
M IESIĘCZNIK KATOLICKI  KW IECIEŃ •  CEN i



L I S T  P A S T E R S K I
na Wielkanoc Roku Pańskiego 2012

Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z  Nazaretu, ukrzyżowane
go: powstał, nie ma g o tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli

(Mk 16, 6)

Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!

W czasie W ig ilii W ielkanocnej usłyszeliśm y wezwa
nie: „W eselcie się, zastępy An io łów  w niebie! Weselcie 
się, słudzy Boga! Niech zabrzm ią dzwony głoszące 
zbawienie, gdy taki w ie lk i Król odnosi zwycięstwo! Ra
duj się, ziem io oprom ien iona tak niezm iernym  bla
skiem, bo jesteś wolna od mroku, k tó ry świat okrywa! 
Niech ta św iątyn ia zabrzmi potężnym śpiewem całego 
ludu!” Chrystus zm artwychwstał!

Ta radosna w iadom ość obiega świat już od dwóch 
tysiącleci. Jej echo rozbrzm iewa w św iątyn iach chrze
ścijańskich i dociera  do naszych serc, aby nas wyrwać 
z odrętw ienia  i ożyw ić naszą wiarę, że pusty grób ozna
cza fakt Zm artw ychw stania  i że ten fakt jest w iecznie 
aktua lny i żywy, bo nasz Pan powstawszy z martwych 
już więcej nie um iera (por. Rz 6, 9). Chociaż dośw iad
czenie życiowe może czasami zaćm ić naszą pewność, 
to jednak pusty grób przypom ina nam, że śm ierć nie 
jest ostateczną klęską i żadne cierpienie nie jest bezna
dziejne. W w ielkanocny poranek św iatło Chrystusa 
zwyciężyło moce ciem ności i na przekór c ierp ieniu  na
stała w ielka radość przenikająca najgłębsze zakamarki 
ludzkich serc.

Św. Marek, w swojej relacji o tym w ielkim  w y
darzeniu w dzień po szabacie, wspom ina trzy niew ia
sty udające się wczesnym rankiem do grobu, by na
maścić c ia ło  Jezusa: Marię Magdalenę, Marię Jakubo- 
wą i Salome (Mk 16, 1-2). Te niew iasty w dzień przed 
szabatem, sto jąc w oddali razem z innym i niewiastam i, 
z sercami przepełnionym i bólem i współczuciem , były 
świadkam i Męki i Śm ierci na Krzyżu ukochanego 
Mistrza i Nauczyciela. W p iątkowy w ieczór niemożliwe 
było dokładne namaszczenie ciała, d latego naj
wcześniej, jak to ty lko  było możliwe, udały się do grobu, 
aby oddać cześć Jezusowi i dać dowód swego przy
w iązania do Jezusa. W naszym kręgu kulturow ym  ten 
zwyczaj można porów nać do składania kw iatów  na 
grobie zmarłego. Ponadto namaszczenie rozkładają
cego się ciała wonnym i olejkam i um ożliw iało spędzenie 
jakiegoś czasu przy zmarłym. Niewiasty, po szoku, któ
ry przeżyły w piątek, zapewne zapom niały o przepo
w iedni Jezusa, że On zm artw ychw stanie  trzeciego dnia 
oraz nic nie w iedzia ły o zapieczętowaniu grobu, d late
go nurtow ało  ich pytanie, kto odsunie im kamień od 
wejścia do grobu. Jakże w ielkie  było ich zdziw ienie, gdy 
ujrzały odsunięty kamień, a po wejściu do środka — 
pusty grób. Ten fakt sprawił, że kob ie ty czu ły się bez
radne.

N iew iasty owe sta ły się uczestnikam i nowej 
rzeczywistości. Ludzie ze swej natury boją się 
nieznanego, d la tego ogarnął je strach i przeraże
nie (Mk 16, 8). Rzeczywistość Zm artwychwstania 
w pierwszej chw ili przerosła ich zdolności poznawcze, 
ale jak zanotował św. Łukasz, po słowach mężczyzn 
w lśniących szatach (anio łach) p rzypom nia ły sobie 
słowa Jezusa o tym, że umrze i trzeciego dnia 
zm artwychwstanie. Ból i przerażenie ustąpiły m ie j
sca radości przepełniającej ich serca na tyle, że 
pob iegły oznajm ić apostołom  to, co się stało, ale ci 
nie uw ierzyli, bo po dośw iadczeniach, jakich  byli 
uczestnikam i, słowa n iew iast w ydaw ały się im nie
dorzecznością. P iotr pob iegł do grobu, ale ujrzawszy

to, o czym one opow iadały, w róc ił dziw iąc się temu, co 
się stało (Ł k 2 4 ,4-11). Św. Jan zauważa, że „jeszcze (...) 
nie rozum ieli Pisma, [które  m ówi], że On ma powstać 
z m artw ych” (J 20,9). Przypuszczać należy, że Ewange
lista ma na myśli Ps 16 (15, 10; 110 (109), 1-4; Iz 51,10, 
które to teksty p ierwotna katecheza apostolska odnosi
ła  do zm artw ychw stania Jezusa (por. Dz 2, 25-28; 13, 
33-39).

Umiłowani w Chrystusie Panu Zmartwychwstałym!

Na m ocy Chrztu Świętego jesteśm y uczestnikam i 
M isterium  Męki, Śm ierci i Zm artwychwstania Chry
stusa (por. Rz 6). On mocą swojej łaski w jedności O j
ca i Ducha Świętego napełnia nas w ielorakim i dara
mi, szczególnie zaś wiarą, nadzieją i m iłością oraz 
pragnie, byśmy byli przemienieni przez Jego zw ycię
stwo (por. 1 Kor 15, 51-58). Różne aspekty te j rzeczy
w istości rozważaliśmy w czasie tegorocznych nabo
żeństw ekum enicznych w Tygodn iu  M od litw  o Jedność 
Chrześcijan.

Dzisiejsza Uroczystość przypom ina nam, że d ro 
ga ku wiecznej radości Zm artwychwstania prowadzi po
przez krzyż i ofiarę. Kto już teraz dom agałby się 
samych przyjem ności, ten nie m ógłby być wyznawcą 
Chrystusa. N iełatwo przyjąć nam tę prawdę i często 
buntu jem y się, gdy cierp ien ie  i codzienne problem y 
zbytn io  nam szkodzą. W takim  stanie ducha będziemy 
trw ać dopóty, dopóki nie o tw orzym y się na C hrystu
sa. W słucha jm y się uważnie w Jego słowa, a smutek, 
strach i przerażenie ustąpią m iejsca dogłębnej radoś
ci, tak, jak to m iało miejsce w przypadku niewiast i ucz
niów.



Na posłannictw ie  Jezusa zawiedli się ci wszyscy, k tó 
rzy chcie li na Nim zbudować swój kapita ł po lityczny 
i łatwy, niemal hedonistyczny, styl życia. Ich oczekiwa
nia w yp ływ ały nie ty lko  z fa łszyw ie i p ły tko  pojmowanej 
w iary, nadziei i m iłości, ale również z braku pełnego 
otwarcia się na słowa Jezusa. Zaw iedli się na Jezusie 
nie ty lko  ci, którzy nie chcie li spożywać Jego Ciała 
i Krwi (por, J 6, 53-66), ale również ci, którzy w Jego 
Królestw ie chcie li zasiadać po Jego lew icy i p raw icy 
(por. Mt 21, 20-23) oraz ci (jak uczniow ie wracający 
z Jerozo lim y do Emaus (por. Łk 24,12-24), którzy spo
dziewali się Jego m ilita rnego i po litycznego działania. 
Ci wszyscy nie odczytali is to ty posłannictw a Jezusa, 
bo nie o tw orzyli się w pełni na Jego słowo, a ich usilne 
oczekiwania stłum iły  wymowę nauk Jezusowych; ina
czej mówiąc: słyszeli to, co chcie li usłyszeć. Dopiero 
refleksja nad nauką Jezusa po Jego zm artwychwstaniu 
zm ieniła oczekiwania zarówno synów Zebedeuszo- 
wych, jak i uczniów z Emaus. Te przykłady niech będą 
przestrogą dla nas, ludzi XXI w ieku, abyśmy z ufnością 
o tworzyli się na Jezusa i Jego słowo, bo ty lko  On może 
nas w yzw olić z lęku, niewoli grzechu, indyferentyzm u 
relig ijnego i zapatrzenia w siebie.

Umiłowani Bracia i Siostry,
uczestnicy rzeczywistości Zmartwychwstania!

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, dlaczego przyw ilej 
zobaczenia pustego grobu jako pierwszym nie przypadł 
Apostołom , a w łaśnie niewiastom oraz dlaczego im ła t
w iej było uwierzyć w Zm artw ychw stanie  niż A posto 
łom , którzy na początku się dz iw ili i nie dow ierzali n ie
wiastom? W ynika to nie ty lko  z obyczajów  żydowskich, 
gdzie to w łaśnie kobiety opłakiw ały zmarłego, ale jest tu 
jeszcze jeden isto tny element — one czyn iły  to z m iłoś
cią i o fiarnym  sercem; szły za swym Mistrzem od Galilei 
i z ufnością w słuch iw ały się w Jego słowa. Łatw iej było 
im przełamać psychiczną barierę poznania, bo przecież 
dotąd n ikt nie powsta ł z m artwych; tym bardziej po tak 
strasznej Męce i Śm ierci na Krzyżu. Zaw ierzenie z m i
łością  słowu Jezusa u torow ało  drogę do ich w iary w Je
go Zmartwychwstanie.

A n io ł w n iedzie lny poranek mówi do niewiast: „N ie 
bójcie  s ię !” (Mk 16, 6a). Te słowa mówi również 
Zm artw ychw sta ły  Jezus do niew iast (por. Mt 28, 10a), 
a ukazując się uczniom, pozdrawia ich słowami: „Pokój 
wam !” (por. Łk 24,36; J 20,26). Jezus Zm artw ychw sta ły 
dla nas, chrześcijan, nie jest kimś nieznanym, którego 
pow inniśm y się bać. Jest naszym Panem, który rozwija 
przed nami perspektywę udziału w Jego Pokoju i w Je
go Zm artwychwstaniu. Jednak ze swej s trony w inniśm y 
dołożyć starań, by nieustannie w słuch iw ać się w Je
go słowo tak, by lepiej Go poznać i lepiej zrozum ieć 
Jego udział w naszym życiu, bo jak sam powiedział: 
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze same
go siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśla
duje” (Mt 16, 24; por. Mk 8, 34; Łk 9, 23). Do Marty 
zaś, przed wskrzeszeniem jej brata, Łazarza, pow ie
dział: „Ja jestem zm artwychwstaniem  i życiem. Kto 
we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, 
kto żyje i w ierzy we Mnie, nie umrze na w ieki. W ierzys2 
w to?” (J 11, 25-26).

To pytanie stawia Jezus również dziś nam, ludziom 
XXI w ieku. „Czy jeszcze w ierzysz w Zm artwychwstanie, 
czy też zaczynasz powątpiewać?” A jest to największa 
i zasadnicza ta jem nica w iary chrześcijan. Kościół 
w yrósł na wierze Apostołów , która koncentrowała się 
w okó ł ta jem nicy Zm artwychwstania. Św. Paweł w 1 L i
ście do Koryntian, odpow iadając wątpiącym , pisze: 
„A  jeżeli Chrystus nie zm artwychwsta ł, daremna jest 
wasza w iara i aż dotąd pozostajecie w swoich 
grzechach. (...) Jeżeli ty lko  w tym  życiu w Chrystusie 
nadzieję pokładam y, jesteśm y bardziej od wszystkich 
ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus

zm artw ychw sta ł jako pierwszy spośród tych, co pom ar
li” (1 Kor 15, 17.18).

Dzisiejszy św iat jest ogarnięty"kryzysem  w iary i mo
ralności, co w życiu codziennym  przekłada się również 
na kryzys gospodarczy. Jako chrześcijanie jesteśmy 
powołani do w spółudzia łu  w kształtowaniu oblicza 
świata. Dobra duchowe, ku lturow e i gospodarcze są 
wynikiem  nie ty lko  splotu rónych zdarzeń, ale rów
nież są spuścizną w iary naszych przodków. Euro
pejska kultura, której jesteśm y integra lną częścią, 
wyrosła przecież na gruncie  ku ltu ry  chrześcijańskie j, 
której centrum  od samego początku stanow iła prawda
o Zm artwychwstaniu. Dla tej prawdy oddawali ży
cie M ęczennicy i dla tej p rawdy całe pokolenia Euro
pejczyków podporządkow ały swoje życie, abyśmy 
m ogli się cieszyć tym i dobram i, z któ rych  jesteśm y tak 
dum ni; bez chrześcijaństwa Europa nie byłaby tą, jaką 
znamy i w jakie j żyjemy. Nasze pokolenie jest odpo
w iedzia lne za to, by w iara w Zm artw ychw stanie była 
żywa i trwała przez następne pokolenia.

