


W 71. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

Barwa świata
(zamiast felietonu)

Usiądź przy mnie, mój mały. Widzisz, to trudne pytanie. 
Jakże mam ci powiedzieć, jakiego koloru jest świat? Po
czekaj, muszę pomyśleć. Pewnie, masz rację, że wszyst
ko ma swoją barwę, więc i świat też. A świat ma barw ty
siące. Barwy świata mają swój smak i zapach, mogą być 
ciepłe i zimne, smutne i wesołe. Spójrz w okno, synecz
ku. Wiosenne niebo malowane jest błękitem i twoje oczy 
są błękitne. A gdy pójdziesz za miasto, na spacer -  zoba
czysz jaki piękny jest kolor zieleni. Zielony kolor pachnie 
lasem, łąką i szumi zbożem. Pójdziemy sobie nad rzekę. 
Jest srebrna i śpiewająca. Srebrny jest blask księżyca 
i srebrne są łzy człowieka.

Widzisz? Na ścianie usiadł jak złoto-żółty motyl -  pro
mień słońca. Jest ciepły i miły. I tulipany są żółte i kaczeń
ce na łące, i złotem gwiazd usiane jest niebo wieczorem.

A kiedy latem pokażę ci ule i brzęczące pszczoły -  
przekonasz się, że złoty kolor jest słodki i pachnie mio

dem. Prawda, syneczku, piękny to kolor?
Brązowy jest także miły. W leszczynowym lasku brązo

we wiewiórki zbierają brązowe orzeszki. Patrz, twój Dżek 
ma też brązowe futerko, miękkie i puszyste, i brązowe są 
oczy twojego psa -  przyjazne i wierne.

Pamiętasz, byliśmy któregoś dnia w kwiaciarni. Liczy
łeś i liczyłeś kolory. Tyle ich było, prawda? A wszystkie by
ły wesołe.

Czy są kwiaty szare i czarne? Wiesz, chyba nie. Kolor 
szary -  nie przypomina mi rzeczy wesołych. Słyszę w nim 
głuchy, miarowy stukot podkutych butów, widzę stalowe 
hełmy. Moje serce ściska lęk. Czuję drżenie ziemi i huk 
wybuchów. Czuję zapach pełznących dymów i widzę sza
ry obłok przesłaniający słońce. Nie! Nie! Tą barwą niech 
nie waży się nikt malować nowej tragedii człowieka.

Syneczku! Otwórz oczy -  spójrz, niebo jest jeszcze -  
na szczęście -  ciągle pogodnie błękitne.

(J. K., 1962)

Rozmyślanie wg Michela Quoista

Byłem głodny
„Żył pewien człowiek bogaty, 

który ubierał się w purpurę i bisior 
i dzień w dzień świetnie się bawił. 
U bramy jego pałacu leżał żebrak 
okryty wrzodami, imieniem Łazarz. 
Pragnął on nasycić się odpadkami 
ze stołu bogacza; nadto i psy przy
chodziły i lizały jego wrzody” 
(Łk 16, 19-21).

„Wtedy (Jezus) rzekł do swych 
uczniów: «Każcie im rozsiąść się 
gromadami mniej więcej po pięć- 
dziesięciu». Uczynili tak i rozmie
ścili wszystkich. A On wziął te pięć 
chlebów i dwie ryby, spojrzał w nie
bo i odmówiwszy nad nimi błogo
sławieństwo, połamał i dawał 
uczniom, by podawali ludowi. Jedli 
i nasycili się wszyscy, i zebrano 
jeszcze dwanaście koszów ułom
ków, które im zostały” (Łk 9,14-17).

Zjadłem. Za dużo zjadłem.
Jadłem, aby się nie odróżnić od innych,
Bo byłem zaproszony. Byłem w towa

rzystwie, a oni nie zrozumieliby.

A każde danie i każdy kęs, i każdy łyk 
z trudem przechodził mi przez gardło.

Za dużo zjadłem, Panie.
Podczas gdy w tej samej chwili, w mo

im mieście, ponad półtora tysiąca osób 
stało w ogonku po bezpłatną zupę;

Gdy jednocześnie jakaś kobieta ja
dła na poddaszu to, co uzbierała 
w śmietniku;

Gdy jednocześnie jakieś dzieci dzieli
ły się w swej norze resztkami nędznego 
posiłku starców z przytułku;

Gdy jednocześnie dziesięciu, stu. ty
siąc nieszczęśników wiło się w świecie 
z bólu, umierało z głodu w oczach zroz
paczonej rodziny (...).

„...Byłem głodny...”
Panie, jesteś straszliwy!
To Ty stoisz w ogonku po bezpłatną 

zupę.
To Ty zjadasz resztki ze śmietników.
To Ty konasz w torturach głodu.
To Ty umierasz w dwudziestym szó

stym roku życia, gdzieś w kącie, sa
motny,

Gdy jednocześnie, w innym kącie 
wielkiej Sali świata, z kilkoma członkami 
naszej rodziny -  nie czując głodu, jem to, 
co wystarczyłoby, by Ciebie ocalić.

Byłem głodny...”
Możesz mi to zawsze powtarzać, 

Panie,
Jeżeli bodaj na chwilę przestanę da

wać...
Nigdy nie skończę podawać zupy 

mym braciom,
Bo jest ich za dużo.
Zawsze będą tacy, którzy nie dosta

ną swej porcji.
Nigdy nie przestanę walczyć o zdo

bycie zupy dla moich wszystkich braci 
(...).

(Niezwykły dialog)

NASZA OKŁADKA
Dyptyk z Wilton (fragment) ok. 1395 -  1399, tempera na drewnie, National Gallery, 
Londyn



Majowa Najpiękniejsza Maryja
We wszystkich kościołach katolickich, wraz z rozpoczynającymi 
się dorocznymi nabożeństwami majowymi, zaczyna panować wy
jątkowo serdeczny nastrój. Nabożeństwa te są poświęcone uwiel
bieniu i czci Tej, która, będąc z wyroków Boskich Matką Zbawi
ciela, jest także i naszą Matką duchową, Orędowniczką naszą 
u Boga i niedościgłym wzorem na drodze do nieba.

Maj jest szczególnym miesią
cem. Cała przyroda budzi się 
do życia po długim zimowym śnie. 
Radosne wiosenne tętno przenika 
cały świat zwierzęcy i roślinny. 
Świat okrywa się cudownie pięk
nym kobiercem zieleni i kwiatów. 
Taka promienność i uroda przyro
dy jest odpowiednim tłem nasze
go nabożeństwa dla Róży Du
chownej, Domu Złotego, Maryi 
Dziewicy.

Maj jest miesiącem obietnicy 
i nadziei. „Jasność i piękność -  
jak mówił prorok -  ukażą się 

u kresu, a nie zawiodą nas; jeśli 
się ociągają, czekajcie na nie, bo 
przyjdą na pewno, a nie ustaną 
w drodze”. W roku kościelnym

miesiąc maj jest najbardziej uro
czystym i radosnym czasem, na
leżącym do okresu wielkanocne
go, który trwa pięćdziesiąt dni. 
Wniebowstąpienie Pańskie przy
pada zwykle na maj, Zielone 
Świątki -  uroczystość Ducha 
Świętego są często w maju. Rów
nież uroczystość Trójcy Świętej 
i Bożego Ciała nierzadko wypa
dają w maju. Tak właśnie jest 
w tym roku. Maj jest więc miesią
cem, w którym często rozbrzmie
wa Alleluja!, ponieważ Pan nasz 
Jezus Chrystus powstał z grobu 
i wstąpił do Nieba.

A przecież człowiek, którego 
Pan Bóg powołał wraz z przyrodą 
do życia, nie pozostaje obojętny

wobec zmian, jakie zachodzą wo
kół niego i pragnie oddać najwyż
szy hołd Bogu, chce wypowie
dzieć Mu tęsknotę swego serca, 
w kornej modlitwie odnowić życie 
duchowe, pozbyć się tego, co go 
oddala od Boga, a u stóp Naj
świętszej Panny Maryi złożyć bu
kiet dobrego, zgodnego z wolą 
Bożą życia.

Witaj, pełna ła s k i-  rzekł Archa
nioł Gabriel -  Pan z Tobą, błogo
sławiona jesteś między niewiasta
mi. Pamiętamy te słowa ze Zwia
stowania.

My również, zwracamy się do 
Najświętszej Panny Maryi, wiel
bimy Ją modląc się i prosząc
o wstawiennictwo do Boga. Zano
simy w naszych sercach wszyst
kie gorące prośby, żale, często 
łzy. Próbujemy naśladować Jej 
przykładne życie. Radujemy się 
pięknem otaczającego nas świa
ta i pięknem naszej Matki, Maryi.

Gdy ginę życia strudzony wojną,
Jako rozbitek na falach morza,
Daj strapionemu przystań spokojną,

O Matko Boża!

Gdy schnę z tęsknoty jak  liche zielsko, 
Zamiast w błękitne rwać się 
przestworza,
Daj mi miłości rosę anielską,

O Matko Boża!

Gdy przyjdzie straszna próby godzina 
I  może będę iść na rozdroża,
Daj mi widzenie mąk Twego Syna,

O Matko Boża!

Gdy mdleje serce w nocnej żałobie,
A tak daleka poranna zorza,
Daj mi tę zorzę choć w śnie, choć w 
grobie,

O Matko Boża!

