi składał księdzu pisanki pięknie,
kolorowo barwione, mówiąc: Chrystos
woskres.
Punktem kulminacyjnym uroczy
stości wielkanocnych było święcenie
jadła, po którym zaczynała się wesoła
uczta, przeciągająca się nieraz bardzo
długo, otwarta dla wszystkich, jakby
ogólne święto radości i zbratania.
Nabożeństwo w ten dzień było szcze
gólnie uroczyste.
Jadło świąteczne było rozmaite
w różnych okolicach i różnych sferach,
w każdym jednak razie winno było być
obfite. Przeważały wędliny i ciasta.
W niektórych domach w ogóle ognia
w te dni nie rozpalano i jedynie
zimnym mięsiwem się żywiono. Nie
zbędne były tu zawsze jaja, najczęś
ciej malowane i jeszcze wzorami zdo
bione, zwane pisankami lub kraszan
kami. Święconym jajkiem dzielono się
najpierw wśród domowników, potem
z każdym przybyłym, składając sobie
wzajemnie życzenia. „Mają wszyscy
tego dnia — notował osiemnastowie
czny kronikarz — baranka święconego
na stole, suto pieczonego, z plackami
czasu spędzają ze swoimi kole
gami i koleżankami niż ze sobą
i swoimi dziećmi. I nie jest to tylko
sprawa czasu, licząc na godziny,
ale więzy pracy bywają bardziej
realne, życiowo ważne i intere
sujące, gdyż pociągają określone
konsekwencje na co dzień i w per
spektywie.
Ośrodkiem rodziny jest para mał
żeńska. Jak się do siebie zwracają?
Były czasy w staropolszczyźnie, że
bardzo ceremonialnie. W starych
utworach literackich, w stylizowa
nych historycznych, znajdujemy zwro
ty w rodzaju: panie mężu, pani żo
no, waszmość pani, dobrodzieju,
niech asan daruje, aśćka niech się
nie gniewa itd. Mówiąc o małżonku
wobec osób trzecich nie określało
się tej osoby imieniem, tylko tytu
łem: mój małżonek, moja magnifika.
Gdy już nastało mówienie sobie
przez małżonków na ty, utrzymywał
się zwyczaj, że słowo „ty” mogło
zabrzmieć dopiero po ślubie. Dziś,
oczywiście, już taka kwestia nie
istnieje. Małżonkowie mówią sobie po

pełnymi szafranu i rodzynków; kosz
tują po trosze wszystkiego, resztę zos
tawiając służącym, po czym stół, jak
zwykle bywa zastawiany” .
Najczęściej jednak stawiano na sto
le baranka wielkanocnego, misternie
wyrobionego z masła. Z ciast na pierw
szym miejscu stały okazałe baby wielka
nocne; wróżono czasem z ich wyglądu.
W poniedziałek wielkanocny oble
wano się wzajemnie wodą. Była to
swawola znana w całym kraju. Formy
dyngusu — lub inaczej: śmigusu —
były rozmaite — od dyskretnego kro
pienia pachnącą wodą, aż do wylewa
nia całych wiader na głowę ofiary,
a nawet i wrzucania do stawu czy rzeki.
Kobiety nie pozostawały dłużne
i zazwyczaj zmawiały się, aby wspól
nie sumiennie wymoczyć schwytanego
delikwenta. Oblewanie wodą ucho
dziło jednak za żart, na który można
było sobie pozwolić jedynie w sto
sunku do równych.
Były jeszcze inne tradycyjne ob
chody i zabawy wielkanocne, np. kra
kowska Rękawka, w czasie której
pisanki z góry zrzucano gawiedzi,
która się o nie biła; młodzież obcho
dziła grupami domy, śpiewając pieśni
o maiku i o nowym lecie, obnosząc
zieloną gałąź, przystrojoną wstążkami
i świecidełkami. Bywało, że obwoziła
koguta, sztucznie z drzewa wyrobio
nego albo nawet i żywego, śpiewając
pieśni wielkanocne. Zdarzały się też
i przebierania, tak jak w czasie świąt
Bożego Narodzenia i zapustów. A przy
tym wszystkim ucztowano i ucztowa
no.
Trudno oddać lepiej w kilku słowach
nastrój tego święta Wielkiejnocy,
imieniu, choć zdarza się często, że
zwracają się do siebie: mamusiu,
tatusiu. Nie jest to miłe, a czasem
wręcz niezręczne. Nie można więc
pochwalać zwracanie się męża do
żony i określania jej wobec osób
trzecich, słowem mamusia. Nie uatrak
cyjnia to jej osoby i wzajemnie,
żona niech nie tytułuje męża tatu
siem, bo przez to jakby podkreśla
ła, że jest on podtatusiały (przy
miotnik ten nie zawiera komplemen
tu).
Podobny problem pojawia się
przy zwracaniu się małżonków do
swoich rodziców i teściów nazwa
mi: dziadek, babcia. Dziadkami
i babciami są oni dla swoich wnu
ków, nigdy zaś dla własnych dzieci
i współmałżonków. Podkreśla to
jedynie dystans wiekowy i tego
typu zwroty są przejawem niefra
sobliwego, trochę lekceważącego
stosunku do własnych rodziców
czy też współmałżonków.
Od jakiegoś czasu pojawiła się
jakby moda nazywania rodziców
przez dzieci po imieniu, nie tylko

