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Miesiąc ofiarowany Maryi
N abożeństw o m ajow e je s t nam drogie, poniew aż zaw sze nam uświa(Jan Paweł II)
damia, że m am y M atkę.
Maj, najpiękniejszy z miesięcy,
miesiąc pierwszych kwiatów
i świeżej zieleni, kiedy przyroda
budzi się do życia, wszystko jest
pachnące i w pełni rozkwitu, ten
właśnie miesiąc oddaliśmy Matce
Bożej - Najświętszej Maryi Pan
nie. Maryja wyzwala nas od niezli
czonych niebezpieczeństw, któ
rych sami nie potrafilibyśmy unik
nąć. Ona ofiarowuje nam wszyst
ko, co „zachowała w swoim ser
cu”. W Niej ludzkość znalazła
pierwszą oznakę nadziei. Zwraca
my się do Niej, kiedy czujemy się
zagubieni, kiedy chcemy wypro
stować kierunek naszego życia,
gdy gaśnie wiara w naszych ser
cach. Ona jest „pewną nadzieją
zbawienia”, która przyświeca po
śród trudności życiowych.
Maryja jest Matką naszego Na
rodu, który od wieków czci Ją ja
ko swoją Królową. Dlatego zasłu
guje na to, by najpiękniejszy mie
siąc w roku Kościół poświęcił
właśnie Jej. Od początku maja bi
ją dzwony wzywając nas do gro
madzenia się w świątyniach, przy
kapliczkach przydrożnych, by
w strofach Litanii Loretańskiej wy
śpiewać chwałę Maryi. Śpiewamy
pieśni, który przywołują uwielbie
nie, jakie Maryi gotuje świat.
Chwalą Ją łąki umajone, góry
i doliny zielone, strumyki wielbią
Ją mruczeniem, a ptaszęta słod
kim kwileniem. W jednej z pieśni
wprost śpiewamy o Maryi, że „by
ła cicha i piękna jak wiosna”.

W dzisiejszych czasach, gdy
nasza wiara tak często wystawia
na jest na próbę różnorodnych po
kus, gdy człowieka dosięga zwąt
pienie, gdy gubi się na ścieżkach
życia i tak usilnie poszukuje po
mocnej dłoni... z pomocą przycho

Litania Loretańska, jeden
ze wspaniałych hymnów na
cześć Maryi, w którym wysła
wiane są Jej wielkie cnoty

Kapliczki to świadectwo ciągłości dziejów

dzi Matka Boska. Przez uczestnic
two w majowym Nabożeństwie,
jego scenerii i prostocie, moż
na znaleźć odpowiedź na bardzo
wiele wątpliwości, odnaleźć i od
budować korzenie swojej wiary,
nawiązać szczerą więź z Chrystu
sem. Nabożeństwo Majowe to
spotkanie z Matką Boga i z Nim
samym. To możliwość zawierze
nia Jej całej swojej życiowej co
dzienności, swych trosk i proble
mów. W Litanii Loretańskiej widzi
my Maryję roztropną, wierną,
opiekuńczą, macierzyńską, po
bożną. Widzimy Maryję, w której

NASZA OKŁADKA
Madonna della Rosa - obraz Rafaela Santi, namalowa
ny wiatach 1518-1520, jedno z ostatnich przedstawień
Madonny stworzonych przez Artystę. Obecnie obraz
znajduje się w muzeum Prado w Madrycie.
Przechylona głowa i łagodne Oblicze Maryi stały się wzo
rem przedstawień Madonny, który zyskał dużą popular
ność w dobie renesansu. Obok wyłania się z mroku postać
św. Józefa. Widzimy też małego św. Jana Chrzciciela po
dającego fragment wstęgi malutkiemu Jezusowi w obję
ciach Matki. Znajdująca się na dole obrazu róża, z którą
związany jest tytuł dzieła, została domalowana później przez samego Autora.
Na okładce prezentujemy cały obraz, a obok - jego fragment, na którym widzimy Naj
świętszą Maryję Pannę trzymającą w objęciach Dziecię Jezus. To najpiękniejszy
przykład miłości Matki i Dziecka, dedykowany Wszystkim Matkom, Mamom i Mamu
siom z okazji Ich święta (26 maja) wraz z najlepszymi życzeniami.
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Bóg dokonał „wielkich rzeczy” .
W Litanii przyzywamy wstawien
nictwa Matki Jezusa, oddajemy
Jej cześć i kierujemy ku Niej na
sze modlitewne prośby.