Modlitwa, Artur Oppman (1867-1931)



Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
Tytuł Najświętszej Maryi Panny, 

Królowej Polski posiada dla Pola
ków szczególne znaczenie, po
nieważ mówi nam o nieustannej 
obecności Matki Boga w historii 
polskiego narodu, który wiele ra- | 
zy doświadczył Jej opieki. Moc Jej 
orędownictwa zajaśniała szcze
gólnie w czasie tzw. „potopu”. 
Po cudownej obronie Jasnej Gó
ry przed Szwedami król Jan Kazi
mierz dnia 1 kwietnia 1656 roku 
uroczystym aktem oddał kraj 
pod opiekę Matki Bożej, obierając 
Ją Królową Polski. W katedrze 
lwowskiej w sposób oficjalny ślu
bował przed wizerunkiem Matki 
Bożej Łaskawej: „Ciebie za pa
tronkę moją i za królowę państw 
moich dzisiaj obieram”. W ro
ku 1924 na prośbę biskupów pol
skich papież Pius XI ustanowił 
specjalne święto Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski i po
zwolił je obchodzić w pamiętnym 
dniu uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Dnia 3 sierpnia 1962 roku 
papież Jan XXIII ustanowił Naj
świętszą Maryję Pannę Królowę 
Polski główną Patronką kraju ra
zem ze świętymi Biskupami i Mę
czennikami Wojciechem i Stani
sławem.

Pomimo, że w naszą narodową 
egzystencję Maryja weszła naj
pierw jako Theotokos (Bogurodzi
ca), a więc bez królewskich insy
gniów, to Jej władza nad umysła
mi i sercami Polaków od począt
ku była bezsporna. Naród polski 
od wieków wyjątkowo czcił Mary
ję jako swoją Matkę i Królową. Bo
lesław Chrobry miał wystawić 
w Sandomierzu kościół pod we
zwaniem Matki Bożej. Władysław 
Herman, uleczony cudownie, jak 
twierdził, przez Matkę Bożą, ku 
Jej czci wystawił okazałą świąty
nię w Krakowie „na Piasku”. Król 
Zygmunt I Stary przy katedrze 
krakowskiej wystawił ku czci Naj
świętszej Maryi Panny kaplicę 
(zwaną Zygmuntowską), która 
jest zaliczana do pereł architektu
ry renesansu. Bolesław Wstydli
wy wprowadził zwyczaj odprawia

nia Rorat w Adwencie. Jan Sobie
ski jako zawołanie do boju 
pod Wiedniem dał wojskom imię 
Maryi. Na tę pamiątkę papież bł. 
Innocenty XI ustanowił święto 
Imienia Maryi (obchodzone 
do dziś 12 września w rocznicę 
wiktorii wiedeńskiej). Maryja była 
także Patronką polskiego ry
cerstwa. Stefan Czarniecki 
przed każdą bitwą odmawiał

Zdrowaś Maryja. Tadeusz Ko
ściuszko swoją szablę poświęcił 
w kościele Matki Bożej Loretań
skiej w Krakowie. Na palcu het
mana Stanisława Żółkiewskiego 
w czasie badania grobu znalezio
no po wielu latach pierścień z na
pisem: Mancipium Mariae (wła
sność Maryi).

Bardzo często także mieszcza
nie zdobili swoje kamienice wize
runkami Matki Bożej, by mieć 
w Niej obronę. Figury i obrazy 
ustawiano na murach obronnych, 
jak to jeszcze dzisiaj można oglą
dać w Barbakanie Krakowskim. 
Pod figurą Matki Bożej Niepokala
nej, która stała we Lwowie 
nad Bramą Krakowską, był napis: 
Haec praeside tutus (pod Jej opie
ką bezpieczny). Bardzo wiele 
przydrożnych kapliczek poświę
cano Maryi.

Jerzy Zawieyski w znakomitej 
książce pt. „Ave Maria” pisze: 
„Lud polski, pracujący na roli,

przydaje Matce Bożej nazwy 
związane ze zmianami pór roku 
i łączy w ten sposób swoje życie 
z Jej opiekuńczym działaniem. 
(...) Te piękne nazwy, odmierza
jące czas, wyrastają z kultu, 
który przenika całość ludzkie
go bytowania”. Mówi się wtedy
o Matce Boskiej Śnieżnej, Kwiet
nej, Zielnej, Żniwnej, Siewnej. 
Powszechne było noszenie na 
piersiach szkaplerza lub medali
ka Matki Bożej. Pieśni religijnych 
ku czci Matki Bożej nie ma tyle 
żaden naród w świecie, co na
ród polski.

Królowanie Maryi przejawia się 
zarówno w słowie, w poezji, mu
zyce, jak i w obrazach i rzeźbach. 
Jej liczne wizerunki stają się nie 
tylko odbiciem przebywającej 
gdzieś w zaświatach, abstrakcyj
nie pojmowanej postaci, aie na
bierają realnych, ziemskich cech.
i tak czci się Matkę Bożą z Jasnej 
Góry, z Gidel, z Kodnia. z Luba
czowa, Ludźmierza. Najwięk
szym i szczytowym arcydziełem 
rzeźby poświęconym Maryi jest 
ołtarz Wita Stwosza z lat 1477 -  
1489, wykonany dla głównego 
ołtarza kościoła Mariackiego 
w Krakowie, zatytułowany Za
śnięcie Matki Bożej. Jest to arcy
dzieło na miarę światową nale
żące do unikalnych.

Na przestrzeni wieków swemu 
uwielbieniu dla Maryi dawali wy
raz zarówno zwykli ludzie, jak 
i najwięksi nasi rodacy: Mickie
wicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, 
Wyspiański, Kasprowicz. Św. Jan 
Paweł II w maju 1979 r. na Jasnej 
Górze, w słowach „Modlitwy 
dziękczynnej” powiedział: „Dzięki 
Ci składamy za to, że mamy Kró
lowę, która jest Matką, że mamy 
Matkę, która jest Królową. (...) 
Dzięki Ci składamy za Jej mę
stwo, wówczas gdy brakowało 
męstwa najmężniejszym. Ona by
ła Niewiastą Mężną i była źródłem 
męstwa w najcięższych chwilach 
naszych dziejów. Dlatego też Mat
ka jest naszą Królową, Królową 
naszych dusz”.



Z prac Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W POLSCE
Podstawowe założenia ustrojowe 
i doktrynalne Kościoła w świetle 
jego prawa wewnętrznego.

W bieżącym numerze kontynu
ujemy temat ewolucji głównych 
i podstawowych zasad wiary w pra
wie wewnętrznym Kościoła.

Zasady wiary Kościoła dość ob
szernie wyłożono w Prawie Kano
nicznym z 1951 r., głównie 
w rozdziale drugim. Po wy
mienieniu tam ogólnych 
zasad wiary Kościoła Pol- 
skokatolickiego (kan. 21), 
przedstawiono jego naukę 
o: Bogu Ojcu (kan. 22- 
23), Jezusie Chrystusie 
(kan. 24-27), Duchu Świę
tym (kan. 28), Trójcy Świę
tej (kan. 29), Łasce nad
przyrodzonej (kan. 30), 
Kościele powszechnym 
(kan. 31-39), grzechu i prze
baczeniu (kan. 40-44), sa
kramentach św. (kan. 45- 
58), prawach i obowiąz
kach człowieka (kan. 59- 
61), życiu pozagrobowym 
(kan. 62-64), kulcie Świę
tych Pańskich (kan. 65-68) 
oraz o liturgii (kan. 69-70). 
Ogólnie biorąc, w rozdziale 
drugim (a po części także 
i w trzecim) Prawa Kano
nicznego w zasadzie zawar
to naukę starokatolicką. Wy
jątek stanowi zwłaszcza kan. 67, 
w którym wyrażono m. in. wiarę 
w Niepokalane Poczęcie Maryi (do
gmat ogłoszony przez Piu
sa XII w 1950 r.). Pozostawało to 
w sprzeczności z Deklaracją 
Utrechcką (1889) i Deklaracją 
MKBS o katolickiej doktrynie Ma
ryjnej oraz papieskim dogmacie
o Wniebowzięciu Maryi (1950).

Także w Kodeksie Prawa Ko
ścioła Polskokatolickiego w PRL 
(1959) przedstawiono zarysowo 
interesujące nas tu zasady, w ka
nonach 1-9. Na profil teologiczny 
tych zwłaszcza kanonów wskaza
no w Przedmowie do tegoż Ko
deksu. Autor Przedmowy, ks. dr A. 
Naumczyk (przewodniczący Ko

misji Kodyfikacyjnej) stwierdził 
mianowicie, że „Kościół Polskoka- 
tolicki jest dalszym ciągiem Ko
ścioła pierwszego tysiąclecia”, to
też w swej dogmatyce i liturgice 
opiera się na starokatolicyzrmie”. 
Kan. 22 § 1 Kodeksu Prawa odsy
ła nas do Katechizmu zawierają
cego w formie pytań i zwięzłych 
odpowiedzi elementarne i zasad

nicze prawdy religijne, będącego 
podstawą katechizacji dzieci i mło
dzieży. Katechizm ten w zasadzie 
odzwierciedla naukę starokatolic
ką, z wyjątkiem odpowiedzi na py
tanie nr 106, gdzie wyrażono wia
rę w czyściec (purgatorium). Sta- 
rokatolicy zaś, podobnie jak pra
wosławni, odrzucają rzymskoka
tolicką (pochodzącą ze średnio
wiecza) naukę o czyśćcu. Uznają 
oni jednak, że praktyka odmawia
nia modlitwy za zmarłych wier
nych, tj. „błaganie o obfite wylanie 
na nich łaski Chrystusa”, dotarła 
do nas z najstarszych czasów ko
ścioła i winna być zachowa
na w Kościele (13 teza bońska). 
Natomiast stanowczo odrzucają

naukę, że kary za grzechy mogą 
być zmarłym skrócone przez od
pusty.