Rzeczywistość Zm artwychwstania niesie ze sobą 
przesłanie o n ieogarn ionej m iłości doskonałego Bo
ga do grzesznego człow ieka i zakłada ludzką odpo
wiedź ugruntowaną na wierze, nadziei i m iłości. 
W spółczesny świat potrzebuje św iadków Zm artw ych
wstania, którzy swym życiem ukazują pociągającą 
rzeczyw istość Kościoła. Chrześcijanin już w życiu 
doczesnym antycypuje  udział w Zm artwychwstaniu 
Chrystusa, bo już powsta ł z m artwych razem z C hry
stusem; inaczej mówiąc — dostąpił zm artwychwsta
nia (por. Kol 3, 1; Ap 20, 5.6), o ile swoje życie 
ukierunkow ał zgodnie z nauką Zm artwychwsta łego 
Chrystusa. Za Apostołem Pawłem apeluję: „Wszystko na 
chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 11, 1).

Umiłowani!

Kiedy dziś w naszych kościo łach wychwalam y 
Zm artw ychw sta łego Pana radosnym „A lle lu ja !” , a w na
szych dom ach zasiadamy przy św iątecznych stołach, 
dzieląc się ja jkiem  w ielkanocnym , pam iętajm y o lu
dziach w ykluczonych z życia społecznego, o w ięźniach 
oraz o tych, którzy są sam otni, czy to z powodu cho
roby, podeszłego w ieku, czy też pracy (byśmy my sami 
m ogli wypoczywać) nie są z nami obecni. O toczm y ich 
braterską m iłością  i podzie lm y się paschalnym  poko
jem Zm artw ychw sta łego. Niech paschalna radość 
emanuje z naszych serc na tych wszystkich, którzy są 
sm utni i nieszczęśliw i, aby za naszym pośrednictwem  
doznali łaski Pana. Podzielmy się świątecznym i 
dobram i z tym i, któ rych  s to ły  z powodu ubóstwa są dziś 
puste; niech za naszą przyczyną ich twarze oprom ie- 
nieje łaska Zm artwychwsta łego Chrystusa.

Zaufa jm y Zm artwychwsta łem u Chrystusow i i stańmy 
się prawdziwym i Jego uczniam i i gorliw ym i w iernym i 
Kościoła.

Życząc Wam prawdziw ie w ielkanocnej radości, po
kładam nadzieję w Bogu, wierząc, że będzie Wam b ło 
gosław ił we wszystkich poczynaniach, obdarzając 
zdrowiem i wszelką pomyślnością.

Na Uroczystość Zm artwychwstania Pańskiego życzę 
Czcigodnym  Księżom, ich Najbliższym oraz Parafianom 
daru m iłości, zgody i pokoju oraz um ocnienia w nadziei 
na udział w łaskach zm artwychwstałego Chrystusa.

Z serca Wam błogosław ię: W imię O jca i Syna i Ducha 
Świętego.

Bp Wiktor Wysoczański 

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP

Warszawa, W ielkanoc Roku Pańskiego 2012



Ekumenia

„Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”
Ponad sto lat temu, w roku 1908, w odpowiedzi na coraz większe pragnienie 

jedności wśród chrześcijan, z kręgu duchownych anglikańskich wyszedł 

pomysł zorganizowania Oktawy Modlitw o Jedność Kościoła. Kościoły sta

rokatolickie, dla których idee ekumeniczne były od zawsze kwestią wiel

kiej wagi, niezwłocznie przyłączyły się do tego przedsięwzięcia, idea prze

trwała. Do dziś między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem ka

tedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych 

wyznań spotykają się, by wzajemnie się poznawać, rozmawiać, a przede 

wszystkim — by wspólnie modlić się. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześci

jan jest dorocznym świętem ekumenizmu.

Na zakończenie uroczyste] liturgii bp Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła 
Polskokatolickiego wraz z obecnymi w świątyni biskupami, udzielił zebranym  

błogosławieństwa pasterskiego

Tydzień Modlitw w roku 2012 miał 
szczególne znaczenie z dwóch powo
dów: po raz pierwszy teksty ekume
niczne — broszura — zostały opraco
wane w Polsce.Materiały te, zawierają
ce modlitwy, rozważania, czytania 
biblijne, propozycje porządku nabo
żeństw, przygotowywane są co roku 
przez grupy chrześcijan z różnych kra
jów. W tym roku przywilej ten przy
padł chrześcijanom z Polski. W pra
cach grupy redakcyjnej złożonej 
z przedstawicieli Polskiej Rady Ekume
nicznej oraz Kościoła Rzymskokatolic
kiego brał udział przedstawiciel Koś
cioła Polskokatolickiego, ks. Andrzej 
Gontarek. Przesłanie tegorocznego 
hasła — „Przem ienieni przez zwycię
stwo Jezusa Chrystusa”  (na podst. 
1 Kor 15:51-58) — stało się inspiracją 
do modlitwy chrześcijan na całym 
świecie i naszym wkładem w dzieło 
jedności Kościoła.

Po drugie, tegoroczny Tydzień był 
okazją do przeżywania dwóch waż

nych dla polskiego ekumenizmu rocz
nic; w tym roku mija 70 lat od mo
mentu, kiedy to w Polsce — jeszcze 
ranionej okupacją i cierpiącej z powo
du wojny — powołano do życia Tym
czasową Radę Ekumeniczną. Była to 
pierwsza, niezwykle cenna inicjatywa 
podjęcia działań na drodze pojedna
nia. W styczniu tego roku przypadła 
także 50. rocznica wspólnych nabo
żeństw ekumenicznych z udziałem 
Kościoła Rzymskokatolickiego. To 
właśnie w styczniu 1962 roku w war
szawskim kościele św. Marcinazosta- 
ło  odprawione pierwsze w Polsce na
bożeństwo ekumeniczne w rzymsko
katolickiej świątyni z udziałem przed
stawicieli innych wyznań chrześcijań
skich. Kilkanaście dni później podob
ne nabożeństwo odbyło się w parafii 
św. Trójcy Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego. Warszawa jest ta
kim miejscem na ekumenicznej ma
pie, w którym ów Tydzień trwa nie
mal miesiąc, z racji mnogości inicja

tyw ekumenicznych i chęci przeżywa
nia modlitewnej wspólnoty. Nabożeń
stwa, spotkania i prelekcje, jak co ro
ku, trwały od początku stycznia do 
pierwszych dni lutego. Duchowni 
i wierni spotykali się, poznając się 
nawzajem i ciesząc ze wspólnego świadectwa.

 Ta atmosfera służy nie tylko 
nam: jako chrześcijanie pamiętajmy, 
że swoją postawą i przykładem działa
nia w zgodzie i jedności, mamy być 
przykładem dla wszystkich, którzy Bo
ga dopiero poszukują.

To wspaniałe dzieło ekumenicznej 
wspólnoty i duch pojednania zawita
ły  do parafii katedralnej pw. Święte
go Ducha przy ulicy Szwoleżerów 2 
w sobotę, 21 stycznia. Wspólnym 
modlitwom przyświecało hasło dnia: 
„Przemienieni przez zwycięstwo Pa
na nad złem” .

Do naszej katedry Diecezji War
szawskiej Kościoła Polskokatolickie
go przybyli liczni goście. Wśród nich 
byli: ksiądz biskup Zbigniew Kamiń
ski z Kościoła Ewangelicko-Metody- 
stycznego, ksiądz biskup Jerzy Sa
miec, zwierzchnik Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego wraz z ks. radcą 
Piotrem Gasiem i ks. Włodzimierzem 
Nastem, ks. mitrat Anatol Szydłowski 
oraz ks. diakon Andrzej Dawidziuk 
z Polskiego Autokefalicznego Kościo
ła Prawosławnego, ks. Michał Jabłoń
ski, proboszcz warszawskiej parafii 
Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego, ks. Karol Babi z Kościoła Staro
katolickiego Mariawitów, a także pre
zbiter Zdzisław Kot i pastor Zbigniew 
Makarewicz z Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego, Kościół Rzymskoka
to licki reprezentowali: ksiądz biskup 
Marek Solarczyk, wikariusz general
ny Diecezji Warszawsko-Praskiej, 
prow incjał Zgromadzenia Orionistów 
ks. Antoni Wita, ks. inf. Lucjan Świę- 
szkowski, ks. Marek Danielewski — 
referent ds. ekumenizmu Kurii Metro
politalnej, rektor kościoła św. Marci
na ks. Andrzej Gałka wraz z siostrami 
Franciszkankami Służebnicami Krzy
ża, inni duchowni, bracia klerycy, pa
ni Danuta Baszkowska — prezes Sto
warzyszenia Pokoju i Pojednania 
„Effatha” , pani Joanna Kamińska — 
przewodnicząca Komitetu Światowe
go Dnia Modlitwy, przedstawiciele To
warzystwa Biblijnego w Polsce oraz 
wierni z różnych Kościołów i wspól
not.

W imieniu Zwierzchnika Kościoła 
Polskokatolickiego, księdza biskupa 
Wiktora Wysoczańskiego oraz wier
nych parafii katedralnej, wszystkich



Homilię wygłosił bp Marek Solarczyk — sufragan Diecezji Warszawsko-Praskiej 
Kościoła Rzymskokatolickiego

zgromadzonych serdecznie powitał 
ks. dziekan Henryk Dąbrowski, pro
boszcz parafii i przewodniczący war
szawskiego Oddziału Polskiej Rady 
Ekumenicznej.

Punktem centralnym zgromadze
nia była liturgia eucharystyczna, któ
rej przewodniczył Kanclerz Kurii Bi
skupiej, ks. infułat Ryszard Dąbrow
ski, a współkoncelebrowali księża Ma
rek Pawełczyk i Mariusz Łukaszew
ski. Homilię wygłosił biskup Marek 
Solarczyk, sufragan Diecezji War
szawsko-Praskiej Kościoła Rzymsko
katolickiego. Oto fragmenty homilii:

„Drodzy Bracia i Siostry!

Przeżywając kolejny dzień naszych 
ekumenicznych starań stajemy wo
bec Boga, który stawia nas razem z Je
zusem Chrystusem na pustyni w po
stawie postu i doświadczenia walki 
z kusicielem.

Tajemnica pustyni przypomina 
nam niezmiernie ważny dla człowie
ka moment, gdy w pozornej bez
czynności serce człowieka potrafi 
zaznać bezradności, ale jedocześnie 
napełnić się radością, której towarzy
szy niezachwiana radość z bliskości 
Boga. Nasza dzisiejsza modlitwa przy
wołuje te tajemnice i otwiera przed na
mi wielkie wezwanie do przejścia dro
gą Zbawiciela (...). Doświadczenie c i
szy, odsunięcie wszelakich wrogości, j 
zafałszowanego obrazu siebie i dru
giego człowieka, uspokojenie ludz
kich reakcji na różnorakie sprawy — 
oto owoce pustynnego doświadcze
nia. Człowiek uczy się takiej postawy 
przez praktykowanie cielesnego, du
chownego i emocjonalnego postu. 
Jakże przydatne staje się wyciszenie 
i ograniczenie ludzkich reakcji, dzię
ki czemu człowiek przeżywa intymną 
refleksję nad wartością Boga w swoim 
życiu i odkrywa konieczność męstwa 
w składaniu codziennie osobistego

świadectwa. Owocem pustyni jest tak
że potwierdzenie wierności przyjętym 
zasadom, które nie pozwolą na przyłą
czenie się do niesprawiedliwych 
oskarżeń drugiego człowieka i szuka
nia tylko ludzkiej sprawiedliwości, 
której ceną tak często jest poniżenie, 
pogarda, odrzucenie i krwawiąca 
przez długie lata rana ludzkiego ser
ca. To jest także czas przeciwstawie
nia się większości naszych życiowych 
towarzyszy. Odkrywa się wówczas 
wielkość ludzkiego serca, które poko
nując egoistyczne reakcje potrafi oka
zać miłość tym, którzy uczynili im 
wcześniej zło, tym, których dzisiejsze 
słowo nazywa wrogami, czy nieprzy
jaciółmi.

Tajemnica pustyni to także dokonują
ca się w ciszy ludzkiego serca tajemni
ca Mocy Boga, który odnawia funda
menty ludzkich spraw i przekonuje, że 
jesteśmy obdarzeni godnością Dziec
ka Bożego. Dziecka, które może do Bo
ga wołać Abba, Ojcze, a dzięki temu 
wierzyć, że On stoi przy nas i przekonu
je o naszej wartości i powierzonej nam 
Mocy Ducha Świętego.

Kiedy do Jezusa przystąpił kusiciel, 
powiedział: Jeśli jesteś Synem Bo
żym. Jak bardzo potrzeba nam usły
szeć w naszych sercach: Jesteście 
Dziećmi Boga! Głos od samego Bo
ga, który przekonuje: W Imię Jezusa 
Chrystusa, Pana i Zbawiciela będą 
wam poddane wszelkie moce złego: 
ustąpią słabości, zostaną usunięte 
przeszkody, Bóg wprowadzi harmo
nię Swojej Miłości i Swojego Pokoju.