jak to uczynił Mikołaj Rej: „W dzień
wielkanocny kto święconego nie
je, a kiełbasy dla węża, chrzanu dla
pcheł, jarząbka dla więzienia, już
zły krześcijanin. A iż w poniedzia
łek i z panią po uszy w błoto nie
wpadnie, a we wtorek kiczką w łeb,
aż oko wylezie, nie weźmie, to już
nie uczynił dosyć powinności swo
jej ” .
na ty. Dzieci zwracają się do swych
ojców: Stasiu, Mieciu itp. Wielu obser
watorów takich zjawisk zadaje sobie
pytanie: co z takich dzieci wyrośnie?
Świadczy to bowiem o nieposzanowaniu rodziców. Czy tak jest rzeczy
wiście?
Ważne są tu związki emocjonalne,
jakie panują w rodzinach, a zwłasz
cza wzajemna miłość, zrozumienie,
a więc — jednym słowem — uczucie,
i jeszcze raz uczucie! Tego nie zastą
pi żadne nazewnictwo. Okazało się
bowiem, że w wielu przypadkach,
gdzie dzieci zwracały się do swoich
rodziców po imieniu, były tak mocne
więzi emocjonalne, że po latach ro
dziny te mogły świecić przykładem.
Są jeszcze rodziny, w których przestrze
ga się używania zwrotów w trzeciej
osobie, np.: proszę, niech ojciec weź
mie; proszę, niech mama wejdzie itp.
W każdym razie wzajemne relacje
wewnątrz rodziny opierać się winny na
doświadczeniu wzajemnego zrozumie
nia, świeżości postrzegania oraz reak
cji i — z obu stron — na szczęściu
bycia ze sobą.
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Kusy wtorek
w Jedlińsku
Kusy wtorek, a więc karnawa
łowe Ostatki, jest co roku barwnym
widowiskiem w Jedlińsku. Tego
dnia każdy samochód wjeżdżający
do wioski jest zatrzymywany przez
przebierańców. „Dusza, wrzuć do
kapelusza!” — zachęcali do złoże
nia datku kominiarze, cyganki
w zamaszystych spódnicach oraz
diabły. Piesi też nie mogli przejść
spokojnie, bo drogę zagradzały
im często diabły tłukące kołatka
mi do momentu otrzymania drobnej
kwoty.
Zgodnie z tradycją, wszystkie
postacie, także role kobiece, były
grane przez chłopców, którzy
pożyczyli od swoich mam szminki,
tworząc najwymyślniejsze maki
jaże.
Najważniejszym momentem te
go dnia było przedstawienie,
odgrywane według wierszowane
go, dziewiętnastowiecznego opi
su autorstwa ówczesnego pro
boszcza miejscowej parafii, Ja
na Kloczkowskiego. Gdy orszak
przebierańców, idący w rytm mar
sza granego przez orkiestrę stra
żacką, dotarł do rynku, rozpoczęto
spektakl.
Rzecz dotyczy Śmierci. Oto w za
pustny wtorek Śmierć się upiła
i zgubiwszy kosę zasnęła pod Spa
loną Groblą. Ponieważ była bez
swego oręża, została pojmana i za
prowadzona przed oblicze trybu 
nału. Na specjalnie wzniesionej
scenie nastąpiła rozprawa sądowa,
w czasie której Śmierć została
oskarżona przez burmistrza i ław 
ników ubranych w stosowne, szla
checkie kapelusze. Po każdej
przemowie, wytykającej Śmierci
złe uczynki, diabły w aliły kołat
kami. Cyganki prześcigały się,
która głośniej zagra na tam burynie. Wreszcie zapadł niezwykły
wyrok: Śmierć skazano na ścię
cie, a egzekucję przeprowadził
zawezwany kat. W groźnej prze
mowie przypom niał wszystkim ze
branym, by przestrzegali prawa,
po czym jednym machnięciem mie
cza pozbawił Śmierć życia.
Wedle tradycji, w tym momencie
z fałdów szat ściętej Śmierci pow i
nien wyskoczyć czarny kot, będą
cy wyobrażeniem duszy, jednakże
dla dobra okolicznych kotów od lat
zaniechano tego zwyczaju. Po
egzekucji pojaw ił się na scenie
anioł, by basem przestrzec zebra
ny tłum , iż triu m f nad śmiercią