Główne wytyczne ideologii Ko
ścioła omówiono stosunkowo naj
obszerniej w rozdziale wstępnym 
obowiązującego obecnie Podsta
wowego Prawa Kościoła Polsko
katolickiego w PRL, zatytułowa
nym: Znamiona i ideologia Kościo

ła Polskokatolickiego. Doku
ment ten nie jest jednak wol
ny od pewnych błędów me
rytorycznych i niezręczności 
stylistycznych, na co wska
zano podczas obrad VI Sy
nodu Ogólnopolskiego (15 
maja 1975). Synod polecił 
wyeliminowanie owych błę
dów z dokumentu o tak wy
sokiej randze i jego popra
wienie pod względem styli
stycznym. Ma to nastąpić 
przy wznowieniu wydania 
zbioru prawa wewnętrzne
go. Dokument został ujęty 
w paragrafy, których jest 44. 
Podajemy go w streszcze
niu.

Na wstępie czytamy, że 
Kościół Polskokatolicki jest 
Kościołem katolickim, tzn. 
żywą komórką Kościoła po
wszechnego, założonego 
przez Jezusa Chrystusa. 

Wyznaje katolickie prawdy wiary, 
zawarte w Piśmie Św. i Tradycji 
apostolskiej, interpretowanej przez 
Ojców Kościoła, Sobory ekume
niczne i własne Synody Ogólno
polskie. Stosuje katolickie normy 
moralne i ma hierarchię kościelną 
posiadającą sukcesję apostolską. 
Jest Kościołem polskim, tzn. Ko
ściołem ludzi wierzących narodo
wości polskiej, nad którymi rozta
cza opiekę religijną. W liturgii uży
wa języka polskiego i podlega tyl
ko polskiej zwierzchności kościel
nej. Kościół ze zrozumieniem usto
sunkowuje się do potrzeb ducho
wych i materialnych całego Naro
du Polskiego.

cdn.



„Dzień Wniebowstąpienia. Pierwszą książkę napi
sałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego 
nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił 
przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których 
sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też 
po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał 
się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bo
żym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie od
chodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca.

„Słyszeliście o niej ode Mnie -  [mówił] -  Jan 
chrzcił wodą ale wy wkrótce zostaniecie ochrzcze
ni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, 
czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”

Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas 
i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy 
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w ca
łej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności 
w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy 
uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował 
do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w bia
łych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego 
stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzię
ty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzie
liście Go wstępującego do nieba”.” (Dz 1, 9-11).

Wniebowstąpienie
(opowiadanie)

Było południe.
Natychmiast po przybyciu do Jerozolimy, mimo zmęczenia 

długą drogą udali się wraz z Miriam na stok Góry Oliwnej, 
usiedli na ziemi i czekali na przybycie Jezusa. Gdy ich żegnał 
nad jeziorem Kinereth i polecił im udać się do Jerozolimy, głos 
Jego brzmiał rzewnie i łatwo można było w nim wyczytać za
powiedź jakiegoś niezwykłego zdarzenia. Przewidujący Johanan 
ben Zebadia zabrał z sobą Miriam do Świętego Miasta.

Podczas gdy jedni wypatrywali Jezusa z północy, drudzy ze 
wschodu, a inni od południa, znienacka zjawił się wśród apo
stołów, ale nie przyszedł do nich żadną drogą co wzbudziło 
w nich pokrzepiające podejrzenie, że od wyjścia z Galilei sta
le był z nimi i tylko dla ich oczu był niewidoczny. Przywitali Go 
już bez trwogi. Tak się przyzwyczaili do Jego nagłych objawień 
i przywykli do Jego nie zapowiadanych odwiedzin, że gdy 
przez kilka godzin był przy nich nieobecny, niecierpliwie Go 
wyglądali (...). Obudziła się w nich obawa przed samotnością 
która ich ogarnie, gdy Jezus pewnego dnia pożegna się z ni
mi i odejdzie, i więcej się nie zjawi. Wprawdzie przyrzekł uro
czystym przyrzeczeniem, że będzie z nimi aż do końca świa
ta, mimo to przewidywali trudności czekające na nich po odej
ściu Jezusa, który na pewno trwać będzie przy nich, ale bę
dzie to trwanie zmuszające ich do czujności, a wiadomo, czym 
jest prawdziwa czujność: nieprzerwanym czuwaniem we dnie 
i nocy, bez zmrużenia powiek, bez wypoczynku. Kto tak po
trafi czuwać? Niektórzy z nich już raz dali dowód nieumiejęt
ności czuwania. Będą skazani na samodzielność myślenia, 
działania i na nieustanne dokonywanie wyboru, na odgady
wanie myśli Jezusa, Jego rozkazów, na odczytywanie Jego 
znaków, Jego niedomówień -  pamiętali, jak ich kiedyś roze
słał po Galilei i jak marne były owoce ich samotnej pracy! -  
a przede wszystkim staną wobec konieczności rozróżniania 

Jego głosu od głosu własnych życzeń i od podszeptu Pełza
jącego, który rozmiłował się w naśladowaniu głosu Pana, a tę 
sztukę doprowadził do przerażającej doskonałości.

Jezus wyraził chęć spożycia wspólnego posiłku. Usiedli 
na ziemi i jedli chleb, suszone ryby, cebulę i ser, a gdy za
spokoili głód, rozmawiali z Rabbim, a im dłużej rozmawiali, 
tym większa stawała się ich pewność, że jest to spotkanie 
pożegnalne, a wnioskowali to z Jego wypowiedzi, podob
nych do wypowiedzi stroskanego ojca rodziny, który wybie
rając się w daleką podróż pragnie najbliższym pozostawić 
rady, wskazania, polecenia i spostrzeżenia, te najważniej
sze spośród najważniejszych i najmądrzejsze spośród naj
mądrzejszych. Potem dla pogłębienia ich otuchy wskazał

na wersety w świętych Księgach, odnoszące się do Jego 
męczeństwa i zmartwychwstania, wezwał ich na świadków 
tych zdarzeń i polecił, aby w Jego imieniu głosili wszystkim 
ludom ziemi, zaczynając od Jerozolimy, pokutę i odpuszcze
nie grzechów. W tym celu dla urzeczywistnienia ich posłan
nictwa wkrótce ześle na nich Obietnicę obiecaną przez Oj
ca: zanurzy ich w Duchu Świętym, tak jak Johanan ben 
Zecharia, Jego Pustynny Brat, zanurzał synów człowieczych 
w wodach Jordanu. Niechaj zatem pozostaną w Jeruszala- 
jim Hakodesz, aż zstąpi na nich ognista i drapieżna Moc Du
cha Świętego, a wtedy uzbrojeni Jego mocą pójdą w świat 
i świadcząc się świadectwem świętych Ksiąg głosić będą 
Dobrą Nowinę wszystkim ludziom zamieszkującym ziemię. 
Obiecał im powtórnie, że będzie z nimi aż do końca świata. 
Gdy słowa te przeniknęły do wnętrz apostołów i znalazły 
w nich wygodne dla siebie mieszkanie, ujrzeli w sobie Je- 
szuę Mesjasza-Oblubieńca w otoczeniu świętych Ksiąg, 
które pobrzękując naszyjnikami, nakrapianymi srebrem, kol
czykami i naramiennikami, ujęły się za ręce i zaśpiewały ra
dosną pieśń. Rozpoczął się taniec świętych Ksiąg dokoła 
królewskiego Pomazańca. Tańczyły i śpiewały święte Księ
gi, piękne jak księżyc, promieniste jak słońce, groźne jak 
wojsko zbrojne, córki błogosławione, Księgi Początku, Wyj
ścia, Kapłanów, Liczb i Prawa, Psalmów i Proroków, w za
chwyceniu śpiewały i tańczyły na chwałę umiłowanego Ob
lubieńca, jasnego i miedzianego, który góruje nad dziesię
cioma tysiącami mężów, a Jego głowa jest jak szczere zło
to, a włosy Jego są czarne jak kruki, Jego oczy są jak tur- 
kawki u strumienia, wykąpane w mleku i wypoczywające 
nad brzegiem źródła.

Jezus podniósł się z ziemi i ruszył w kierunku Bethanii, 
a apostołowie i Miriam szli za Nim. Chcieli Go jeszcze spy
tać o wiele spraw zaprzątających ich serca i umysły, chcieli 
zasięgnąć u Niego jeszcze wielu rad, pouczeń i wskazówek, 
chcieli dowiedzieć się czegoś o własnej przyszłości, ale po
nieważ wydawało im się -  i słusznie -  że powinni teraz w tak 
wielkiej i niepojętej chwili zachować umiar w stawianiu pytań, 
poczęli w nich w pośpiechu przebierać i odrzuciwszy wszyst
kie, pozostawili tylko jedno jedyne, niezwykłe dla nich -  dla 
synów tej ziemi, którą umiłowali gorącą miłością -  ważne 
i jakże często sen spędzające z ich powiek. Było to ostatnie 
pytanie, jakie zadali na ziemi odchodzącemu Mesjaszowi. 
Gdy stanęli na szczycie Góry Oliwnej, spytali Jezusa:

-  Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?
Jezus odrzekł:



-  Nie wasza sprawa znać czas i chwilę, które Ojciec 
ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jero
zolimie i całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi.