Dar usłyszenia Bożego wołania — 
Jesteś Moim Dzieckiem, potrafi do
trzeć do człowieka nawet wówczas, 
a może dopiero wówczas, kiedy 
wspomni działanie Złego w swoim ży
ciu. Ludzkie słabości, podziały, błęd
ne decyzje, opory i pretensje — znaki

cd. na str. 8

Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

Pierwotnymi 
P IK  w USA „oparty 
był w znacznej mierze

i

Odnośnie do postawy polskiej służby 
konsularnej do PN KK, na uwagę zasłu- 
guje obszerny raport attache Konsula- 
tu Generalnego RP w Nowym Jorku, 
Jana Scazighino, jego wizyty w Scran- 
ton na początku 1938 r. i rozmowy prze
prowadzonej z bpem F. Hodurem, 
przy której obecny był także bp J. Mi- 
siaszek.

Tematem rozmowy były sprawy 
PNKK i udziału jego duchowieństwa 
w pracach Polskiej Rady Międzyorga- 
nizacyjnej w Stanach Zjednoczo
nych, zwanej od jej III Zjazdu w Chi
cago (30 kwietnia — 1 maja 1938) Ra
dą Polonii Amerykańskiej. Jeśli wie
rzyć w rzetelność relacji attache 
J. Scazighino, podczas rozmowy 
bp F. Hodur przedstawił trudności, 
na jakie napotykał w swej p racy.! tak 
w raporcie znajdujemy informację, 
że pierwotny rozwój PNKK w USA 
„oparty był w znacznej mierze na 
rozgoryczeniu ludności polskiej do 
duchowieństwa rzymskokatolickie
go, którego metody postępowania 
w stosunku do parafian były często 
bardzo niewłaściwe, i zrażając ich do 
proboszczów, ułatwiały powstawa
nie parafii Kościoła Narodowego” . 
Z biegiem czasu sytuacja uległa ra
dykalnej zmianie, gdyż z jednej stro
ny duchowieństwo rzymskokatolic
kie „rekrutujące się w znacznym 
stopniu z młodych księży urodzo
nych w Ameryce” , widząc niebezpie
czeństwo grożące mu ze strony 
PNKK, „zmienia swój stosunek do 
parafian” ; z drugiej zaś strony 
„młodzież polska jest w ogóle dla

cd. na str, 6



Modlitwy w ekumenicznym Tygodniu Modlitw na długo pozostaną w sercach wiernych
naszej katedralnej świątyni

cd. ze str. 5

spraw religijnych bardziej obojętnie 
ustosunkowana, aniżeli starsze poko
lenie, tak że zdobywanie nowych 
członków Kościoła wśród niej jest 
bardzo trudne” .

Bp F. Hodur wyznawał, że brak 
księży nie pozwala mu na personalną 
obsadę wielu parafii, toteż liczył na 
to, że z chwilą uzyskania prawnego 
uznania PNKK w Polsce stworzy tu 
na odpowiednim poziomie semina
rium duchowne, które będzie do
starczać nowych kadr duchowień
stwa dla PNKK w USA. Attache 
J. Scazighino widząc, że bpowi 
F. Hodurowi bardzo zależy „na 
dobrych stosunkach z rządem pol
skim oraz na zyskaniu sobie możli
wie dobrej opinii społeczeństwa 
w Polsce” , skierował rozmowę na 
temat Polskiej Rady Międzyorgani- 
zacyjnej i wzajemnego stosunku 
duchowieństwa rzymskokatolickie
go i PNKK. Podniósł, że „silne forso
wanie udziału duchowieństwa Koś
cioła Narodowego na Zjeździe Rady 
może doprowadzić do wycofania się 
duchowieństwa rzymskokatolickie
go i sympatyzujących z nimi organi
zacji, a w rezultacie spowodować 
upadek Rady” .

Attache J. Scazighino podkreślił 
przy tym, że „duchowieństwo rzym
skokatolickie znajduje się w trud
niejszej sytuacji aniżeli duchowień
stwo Kościoła Narodowego” , bo cho
ciaż poszczególni księża rzymsko
katoliccy „zgodziliby się na wspólne 
obrady z kapłanami Kościoła Naro
dowego, to jednak będąc związani 
hierachią kościelną, muszą się pod
porządkować dyrektywom swoich 
władz diecezjalnych, i nie mogą 
oficjalnie wbrew swym przepisom 
występować” . Przedstawiciel konsu
latu polskiego oznajmił, iż „wszelkie 
tarcie między duchowieństwem obu 
wyznań mogłoby się odbić echem 
w opinii społeczeństwa w Polsce, 
usposabiając je niechętnie do du
chowieństwa Kościoła Narodowego 
w Ameryce, jako do tych, którzy 
burzą konsolidację Polonii amery
kańskiej” . Ustosunkowując się do 
tych wypowiedzi, bp F. Hodur 
oświadczył, że jako były rzymsko
katolicki duchowny doskonale ro
zumie stanowisko duchowieństwa 
rzymskokatolickiego i jego trudne 
położenie. Za żadną cenę nie chce 
dopuścić do rozbicia Zjazdu Rady na 
tle sporu między duchowieństwem 
i „skłonny jest ze swej strony do 
jak najdalej idących ustępstw” . Wyra
ził jednak obawę, „czy ustępliwość 
jego będzie w Polsce przez czynni
ki rządowe komentowana rzeczywiś
cie jako akt mający na celu dobro 
konsolidacji Polonii, a nie jako do
wód słabości Kościoła Narodowego” .

(cdn.)
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działania Złego, który potrafił przeko
nać człowieka do swoich celów, za 
łaską Boga potrafią być fundamen
tem zwycięstwa łaski Bożego Ducha.
To On przemawia do ludzkiego serca 
i przekonuje: potrafisz nie rozgłaszać 
fałszywych wieści; nie świadczyć na 
korzyść bezprawia; nie przyłączać 
się do tłumu, aby wyrządzać zło; je
steś zdolny do okazania miłości te
mu, którego inni nazywają twoim wro
giem, a ty sam nieraz niesiesz rany 
przez niego zadane; potrafisz stanąć 
obok niewinnego i niesprawiedliwie 
osądzanego, aby być jego ratunkiem. 
Potrafisz nie dać się zwyciężyć złu, 
ale zło dobrem zwyciężać!

Nasze dzisiejsze spotkanie, modlit
wa, wspólnota uwielbienia dla Zbawi
ciela Jezusa Chrystusa, wprowadza 
nasw te tajemnice. Idźmy z Imieniem 
Jezusa Chrystusa w naszych ser
cach, na naszych ustach i w naszych 
uczynkach. Bogu oddajmy pokłon 
i Jemu samemu służmy” .

„Niech naszym drogowskazem i źród
łem nadziei będą słowa Apostoła 
Pawła: Bracia moi najmilsi, bądźcie 
wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze 
ofiarnie dziełem Pańskim, pamięta
jąc, że trud wasz nie pozostanie da
remny w Panu (1 Kor 15, 58).

Amen.”

W liturgii uczestniczyli również ak
tywnie, pełniąc posługę Słowa Boże
go, duchowni innych Kościołów chrze
ścijańskich. Wierni parafii katedral- ; 
nej licznie przystąpili do Komunii 
Świętej, dając tym wyraz swojej ży
wej nadziei na jedność i wspólnotę 
wszystkich chrześcijan. Piękna opra
wa muzyczna, była zasługą pana 
prof. WiktoraŁyjaka, naszego organi
sty oraz chóru Piast and Grapa Fami
ly pod dyr. Aleksandry Puacz-Mar- 
kowskiej.

W tym roku kolekta, zbierana pod
czas Tygodnia w świątyniach całej 
Polski, przeznaczona była na wspar
cie ośrodka szkolno-wychowawcze- 
go dla niewidomych dzieci w Rwan- 
dzie, który prowadzony jest przez 
Siostry Franciszkanki Służebnice 
Krzyża. Siostry, które od dziesiątek 
lat prowadzą ośrodek dla ociemnia
łych w podwarszawskich Laskach, 
podjęły się misji dla niewidomych 
dzieci w kraju, gdzie ich los jest 
szczególnie trudny i bolesny.

Na zakończenie uroczystej liturgii bi
skup Wiktor Wysoczański, wraz z obec
nymi w  świątyni biskupami, udzielił ze- 
branym błogosławieństwa pasterskie
go, powierzając cały Kościół modlą
cy się o jedność swoich dzieci opiece 
Zwycięskiego Chrystusa.

Po zakończeniu liturgii goście zgro- 
m adzili s ię  w  sali parafialnej na trady
cyjnej agapie. W serdecznej i rados
nej atmosferze śpiewano kolędy, pro
wadzono rozmowy, były też krótkie 
przemówienia duchownych i świec
kich. Nasuwała się refleksja, że jeśli 
pragniemy jedności, jeśli chcemy 
mieć udział w radości, jaka jest jej owo
cem, to zacząć trzeba właśnie od by
cia razem, od wspólnej modlitwy. Kwe
stie różnic doktrynalnych i instytucjo
nalnych między Kościołami chrześci
jańskimi n ie  znikną od razu. Wszak je
steśmy ludźmi przywiązanymi do 
swych przekonań i tradycji. Dlatego 
na ekumenicznej drodze nie wolno 
nam się zniechęcać, załamywać, dzię
ki wspólnej modlitwie i przebywaniu 
razem — pogłębiamy i umacniamy 
nasz ekumeniczny wysiłek.

Obecna tego dnia w świątyni ekipa 
Telewizji Polskiej zarejestrowała na
bożeństwo dla potrzeb Redakcji Eku
menicznej, którego fragmenty zosta
ną wyemitowane w II programie.

(Mariusz Gajkowski)



Ludowe przysłowia związane z  Wielkanocą 
są mądrością naszych przodków

Czytając ludowe przysłowia zauwa
żamy przede wszystkim wiele prog
noz meteorologicznych oraz rad 
dotyczących czasu rozpoczynania 
i kończenia prac gospodarczych. Za
lecenia te z reguły związane są 
z imionami kościelnych patronów. 
Dziś, w czasach ogromnych osiąg
nięć technicznych (również w dzie
dzinie meteorologii i rolnictwa), uży
teczność przepowiedni ludowych 
nie jest już tak duża jak w minionych 
wiekach, niemniej jednak przysłowia 
stanowią nadal niezwykle interesu
jący element tradycyjnej fo lk lo ry
styki ludowej. Są bowiem śladem 
zmysłu obserwacyjnego wielu poko
leń naszych przodków.

Niedziela Palmowa 
(Kwietnia Niedziela)
•  Jeżeli Kwietnia Niedziela sucha, 
rok cały mokry, jeżeli mokra, rok 
suchy.
•  Gdy w Palmową Niedzielę słońce 
świeci, będą pełne stodoły, beczki 
i sieci.
•  Pogoda w Kwietnią Niedzielę 
wróży urodzajów wiele. '
•  W Niedzielę Kwietnią dzień jasny, 
jest to dla lata znak krasny.
•  Gdy mokro w Kwietnią Niedzielę, 
rok się sucho ściele.
•  Kwietnia Niedziela zimna — i l i
stopad zimny.

Wielki Tydzień
•  Kto w Wielki Tydzień sieje, będzie 
miał szyćko wielgie.

Wielka Środa
•  W Środę po kołaczach, gdy żaba 
zakuka, już nas zima mrozami pew
nie nie oszuka.

Wielki Piątek
•  Gdy Wielki Piątek ponury, Wiel
kanoc będzie bez chmury. Jeśli 
w Wielki Piątek deszcz kropi, ra
dujcie się chłopi.

•  Deszcz na Wielki Piątek napcha 
każdy kątek.
•  W Piątek przed Wielkanocą gdy 
deszczyk przerosi, pospólstwo uro
dzaje tego roku wnosi.
 W Wielki Piątek, gdy deszcz hojnie 
doliny zleje, że dużo mleka będzie, są 
pewne nadzieje.

•  Jak w Wielki Piątek jest rosa, 
będzie obfity plon prosa.
•  Kiedy w Wielki Piątek pada, suche 
lato deszczyk nam ten przepowiada.
•  Jak w Wielki Piątek rosa, to do- 
siewać prosa, a jak mróz, to ka
mieniem proso przyłóż.
•  W Wielki Piątek deszcz, nie
urodzaju wieszcz.
•  W Wielki Piątek mróz, na suchym  
brzeżku siana wóz.
•  Jak w Wielki Piątek mróz, gdzie 
bądź na wzgórku siana wóz, w Wielki 
Piątek rosa, na łące nie chyci kosa.
•  Kto w Wielki Piątek sieje, ten się 
w żńiwa śmieje.
•  W Wielki Piątek dobry zasiewu 
początek.
•  W Wielki Piątek rosadę kapusty 
siej, a gawiedź je j nie chyci.
•  W Wielki Piątek rób początek, 
a w sobotę kończ robotę.

 W Wielki Piątek boleści Marii 
początek.
 Ubił sprawę jak Judasza w Wielki 
Piątek.
 Chodzóm jak we Wielki Piontek do 
kościoła.
•  U niego jest więcej w Wielki Piątek 
niż u mnie w Wielką Niedzielę.
•  Nie śpiewaj alleluja aż po Wielkim 
Piątku.