jednak ma swój kres i każdego mo
że w krótce dopaść, trzeba więc
żyć godnie i uczciwie. Następnie
Śmierć została złożona na wóz
drabiniasty i zawieziona przez całą
wioskę aż do księdza, który po
sprawdzeniu, czy wyrok wydano
spraw iedliwie, wydał zgodę na
pochowanie Śmierci. Na koniec
barwny korowód w towarzystwie
muzyki strażackiej orkiestry podą
żył ku remizie, gdzie aż do północy
hucznie się bawiono.
Z wybiciem północy rozpoczął
się post, a mieszkańcom i turystom
pozostało czekać na następne
widow isko w Jedlińsku w przy
szłym roku.

Polscy
astronomowie
dokonali pomiaru
wieku
wszechświata
Naukowcom udało się znaleźć
potwierdzenie wieku wszechświa
ta. Dziś ocenia się go na mniej w ię
cej 14 m iliardów lat. W osiągnięciu
tym mają również swój udział
polscy badacze z Centrum A stro
nomicznego im. Mikołaja Koper
nika PAN w Warszawie, którzy
wykorzystali dane z obserwacji
podwójnego układu w gromadzie
kulistej Omega Centauri.
Odkąd okazało się, że wszech
świat miał swój fizyczny początek,
nazywany Wielkim Wybuchem,
astronom owie starają się ustalić,
jak dawno temu to się wydarzyło.
Z pom iarów prędkości ucieczki
galaktyk wynika, że wszechświat
zaczął się rozszerzać — a zatem
powstał — w przybliżeniu przed 14
m iliardami lat.
Według naszej obecnej wiedzy,
w momencie swojego powstania
około 13-14 m iliardów lat temu
wszechświat był nieskończenie
gęsty i nieskończenie gorący.
Z tego osobliwego stanu zaczął się
rozszerzać, stygnąć i zmniejszać
swoją gęstość. Gwałtowny począ
tek tego procesu określany jest
jako Wielki Wybuch. Na skutek
rozszerzania się wszechświata
wszystkie znajdującego się w nim
galatyki oddalają się od sie
bie. Mierząc prędkość ucieczki ga
laktyk, jesteśmy w stanie obliczyć
tem po rozszerzania się wszech
świata. Jeżeli wszechświat rozsze

rza się szybko, oznacza to, że
wszystkie znajdujące się w nim
obiekty jeszcze niedawno były
bardzo blisko siebie. Jeżeli tem
po rozszerzania się jest małe,
galaktyki musiały długo uciekać
od siebie, by znaleźć się w obec
nych odległościach.
Jedynymi pierwiastkami, które
powstały w pierwszych kilku mi
nutach po W ielkim W ybuchu, były
w odór i hel. Pierwsze gwiazdy
były bardzo masywne i żyły bar
dzo krótko — kilkadziesiąt m i
lionów lat. Najdłużej trwającą
częścią ich ew olucji był etap, pod
czas którego w ich wnętrzu prze
biegała reakcja łączenia jąder
wodoru w hel. Później z helu po
wstały węgiel, tlen i inne cięż
sze pierwiastki. Życie pierwszych
gwiazd zakończyło się gw ałtow 
nymi eksplozjami, które w yrzuciły
cząsteczki w przestrzeń kosmicz
ną. Gwiazdy powstałe później
zawierały zatem, oprócz wodoru
i helu, również cięższe pierwiastki.
Jak poinform ow ała prasa, Pol
ska bierze udział w budowie tele
skopu SALT o 11-metrowej śred
nicy zwierciadła, m ontowanego na
terenie Południowej Afryki. Polski
wkład w budowę jest finansowany
dzięki funduszom wyasygnowa
nym przez KBN. Po zakończeniu
budowy w 2004 roku astrono
mowie polscy będą dysponowali
10 proc. czasu obserwacyjnego na
tym teleskopie.