i przywileje, jakimi obdarzył Ją
Bóg, powstała w XII wieku,
prawdopodobnie we Francji,
a zatwierdził ją oficjalnie pa
pież Sykstus V. Nazwę „Lore
tańska” otrzymała od miejsco
wości Loreto we Włoszech,
gdzie była szczególnie propa
gowana i odmawiana. Prośba
po każdym wezwaniu „Módl
się za nami” nadaje tej modli
twie formę kontemplacji, która
nie tyle jest oszczędna w sło
wach, ile raczej ukazuje bo
gactwo tytułów i przymiotów
Matki Najświętszej. W tych we
zwaniach Kościół każdemu
z nas stawia przed oczy god
ność człowieczeństwa, macie
rzyństwa, rodziny i miłości, tak
pięknie realizowanej w życiu
ziemskim przez Maryję. Mamy
Ją nie tylko podziwiać, ale
przede wszystkim naślado
wać. Takie jest zadanie każde
go z nas. Chęć odmawiania Li
tanii bardzo często tłumaczy
się tym, że Maryja jest tak bli
sko każdego z nas. Jest nam
Matką i Królową.

Z dawna Polski Tyś Królową...
3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. Data ta nawiązuje do waż
nych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwe
dami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia króle
stwa opiece Matki Bożej, a także uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość została ustanowio
na po odzyskaniu niepodległości
po I wojnie światowej. Oficjalnie
święto obchodzone jest od 1923 r.
i wyraża wiarę narodu w szczegól
ną opiekę Bożą, jakiej Polacy do
świadczali i doświadczają za po
średnictwem Maryi.
Tytuł Królowej Polski ma swoje
korzenie w XVII wieku, kiedy to
po zwycięstwie odniesionym nad
Szwedami i bohaterskiej obronie
Jasnej Góry Polacy uznali, iż to
zwycięstwo jest zasługą Maryi.
Dnia 1 kwietnia 1656 roku król Jan
Kazimierz składając koronę i berło
przed cudownym obrazem Maryi
we Lwowie wypowiedział te sławet
ne słowa: „Wielka Boga-Człowieka
Matko, Najświętsza Dziewico”,
przez co „nadał” Maryi tytuł Królowej
Polski. Złożył wówczas uroczyste
śluby, w których m.in. zobowiązy
wał się szerzyć cześć Maryi oraz
wystarać się w Stolicy Apostolskiej
o pozwolenie na obchodzenie Jej
święta, jako Królowej Korony Pol
skiej. Po Mszy świętej, przy wysta
wionym Najświętszym Sakramen
cie odśpiewano Litanię do Najświęt
szej Maryi Panny, a przedstawi
ciel papieża odśpiewał trzykroć, en
tuzjastycznie powtórzone przez
wszystkich obecnych nowe wezwa
nie: „Królowo Korony Polskiej, módl
się za nami”.
Choć ślubowanie Jana Kazimie
rza odbyło się przed obrazem Mat
ki Bożej Łaskawej we Lwowie, to
jednak zdecydowano, że najlep
szym obrazem Królowej Polski bę
dzie wizerunek Matki Boskiej Czę
stochowskiej. 8 września 1717 r. na
stąpiło szczególne związanie kultu
Maryi Królowej Korony Polskiej
z Jasną Górą kiedy to dokonano
koronacji jasnogórskiego obrazu.
Obrzęd koronacji papieskimi koro
nami Klemensa XI przypominał ko
ronację królów Polski, w rzeczy sa
mej dopełniał ślubowanie króla Jana

ko patronka naszego narodu. Przy
zwyczailiśmy się właśnie w duchu
historii przeżywać to święto, dzięku
jąc za wstawiennictwo i opiekę, ja
kich przez wiele lat doświadczał pol