Wielkanoc
•  W Wielką Niedzielę pogoda, duża 
w polu uroda.
•  Zielone Boże Narodzenie, a Wiel
kanoc biała, w polu uciecha mała.
•  Pogodny dzień wielkanocny gro
chowi wielce pomocny.
•  Gdy na dzwony wielkanocne pa
da, suchość nam przez całe lato 
włada.
•  Jaka pada w Wielkanoc, to trzeci 
kłos na polu ginie, ale jak pada na 
Zielone Świątki, to naprawi.
•  Jeżeli w Wielkanocną Niedzielę 
deszcz, między Wielkanocą i Świąt
kami więcej słoty niż pogody.
 Od Wielkiejnocy do Zielonych 
Świątek może lać i w piątek.
•  Gdy na świętego Marka (25 IV) 
Wielkanoc przypada, cały świat 
zawoła biada.
•  Boże Narodzenie nie obejdzie się 
bez strucli, zapusty bez pączków, 
Wielkanoc bez święconego, a święty 
Marcin bez gęsi.
•  Ktokolwiek jarząbka na Wielkanoc 
jada, więźniem nie będzie.
•  Nie każdy ma prosię na Wielka
noc.
•  Wdzięczy się jak prosię na Wielka
noc.
0 Kto dzień i noc gości, to w Wielką 
Niedzielę pości.
•  Nie każdej niedzieli Wielkanoc.
 Na Zmartwychwstanie dziadek 
przy płocie stanie.
•  Strzelają jak na rezurekcję.
•  Kichnął tak potężnie, jak moź
dzierz na rezurekcję bijący.

Świąteczne zabawy z dziećmi

Rysujemy wielkanocnego kurczaka
W ielkanocne kurczaki m ożecie narysować na św iątecznej kartce i prezent gotowy!
Wykonanie: 1. Narysuj koło w kształcie jajka. 2. Ponieważ nasz kurczaczek będzie narysow any z p ro filu  (bokiem ) rysu jem y jedno 

 skrzydełko i jedno oko. Oko znajduje się b lisko jednej ze stron kółka, a nie w centrum . 3. Teraz kolej na dziobek i ogonek. Dzio
bek ła tw ie j będzie narysować, jeśli odw rócisz rysunek na bok i napiszesz literę M. 4. Żeby k u rc z a c z e k  w yg ląda ł weselej, dorysu j 
mu na łebku piórka. 5. Na koniec zrób mu łapk i. 6. K u r c z a k  j e s t  g o t o w y !  Możesz go śm iało pokolorow ać. W esołego A llelu ja !



Polskie tradycje i zwyczaje świąteczne

Święcenie palmy potęgowało jej moc
Niedzielę Wielkanocną poprzedza Niedziela Palmowa wraz z całym 
bogactwem wspaniałych palm, dających niepowtarzalny koloryt Świętu 
Zmartwychwstania Pańskiego. Zanim zaśpiewamy: Chrystus Zmartwych
wstał- Alleluja, Alleluja!, przeczytajmy trochę o palmie — tej wierzbowej 
gałązce symbolizującej odrodzenie życia.

Palma Wielkanocna lub gałąz
ka wierzbowa jest tradycyjnym 
symbolem Niedzieli Palmowej. Na 
pamiątkę wjazdu Jezusa do Jero
zolimy, w Kościele obchodzona 
jest Niedziela Palmowa, z któ
rą wiąże się zwyczaj święcenia 
palm, znany w Polsce jeszcze 
ze Średniowiecza.

Święcenie palm to najważniej
sza uroczystość Niedzieli Palmo
wej. Zwyczaj ten został wprowa
dzony do liturgii Kościoła kato
lickiego w XI w. Polskie palmy 
to wiązanki gałęzi wierzby z pą
kami, zwanymi baziami, kotkami, 
baźkami, bagniątkami, kocankami.

Wierzba w tradycji ludowej od 
dawna pojmowana była jako nosi
cielka odradzającego się kosmo
su, życia na wiosnę. Ponieważ 
drzewo to rośnie w każdych nie
mal warunkach, najwcześniej okry
wa się zielenią i nawet mimo

Otrzyjcie już łzy
1. Otrzyjcie już łzy, płaczący, żale z  serca 
wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, 
radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak prze
powiedział dokładnie.

Alleluja, alleluja.
Niechaj zabrzmi: Alleluja!

2. Darmo kamień wagi wielkiej, Żydzi na 
grób wtłoczyli.
Damo dla pewności wszelkiej zbrojnej stra
ży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem 
Pana się zdała.

Alleluja, allekuja.
Niechaj zabrzmi: Alleluja!

3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy 
nad wszystkie twory,
Wstaje z  grobu, kruszy mury, nie ma żadnej 
zapory.
Zdjęta trwogą straż upada i prawie sobą nie 
włada.

Alleluja, alleluja.
Niechaj zabrzmi: Alleluja!

(pieśń wielkanocna)

Krypta Grobu Świętego w Jerozolimie

wierzbowych suchych witek wy
puszcza na wiosnę pączki i listki. 
Kwitnące wierzbowe gałęzie dosko
nale nadają się do wiosennych cele
bracji życia. Palmę przystraja się 
w zależności od regionu — barwin
kiem, trzciną, bukszpanem, gałąz
kami borówki, mirtem, tatarakiem, 
barwnymi trawami, suszonymi lub 
bibułowymi kwiatami i wstążkami. 
Palma może się też składać z sa
mych wierzbowych witek. Dodat
kowe przystrojenia nie mają szcze
gólnego znaczenia, są po prostu 
dekoracją. Te wierzbowe witki, 
przystrojone lub nie, na pamiątkę 
palm symbolizujących Zmartwych
wstanie, odrodzenie życia, są na
stępnie uroczyście święcone w koś
ciołach.

Poświęcenie palmy potęgowało 
przypisywane jej od dawna dobro
czynne własności, nabywała przez 
to wielkiej mocy.

W Polsce środkowej i wschod
niej, zaraz po wyjściu z kościo
ła, młodzież uderzała się palma
mi. Pierwotnie bowiem wierzono, 
że uderzenie kogoś przekazuje

żywotność i witalność zielonej 
gałązki, zabezpiecza przed choro
bą, zapewnia zdrowie, bogactwo, 
itp. U Lasowiaków po powrocie 
z kościoła kropiło się całą zagro
dę palmą zamoczoną w święconej 
wodzie — wszystkie budynki na 
zewnątrz, w środku, każdy kąt, 
krowy, a nawet wodę w studni.

Poświęconą palmę przechowy
wano najczęściej za świętymi 
obrazami, w tzw. świętym ką
cie, ale również w wazonie, na 
parapecie, w szafie, w kredensie, 
komorze, czy na strychu.

Palmie wielkanocnej przypisy
wane były liczne niezwykłe właś
ciwości. Miały one znaczenie 
lecznicze — po powrocie z kościo
ła z poświęconą palmą lud wiej
ski połykał baźki, żeby uchronić 
się przed bólem gardła na cały 
przyszły rok (stosowano je rów
nież wtedy, gdy gardło już bola
ło). Łykano też w obawie, że kto 
w Niedzielę Kwietną bagniątka 
palmowego nie połknie, to już 
zbawienia nie otrzymał. Rośliny 
z poświęconej palmy wykruszano 
też do leczniczych napojów, aby 
zwiększyć ich skuteczność.

Poświęcone palmy miały zasto
sowanie w wielu dziedzinach ży
cia gospodarskiego, wierzono 
w ich funkcje ochronne. Wysta
wiona w czasie burzy w oknie, 
zatknięta na polu, miała chro
nić przed piorunem, pożarem. 
Wierzono, że może przepędzić 
burzę, ochroni przed gradobi
ciem, czy też inną krzywdą ży
wiołową. Z wyjętych z palmy 
wierzbowych witek robiono też 
krzyżyki, które zatykano w czte
rech rogach pól — miały chro
nić pola i powodować obfitość 
urodzaju.

Wykorzystywano również palmy 
do zabiegów magicznych związa
nych z zapewnieniem urodzaju. 
Powszechnym zwyczajem było 
dodawanie poświęconych baź- 
ków do ziarna przeznaczonego 
do siewu oraz przeznaczonych do 
sadzenia ziemniaków, aby lepiej 
obrodziły. Wierzono również, że 
obfite plony zapewni podłożenie 
kawałka palmy pod pierwszą zaora
ną skibę.



wymi kwiatami. Palmy na południu 
Polski — to pęki długich wierz
bowych, wiklinowych lub leszczy
nowych gałęzi, które w kilku 
miejscach są przewiązane szpa
gatem lub giętką wicią wierzbo
wą. Zwieńczenie stanowi wielki 
pióropusz z wierzbowych bazi, 
bukszpanu, sztucznych kwiatów 
i kolorowych wstążek. Najpięk
niejsze palmy zakupiły muzea 
regionalne lub też wstawia się je 
do kościołów na okres świątecz
ny.

W Wielką Sobotę, już od wie
ków gospodynie szykowały po
karmy na tzw. „Święconkę” .

Święcenie — to kulminacja wiel
kich świątecznych przygotowań. 
Zwyczaj powszechny, umiłowany 
i bardzo polski. Nakrywano więc 
największy stół, jaki był w do-

rym następnie okadzano byd
ło.

Palemki wkładano też do pszcze
lich uli — na Kaszubach i Po
morzu, do gniazd ptasich na 
Pomorzu, wplatano w rybackie 
sieci — na Kaszubach.

Większość tych zwyczajów obec
nie już nie występuje i choć 
dzisiejsza tradycja wielkanocna 
nadal zawiera w sobie niezwykły 
ładunek symboliczny, to jednak 
najczęściej nie jest ona tak pil
nie, jak to było niegdyś, prze
żywana.

Tradycyjne palmy wielkanocne 
j przygotowuje się z gałązek wierz- 
 by, która w symbolice Kościo- 
 ła jest znakiem Zmartwychwsta

nia i nieśmiertelności duszy. Obok 
wierzby używa się również gałą
zek malin i porzeczek, które 
ścinano w Środę Popielcową i prze
chowywano w naczyniu z wodą, 
aby puściły pąki na Niedzielę Pal
mową.

W trzpień palmy wplatano rów
nież bukszpan, barwinek, borów
kę, cis, widłak.

Tradycja wykonywania palm 
szczególnie zachowała się na

Trzy Marie 
u grobu

—  ryc ina  
Annibate  

Carraciego  
z 1590 r.

i najpiękniejszą palmę (także 
w Tokarni i Rabce).

Palma kurpiowska powstaje 
z pnia ściętego drzewka (jodły 
lub świerka), oplecionego na ca
łej długości widłakiem, wrzosem, 
borówką, zdobionego kwiatami 
z bibuły i kolorowymi wstążka
mi. Czub drzewka pozostawia się 
zielony.

Współcześnie niemal w całej 
Polsce popularne są tzw. palmy 
wileńskie. Mają one formę różne
go rodzaju pałek, zrobionych 
z poprzeplatanych ze sobą bar
wionych kłosów zbóż, traw oraz 
kolorowych suszonych kwiatów.

Szczególnie dwa regiony w Pol
sce słyną z wysokich, często na
wet kilkumetrowych palm — są to 
Kurpie i Podhale. Palmy kurpio
wskie wyglądają jak kolorowe 
słupy — na całej swojej długości 
są ozdobione zielenią i bibułko

mu, białym obrusem, na stole 
stawiano baranka wielkanocne
go (z cukru lub ciasta), poświę
coną w Niedzielę Palmową palmę, 
pięknie malowana jajka i mnóstwo 
wszelakich wypieków domowych. 
Mikołaj Rej w swojej „Postylli 
Pańskiej” napisał: „kto święco
nego nie je, a kiełbasy dla wę
ża, chrzanu dla płech, jarząbka dla 
więzienia, już zły krześcijanin” 
(Postylla Pańska).

A Newerani, uczony franciszka
nin żyjący w połowie XVIII wieku, 
podaje: „w Polsce święcą chrzan, 
na znak tego, że gorzkość męki 
Jezusowej tego dnia w słodycz się 
nam i radość zamieniła. I dlatego 
też przy tym masło święcą, które 
znaczy tę słodycz. Święcą też na 
ostatek jaja kurze na dowód te
go, że jako kokosz dwojako niby 
kurczęta rodzi, raz niosąc owoc,

cd. na str. 10

Kurpiach (m iejscowość Łyse) oraz 
na Podkarpaciu (Lipnica Muro
wana).

W zależności od regionu, pal
my różnią się wyglądem i techniką 
wykonania. Swoją odrębność za
chowały palemki wileńskie. Palma 
góralska wykonana jest z pęku w i
tek wierzbowych, wiklinowych lub 
leszczynowych. Zwieńcza się ją 
czubem z bazi, jedliny, bibułko
wych barwnych kwiatów i wstążek.