Nie chciał im wyjawić czasu przywrócenia królestwa Izra
ela, podobnie jak przedtem nie chciał im wyjawić czasu swo
jego powtórnego przyjścia na ziemię, a ponieważ przyjście 
jednego i drugiego czasu uzależnił od wyroków swojego Oj
cowskiego Synostwa -  a o powtórnym Jego przyjściu nigdy 
nie wątpili -  uradowali się z powodu Jego odpowiedzi, którą 
przyjęli jako radosną zapowiedź. Odetchnęli z ulgą.

Była cisza. Wiał zachodni powiew. Góra Oliwna trzepo
tała srebrnym szelestem oliwnych gajów.

Jezus podniósł ręce, wyciągnął je nad głowami apostołów 
i Miriam i pobłogosławił ich wszystkich razem i z osobna. Sy- 
meona ben Jona pobłogosławił błogosławieństwem gromu, 
Jaakowa ben Halfi błogosławieństwem Jerozolimy, Jehudę 
ben Halfi błogosławieństwem ostatniej pomocy, Filipa z Be- 
thsaidy błogosławieństwem obfitego chleba, Nathanaela ben 
Tolmaj błogosławieństwem figowego drzewa, Theoma Nie
dowiarka błogosławieństwem wiary, Andraja ben Jona bło
gosławieństwem pierwszego powołania, Symeona Gorliwca 
błogosławieństwem żarliwości, Lewiego Mataja błogosła
wieństwem rylca piszącego, a Miriam, matkę swoją, błogo
sławieństwem Cienia, i pobłogosławiwszy ich wszystkich ra
zem i z osobna, począł się z wolna oddalać.

Stali, uporczywie wpatrując się w znikające Miejsce, gdzie 
przed chwilą stał, i usłyszeli obok siebie podniesione głosy, 
zapowiadające powrót Jezusa na ziemię drogą niedocie- 
czoną. Zapamiętali tę zapowiedź -  trudno im było ustalić, 
z czyich wyszła ust, ale na pewno były to usta natchnione 
i wiarygodne, i dlatego nazwali je ustami anielskimi -  albo
wiem domyślili się, że jest ona przeznaczona dla tych, któ
rzy po nich przyjdą, dla późnych potomków wiary. A Jezus

powoli od nich się oddalał, wznosił się wysoko, wysoko, co
raz wyżej, a to oddalanie się z Miejsca było równoczesnym 
pozostawaniem w Miejscu, a odchodzenie było powrotem, 
a chociaż był już daleko, był coraz bliżej, a im był dalej, tym 
był bliżej, a im bardziej stawał się niewidzialny, tym więcej 
był cielesny i obecny, i wreszcie, wreszcie poczuli, że mogą 
dotknąć Jego dłoni, Jego nóg, Jego ran bez obawy o śmier
telne porażenie. I tak oddalając się, wstępował we własne 
Istnienie, w Byt niewidzialny i nieskończony, którym jest On 
sam. Jeszcze raz spojrzeli na puste Miejsce, już o bardzo 
niewyraźnych zarysach Pana, jeszcze raz badawczym spoj
rzeniem ogarnęli całą przestrzeń, a gdy stwierdzili Jego cał
kowitą i niewątpliwą niewidzialność, powrócili do Jerozolimy 
i udali się do Świątyni Pańskiej, gdzie wraz z Miriam i poboż
nymi niewiastami dziękowali Elohim i błogosławili Elohim, 
który wzbudził w Izraelu dla zbawienia świata Mesjasza,
Pierworodnego spośród umarłych, Jezusa z Nazarethu.

*

Późnym popołudniem wyszli ze Świątyni. O tej samej po
rze pewien podeszły wiekiem faryzeusz, wracając do domu 
po przechadzce w dolinie Cedronu, spostrzegł z dala gro
madkę nie znanych mu mężów i niewiast, idących w kierun
ku Górnego Miasta. Gdy ich mijał, usłyszał, jak gorączko
wo rozprawiają o jakimś cudownym zdarzeniu, którego by
li świadkami. Faryzeusz zatrzymał się i spytał:

-  O czym tak żywo rozprawiają moi bracia?
-  O Mesjaszu, panie -  odpowiedział jeden z nich. Módl

cie się, aby przyszedł -  rzekł starzec.
-  Już przyszedł! -  zawołał młodzieniec o dziewczęcej 

twarzy.
-  Przyszedł? -  głos starca zadrżał.
-  Jeszua z Nazaretu jest Mesjaszem! Czy nic o Nim nie 

słyszałeś, czcigodny panie? -  zawołali.
Starzec wzruszył niedowierzająco ramionami i wspiera

jąc się na lasce, szedł powoli pod górę, do swojego domu 
bielejącego na stoku wzgórza wśród ciemnych cyprysów, 
drzew miłych Panu. Tak, słyszał o Mężu z Nazarethu. Sły
szał o Jego mądrości i dobroci, o naukach i cudach, o Je
go męczeńskiej śmierci i o zmartwychwstaniu. Nie mógł do
patrzeć się winy w Oskarżonym. Uważał za czyn haniebny 
wydanie syna Izraela w ręce pogańskich oprawców. Ale Je
szua ben Josef Mesjaszem? Jeszua ben Josef Synem Bo
żym? Jeszua ben Josef zmartwychwstał?

Starzec westchnął. Przystanął. Usiadł na przydrożnym głazie.
Zamyślił się.
A był on praojcem tego, który tę opowieść o Jezusie 

z Nazarethu napisał.
(fragm. książki Jezus z Nazaretu, Roman Brandsta

etter, tom ll-IV, s. 480-484, Warszawa 1979)

Andraj ben Jona -  Andrzej syn Jony. Św. Andrzej Apostoł 
Elohim -  Bóg
Jaakow ben Halfi -  Jakub syn Alfeusza. Św. Jakub Młodszy, 
Apostoł, krewny Jezusa 
Jeruszalajim Hakodesz -  Święta Jerozolima 
Jeszua ben Josef -  Jezus syn Józefa 
Jehuda ben Halfi -  Juda syn Alfeusza, brat Jakuba Młodsze
go. Św. Juda Tadeusz, Apostoł, krewny Jezusa 
Johanan ben Zebadia -  Jan syn Zebedeusza. Św. Jan Apostoł 
i Ewangelista
Johanan ben Zecharia-Jan syn Zachariasza. Św. Jan Chrzciciel 
Jona -  Prorok Jonasz
Lewi Mataj -  Lewi Mateusz. Św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista 
Miriam -  Maria (Matka Jezusa)
Nathanael ben Tolmaj -  Św. Bartłomiej, Apostoł 
Symeon ben Jona -  Szymon syn Jony. Św. Piotr Apostoł 
Theom -  Tomasz, św. Tomasz Apostoł



Zesłanie Ducha Świętego
Pięćdziesiątego dnia 

po swoim zm artwych
wstaniu Pan Jezus ze
słał Ducha Świętego 
na Maryję i Apostołów  
zgromadzonych w Wie
czerniku, wypełniając 
tym samym swoją obiet
nicę: „Gdy (jednak)
przyjdzie Pocieszyciel, 
którego Ja wam poślę 
od Ojca, Duch Prawdy, 
który od Ojca pochodzi, 
On będzie świadczył
o Mnie” (J 15, 26). 
W dniu Pięćdziesiątnicy 
Kościół, ożywiony Du
chem Świętym, rozpo
czyna przepowiada
nie radosnej nowiny
o zbawieniu wszystkim  
narodom.

Duch Święty zstąpił 
na uczniów w postaci wi
chru i ognistych języków. 
Te dwa żywioły wybrał 
Chrystus jako zauważal
ny znak przybycia Ducha 
Świętego. Duch Święty 
jest niewidzialny i jest 
źródłem życia nadprzyro
dzonego w ludzkim du
chu, tak jak powietrze, też 
niewidzialne, jest warun
kiem życia biologicznego. 
Ogień w przyrodzie daje 
światło i ciepło. Duch 
Święty, jako ogień ducho
wy, oświeca ludzki umysł
i daje ciepło miłości ludz
kiemu duchowi, który 
dzięki temu wsparciu ła
twiej odkrywa prawdę 
i obficiej spełnia uczynki 
miłości. Duch Święty 
umacnia i uświęca Ko
ściół Jezusa Chrystusa.