Bakteria
przeciw starości
Bakterie żyjące w obrębie W iel
kiej Rafy Koralowej na Pacyfi
ku pozwolą skuteczniej walczyć
z chorobami degenerującymi czło
wieka, takim i jak choroby Alzhei
mera czy Parkinsona.
Żyjące na powierzchni koralow
ców bakterie wystawione są na
działanie promieni ultrafioleto
wych, co sprzyja rozwojowi enzy
mu Q, działającego antyutleniająco. Enzym ten wytwarzają wszyst
kie żywe kom órki. Właśnie zja
wisko utleniania jest jednym
z elementów procesu starzenia
się. Odkrycia dokonali naukowcy
z Australijskiego Instytutu Dyscyp
lin Morskich w Sydney. Jeśli uda
się określić, w jaki sposób bakterie
regulują funkcję enzymu, możliwe
będzie zwielokrotnienie tego ko
rzystnego działania w organizmie
ludzkim, a tym samym spowolnię-

Wino stawia
na nogi — ale
tylko kobiety

W ytłumaczenie tego fenomenu
przyniosły pom iary temperatury
poszczególnych warstw atmosfe
ry. Zazwyczaj im wyżej, tym powie
trze jest zimniejsze. Od czasu do
czasu może się jednak zdarzyć
odwrócenie — naukowo zwane
inwersją — zamiast maleć, tempe
ratura wraz z wysokością zaczyna
rosnąć. Tak więc atmosfera poni
żej i powyżej czystej warstwy ozię
bia się wraz z wysokością, a w środ
ku temperatura rośnie. Chroni to
„poduszkę” przed wszelkiego ro
dzaju pyłami. Takie warstewki
czystego powietrza mogą utrzym y
wać się przez wiele dni na obsza
rze tysięcy kilom etrów kwadrato
wych.

Przysłowia ludowe na marzec i Wielkanoc
•

*
Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.

*
Jeżeli na św. Kazimierza (4.III.) pogoda, to na kartofle uroda.

*
Kiedy starzec przeżył marzec, będzie zdrów,
lecz gdy baba w maju słaba, pacierz zmów.

*
W marcu ja k w garncu.

*
Na św. Grzegorza (12.III.) idą lody do morza.

*

Jak na św. Józefa (19.III.) chmurki, to sadź ziem niaki gdzie górki,
a ja k pogoda, to sadź gdzie woda.

rodzina
MIESIĘCZNIK KATOLICKI

Druk: Zakład Poligraficzny „Polkat —
H olding" Sp. z o.o. Zam. 55/2002.

Od dnia dwudziestego marca, słońce zagrzewa nawet starca.

*
Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci,
będą pełne stodoły, beczki i sieci.

*
Kto w Wielki Tydzień sieje, będzie m iał z tego nadzieję.

*
Jeżeli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi.

*
W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda.
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W m arcu kto siać nie zaczyna, dobra swego zapomina.

DZIEDZIN

Na górze smog, na dole smog,
a w środku warstewka nadzwyczaj
czystego powietrza — takie nieco
dzienne zjawisko opisuje jeden
z ostatnich numerów „N aturę” .
Odkrycia dokonał profesor amery
kańskiego Uniwersytetu Stanu Wa
szyngton w Seattle, gdy prowadził
badania w południow ej Afryce.

Gdy w marcu grzmoty, to w maju śniegi.
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Suchy marzec, maj zaś chłodny, kwiecień mokry, rok niegłodny.

*

Warstewka
nadzwyczaj
czystego
powietrza

DZIEDZIN

Jeśli jesteś kobietą, nie palisz
i pijesz dwa kieliszki wina dzien
nie, w naczyniach krwionośnych
twoich nóg nie będą się odkładać
złogi miażdżycowe i prawdopo
dobnie nigdy nie dowiesz się, co to
takiego arterioskleroza. Taki w nio
sek wypływa z badań naukowców
z Uniwersytetu Erazma w Holandii.
Niestety, ów zbawienny wpływ
alkoholu na nogi nie dotyczy męż
czyzn. Być może dzieje się tak dla
tego, że kobiety i mężczyźni prefe
rują inne alkohole. Kobiety piją
zwykle wino i likiery, mężczyźni
zaś preferują piwo.