W Lipnicy Murowanej odbywa
ją się konkursy na najdłuższą

Żołnierze 
strzegący 
grobu 
Chrystusa, 
w chwili 
Zmartwych
wstania — 
mai. M atth ias  
G runew ald  
(ok. 1512-1516), 
fragm ent 
ołtarza  
w Insenheim

Gospodynie w Polsce środko
wej i południowej uderzały palmą 
krowy, aby były tłuste i okrągłe jak 
bazie, miały ładną sierść i dawa
ły dużo mleka. Uderzano po grzbie
cie palmą również wtedy, gdy po 
raz pierwszy w roku wypędzano 
je na pastwisko — miało to uchro
nić zwierzęta przed chorobami, 
urokami i wszelkim nieszczęś
ciem. Trochę roślin z palmy 
wielkanocnej wykruszano też 
w dniu św. Rocha (16 sierpnia) 
do poświęconego kadzidła, któ-



Święcenie palmy 
potęgowało jej moc
cd. ze str, 9

drugi raz go wysiadując, tak przez 
Chrystusa dwa razy odrodzeni 
jesteśmy” .

Święcone, niegdyś w Polsce 
bardzo sute, dziś znacznie skrom
niejsze, od wieków należy do naj
milszych narodowych tradycji, 
pielęgnowanych w każdym pol
skim domu. Zasiadając dziś do 
zastawionego stołu wielkanocne
go, bądź niosąc nasze skromne 
święcone do kościoła w Wiel
ką Sobotę, dobrze jest pamię
tać, jak wyglądało staropolskie 
święcone naszych pradziadów.

Zygmunt Gloger wspomina, że 
„gdy nadeszła wieść o przyby
ciu kapłana, powstał we wsi ruch 
niezwykły. Biegano z wiadomoś
cią od chaty do chaty. Z pod 
każdej strzechy 'wychylała się 
kobieta, niosąc spiesznie do 
dworu słomianą, o płaskim dnie, 
owalną kobiałkę z ciężarem, 
w biały, czysty, szeroki z frędz
lami ręcznik dawnej roboty zawi- 
świętym. Następowała chwila tra-

Chrystus 
Zmartwychwstań jest
1) Chrystus zmartwychwstań jest,
Nam na przykład dan jest,
iż mamy z martwych powstać,
Z  Panem Bogiem królować. Alleluja!
2) Leżał trzy dni w grobie,
Dał bok przebić sobie,
Bok, ręce, nogi obie,
Na zbawienie tobie, Alleluja!
3) Trzy Maryje poszły,
Drogie maści niosły,
Chciały Chrystusa pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja!
4) Gdy na drodze były,
Tak sobie mówiły:
Jest tam kamień niemały,
A któż nam go odwali? Alleluja!
5) Powiedz nam, Maryja,
Gdzieś Pana widziała?
Widziałam Go po męce,
Trzymał chorągiew w ręce. Alleluja!
6) Gdy nad grobem stały,
Rzekł im Anioł biały:
Nie bójcie się, Maryje,
Zmartwychwstał Pan i żyje! Alleluja!

(pieśń wielkanocna)

dycyjna, charakterstyczna. Przed 
starym gankiem (...) wieśniacz
ki ustawiały na ziemi swoje 
kobiałki w duże półkole i odkry
wały z białych zasłon to, co do 
poświęcenia przyniosły. Były to 
wszystkie prawie analogiczne ze 
święconem we dworze przedmio
ty, jeno uboższe i skromniejsze 
i brakowało tylko mazurków. 
W każdej kobiałce kraśniało kil
ka pięknie rysowanych pisanek, 
rozpierał się owalny pieróg (...) 
do jego boku tu lił się świeży ser 
śnieżnej białości, opasany wian
kiem kiełbasy, kawał wędzonki 
i sól do poświęcenia nieodzow
na. U zamożniejszych pyszniła 
się babka żółta od krokoszu, 
pękata (...) i wyglądało cieka
wie spod ręcznika blade prosię 
z jajkiem lub chrzanem w zę
bach. Wszystko przybrane było 
zielonym barwinkiem i gruszew- 
nikiem leśnym i roztaczało woń 
niezmiernie przyjemną dla tych, 
którzy przez cały post wstrzy
mywali się od nabiału, okrasy 
wszelkiej i mięsa” .

Wielką Sobotę kończyła rezu
rekcja — nabożeństwo biorące 
swoją nazwę od łacińskiego sło
wa resurrectio — zmartwych
wstanie. „Rezurekcja — to obrzęd 
radosny, w krajach słowiańskich 
powszechny (...). Polega on na 
wyniesieniu Najświętszego Sakra
mentu z tzw. grobu i trzykrotnej 
uroczystej procesji wokoło koś
cioła wśród pieśni wielkanoc
nych. Obchód ten powstał z mi
steriów średniowiecznych, a na 
jego rozszerzenie wpłynęli bożo
grobcy” (Z. Gloger).

Według wierzeń ludowych 
w czasie rezurekcji woda w źród
łach i studniach zamienia się 
na chwilę w miód, a skarby ukry
te w ziemi zapalają się jasnym 
płomieniem.

Gdy rozlegały się dzwony na 
rezurekcję, wszyscy spieszyli 
do kościoła (bo kto rezurek
cję przespał, nie miał prawa jeść 
święconego), wierzono też, że 
kto nie pójdzie, będzie ciągle 
chorował” .

W czasie rezurekcji uroczyste 
tłumy zalegały kościoły, a w wiel
kiej procesji, trzy razy obcho
dzącej kościół, triumfalnie brzmia-

Srebrzyste bazie — ozdoba wielkanoc
nego stołu

Wesoły nam dzień
dziś nastał

1) Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał;
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,

Alleluja, alleluja!
2) Król niebieski nam zawitał,
Jako śliczny kwiat zakwitał;
Po śmierci się nam pokazał.

Alleluja, alleluja!
3) Piekielne moce zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznymi się zmiłował.

Alleluja, alleluja!
4) Do trzeciego dnia tam mieszkał,
Ojce święte tam pocieszał,
Potem iść za sobą kazał,

Alleluja, alleluja!
5) Którzy w otchłaniach mieszkali, 
Płaczliwie tam zawołali,
Gdy Zbawiciela ujrzeli.

Alleluja, alleluja!
6) „Zawitaj, przybywający,
Boży Synu Wszechmogący,
Wybaw nas z piekielnej mocy!”

Alleluja, alleluja!
7) Wielkie tam wesele mieli,
Gdy Zbawiciela ujrzeli,
Którego z dawna żądali.

Alleluja, alleluja!
8) Potem swą mocą zmartwychwstał, 
Pieczęci z  grobu nie ruszał,
Na stróżach wielki strach powstał.

Alleluja, alleluja!
(pieśń wielkanocna)

ła zwycięska pieśń zmartwych
wstania. „Wesoły nam dziś dzień na
stał” . T o pierwsze słowa jednej z naj
wspanialszych w całorocznym re
pertuarze polskich pieśni relig ij
nych, śpiewanej od setek lat.



Z  kart Starego Testamentu

Wiara Abrahama
Abraham wywodził się z Haran, 

w Mezopotamii, albo z Ur w Chaldei 
i jest uważany za ojca narodu wybra
nego (Rdz 12-25). Żył około XIX w. 
przed Chrystusem. Był synem Tarego 
(Rdz 11, 25), podróżował do ziemi 
Chananejskiej (Rdz 12,5) i do Egiptu 
(Rdz 12, 10).

Postać Abrahama rzutuje na całą 
Biblię. Jedno z określeń Boga brzmi: 
„Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba” 
(Mt 22, 32). Był człowiekiem wiary 
i czynu (Iz 51, 2; Dz 7; Rz 4; Ga 3, 6; 
Hbr 11, 8; Jk 2, 21).

W Nowym Testamencie podkreśla
na jest przede wszystkim wiara Abra
hama, którą okazywał przy różnych 
okazjach: gdy wyruszał w podróż 
(Hbr 11, 8), przy ofierze Izaaka 
(Rdz 15, 6; 21,1-19; Hbr 11,17; Jk 2, 
21). Abraham jest ojcem wierzących, 
a więc ojcem wszystkich narodów 
(Mt 3, 9; J 8, 33-39; Rz 3, 27-4, 25; 
Ga 3, 6-29).

Król Nimrod (Rdz 10,8-11; 1 Krn 1, 
10; Mi 5,6) chciał zabić małego Abra
hama, ponieważ bał się o swoją wła
dzę. Ocalał dzięki fortelowi ojca, któ
ry ukrywał go w jaskini. Przez 13 lat 
Abraham nie widział światła słońca 
i księżyca. Pow yjściuzjaskin i mówił 
świętym językiem, a za swój drogo
wskaz obrał głos niewidzialnego 
Boga.

Abraham zerwał z tradycją swego 
czasu. Jego ojciec był księciem 
w królestwie króla Nimroda, w Me
zopotamii, to jest ten teren awurze- 
cza między Tygrysem a Eufratem, 
gdzie cywilizacja kwitła od czasów 
niepamiętnych. Ojciec Abrahama, 
produkował figury bożków, a Abra
hamowi to się nie podobało. Skąd ta 
niechęć Abrahama do tych figur się 
wzięła, trudno powiedzieć; są dwie 
zasadnicze wizje tego, skąd to się 
wzięło. Pierwsza, Abraham — jako 
dziecko — musiał być przechowywa
ny w jaskini (13 lat), ponieważ mędr
com się objawiło (rozbłysła gwiazda), 
że on będzie wielkim królem, i wład
ca Nimrod, który był uważany za bo
ga i sam siebie uważał za boga, po
stanowił Abrahama zgładzić. Ukryto 
więc go w jaskini, a potem pobierał 
nauki u ludzi mądrych, którzy mieli 
już tradycję, że istnieje Bóg niewi- 
dzielny, inny niż bożkowie.

Bóg Abrahama jest inny, nie jest 
immanentny, jest transcendentny. 
Bóg Abrahama jest niewidzialny, jest 
niemożliwy do wyobrażeń w postaci 
posągów, Bóg Abrahama jest gło
sem. Różni się więc od tego, do 
czego ludzie byli przyzwyczajeni. 
Żeby do tego dojść, trzeba albo 
korzystać z jakiejś tradycji, albo 
dojść do tego dzięki własnemu rozu

mowi. Abraham uważał, że jest to 
niemożliwe, aby te figury mogły mieć 
jakąś moc.

W opowieści o tym, jak Abraham porą
bał figurki bożków, wyprodukowane na 
sprzedaż przez ojca, słyszymy, że Abra
ham położył obok największej figury sie
kierę i owiedział, że to nie on zrobił, tylko 
ta największa figura. Oburzono się 
wówczas na niego i powiedziano, że jest 
to niemożliwe. Zgodził się z tym Abraham 
i powiedział, że one mają ręce, ale nic nie 
czują, mają oczy, ale nic nie widzą, mają 
uszy, ale nie słyszą. To dla nas brzmi 
dosyć banalnie, ale w gruncie rzeczy 
to jest wielka herezja.

Wielka „herezja” Abrahama polega 
na tym, aby przekazać światu wielką 
prawdę o Bogu Jedynym, Bogu Nie
widzialnym. Abraham wierzył w Bo
ga bezwarunkowo, wierzył wbrew 
doświadczeniu. Choć był starym 
człowiekiem, a jego żona Sara prze
kroczyła wiek, w którym mogłaby 
począć, Abraham uwierzył Bogu, 
który mu przyrzekł, że jego potom
stwo będzie liczne jak gwiazdy na 
niebie i jak ziarnka piasku na wy
brzeżu morza.

Droga wiary Abrahama zaczyna 
się od słów Boga: „Lech Lecha” — 
wyjdź (Rdz 12, 1). Abraham musiał 
wyjść z Ur. Rabbi Judah Arie Lejb 
Alter z Góry Kalwarii tak tłumaczy te 
słowa: „Lech” — idź, „Lecha” — do 
siebie samego. Innymi słowy, droga 
wiary nie rozpoczyna się od wyjścia 
do świata, lecz od wejścia w siebie 
samego, by znaleźć Boga.

Powiedziane jest, że Abraham przy
prowadzał ludzi pod skrzydła Szehiny, 
czyli pod skrzydła Boga. Jak to robił? 
W sposób bardzo prosty. Nie poprzez jakieś 
kazania. Abraham, kiedy m ieszkał w Wer- 
szewie, wybudował tam domostwo z ogro
dem, które było jak zajazd i miało 
ono wejścia z czterech stron świata. Po 
to, aby wędrowcy ze wszystkich stron 
mogli do tego domu wejść. Każdy, który 
do niego przyszedł był gościem mile 
widzianym. Pewnego razu odwiedzili go 
też aniołowie (o których nie wiedział, że 
byli aniołami), których przyjął po królew
sku. A potem im powiedział, myślicie, że 
to. jest moje to co wam dałem, nie, to 

- wszystko jest własnością Pana i  Stwór
cy świata, a ja  jak my wszyscy  
jestem tylko Jego sługą. I Jemu, a nie 
mnie należy złożyć podziękowanie. W ten 
sposób, łącząc to co transcendentne 
z tym, co przyziemne, wprowadzał on 
swoją wizję Boga. Ten wymiar przyziem
ny jest niezbędny, bez tego nie jesteś
my w zasadzie zdolni iść drogą Abra
hama.