Duch Święty zesłany 
z nieba przez Ojca i Syna 
przeobraził uczniów w no
wych ludzi. Ci wystrasze
ni Apostołowie, którzy za
mykali się w obawie 
przed Żydami, bojąc się, 
aby ich nie ukrzyżowali,

otrzymawszy Ducha 
Świętego, przemienili się 
w odważnych świadków 
Chrystusa Zmartwych
wstałego. Wyruszyli 
w świat, by głosić naukę 
Jezusa i być świadkami 
Jego czynów, szczegól
nie Jego śmierci i zmar
twychwstania, i świad
czyć o Jego boskiej 
obecności aż do skoń
czenia świata. To dzięki 
ich odwadze w większo
ści zakończonej mę
czeńską śmiercią, a tak
że tajemnicy Zesłania 
Ducha Świętego, Ewan
gelia Chrystusa prze
trwała 2 tysiące lat, sta
jąc się w każdym wieku 
i pokoleniu filarem życia 
i drogowskazem postę
powania.

Pięćdziesiątnica jest 
wypełnieniem i zakoń
czeniem Świąt Paschal
nych. Duch Święty -  No
we Życie w Chrystusie -  
był celem całej działal

ności Chrystusa. Zgod
nie z obietnicą, po wy
wyższeniu Chrystusa 
na drzewie krzyża, gdy 
dostęp do Ojca został 
otwarty, a dziecięctwo 
Boże stało się rzeczywi
stością, posłany zostaje 
Duch Ojca i Syna, by 
prowadził dalej dzieło 
Jezusa.

Duch Święty obdarza 
nas specjalnymi uzdol
nieniami, które pozwala
ją  nam żyć w sposób 
godny ucznia Jezusa 
Chrystusa. Jest to 7 da
rów: mądrości, rozumu, 
umiejętności, rady, mę
stwa, pobożności, bo- 
jaźni Bożej, które oscy
lują wokół mądrości ży
cia. A mądrość ta jest 
wywiedziona z wiary 
w Boga.

Zesłanie Ducha Świętego (Dz 2,1-12)
„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdo
wali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał 
się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego 
wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukaza
ły się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, 
i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napeł
nieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi z wszyst
kich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, 
zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak prze
mawiali w jego własnym języku. „Czyż ci wszyscy, którzy 
przemawiają, nie są Galilejczykami?” -  mówili pełni zdu
mienia i podziwu. „Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój 
własny język ojczysty? -  Partowie i Medowie, i Elamici, 
i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu 
i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które 
leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz pro- 
zelici, Kreteńczycy i Arabowie -  słyszymy ich głoszących 
w naszych językach wielkie dzieła Boże”. Zdumiewali się 
wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: „Co to ma znaczyć?” 
-  mówili jeden do drugiego.”



Uroczystość Bożego Ciała
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym 
z głównych, i najbardziej uroczyście obchodzonych świąt w Kościele ka
tolickim. Ma ono charakter dziękczynny i radosny. Wspominamy Ostatnią 
Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. 
Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba
i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od po
czątku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci, za
nim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Koście
le katolickim. Uroczystość Bożego Ciała jest ruchomym świętem i przypa
da na jedenasty dzień po Zesłaniu Ducha Świętego (Zielonych Świątkach).

w domu. Nasza wiara jest otwarta 
na świadectwo, a każdy z nas we
zwany jest do tego, by być świadkiem 
Jezusa Chrystusa, by przyznawać się 
do Niego i do Ojca przed ludźmi, by 
manifestować swoją wiarę.

i to właśnie robimy w Boże Ciało. 
Procesja ulicami miast to niezwykły 
wyraz naszej wiary, to publiczne wy
znanie wiary w realną obecność Chry-

Święto zawdzięczamy błogosła
wionej Juliannie z Cornillon (1193— 
1258), opatce z klasztoru Augustia- 
nek w Mont Comillon koło Liege, któ
ra ujrzała jasną tarczę z widoczną 
ciemną plamą. Pod wpływem tego 
widzenia miejscowy biskup Robert 
zarządził świętowanie uroczystości 
Ciała i Krwi Chrystusa dla diecezji 
Liege. Opiekun duchowy Julianny, 
późniejszy papież Urban IV bullą 
„Transiturus” w roku 1264 ustanowił 
Boże Ciało świętem obowiązującym 
w całym Kościele jako „zadośćuczy
nienie za znieważanie Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie, błędy 
heretyków oraz uczczenie pamiątki 
ustanowienia Najświętszego Sakra
mentu”. W początkach XIV wieku 
święto zyskało znaczną popularność 
w Anglii, Hiszpanii i w krajach skan
dynawskich. Z terenu Polski pierw
sza informacja o uroczystym obcho
dzie Bożego Ciała pochodzi z diece
zji krakowskiej z 1320 roku.

Procesja została wprowadzo
na później niż sama uroczystość i po
czątkowo miała charakter przede 
wszystkim adoracyjny -  uczczenia 
Chrystusa pod postacią hostii. 
W XV wieku pojawił się dodatkowo 
motyw prośby o pogodę, urodzaj 
i odwrócenie klęsk. Z tego czasu po
chodzi zwyczaj śpiewania początków 
Ewangelii przy czterech ołtarzach. 
W liturgii średniowiecznej początek 
Ewangelii był uroczystą formułą bło
gosławieństwa i wierzono powszech
nie w jego skuteczność. Stąd wielka 
popularność procesji Bożego Ciała 
i liczne fundacje przeznaczone dla 
jej uświetnienia. Zgodnie z dawnymi 
dokumentami dotyczącymi liturgii 
święta procesja miała się odbywać 
„jak najuroczyściej, powinna zachwy
cić wiernych”. Jako że procesja sym
bolizuje triumf Chrystusa nad śmier- 
cią  i szatanem, należało ją odprawiać 
w nastroju podniosłym i religijnym, 
dbając o przygotowanie wiernych 
do obchodu święta przez post, spo

„Dysputa o Najświętszym Sakramencie 
lub Triumf Eucharystii” jest pierwszym 
freskiem namalowanym przez Rafaela 
w Pałacu Watykańskim. Nad kompozy
cją góruje wspaniałe przedstawienie 
Trójcy Świętej z błogosławiącym Bo
giem Ojcem, Chrystusem siedzącym 
między Matką Boską i św. Janem Chrzci
cielem oraz gołębicą.

Centralnym punktem fresku jest mon
strancja z hostią, stojąca na ołtarzu, 
na tle nieba. Tajemnica Trójcy Świętej 
wiąże się bezpośrednio z Eucharystią. 
(Fot. z albumu „Rafael”, Klasycy sztuki, 
str. 57)

wiedź i komunię. Zalecano również 
przyozdabianie domów dekoracjami
o treści religijnej.

Jak dawniej, tak i dziś, co roku 
w uroczystość Bożego Ciała wycho
dzimy na ulice, aby w barwnych pro
cesjach oddawać cześć Jezusowi 
Chrystusowi w Przenajświętszym Sa
kramencie, a także zaświadczyć
o naszej wierze. Uroczystość Bożego 
Ciała z procesjami idącymi ulicami 
miast i wsi to niezwykle mocne przy
pomnienie, że nie istnieje nic takiego 
jako katolicyzm manifestowany tylko

stusa pod postaciami chleba i wina. To 
świadczenie całemu światu o tym, jak 
wielkie rzeczy uczynił nam Jezus 
Chrystus. Procesje wciąż się odbywa
ją, bo Polska nie zatraciła tego pięk
nego znaku, jak stało się to w wielu 
zachodnich krajach. Wciąż pamięta
my, że nasza wiara potrzebuje nie tyl
ko znaków, ale także budowana jest 
na świadectwie. Bo tam, gdzie niknie 
potrzeba manifestowania wiary, tam, 
gdzie ginie wspólnotowy i publiczny 
wymiar chrześcijaństwa i katolicyzmu, 
tam ginie także wiara osobista.



Pomimo tego, że wokół nas rozgościła się na dobre piękna wiosna, przystroiła kwieciem drzewa, 
wracamy dziś, choć na chwilę, do zimowych dni, kiedy to z wielka radością oczekiwaliśmy w Wigilię 
na pierwsza gwiazdkę.

Z życia naszych parafii

Wigilia Bożego Narodzenia to dzień wyjątkowy 
i jakże wyczekiwany....

Oto w tę niezwykłą noc pojawi 
się ON -  Zbawiciel, któremu za
braknie miejsca wśród ludzi... 
Wigilia rozpoczyna Święta Boże
go Narodzenia -  rodzinne święta, 
pełne pięknych tradycji i podnio
słego nastroju. Wieczór w ig ilijny 
jes t najbardziej uroczystym
i wzruszającym wieczorem w ca
łym roku, wieczorem wzajemne
go zbliżenia, lekcją miłości, za
dumy i refleksji.

Kiedy w ten cudowny wieczór 
przybyliśmy do naszej strzyżew
skiej świątyni, mogliśmy się „prze
nieść w inny wymiar”, a to za spra
wą dzieci z zespołu Strzyżewskie 
Nutki, które przedstawiły nam histo
rię niezwykłą -  o przyjściu małego 
Jezuska na świat. Chociaż anioło
wie długo nie chcieli się zgodzić 
na oddanie Jezusa Ziemi, to jednak 
Matka Boża zdecydowała, że ni
gdzie, tak bardzo jak tam, nie po
trzeba Boga...

Przed głównym ołtarzem

To już trzecia Pasterka, pod
czas której dzieci z zespołu 
przedstaw ia ją jasełka. Całość 
Mszy świętej oprawiona została 
pięknymi, tradycyjnymi kolędami 
w ich wykonaniu, a także gościa, 
którym był Tobiasz Pietrzyk, 
uczestnik programu The Vois o f 
Poland, który wspólnie z Magdale
ną zaśpiewał jakże przejmującą 
Pasterka. Msza św. w Strzyżewie

pastorałkę Przekażmy sobie znak 
pokoju.