Kiedy jego sam olot wzniósł się
powyżej 2 km, naukowiec znalazł
się nagle w „poduszce” czystego
powietrza. Poniżej niego atmo
sfera była silnie zabrudzona popio
łem z licznych w porze suchej
pożarów oraz dymem z kominów
przemysłowych. Powyżej ponow
nie stawała się zanieczyszczona —
prawdopodobnie przez przynie
sione przez w iatr pyły z innych
rejonów. Górna i dolna granica
czystej warstwy była przy tym bar
dzo ostra — powietrze w ogóle się
nie mieszało. W czasie 26 lotów
badaczowi udało się zaobserwo
wać to zjawisko 12 razy. Najczęś
ciej w porze suchej — sierpniu
i wrześniu.

AKTUALNOŚCI Z RÓŻNYCH

nie procesu starzenia, co nie tylko
przedłuży życie, ale również po
prawi jego jakość w podeszłym
wieku. Enzym Q niszczy tzw. wolne
rodniki i toksyny wytwarzane przez
komórki.
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W okresie przesilenia zim owo-wiosennego nasz organizm cierpi
na niedobór witam in. Czujemy się
ciągle zmęczeni, osłabieni i nie
wyspani, a nasza cera jest blada
lub wręcz szara. Kiepskim w yglą
dem i złym samopoczuciem płacimy
za błędy popełnione zimą. Zbyt ma
ło ruchu na świeżym powietrzu, za
mało w diecie owoców i warzyw, wy
pijanie nadmiernej ilości kawy oraz
mocnej herbaty, palenie tytoniu,
wszystko to daje o sobie znać.
Doskonale wzmacniają i w itam inizują organizm kiełki z różnych
nasion. W 100 g suchych nasion
znajduje się 25 mg w itam iny C,
11 mg magnezu, 0,1 mg cynku,
0,9 mg żelaza, natomiast w 100 g
kiełków tej rośliny jest aż 61,2 mg
witam iny C, 44,5 mg magnezu,
1,16 mg żelaza, 1,21 mg cynku,
natomiast ich wartość energetycz
na wzrasta z 1 do 62 kcal.
Do kiełkowania najbardziej na
dają się nasiona: pszenicy, kuku
rydzy, słonecznika, fasoli Mung,
soczewicy, soi, lucerny, rzeżuchy,
rzodkiewki.
2-3łyżeczki opłukanych nasion na
leży wsypać do małego słoika, zalać
wodą, najlepiej oligoceńską, przy
kryć kawałkiem gazy i przymocować
gumką. Kiełki możemy stosować do
kanapek, sałatek, a nawet posypy
wać nimi ziemniaki. Smacznego!

cyjny. W momencie wypychania
krwi z serca rozciągają się one,
łagodząc początkowy napór krwi.
A w czasie, gdy serce się rozkur
cza — przeciwnie, dzięki spręży
stym w łóknom powracają do pier
wotnej średnicy, pomagając krwi
płynąć. Tej właśnie właściwości
tętnic zawdzięczamy, że przepływ
krwi w organizmie jest stały,
a jej ciśnienie waha się w roz
sądnych granicach. Gdyby były
sztywnym i rurami, przy skurczu
serca krew waliłaby „z siłą wodo
spadu” i ciśnieniem przekraczają
cym 220 mmHg. W czasie rozkurczu
przepływ (i ciśnienie) spadałby do
zera. Niestety, z wiekiem w tętnicach
coraz mniej jest elastycznych w łó
kien kolagenowych i coraz bardziej
zaczynają one przypominać plasti
kowe kable. To m.in. dlatego u wie
lu osób po 40. roku życia skurczo
we (wyższe) ciśnienie krwi „ma pra
w o” wzrastać powyżej 140 mmHg.
Czy musi? Okazuje się, że nie.
Na podstawie badań tętnic u kobiet
i mężczyzn w wieku od 70 do 96 lat
stwierdzono, że najstarsi wcale nie
mieli najsztywniejszych naczyń.
Sprężystość tętnic wiązała się za to
ściśle z ilością fizycznej aktywnoś
ci, jaką wykazywał i badani. Najwięk
sza była u najaktywniejszych.
A więc panowie i panie — ru
szajmy się, spacerujm y do późnej
starości! W ten sposób będziemy
dłużej młodzi.