Za wyznanie wiary Abrahama nie
wątpliwie należy uznać ofiarowanie 
Izaaka. Jeśli patrzymy na to w czysto 
ludzki sposób, to jest to coś przeraża

jącego zabić syna. Jeśli popatrzymy 
na to, jako na wyraz zaufania do 
Boga, to wprawdzie pozostaje to 
straszne, ale pojawia się także coś, 
co nie budzi wątpliwości. I jak 
powiedział pewien żydowski współ
czesny komentator (w przeciwień
stwie do Kierkegaarda, który mówi, 
że dramat Abrahama tego nieuda
nego ofiarowania Izaaka, to jest 
dramat „bojaźni i drżenia” ), według 
większości żydowskich komentarzy 
jest to raczej historia „zaufania i spo
koju” . Kiedy Izaaak leżał już na sto
sie, z oczu obu — ojca i syna — pły
nęły łzy, ale serca ich były spokojne, 
bo wiedzieli, że czynią dobrze. To 
przekracza nasze rozumienie.

Lekcja Abrahama — i nie tylko 
Abrahama — że musimy być w stanie 
opuścić miejsce, które nas związuje, 
by odnaleźć Prawdę, jest przekazem 
nie tylko teologicznym, ale także 
w czysto ludzkim sensie jest dla nas 
przekazem zawsze ważnym.

Przy takim spojrzeniu, wiara nie 
rozpoczyna się od dogmatyki. Począt
kiem wiary nie jest przyjęcie abstrak
cyjnych zasad teologicznych. Wiara 
rozpoczyna się raczej wraz z obu
dzeniem świadomości Boga w na
szych sercach, w naszym życiu, 
w naszym świecie, w naszej historii. 
Wiara jest tym, co czynimy z tą świa
domością. W tej perspektywie wiara 
nie jest przede wszystkim aktem inte
lektualnej zgody, lecz osobistym 
i egzystencjalnym zaangażowaniem.

Wiara kształtuje nasze życie i na
daje mu sens. Wiara mówi mi, kim 
jestem, jaki jest cel mojego życia, 
dlaczego uznaję pewne wartości 
moralne za cenne i prawdziwe.

Sprawdzianem mojej wiary nie jest 
logika, systemy teologiczne, ale 
życie. Wiara jest weryfikowana przez 
życie zgodne z wyznawanymi zasa
dami wiary i przez moje życiowe 
wybory. Naszą wiarę wyrażamy wmod- 
litwie, w postępowaniu, wżyciu, w da
waniu świadectwa. A dawanie świa
dectwa Bogu w tym złym i absurdal
nym świecie jest bardzo trudne. Kier- 
kegaard powiada: kiedy morze jest 
spokojne, świeci słońce i kapitan stat
ku jest trzeźby, a ty wierzysz, że sta
tek dotrze do miejsca przeznaczenia, 
to nie jest to prawdziwa wiara. Ale kie
dy morze szaleje, fale miotają stat
kiem i kapitan jest pijany, a ty wie
rzysz, że statek dotrze do celu, to 
wtedy masz prawdziwą wiarę.

Wiara jest zakorzeniona w pa
mięci. Biblia nigdzie wyraźnie nie 
mówi nam, że mamy wierzyć w Boga. 
Raczej nakazuje nam, byśmy pamię
tali te wydarzenia, w których do
świadczaliśmy obecności Bogawna- 
szym życiu i w życiu naszych 
przodków. W wierze powinniśmy być 
pionierami  jak Abraham. Wiara to 
kwestia indywidualnego wyboru 
i zaangażowania. W Pwt 6,6 czytamy: 
„Niech pozostaną w twym sercu te 
słowa, które Ja ci dziś nakazuję” .



Tradycje i zwyczaje wielkanocne

Pisanki kraszanki i inne...
Podziw iamy barwnie zdobione ja jka w ielkanocne — prawdziwe arcy

dzieła sztuki zdobniczej. Ich nazwy pochodzą od sposobu ich barwienia. 
Tak więc:

Kraszanki — to jajka o czerwonej 
barwie, nazwa pochodzi od staro
polskiego słowa „kras ić”  barwić, 
upiększać:

Malowanki — jajka jednobarwne
o innych kolorach;

Skrobanki -  na jedno litym  tle 
kraszanki lub malowanki w yskro 
buje się wzorek (np. szpilką);

W yklejanki — ja jk a  z naklejonym  
obrazkiem z listków, sitowia, w łócz
ki itp.;

Nalepianki — jajka zdobione na
lepionym i na skorupkę różno
barwnym i wycinkam i z papieru.

Pisanka jest ogó lną nazwą ma
lowanych jajek w ielkanocnych (sło
wo pochodzi od czasownika „p i
sać” , czyli malować), chociaż 
w rzeczyw istości można wyróżnić 
kilka ich rodzajów, w ykonanych 
różnymi technikam i.

Jak powstają pisanki? Otóż 
przed zanurzeniem jajka w barw
nym roztworze robi się na nim wzo
ry woskiem za pom ocą małego lej
ka, szpilki lub ostro zakończonego 
narzędza. Tam, gdzie był wosk, po
zostawał biały, n iepom alowany ślad 
na kolorowym  tle. Dawniej po na
niesieniu wzoru na skorupę jajka, 
farbowano je używając natura l
nych barwników, które dawały 
piękne kolory.

Po wykonaniu wzoru woskiem i za
barwieniu skorupy, z wysuszonego 
jajka ścierano wosk, uzyskując 
zaplanowane, białe wzory, tw o 
rzące piękną, dwubarwną pisan
kę.

Pisanki, kraszanki, malowanki 
m iały sens sym boliczny. Uważano, 
że m alowanie jaj jest jednym  z wa
runków istnienia świata. Ich zdo
bieniem we wzory geometryczne 
lub roślinne zajm owały się dawniej 
ty lko  kobiety, które wypędzały 
z izby każdego przybysza płci 
męskiej i odczyn ia ły urok, k tóry 
m ógł rzucić na pisanki i jeszcze 
nie ozdobione jajka: Sól tobie  
w oczach, kamień w zębach. Jak 
ziem ia w oskow i nie szkodzi, tak

twoje oczy niech nie szkodzą p i
sankom.

Nie wszyscy na pewno wiedzą
o tym, że barwy pisanek mają 
swoje sym boliczne znaczenie; tak 
w ięc fio le tow a i niebieska ozna
cza żałobę i W ielki Post, czerwo
na — krew Chrystusa przelaną na 
krzyżu za nasze grzechy, a z ie lo 
na, brązowa i żó łta  — radość ze 
zm artwychwstania.

Oklejanki — powstają poprzez 
naklejanie słom ki, trzc iny  lub /i ko
lorowej w łóczki, okle janie jajka 
ko lorow ym i wycinkam i z m ateria
łów  innych niż papier (współcześ
nie w ykorzystu je  się do tego celu 
fragm enty bawełnianych koronek, 
drobne kw iatki z materiału lub 
wstążeczki, zw inięty na różne spo
soby cienki sznurek; wspaniale 
wyglądają też nalepione na sko
rupkę elementy suszonych roś
lin — liście, kwiaty, drobne pędy; 
można je pozostaw ić przyklejone 
lub zdjąć po w ygotowaniu  w ko lo 
rowym wywarze; w tym drugim  
przypadku otrzym amy biały motyw 
roślinny na barwnym tle).

Naklejanki — naklejanie w yc i
nanki z papieru.

Kraszanki {zwane też m alowan
kami, byczkami, ałunkam i, hałun- 
kami) — to ja jka pom alowane na 
jedno lity  kolor.

Drapanki (inaczej rysowanki czy 
skrobanki) to  kraszanki z wydra- 
panym wzorem.

W szystkie barw ione jajka nacie
rano kiedyś po ostygnięciu smal
cem. Ten prosty zabieg pow odo
wał, że pięknie się błyszczały.

Pisanki nazywa się też różnie w za
leżności od namalowanego na nich 
wzoru, znane są np.: „ko g u c ik i” , 
„dzw oneczki” , „sosenki” itp.

W jaki sposób uzyskać piękne 
ko lo ry jajek? Dawniej używano do 
tego ty lko  i wyłącznie zróżn icow a
nych regionalnie naturalnych barw
ników.
•  żółty: łup iny  cebuli; najjaśnie j
szy żó łty  (kanarkowy) uzyskiwano 
z kory m łodej jab łoni z dodatkiem 
kw iatów  m ajówki b łotnej; podobny 
efekt dawało użycie suszonych 
kw iatów  jaskrów  polnych;

 złocistożółte stawały się sko
rupki jajek ugotowanych w kw ia
tach nagietka;
 zielony: wywar z w idłaka, m łode 
żyto ozime, a także inne zboża 
i trawy, liście barwnika, pokrzywy, 
jem ioła oraz suszone kw iaty fio łka;

•  czarny: kora dębu, kora olchy, 
m łode liście klonu czarnego lub 
łup iny  orzecha w łoskiego;

 brunatny: liście bazyl i i , ko lo r 
ten uzyskiwano również poprzez 
moczenie jajek w wodzie stojącej w 
wydrążeniu pnia dębu;
 fio le tow y: płatki ciemnej malwy 
oraz m ieszanie koloru czerwonego 
i niebieskiego;
 niebieski: owoce tarniny;
® różowy: sok z buraka;
® czerwony (gama odcieni od 
pom arańczowego do ciemnego 
karm inu): łup iny  cebuli, kora dębu, 
krokus, szyszki olchowe, owoce 
czarnego bzu, suszone owoce 
jagody, odwar z robaczków nazy
wanych czerwcami.

Jajka można też barwić cyna
monem, m ocnym naparem kawy, 
atramentem lub też po prostu ugo
tować w specjalnych barwnikach 
spożywczych. W ykorzystuje się też 
technikę decoupage’u.

W iele osób bardzo lubi brązowe 
ja jka do koszyka. Jak je wykonać? 
Potrzebujemy do tego: nazbierane 
zewnętrzne łusk i cebuli i — oczy
w iście jajka.

Tradycyjnym  sposobem bezpie
cznego barwienia jajeczek na 
Śniadanie W ielkanocne jest goto 
wanie ich w wywarze z łup inek 
cebuli. Cebula barwi skorupki 
w charakterystycznej gamie od 
żó łc i do g łębokiego brązu. Warto 
poeksperym entować  metoda 
jest ekologiczna, sprawdzona i efek
towna, a ko lo r niezmywalny. Do 
garnka wkładam y łup in  i zalewamy 
wodą — gotu jem y to przez 5-10 
m inut.

„C hm urk i” świeże jajka w kła
dam y do garnka z wywarem (nie 
w yjm ując łup in ) i gotu jem y „na 
tw a rdo ” . Na jajkach pozostają 
spontaniczne ślady po łup inkach, 
m iejscami jaśniejsze — wzór tro 
chę przypom ina chmurki;

„G ładkie ” odcedzamy barwnik, 
a łup ink i wyrzucam y. W odcedzo- 
nym wywarze gotu jem y jajeczka 
uzyskując przepiękny błyszczący 
ko lo r na ich powierzchni.

Intensywność koloru zależy od 
ilości łup inek i czasu gotowania. 
Nie ma potrzeby gotowania jajek 
zbyt d ługo (pozostają sine s iar
kowe obwódki w okó ł żółtek), jeśli 
mamy 3-7 pełnych garść łup in. 
W arto odkładać łuski już od W ig ilii, 
można też wyzbierać je w zaprzyja
źnionym  warzywniaku.

Warto tu podać też przepis na zie
lone jajka. Do tego potrzebne są 
suszone kw iaty malwy czarnej.



Przygotowujem y wywar z kw ia
tów  malwy zakupionych w aptece 
lub sklepie zielarskim  (warto kupić 
od razu 2 paczki). Barwim y ja jecz
ka gotu jąc je tak jak w  przepi
sie powyżej, uzyskując ko lo r zga
szonej zieleni, a czasem khaki. 
Jeśli nie mamy białych jaj kurzych, 
trudno o piękny odcień.

N iewątpliw ie jednak jest to rów
nież ca łkow icie  bezpieczna dla 
zdrowia metoda naturalnego fa r
bowania jajek przeznaczonych do 
zjedzenia.

Na zabarwionych jajkach w cebu
li lub malwie wydrapujem y noży
kiem intro liga torsk im  proste w zor
ki (nie będzie nam smutno, gdy 
zjemy ja jo  na śniadanie). Nie przy
ciskam y ostrza zbyt mocno, żeby 
skorupka nie pękła.

Symbolika koloru pisanek w staro
polskiej tradycji

W staropolskie j tradycji rzeczą 
bardzo ważną była sym bolika 
koloru, jaki nadawano pisankom. 
Kolorowe jajka umieszczano w du
żym koszyku i jeszcze przed śnia
daniem chodzono od seniora 
począwszy, wśród gości. Każdy 
wybierał, mając zamknięte oczy, 
a następnie, w róży ł sobie, co go 
czeka w najbliższej przyszłości.