Nie mogło zabraknąć też pięk
nych i wzruszających życzeń, jakie 
przekazał nam ksiądz proboszcz 
Julian Kopiński, który w swej homi
lii podkreślił, że jest to czas przyj
ścia małego Jezusa nie tylko do 
ubogiej stajenki, ale przede wszyst
kim do naszych serc i domów.



Tradycje i zwyczaje w Warszawie

Zielone Świątki na warszawskich Bielanach jak dawniej

Obraz św. Brunona z Kwerfurtu przypłynął na tratwie

W 2014 r. tłumy witały nad brze
giem Wisły płynący na tratwie ob
raz św. Brunona z Kwerfurtu. To 
część tradycyjnych obchodów 
Zielonych Świątek, które wróciły 
na Bielany. W uroczystym zielo
noświątkowym pochodzie nad Wi
słą szli nie tylko „cywile”. Był też 
mężczyzna w stroju sarmaty ro
dem z Sienkiewiczowskich powie
ści z szablą w dłoni, ministranci 
rozpylający kadzidła i niosący 
XVIII-wieczne malowidła przed
stawiające pięciu mnichów mę
czenników, którzy zginęli w cza
sach Bolesława Chrobrego.

-  A to co za okazja? -  zastana
wiali się rowerzyści, których pro
cesja zatrzymała na szlaku rowe
rowym w Lesie Bielańskim.

Takie obchody Zielonych Świą
tek wielu warszawiakom dziś ma
ło mówią, ale tradycyjny odpust 
w Dniu Zesłania Ducha Świętego 
należy do starych bielańskich 
zwyczajów, pamiętających XVII 
wiek, odległe czasy królów Włady
sława IV i Jana Kazimierza. Jak 
pisze varsavianista Rafał Jabłoń
ski, święto to trwało kiedyś dwa 
dni i z czasem z religijnego zamie
niło się w największy ludowy fe
styn Warszawy. Mieszkańcy lubili 
sobie wtedy pofolgować i nie stro
nili od zabaw. W okolice klasztoru 
w Lesie Bielańskim zjeżdżali do
rożkami, a w latach późniejszych 
również statkiem parowym pły
nącym Wisłą.

Zebrani tłumnie warszawiacy, 
ustawieni wzdłuż Wisły wypatry
wali płaskodennej krypy, na pokła
dzie której znajdował się przystro
jony kwiatami obraz św. Brunona 
z Kwerfurtu. -  Jest! Płynie! -  roz
legły się krzyki, gdy na horyzoncie 
pojawił się statek.

-  Nie skręca. Może aż do Gdań
ska płynie? -  żartowali czekający 
na brzegu. Mimo silnego nurtu sta
tek dobił wreszcie do brzegu, a ob
raz świętego przy dźwiękach Bie
lańskiej Orkiestry Dętej powędro
wał do świątyni. -  Podobnie

przed setkami lat zaczęła się dłu
ga historia odpustów bielańskich. 
Ich popularność przerwała II wojna 
światowa, w czasach PRL-u tra
dycja zamarła. Wszyscy pragną, 
by tradycja świąt wróciła na Biela
ny. Zielone Świątki to przecież 
święto Bielan i całej Warszawy.

Włączana jest w te obchody do
brze znana warszawiakom, opisa

na przez Henryka Sienkiewicza 
historia z „Pana Wołodyjowskie
go”, w której imć Zagłoba, dla ra
towania Rzeczypospolitej, wycią
gał podstępem z bielańskiego za
konu kamedułów Małego Ryce
rza, gdy ten szukał ukojenia po 
śmierci Anusi Borzobohatej. Tę 
scenkę odgrywała grupa war
szawskich aktorów.

Przysłowia na Zielone Świątki
•  Zielone Świątki — tatarak w kątki
•  Jeżeli w Świątki deszcz pada, wielką biedę zapowiada, ale jednocześnie 

deszcze zwiastowały obfitość zbiorów
• Deszcz w Zielone Świątki, będą wielkie sprzątki
•  Na Zielone Świątki dobre i otrąbki
•  Około Zielonych Świątek to najlepszy wziątek
•  Od Zielonych Świątek jajko wlazło w kątek
•  Wtedy ludzie przyszłość zgadną, gdy Zielone Świątki w grudniu 

przypadną
•  Na św. Ducha w polu otucha
•  Do świętego Ducha nie zdejmuj kożucha, i po świętym Duchu chodź 

czasem w kożuchu.

W drugi dzień Zielonych Świąt, w każdej wsi dziewczęta ubierają 
brzózkę w chustki, we wstążki i w różne gałganki; chodząc z nią po wsi 
śpiewają wesoło pieśni, a za wsią topią ją  w rzece. Brzózka owa 
przypomina powszechny zwyczaj w Polsce, tu i owdzie jeszcze dotąd 
przechowany, topienia Marzanny.



Dzień Matki -  Dzień Ojca

Chwalić mądrze
Marzeniem wszystkich odpowiedzialnych rodziców jest, aby ich 
dzieci były otwarte, ciekawe świata, samodzielne, odważne, wrażli
we na potrzeby innych, kochane i kochające, żeby realizowały swo
je plany i spełniały swoje marzenia -  słowem -  aby były szczęśliwe.

Żeby jednak tak się stało, musimy 
wspierać nasze pociechy od począt
ku. Jedną z najprostszych, dostęp
nych w każdej chwili form wsparcia 
jest pochwała. Stosowanie pochwal 
ma ogromny wpływ na kształtowanie 
poczucia własnej wartości. Pogląd, 
że chwalenie „psuje” dzieci wyznaje 
niewielka liczba dorosłych, chociaż 
może się tak zdarzyć wtedy, gdy sto
sowanie pochwal jest nieuzasadnio
ne, lub nieadekwatne do sytuacji. In
ne powiedzenie, ze „pochwała nic nie 
kosztuje” jest zdecydowanie nie
prawdziwe. Skuteczna, wzmacniają
ca dziecko i motywująca go do okre
ślonych zachowań pochwała musi 
być wypowiadana w klimacie akcep
tacji i okazywanych mu uczuć, jedno
cześnie powinna być zrównoważona 
stawianiem dzieciom granic i mówie
niem o swoich wobec dzieci oczeki
waniach. Pochwała budująca poczu
cie własnej wartości dzieci musi wy
rażać szacunek i uznanie dla dziecię
cych zmagań.

Na pytanie -  Za co chwalimy 
dziecko? -  wielu rodziców odpowia
da mało konkretnie, proszeni o spre
cyzowanie wymieniają: za to, że jest 
grzeczne, ładnie maluje, wszystko 
zjada, potrafi się samo bawić, ładnie 
tańczy i śpiewa, za samodzielność, 
odwagę, pomoc w domu i jeszcze kil
ka innych zachowań. Tymczasem 
Denise Chapman Weston i Mark S. 
Weston w książce „Co dzień mą
drzejsze” zamieszczają listę ponad... 
trzystu umiejętności, cech, talentów
i zdolności, za które nasze dzieci mo
gą usłyszeć z naszych ust pochwa
łę. Ta ilość wydaje się przesadą, 
zmusza jednak do refleksji nad na
szym dotychczasowym widzeniem 
naszych dzieci. Nie ilość ma jednak 
znaczenie, a to, jakie zachowania 
podkreślamy pochwałą.

Jeżeli koncentrujemy się głównie 
na wrodzonych cechach charakteru, 
uzdolnieniach, czy wyglądzie („masz 
śliczne oczy”, „jesteś bardzo muzy
kalny”, „gratuluję ci kolekcji naklejek”), 
a nie zauważamy i nie wzmacniamy

wysiłków i cech nabytych, takich jak 
gotowość do współpracy, uczynność, 
umiejętność rozwiązywania konflik
tów, czy dostrzegania potrzeb rówie
śników, to istnieje niebezpieczeń
stwo, że wychowamy egoistę, który 
w przyszłości nie będzie potrafił budo
wać z innymi przyjaznych relacji opar
tych na wzajemnym poszanowaniu.