Jeśli chcesz mieć
elastyczne naczynia
krwionośne musisz
się ruszać

Śmiech i taniec
mogą zdziałać
więcej niż drogie
lekarstwa

Jeśli chcesz mieć elastyczne
naczynia krwionośne — takie, które
chronią przed nadciśnieniem i nie
dają się miażdżycy — musisz się
ruszać, nawet w starszym wieku!
Korzyści z aktywności odnoszą
nawet dziewięćdziesięciolatkowie,
i nie musi to być od razu wizyta na
siłowni. Wystarczy, po prostu, krę
cić się dużo po domu i spacerować.
Z badań wynika, że z wiekiem
naczynia krwionośne (zwłaszcza
tętnice) zaczynają powoli sztyw
nieć i nie ma to nic wspólnego
z miażdżycą. Odkładanie choleste
rolowych blaszek we wnętrzu
naczyń może najwyżej nakładać
się na ten fizjologiczny proces
i sprawiać, że tętnice są jeszcze
mniej podatne na odkształcenia.
Tymczasem układ dużych tętnic
działa trochę jak zbiornik reten

Podczas śmiechu i tańca organizm
wydziela endorfiny, czyli substan
cje które poprawiają nastrój,
a nawet m ają zdolność uśmierzania
bólu. Kto jest pogodny, roześmia
ny, tego nie imają się choroby.
Śmiech działa skuteczniej niż
wiele drogich leków. Dzięki niemu
najłatwiej pozbyć się stresu. „Tre
nując” wszystkie mięśnie, częś
ciow o zastępuje ruch i dlatego ma
dobroczynny wpływ na cały organizm,
dodaje energii, poprawia pracę
serca, dotlenia wszystkie narzą
dy. Pomaga też w kłopotach z zasy
pianiem. Wykorzystuj każdą okazję,
by śmiać się albo przynajmniej
uśmiechać. Przebywaj w towarzystwie
wesołych ludzi, oglądaj komedie.
Także taniec jest korzystny dla
naszego zdrowia — poprawia kon
dycję i sylwetkę, odpręża, chroni

Jedz kiełki

przed chorobami serca i osteopo
rozą, zwiększa odporność. Popra
wia też przemianę materii i oczy
wiście „pochłania” sporo kalorii.
Dźwięki muzyki docierają do
wszystkich organów wewnętrznych
człowieka poprzez system ner
wowy. Mogą więc działać albo
uspokajająco, albo pobudzająco.
To zależy, jakie utwory wybieramy.

Śpij dobrze
Odpowiednia ilość godzin snu to
dla kobiety najlepszy kosmetyk.
Ażeby dobrze spać, należy:
— Na 4 godziny przed pójściem
spać nie pić kawy ani herbaty.
— Przed położeniem się spać,
nie prowadź ożywionych dyskusji,
nie kłóć się z dom ownikam i, nie
oglądaj program ów telewizyjnych,
które mogą Cię denerwować.
— Tuż przed snem dobrze w y
wietrz sypialnię. Świeże powietrze
poprawia jakość snu (jest on głęb
szy) i pozwala lepiej wypocząć.
— Leżąc już w łóżku, staraj się
myśleć pozytywnie. Pomyśl o czymś
miłym.

Jak chronić
wrzodowców
DolegIiwości towarzyszące chorobie
wrzodowej żołądka i dwunastnicy
są uciążliwe. Można je złagodzić.
• Zw róć większą uwagę na to,
co jesz. Należy po prostu zre
zygnować z tych potraw, po któ
rych źle się czujesz — wszystko
jedno, czy będą to lody z kremem,
czy też pizza z kiełbasą.
• Jadaj posiłki często, ale
w niewielkich ilościach. Pokarm
neutralizuje kwasy żołądkowe,
dlatego najlepiej zjadać małe por
cje — pięć, a nawet sześć razy
dziennie.
• Uważaj na mleko. Pobudza
ono wydzielanie kwasu solnego
i w krótkim czasie powoduje nasi
lenie dolegliwości.
• Ostrożnie sięgaj po tabletki.
Aspiryna, czyli kwas acetylosalicy
lowy, a także żelazo, podrażniają
śluzówkę żołądka. Dlatego należy
unikać preparatów zawierających
te składniki. Natomiast środki prze
ciwzapalne i przeciwbólowe najle
piej stosować w postaci czopków.
• Zażywaj leki zobojętniające
kwas. Choć nie leczą owrzodzenia,
to jednak łagodzą dolegliwości.