Ko lor żó łty  w różył życie du
chowne. M łodzież, która otrzym ała

ja jko  w  tym kolorze, mogła liczyć 
na przyszłość w życiu zakonnym 
czy kapłaństwie.

Kolor różowy w różył sukces. Za 
pisankami w tym kolorze rozglądali 
się szczególnie ci, którzy planowali 
otwarcie nowych lub rozbudowę 
prowadzonych już interesów czy 
przedsiębiorstw.

Kolor biały, a w ięc niepom alo- 
wane, naturalne jajka, to n iew in
ność. W ybranie takiego jajka gwa
rantowało, że m łoda osoba dotrwa 
w n iew inności do dnia małżeństwa.

Kolor niebieski w różył dobre 
zdrowie. Za niebieskim i pisankami 
rozglądały się osoby niedom agają
ce, a także wiekowe. Starano się 
zjeść jak największą ilość jajek po
malowanych na niebiesko, wierząc, 
że zagwarantują im zdrow ie na cały 
rok.

Ko lor czarny to pamięć. Jajka 
w kolorze czarnym były najchętniej 
wybierane przez ludzi interesu, 
a także uczącą się i mającą k łopoty  
z nauką młodzież.

K o lor fioletowy w róży ł siłę i w y
trw ałość w dążeniu do celu. Osoby, 
które planowały jakieś większe 
przedsięwzięcie, chow ały do port
m onetki skorupki od pom alowa
nych na ko lo r fio le tow y jajek.

K o lo r z ie lony w różył pieniądze. 
Skorupki od zielono pom alowa
nych jajek rzucano na pole, by 
obrodziło  i p rzyniosło dochody.

W rzucano do sadów, do koryt z pa
szą dla zwierząt, trzymano je w port
felach, a także w pończochach, 
w których przechowywano pienią
dze. Podobno pom agały wyraźnie 
w ich pomnażaniu.

Kolor czerwony to oznaka m i
łośc i i zwycięstwa we wszystkim: 
w  m iłości, w pracy, we wszystkich 
rodzajach interesów. Pisankom 
czy m alowankom w kolorze czer
wonym  przypisywano także bar
dzo w iele w łaściwości m agicz
nych: w ierzono, że były najsku
teczniejsze we wszystkich tru d 
nych, skom plikow anych czy zaw i
łych  sprawach sercowych,

W różnych krajach św iętowanie 
z ja jkam i wygląda inaczej niż w Pol
sce. W Holandii np. dzieci szukają 
ja jek ukrytych  w domu, we Fran
cji — w ogrodzie. W Niemczech 
pom alowane na zielono jajka w rę
cza się przyjacio łom , w Szwecji zaś 
cała rodzina z ochotą bawi się 
w „taczanki” .

W Bułgarii czerwone w ie lkanoc
ne ja jka maluje się w W ielki Czwar
tek albo w W ielki Piątek. Pierw
szym umalowanym na czerwono ja j
kiem babcia kreśli znak krzyża na 
czołach dzieci, żeby były zdrowe 
i rum iane przez cały rok. To ja jko  
kładzie się przed dom ową ikoną, 
w skrzyni z wianem dziewczyny, a l
bo zakopuje się na środku pola, że
by ch ron iło  je przed gradem.

Zapomniane lub nie, zwyczaje ludowe
Ludowe zwyczaje w ielkopostne 

i w ielkanocne zaskakują nazwami. 
Szkoda, że zanikają i giną. N iektó
re z nich, te funkcjonu jące jeszcze 
i te zapomniane, przypom nim y. Na 
przykład:

Dziady śmigustne (Poniedziałek 
W ielkanocny). Przebierańcy węd
rujący w  strojach ze słom ianych 
powróseł, futrzanych maskach i z si
kawkami z drewna. W Małopolsce 
zwłaszcza w okolicach Limanowej, 
chodzą od domu do domu, płatając 
fig le, polewają przechodniów  w o
dą i na m igi proszą o datki. Czasem 
świszczą lub pom rukują. G ospo
darze obdarowują ich jajkami i s łod
kim pieczywem.

Dziady śmigustne przedstawiają ży- 
dowskich wysłanników , którzy — 
według legeny — nie u w ie rz y li 
w zmartwychwstanie Chrystusa i z te
go powodu utracili mowę.

Konopielka (N iedziela W ielka
nocna i Poniedziałek W ie lkanoc
ny). To kawalerowie odw iedzający 
dom y panien na wydaniu. Czasami 
chodzący z konopielką ch łopcy 
nosili rózgi lub przyczepioną do 
tyczki kukłę, tzw. bełdę. Przed 
oknem panny grali oni na skrzyp

cach lub harm onijce i czekali na 
zaposzenie. Gdy wpuszczono ich 
do środka, składali gospodarzom 
życzenia, a n iekiedy układali ręce 
w „sto łeczek” , sadzali na nim dzie
wczynę i huśtali ją podczas śpie

wania konopielk i. Był to wyraz 
uznania dla jej urody i zalet oraz 
zapowiedź szybkiego zamążpójś- 
cia. Konopielka kończyła się wy-

cd. na str. 14
Śmigus-dyngus



Wielki Tydzień i Zmartwychwstanie
Najbardziej dramatyczne wydarze

nia W ielkiego Tygodnia  przedsta
wiane są co roku w  Kalwarii Zebrzy
dowskiej i Pacławskiej w W ielki 
Czwartek i Piątek. W tedy to o to 
czony tłumem  w iernych mężczyz
na odgrywający rolę Jezusa w ędru
je razem z żydowskim i kapłanami 
od Annasza do Kajfasza, Heroda 
i Piłata. Jezus niosący swój krzyż 
na Golgotę spotyka Szymona Cy- 
renejczyka, W eronikę i Martę, k il
kakrotnie upada, wreszcie jest 
ukrzyżowany. Narator cytu je  w ier
nym Ewangelię. Spektakl ten groma
dzi każdego roku tłum y w iernych, 
także z zagranicy.

•
XVIII-w ieczny kronikarz ksiądz 

Jędrzej K itow icz w spom inał o w łó 
czeniu w  W ielki Czwartek po u li
cach warszawskiego Starego M ia
sta kukły przedstawiającej Ju 
dasza. Zwyczaj ten przetrwał jesz
cze gdzieniegdzie w naszym kra
ju. Na przykład w W ielki Czwar
tek w Próchniku koło Jarosław ia 
odbywał się „sąd nad Judaszem ” . 
Wielką kukłę tego zdra jcy grom ady 
dzieciaków ciągały po ulicach,

cd. ze str. 13

praszaniem tzw. wykupu, najcząś- 
ciej były to jajka, kiełbasa i ser.

Kraszanki. Kolorowe jajka w ie l
kanocne, malowane gładko, naj
częściej na czerwono. Jaja w tym 
kolorze od w ieków  sym bolizow ały 
W ielkanoc i Zm artwychwstanie. 
Według legendy w N iedzielę W iel
kanocną św. Maria Magdalena 
chcia ła przygotować posiłek dla 
Apostołów. W spiżarni znalazła 
jaja, których skorupki m iały czer
woną barwę. Po chw ili w yk lu ły  się 
z nich przepiękne ptaki i poszybo
wały do nieba. Aposto łow ie  uznali 
to za znak zm artwychwstania 
Chrystusa i życia w iecznego.

Kurek dyngusowy (Poniedziałek 
W ielkanocny). O bchody kawale
rów, nazywanych kurcarzami, z ży
wym, a później także sztucznym  
kogutem. Kurka dyngusowego kar
m iono ziarnem pszenicy namo
czonym w w ódce i przyw iązywano 
do wózeczka z dyszlem, który przyo
zdabiano wstążkami, koralikam i 
i b łyskotkam i. C hłopcy nieśli też 
sikawki na wodę, koszyczki na 
datki i żm ijk i dyngusowe, którym i 
kłuli dziewczęta. Przyprowadzany 
do domu kurek m iał zapewnić 
szczęście w m iłości, liczne potom -

wym ierzając jej razy kijam i. Na 
koniec podpala ły ją i w rzucały do 
pobliskiego stawu.

Podobna tradycja  zachowała się 
jeszcze w C iężkowicach na połud
nie od Tarnowa, gdzie obnoszona 
po miasteczku kukła Judasza p ło 
nie na koniec nad rzeką Białą. 
Natom iast w okolicach Rudnika 
na południow y zachód od Krakowa 
w tym  dniu na wzgórzach płoną 
dziesiątki ognisk, na których pa
lą się wyobrażające Judasza ku
kły.

•
Polską tradycją jest urządzanie 

w kościołach Bożych grobów,
w których w W ielki Piątek układa
ne jest C iało Jezusa. Honorową 
straż pełnią przy nich m iejscowi 
strażacy. W wielu wsiach i m ia
steczkach w D olin ie  Sanu straż 
przy Grobie Pańskim trzymają uzbro
jeni żołnierze nazywani Turkami 
wielkanocnymi. Asystują księdzu 
przy święceniu ognia, w ody i po
karm ów oraz podczas mszy i p ro
cesji rezurekcyjnej.

W ielkanocni Turcy mają fanta
zyjne m undury i rozmaite uzbroje-

stwo i zdrow ie dla całej rodziny. 
Kurcarze polewali dom ow ników  
wodą i śpiewali świąteczne p io 
senki. W zamian otrzym ywali p ie
niądze i jajka.

Pogrzeb żuru i śledzia (Wielki 
Piątek). Znana w całym kraju 
zabawa w pogrzeb tradycyjnych 
potraw  postnych. M łodzież z róż
nych grup społecznych niosła gar
nek żuru wymieszanego z pop io 
łem i plewami oraz śledzia w yc ię 
tego z drewna lub tektu ry  i za
w ieszonego na żerdzi, przyśpie
wując i pokrzykując. W orszaku 
szedł też ch łop iec z łopatą  — gra
barz. Inny w spinał się na drzewo, 
by tam w ykonać w yrok — pow iesić 
garnek z żurem. Dobierał sobie 
pom ocnika, na którego później 
w ylew ał zawartość garnka.

Przywoływki dyngusowe (N ie
dziela Wielkanocna). Kujawski zwy
czaj obw ieszczający śm igusa-dyn- 
gusa. Kawalerowie wędrowali z o r
kiestrą przez całą wieś aż do 
głównego placu. Tam dwaj w ybrań
cy z trybuny, dachu karczmy lub 
wysokiego drzewa wyw oływ ali 
wszystkie dziewczęta. Krzyczeli, 
ile na każdą poleje się wody, 
i dopytyw ali, czy ktoś je przed tym 
obroni. Jeśli jakiś ch łopiec ubiegał 
się o względy panny, staw iał kom i

nie, najczęściej szable różnego 
pochodzenia lub atrapy karabi
nów. Oddziały um undurowanych 
Turków  w ielkanocnych spotkać też 
można w Grodzisku, Starej Sarzy
nie, Radomyślu, Woli Rzeczyckiej, 
Leżajsku, G iedlarowej i Gniewczy- 
nie.

W Radomyślu nad Sanem m ie j
scowa tradycja  wiąże zwyczaj ten 
z h is torią  jaka w ydarzyła się pod
czas powrotu m iejscowych żo łn ie 
rzy z w ypraw y w iedeńskie j do 
domów. Kiedy, a było to w łaśnie 
w W ielkanoc, zbliżali się do Rado
myśla, przebrali się w zdobyczne 
stro je  tureckie. Na ich w idok 
m ieszkańcy uciekli w popłochu, 
a oni zaciągneli straż w opuszczo
nym kościele przy Grobie Pań
skim. Dzisiaj na W ielkanoc uzbro
jeni w szable m łodzieńcy z Rado
myśla tworzą oddzia ł Turków  w nie
bieskich kurtkach i czerwonych 
szarawarach. Przepasani są bia
ło-czerw onym i szarfami, a na g ło 
wie mają okrągłe czapki bez dasz
ków ozdobione pękiem kogucich 
i bażancich p ió r oraz półksięży
cem i gwiazdą. Na czele oddzia
łu  stoi kom endant zwany baszą,

te tow i wódkę, a w Poniedzia
łek W ie lkanocny osobiście oble
w ał wodą. N iekiedy przywoływki 
dyngusowe dotyczyły też kawale
rów.

Pusheroki (N iedziela Palmowa). 
To m łodzi ch łopcy z uczernionym i 
sadzą twarzami, laskami w kształ
cie siekierek lub m ło tków  oraz 
stożkowatym i czapkami ze słom y 
ozdobionym i b ibułkow ym i wstąż
kami. W ędrują od domu do domu, 
zabawiając gospodarzy w ierszy
kami i oracjam i. W zamian o trzy
mują do koszyczków pieniądze i je 
dzenie.