Ile razy jako rodzice doświadcza
liśmy sytuacji, w której nasz maluch 
z dumą pokazywał nam świeżo na
malowaną pracę, a my, z trudem od
rywając wzrok od książki, rzuciliśmy 
wjego kierunku zwrot „ślicznie”, „su
per”. Słowa -  przymiotniki: super, 
ślicznie, wspaniale, fantastycznie, 
może chwilowo poprawiają nastrój, 
ale brzmią banalnie, niczego nie na
zywają i szybko się dewaluują. Pa
miętajmy, że my, rodzice, jesteśmy 
dla dzieci niepodważalnymi autory
tetami i nigdy później nasze słowa 
nie będą już mieć takiej siły oddzia
ływania, jak w pierwszych latach ży
cia naszych maluchów. Chwalenie 
wymaga wysiłku, zatrzymania się 
w codziennych czynnościach, skie
rowania uwagi na dziecko. Sytuacja,

Rodzice są dla dzieci niepodważalnymi

Za co zatem powinniśmy chwa
lić dziecko? Za możliwie szeroką 
reprezentację zachowań, cech, ta
lentów i umiejętności, a szczegól
nie za te sytuacje, które są dla 
dziecka wyzwaniem, wymagają 
odwagi, przełamania własnej sła
bości, wysiłku fizycznego i inte
lektualnego. Bezcenne dla uspo
łecznienia dziecka, budowania 
jego wrażliwości na potrzeby in
nych jest akcentowanie zacho
wań, w których dziecko współpra
cuje z innymi, okazuje współczu
cie, radzi sobie z własną złością, 
potrafi się dzielić, czekać na swo
ją kolej i innych, w których dziec
ko kooperuje z dziećmi i dorosły
mi. Zauważajmy i doceniajmy rów
nież te wysiłki, które nie kończą 
się sukcesami dzieci. Dziecko 
otrzymuje wówczas od nas infor
mację, że nie każdy trud przynosi 
efekt, ale dzięki próbom zyskuje 
bezcenne doświadczenie, ćwiczy 
konsekwencję w działaniu i odpor
ność na niepowodzenia.

autorytetami

w której dziecko przychodzi do mnie 
pochwalić się swoim rysunkiem, jest 
okazją nie tylko do nagrodzenia go 
pochwałą opisową („bardzo kolorowy 
domek, widzę, że wymyśliłaś nowy 
rodzaj komina”), ale również do bu
dowania z nim relacji, nawiązania 
dialogu, rozbudzenia jego wyobraź
ni (poprzez umiejętne postawienie 
pytań dotyczących treści zawartych 
w rysunku, zawiązania dyskusji na 
temat jego pracy), podkreślenia, że 
to, co zrobiło nie jest nam obojętne.

To, co najmocniej buduje poczu
cie własnej wartości naszych dzie
ci, to nabywanie przez nie konkret
nych umiejętności i pokonywanie 
prawdziwych trudności stosow
nych do wieku i ich możliwości. 
Stwarzajmy zatem i wspierajmy 
również takie działania, w których 
nasze pociechy przy naszym 
wsparciu są odkrywcami, współ
pracują ze sobą, zadają pytania
i szukają na nie odpowiedzi, czer
piąc z tego prawdziwą satysfakcję.



„Mazurek Trzeciego Maja”
Rozmaici „prorocy nowocze

sności” przekonują nas, że pol
ską tradycję należy odrzucić, po
nieważ jej treścią jest kult klęski, 
który pozbawia Polaków radości 
życia i woli działania, ale nasze 
święta państwowe św iadczą
o czymś wręcz przeciwnym. 
Upamiętniają sukcesy: 3 maja -  
uchwalenie pierwszej konstytu

cji w nowożytnej Europie, a dru
giej po amerykańskiej na świe- 
cie, 15 sierpnia -  zwycięstwo 
w wojnie z bolszewikami, 11 li
stopada -  odzyskanie niepod
ległości.

Gdy próbujemy odnaleźć jed 
no w spólne dla tych rocznic 
przesłanie, trafiam y na myśl ze 
wszech m iar konstruktywną: 
oto każdą klęskę można odwró
cić, nawet taką, która wydaje 
się osta teczna i druzgocąca 
(czytam y w GP z 30.04 -  
1.05.2013 r.). Można odzyskać 
państwowość unicestw ioną na 
ponad 120 lat, można pokonać 
przeważające siły wroga, cho
ciaż dotarł on aż do bram sto li
cy. Można także rozbudzić oby
w atelską troskę wśród skłóco
nych rodaków, na pozór n ie
zdolnych w yrzec się prywaty
i utracjuszowskich uciech „po

puszczania pasa” . To ostatnie 
przekonanie wydaje się dzisiaj 
bardziej od innych potrzebne, 
dlatego święto 3 Maja staje się 
szczegó ln ie  ważne. Ma ono 
zresztą najdłuższą historię, któ
ra obrazuje nasze narodowe 
perypetie  w ostatn ich s tu le 
ciach. Zostało ustanowione już 
w dwa dni po uchwaleniu Kon
stytucji 3 maja, obchodzono je 
po raz pierwszy w 1792 r. Pomi
mo rozbiorów trwało w pamięci 
Polaków jako źródło dumy i na
dziei, którą doskonale wyrażają 
słowa „Mazurka Trzeciego Ma
ja ” , p ieśni znanej także jako: 
„W itaj, majowa ju trzenko” :

Witaj dniu trzeciego maja, 
który wolność nam zwiastujesz. 
Pierzchła już ciemiężców zgraja. 
Polsko, dzisiaj tryumfujesz!

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Nierząd braci naszych cisnął, 
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem trzeci maj zabłysnął -
I  nasza Polska powstała.

Witaj maj, piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj! (...)

Jest to najsłynniejsza z pieśni 
opiewających Konstytucję Trze
ciego Maja 1791 r. Powstała 
w kwietniu 1831 r. z okazji czter
dziestej rocznicy uchwalenia 
konstytucji, podczas powstania 
listopadowego, którego uczest
nikiem był autor tekstu, pocho
dzący z Litwy Rajnold Sucho
dolski, poeta i działacz niepod
ległościowy zaangażowany naj
pierw w prace tajnego stowarzy
szenia, powiązanego z Filareta
mi, potem członek Towarzystwa 
Patriotycznego i podchorąży 5. 
Pułku Strzelców Pieszych. Me
lodia, do której wykonywano 
utwór, najprawdopodobniej au
torstwa Fryderyka Chopina, by
ła już  wówczas powszechnie 
znana. Po upadku powstania 
listopadowego Richard Wagner 
użył melodii tegoż mazurka jako 
motywu uwertury Polonia.

„Mazurek” był bardzo popular
ny w okresie międzywojennym, 
gdy święto 3 Maja uroczyście ce
lebrowano, począwszy już od 
1919 r. Święto to wyrażało szacu
nek dla ponadstuletniej tradycji 
starań o ustanowienie silnej i su
werennej państwowości. Po woj
nie obchody święta 3 Maja były 
zabronione, oficjalnie zniesiono 
je w 1951 r. Tak jak kiedyś po roz
biorach, tak i za czasów komuni
zmu trwało w zbiorowej pamięci. 
Święto Narodowe Trzeciego 
Maja przywrócono ustawą z 6 
kwietnia 1990 r. (weszła w życie 
28 kwietnia).

„Mazurek Trzeciego Maja” 
należy do najbardziej żywot
nych pieśni historycznych. 
Szczególną rolę spełnia on 
podczas obchodów rocznico
wych upamiętniających ogło
szenie konstytucji. Odbywają 
się one co roku, 3 maja, na Pla
cu Zamkowym w Warszawie. 
Ceremoniał tych uroczystości 
przewiduje wykonanie Mazur
ka podczas podnoszenia flagi 
państwowej.

Słynny obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” ożył przed Archika
tedrą na warszawskim Starym Mieście. Odtworzyli go aktorzy przebrani w ko
stiumy z epoki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z okazji 223. roczni
cy uchwalenia tej pierwszej w Europie konstytucji



mózgu
My i nasze zdrowie

Co sprzyja udarom
Naukow cy w ciąż p racu ją  nad odkryc iem  ko le jnych  czynn ików  
m ogących zw iększyć u człow ieka ryzyko w ystąpien ia  udaru m ó
zgu. Jak w iadom o, udar to  obecnie jedna z g łów nych przyczyn 
zgonów  w  krajach rozw in ię tych. Przyczyny udaru mózgu m ogą 
być różne, toteż lis ta  odkryw anych m ożliw ości jego  w ystąpien ia  
system atyczn ie  się wydłuża. N iektóre z tych  przyczyn są -  w yda
w ałoby się -  błahe, a jednak...

Śniadania. Otóż rezygnacja 
ze śniadania -  które przecież jest 
najważniejszym posiłkiem dnia -  
wyraźnie wiąże się ze wzrostem 

ryzyka otyłości, nadciśnienia, dys- 
lipidemii i nietolerancji glukozy, 
a więc głównych czynników ryzy
ka udaru! Okazało się, że osoby, 
które jedzą bardzo rzadko śniada
nia (lub wcale) są o 20 proc. bar
dziej narażone na udar, niż osoby, 
które regularnie spożywają poran
ny posiłek.

Sen i związane z nim proble
my. Liczy się nie tylko sama zbyt 
mała ilość godzin snu, ale również 
jego jakość -  to, czy ktoś często 
po wybudzeniu się ma problemy 
z ponownym zasypianiem. Zabu
rzenia snu powodują usztywnienie
i upośledzenie pracy mózgowych 
naczyń krwionośnych. „Wiąże się 
to z tym, że centralny system ner
wowy zaczyna otrzymywać zbyt 
małe ilości tlenu, co podnosi za
grożenie udarem -  nawet o 27 
proc.” -  twierdzi dr A. Lim kierują
cy kanadyjskim zespołem bada
czy. Zagrożenie widoczne jest 
szczególnie o osób starszych.

Zbyt długa praca (55 lub wię
cej godzin w tygodniu, zamiast za
lecanych 35-40) zwiększa ryzyko 
udaru aż o jedną trzecią. „Długie 
godziny siedzącej pracy, często 
powiązane ze znacznym stresem, 
sprawiają, że nie poświęcamy na
szemu zdrowiu tyle czasu, ile po
winniśmy. Jednym ze skutków jest 
zwiększenie ryzyka udaru” -  piszą 
naukowcy z University College 
w Londynie.