Siudy (Poniedziałek W ie lkanoc
ny). Zwyczaj przebierania się męż
czyzn za dziada i dziadówkę, prak
tykowana w środkowej i po łudn io 
wej Polsce. Dziadówka niosła lalkę 
przypom inającą dziecko i koszyk 
na datki, a dziad — bat, drewnianą 
sikawkę i różaniec z drewna, 
brukw i lub ziemniaków. Przebie
rańcy m ieli ubrudzone sadzą tw a
rze lub maski, stare ubrania i ko
żuchy w yw rócone ty ł na przód. 
Zaczepiali (całowali i ściskali) 
przechodniów, natarczywie dom a
gając się datków. Dzieci krzyczały 
za nim i: „Ruda, siuda, popielata, 
kom iny zamiata” , za co siudy 
polewały ich wodą.



odziany w kapę, z przypraw ioną 
długą brodą. W oddziale są też 
tańczące „doch to ry ” w wysokich 
czapkach przybranych pękami ko
lorowych wstążek.

W Niedzielę W ielkanocną po re
zurekcji, Turk i składają życzenia 
m iejscowemu księdzu, k tóry za
prasza ich na śniadanie, a potem 
wraz z orkiestrą grającą pieśni 
w ielkanocne odwiedzają z życze
niami gospodarzy, którzy rewan
żują się im datkami.

•
W Wielką Sobotę późnym w ie

czorem koło Sandomierza idzie 
procesja rezurekcyjna poprzedza
na przez kilku ziejących ogniem 
strażaków  zwanych bziukam i. 
Pochód upam iętnia czasy, kie
dy zaborcy zabronili strzelania 
na W ielkanoc z m oździerzy i m iej
scowi postanow li uhonorować 
zm artwychwstanie Jezusa bez
głośnym  ogniowym  salutem. Pod
czas procesji rezurekcyjnej bziuk 
w stro ju bojowym  nabiera do ust 
raz po raz porcję nafty  z bute l
ki i rozpryskuje ją, podpalając 
trzymaną w ręku pochodnią. Pło
nąca nafta oświetla uczestników
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Śm igus-dyngus (Poniedziałek 
W ielkanocny). Zwyczaj oblewania 
się wodą. Początkowo były to dwa 
osobne obrzędy o nazwach po
chodzenia niem ieckiego, śm igus 
(schmechen — bić i Ostern — 
W ielkanoc) polegał na uderzaniu 
i dotykaniu zielonym i gałązkami 
lub uplecionym i z nich batami. Był 
to zw. suchy lub zie lony śmigus, 
praktykow any w północnej Pol
sce, gdzie — nie znano zwyczaju 
polewania się wodą. Panny na w y
daniu i m łode mężatki oblewano 
w środkowej i po łudniow ej części 
kraju. Tam też obchodzono dyn
gusa (dingen — w ykupywać), czyli 
w łóczebne chłopców , często po
przebieranych i niosących różne 
przedm ioty, np. baranka, połączo
ne z oblewaniem wodą, śpiewa
niem pieśni re lig ijnych  i zalotnych, 
oraz wypraszaniem podarunków. 
Z czasem obydwa obrzędy połą
czono i dziś występują pod nawzą 
śm igus-dyngus.

Wielkanocne
Wedle starej legendy, dawno 

temu w p ięknych lasach Libanu 
w yrosły trzy cedry. Jak wszyscy 
w iemy, potrzeba wielu lat, aby cedr 
w yrósł na potężne drzewo. Dlatego 
drzewa te przez całe w ieki rozmyś
lają o życiu, śm ierci, przyrodzie 
i ludziach.

Owe trzy cedry były świadkami 
przybycia ekspedycji z Izraela wys
łanej przez króla Salomona, póź
niej ujrzały, jak ziemia spłynęła 
krw ią podczas bitew z Asyryjczy- 
kami. Dane im było poznać Jezabel
i proroka Eliasza, dwu śm ierte l
nych w rogów. W idziały, jak w yna
leziono alfabet.

Pewnego dnia postanow iły po
rozmawiać o przyszłości.

— Po tym wszystkim, czego 
byłem świadkiem — powiedziało 
pierwsze drzewo — chcia łbym , aby 
w yrzeźb iono  ze mnie tron  dla króla 
najpotężniejszego na całej Ziemi.

— J a  zaś pragnę stać się częścią 
czegoś, co przemieni na zawsze 
Z ło  w Dobro — rozm arzył się drugi 
z cedrów.

— Jeśli zaś chodzi o mnie, to 
chcia łbym , aby ilekroć ludzie spoj
rzą na mnie, myśleli o Bogu — 
odpow iedzia ł trzeci cedr.

M inęło jeszcze w iele lat, aż 
pojaw ili się cieśle. Ścieli cedry
i statek pow iózł je w dalekie strony. 
Z drewna pierwszego zbudowano 
schronienie dla zwierząt, a z resz
tek zb ito  rusztowanie do siana. 
Z d rugiego wyciosano zw ykły stół, 
k tó ry  tra fił do rąk handlarza mebli. 
Na drewno trzeciego n ie  zna laz ł się 
kupiec, d latego pocięto je i umiesz
czono w magazynie w jakim ś w ie l
kim mieście.

Nieszczęśliwe i zawiedzione drze
wa ża liły  się: „Nasze drewno nie 
było dość dobre i n ikt nie doszukał 
się w nas piękna, by je w ydobyć” .

Czas m ijał. Pewnego razu, pod
czas jednej z wielu gwiaździstych 
nocy pewne małżeństwo, które 
nigdzie nie m ogło znaleźć miejsca 
na nocleg, sch ron iło  się w stajence 
zbudowanej z drewna pierwszego 
cedru. Kobieta krzyczała z bólu, aż 
wydała na św iat Dziecię i położyła 
je na sianie umieszczonym na 
drewnianym  rusztowaniu.

opowiadanie

Przybrany kwiatami krzyż przy drodze 
z Mikołajek do Rynu

W tedy ce d r poją ł, że o to  spe łn i- 
ło s ię je g o  m arzen ie  — to  Dziecię, 
by ło  bowiem  najw iększym  Królem  
ze w szystk ich  k ró lów  na Z iem i.

M ija ły  lata, aż pew nego w ieczo 
ru, w  skrom nym  dom u, m ężczyźni 
zasiedli w o k ó ł sto łu  w yc iosanego  
z d rew na  d ru g ie g o  cedru. Jeden 
z n ich, zanim  jeszcze w szyscy za
częli jeść, w yrzek ł s łow a o c h lebie
i w in ie  s to jącym  przed nim .

W tedy d ru g ie  drzew o z rozu 
miało, że w  owej chw ili to nie kielich
i kawałek chleba spoczywa na nim, 
ale d okonu je  się po jednan ie  cz ło 
w ieka  z Boskością .

N astępnego dn ia  zabrano  ka
wałki trzeciego cedru i zbito w  kształ
c ie  krzyża. Porzucono  je gdzieś, 
a w  k ilka  godzin  późn ie j p rzyp ro 
w adzono  n ie ludzko  poran ionego  
m ężczyznę, k tó rego  p rzyku to  do 
jeg o  drew na. P rzerażone drzew o 
zap łaka ło  nad barbarzyńsk im  lo 
sem, jak ie  zg o tow a ło  mu życie.

Zan im  jednak  m in ę ły  trzy  dni, 
trzec ie  drzew o po ję ło  sens sw ego 
przeznaczenia— ukrzyżowany czło
wiek sta ł się rozświetlającym wszyst
ko Światłem. Krzyż, zrobiony z drew
na trzec iego  cedru, z sym bo lu  
to r tu ry  p rze is toczy ł się w sym bo l 
zw ycięstw a.

Jak to  zw yk le  bywa z m arze
n iam i, s p e łn iiły  się sny trzech 
liba ńsk ich  cedrów , ale nie tak, jak 
drzewa to  sob ie  w yobraża ły .

(Paulo Coelho)
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bractwa rycerskiego z p ob li
skiego Sandomierza, którzy dziar
sko strzelają z armaty, kiedy m i
ja ich okrążająca kośció ł proce
sja.

W w ielu karpackich w ioskach, 
wczesnym rankiem w Poniedziałek 
W ielkanocny spotkać można odzia
nych w słomę osobników . Na g ło 
wach mają spiczaste słom iane 
czapy zakończone kilkom a w arko
czami. Twarze zasłaniają im fu trza 
ne maski lub usmolone pończo
chy. Mają w iadra z wodą i zm yślne 
sikawki, którym i polewają idą
cych do kościoła. Starszych — 
tylko trochę, ale młodszych, zwłasz
cza dziewcząt, nie oszczędza
ją-

Najwięcej jest ich we wsi Dobra 
koło Limanowej. M iejscowe poda
nie m ów i,że  w  średniowieczu, pod
czas najazdów M ongołów  na Pol
skę, Azjaci, żeby sterroryzować 
ludność, obcinali jeńcom  języki, 
masakrowali twarze i wypuszczali 
na wolność. N ieszczęśnicy w łach 
manach, ow in ięci słomą, snuli się 
po okolicy, błagając o pomoc. Nie
którzy z nich w Poniedziałek W iel
kanocny tra fili do beskidzkiej wsi, 
gdzie znaleźli opiekę, strawę i schro
nienie. Na pam iątkę litościw ych

gospodarzy, wieś nazwano Dobrą, 
a wydarzenia te przypom inają do 
dziś odziani w słomę młodzi męż
czyźni.

Podobnych „dziadów” można też 
spotkać w okolicznych m ie jsco
wościach: Skrzydlnej, Szczyrzycu, 
W ilkow isku i W iśniowej, gdzie 
lepiej się jednak w tym dniu nie 
pokazywać, bowiem szalejące „dzia
dy” w p lastikowych maskach, usi
łu ją  opodatkować przejeżdżające 
tam tędy samochody, a przynaj
mniej dokładnie zmoczyć ich pa
sażerów.

W Poniedziałek Wielkanocny ko
ło  Raciborza przybywają konno 
odśw iętn ie ubrani m iejscowi go 
spodarze, aby wziąć udzia ł w kon
nej procesji zwanej Kawalkadą 
Wielkanocną, albo Procesją Stu 
Koni. Ich rumaki to konie robo
cze, ale starannie na tę okazję 
wyczyszczone, z kopytam i poma
lowanym i czarnym lakierem. S iod
ła  i uprząż zdobią lśniące m etalo
we okucia.

Popołudniowej Mszy, przy dźwię
ku dzwonów, spod kościo ła  w yru 
sza im ponujący orszak. Przodem 
sunie jeździec z krzyżem, za nim 
grupa konnych z w ielkanocnym i 
chorągiewkam i, dalej dwaj p ie tro- 
w iczan ie  z d rew nianą figu rą  
Zm artwychwsta łego i dużym drew

nianym krzyżem przepasanym czer
woną stułą, potem ksiądz w stro ju 
litu rg icznym  w asyście dwóch 
gospodarzy. Za nimi idzie orkiestra 
złożona z trąbek, puzonów, sakso
fonów  i bębna, a na końcu reszta 
konnej grupy. W procesji bierze też 
udział kilka tysięcy ludzi z oko
licznych wiosek, ale konno jadą 
ty lko  wybrani mężczyźni. Reszta 
pielgrzymów jedzie w bryczkach i sa
m ochodach, albo idzie za kon
nymi.

Procesja Stu Koni odbywa się tu 
co roku od ponad 30 lat. Jeszcze do 
niedawna kończyła się szaleńczym 
wyścigiem , dziś jeźdźcy fin iszują 
spokojniejszą galopadą.

•
W Wielkanocny Poniedziałek war

to też zajrzeć do Wieliczki. Mia
steczko to słynie ze starej kopalni 
soli, ma także inną osobliwość. 
W tym  dniu na rynku i w oko licy  
kościo ła spotkać można Siuda 
Babę. To przebrany w kobiece 
odzienie m łody mężczyzna prze
pasany różańcem z kasztanów. 
Twarz ma uczernioną sadzą, w rę
ku trzym a bicz i blaszaną puszkę, 
którą potrząsa, nagabując prze
chodniów  o datki „na tabackę” .

•
W W ielkanoc warto jeszcze 

w spom nieć o krakowskim jarmar
ku Emaus. Ten tradycyjny krakow
ski odpust, nazwany tak od b ib lijnej 
wsi, do której podążał zm art
w ychw sta ły Chrystus, odprawiany 
jest od XVI w. w drugim dniu Wiel
kanocy. O dpustowe kramy uginają 
się od p ie rn ików  w kształce serca, 
zabawek, dewocjonaliów . W tłu 
mie słychać strzelanie z różnych 
pukawek i piski polewanych wodą 
dziewcząt, bo to przecież „lany” 
poniedziałek.

Mniej znana jest wywodząca się 
jeszcze z czasów pogańskich 
Rękawka na krakowskim Podgó
rzu, która odbywa się w poświątecz- 
ny wtorek. Niegdyś ze szczytu 
kopca Krakusa mieszczanie zrzu
cali pozostałości św iątecznego 
jadła: jajka, jab łka i kołacze, 
a u stóp wzniesienia biła się o nie 
gawiedź. Dziś to raczej festyn 
połączony z kiermaszem i rycer
skim i zabawami.