Zimna pogoda. W European 
Journal of Epidemiology opubliko
wano pierwszą pracę, która bezpo
średnio dowodzi, że wcale nie po

trzebne są arktyczne mrozy, ale 
naprawdę niewielkie szybkie 
ochłodzenie o 2,9 st. C, by ryzyko 
udaru wzrastało o 11 proc. W przy
padku osób, które miały jeszcze in
ne czynniki ryzyka, jak nadciśnie
nie, nadwaga, papierosy, całkowi
te prawdopodobieństwo udaru 
związane z ochłodzeniem wzra
stało o prawie jedną trzecią. Ochło
dzenie sprzyja bowiem powstawa

niu w naczyniach krwionośnych 
potencjalnych groźnych zakrze
pów. Powoduje też zwężenie na
czyń i wzrost ciśnienia.

Utrata zębów. „Próchnica
i utrata zębów od dawna wiązane 
są z większym ryzykiem groźnych 
epizodów ze strony okładu krąże
nia. Liczba własnych zębów u da
nej osoby powinna stać się waż
nym prognostykiem ewentualne
go udaru. Ludzie, którzy nie mają 
tych zębów, powinni znaleźć się 
pod właściwą kontrolą lekarzy” -  
przekonują szwedzcy uczeni.

Półpasiec z toczniem. Zacho
rowanie na półpasiec zwiększa 
w kolejnym tygodniu ryzyko udaru 
niedokrwiennego 2,4 razy (ryzyko 
utrzymuje się przez trzy kolejne 
miesiące). Także osoby z rozpozna
nym toczniem układowym są dwa 
razy bardziej narażone na rozwój 
udaru niedokrwiennego i cztery ra
zy bardziej na udar krwotoczny.

Bardzo ważnym czynnikiem, 
który może przyczynić się do po
wstania udaru jest brak ruchu. 
Młodzi pacjenci pytani o tryb życia, 
mówią: komputer, praca, dom, sa
mochód, komputer itd. Pytani, czy 
mają czas na to, żeby pójść na ba
sen, do lasu na spacer czy pograć 
w piłkę, odpowiadają że nie mają. 
A potem dorzucają jeszcze stres, 
dużo pracy. Ciśnienia nie badają 
cukru też nie. W sumie mają sie
dem na dziewięć potencjalnych 
czynników ryzyka udaru mózgu.

Brak ruchu na pewno spowodu
je, że będziemy otyli, być może na
sili nam się cukrzyca. Na pewno 
podniesie nam się cholesterol, na
sze naczynia będą więc coraz 
sztywniejsze. Więc jeżeli teraz oso
by, które mają czynniki predysponu
jące do wystąpienia udaru: stres, 
zła dieta, kanapowy tryb życia, nad
ciśnienie -  nie włączą do swojego 
życia jakiejś aktywności fizycznej, 
to szansa, że wystąpi u nich udar, 
jest zdecydowanie większa. Aktyw
ność fizyczna powinna mieć miej
sce dwa-trzy razy w tygodniu. Bar
dzo korzystne jest pływanie, bo to 
forma aktywności, która jest przy
jemna, a jednocześnie powoduje, 
że pracują wszystkie mięśnie.

Na podstawie badań przepro
wadzonych jakiś czas temu dowie
dziono jedną podstawową rzecz: 
że człowiek, który prowadzi aktyw
ny tryb życia -  nie typowo sporto
wy, ale ćwiczy trzy razy w tygodniu 
-w yraźnie obniża swoje ciśnienie
i cholesterol, a więc główne czyn
niki ryzyka udaru mózgu.

(Oprac . Wizyta u specjalisty, 
GW, Tylko Zdrowie, 3.02. br).



Kultura

Delacroix
To nazwisko mówi samo 

za siebie. Eugene Delacroix 
(1798 - 1863) był pierwszym  
współczesnym artystą, za któ
rym poszli: Cezanne, Van Gogh, 
Matisse i inni. W Londyńskiej 
National Gallery zaprezentowano 
70 prac pochodzących z najsław
niejszych kolekcji świata, z których 
blisko połowę stanowią właśnie 
obrazy Delacroix. Ważne jest tu, 
jaki malarski „dialog” z Eugene na
wiązywali swego czasu impresjo
niści, postimpresjoniści, symboli- 
ści i fowiści. Porywała ich bowiem 
zarówno wyobraźnia tego artysty, 
jak i malarska odwaga, kolory
styczne eksperymenty, czego da
wali wyraz w swych pracach. Paul 
Cezanne pisał wówczas: „Wszyst
kich nas znajdziecie w Delacroix”
i przymierzał się do namalowa
nia „Apoteozy Delacroix”, o czym 
świadczy pejzażowy malarski szkic 
pod takim tytułem (1890-1894), 
na którym widzimy padającego 
na kolana przed Delacroix Reno
ira. Obok niego rozpoznajemy też 
Moneta, Pissarra, Chocqueta i Ce- 
zanne’a. Szło tu o wykreowanie 
Delacroix na najwyższy autorytet 
impresjonistów.

W jednym z listów do przyjacie
la Van Gogh napisał: „Paleta De- 
lacroix jest wciąż najpiękniejsza 
we Francji i zapewniam cię, że nikt 
nie ma więcej czaru i patosu, jak 
on, ani większej wibracji w kolo
rze”. W 1889 r. Van Gogh namalo
wał poruszającą „Pietę według 
Delacroix”, którą można zobaczyć 
na prezentowanej wystawie. Vin- 
cent namalował ją  na podstawie 
grafik, które miał w swoim pokoju 
w Arles i nigdy nie widział orygina
łu, tak więc kolorystyka obrazu jest 
tworem jego wyobraźni. Dramatur
gię wzmaga fakt, że rysy twarzy 
Chrystusa i kolor włosów (rudy) 
przypominają samego malarza.

Podkreślić należy fakt, jak nie
zwykle olbrzymią siłą emanują re
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ligijne obrazy Eugene Delacroix, 
Tak jest właśnie, jeśli idzie o takie 
dzieła, jak „Chrystus na Morzu Ga
lilejskim” czy „Opłakiwanie”. Tutaj 
dramatyzm i rozpacz potęgują ko
lorystyczne kontrasty między bia
łym, martwym ciałem Jezusa a po
chmurnym ołowianoszarym nie
bem i symboliczną purpurą szat.

Eugene Delacroix był wszech
stronnym artystą. Gdy umarł, po
wszechnie okrzyknięto go geniu
szem. Wspomnijmy tu, że Dela- 
croix był autorem słynnego por
tretu Fryderyka Chopina (patrz: 
fot.). W portrecie tym Delacroix dał 
chyba najprawdziwszy i najbar
dziej wnikliwy obraz osobowości 
Chopina, z którym (podobnie jak 
z George Sand) łączyła go ser
deczna przyjaźń. „Bardzo go lu
bię, to nadzwyczaj wytworny czło
wiek, to najprawdziwszy artysta, 
jakiego spotkałem w życiu” -  napi
sał kilka lat po pobycie u obojga 
na wsi w Nohant, gdzie prowadził 
z Chopinem „nie kończące się roz
mowy w cztery oczy”. Stosunek 
do malarza określiła George 
Sand: „Chopin i Delacroix są sobie 
bardzo oddani. Mają bardzo po
dobne charaktery i są obdarzeni

tymi samymi 
przymiotami du
cha i serca (...). 
Delacroix rozu
mie i wielbi Cho
pina, Chopin sza
nuje i poważa 
w nim człowieka. 
Delacroix kocha 
muzykę, ma wy
robiony, wytworny 
gust, może bez 
końca słuchać 
Chopina (...). 
Chopin przyjmu
je to uwielbienie, 
jest nim wzruszo
ny, ale patrząc na 
obrazy przyjacie
la (...) nie jest 
w stanie powie
dzieć o nich ani 
słowa”.

Kilkakrotny po
byt w Dieppe roz
palił w malarzu 

dawną pasję do morza. Namalo
wał „Chrystusa na jeziorze Gene
zaret” . Silny, pełen ekspresji ko
loryt obrazu dowodzi, że przeży
cie to znów poruszyło Delacroix 
do głębi. Odcienie barw -  od ja 
snej po pełny błękit i fiolet, prze
rywane jasnymi strzępami chmur
i zielonkawobiałymi grzywami fal
-  tworzą atmosferę wrogo kon
trastującą z ciepłymi czerwono- 
złotymi kolorami, jakimi została 
namalowana łódź z Chrystusem
i Apostołami. Z lewej strony obra
zu znajduje się postać śpiącego 
Chrystusa -  jak gdyby nie poru
szonego wydarzeniami rozgry
wającymi się wokół, stawiające
go czoło losowi w przekonaniu, 
że nie zmoże go nieszczęście, 
dopóki będzie w nim wiara we 
własne powołanie. W tym suge
stywnym obrazie znalazły sym
boliczny wyraz przekonania i do
świadczenia sześćdziesięcio
letniego już wówczas malarza, 
jego ufność, że wiara pozwoli 
człowiekowi przetrwać nawet 
w niebezpieczeństwie (patrz: 
str. 16).

(Wystawa czynna jest do 22 maja br.).
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Chrystus na jeziorze Genezaret -  mal. Eugene Delacroix (ok. 1854 r.). Łódź schwytana w kleszcze nieokiełznanej, dzikiej przyrody, przerażeni Apostołowie i spokojnie śpiący Chrystus