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

Kazimierza. DecyzjąStolicy Apostol
skiej, po raz pierwszy poza Rzy
mem, pozwolono na koronację pa
pieskimi diademami i używanie tytu
łu Królowej Korony Polskiej, a po
odzyskaniu niepodległości przez
Polskę, zatwierdzono tytuł: Naj
świętsza Maryja Panna patronka
Polski. Biskupi prosili o datę 3 maja
(uchwalenie Konstytucji 1791 r.),
chcąc podkreślić nierozerwalność
tych dwóch zdarzeń.
Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski przypomina
nam ważną prawdę o tym, że od
wieków Maryja postrzegana była ja

ski naród. Liturgia Godzin podkreśla
narodowy charakter tego święta.
Najwymowniejszym tego potwier
dzeniem staje się przytoczenie słów
ślubów Jana Kazimierza, który oddał
pod opiekę Maryi naród polski.
Również i dziś powierzamy się
opiece Tej, która stała się dla nas
opoką: „Boże, Ty dałeś narodowi pol
skiemu w Najświętszej Maryi Pan
nie przedziwną pomoc i obronę,
spraw łaskawie, aby za wstawien
nictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolno
ścią a ojczyzna rozwijała się w po
koju”.
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Z życia naszych parafii

Perłowy Jubileusz Parafii Polskokatolickiej
pw. Św. Barbary w Krzykawie-Małobądzu
W roku 2018 Parafia Polskokatolicka pw. Św. Barbary w Krzyka
wie-Małobądzu obchodziła perłowy jubileusz 30-lecia erygowania.
Na obchody składały się uroczystości, takie jak Dożynki i Barbórka,
a wśród nich szereg niezwykłych i podniosłych wydarzeń.
Dokładnie 23 lutego 1988 roku
Parafia Polskokatolicka w Krzyka
wie-Małobądzu została powołana
do życia dekretem Ordynariusza
Diecezji Krakowsko-Częstochow
skiej Biskupa Jerzego Szotmillera.
Już w 1981 roku poświęcono fun
damenty i dolną część kościoła,
a 26 września 1982 roku - nowo
powstałą świątynię.
Pierwszym proboszczem parafii
był od 1988r. Ks. Jerzy Białas, któ
ry pełnił tę funkcję do 17 kwietnia
2001 r. Od roku 2001 proboszczem
parafii jest Ks. Tadeusz Budacz.
Do parafii należą wierni z Krzykawy, Krzykawki, Małobądza, Ujkowa Nowego, Kuźniczki Nowej,
Krza, Podlipia, a także z Bolesła
wia, Olkusza, Sławkowa i Dąbrowy
Górniczej. Przy parafii prężnie
działa Rada Parafialna, Chór Para
fialny i Schola Dziewczęca.
Parafia prowadzi działalność
charytatywną. W okresie Adwentu
i Wielkiego Postu organizowana
jest pomoc dla rodzin najbardziej
potrzebujących (zbiórka żywności
i środków czystości). Organizuje
też zbiórki na potrzebujące dzieci
i wspiera WOŚP.
Tradycją parafii jest obchodzo
ne corocznie 15 sierpnia święto
plonów - Dożynki, które wprowa
dził Ks. inf. Tadeusz Gotówka,
oraz Barbórka z racji święta pa
tronalnego parafii i tradycyjnego
święta górniczego obchodzone
go 4 grudnia.
W tym wyjątkowym roku dla pa
rafii - jubileuszowym, jak również
dla kraju - stulecie Odzyskania
Niepodległości przez Polskę, uro
czystości dożynkowe przybrały
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stochowskiej Ks. Antoni Norman,
który wraz z głównym inicjatorem
obchodów Ks. proboszczem Tade
uszem Budaczem, zaznaczył, że
święto plonów je s t szczególnym

Uroczysta jubileuszowa Msza święta

czasem podziękowań Bogu i lu
bardzo podnosiły i niezwykły cha
dziom za dar chleba, za to, co
rakter.
otrzymaliśmy dzięki Bożej hojności
15 sierpnia, w dniu święta Wnie
i pracy rąk ludzkich. Dożynki z tra
bowzięcia Najświętszej Maryi Pan
dycyjnymi elementami: Mszą św.,
ny, czczonej jako Matka Boża Ziel
korowodem dożynkowym, wieńca
na, a zarazem w rocznicę Cudu
mi, są również świadectwem pielę
nad Wisłą, w Dzień Wojska Pol
gnowania polskiego dziedzictwa
skiego, w Roku Ducha Świętego narodowego, dziedzictwa w tej
kapłani wraz z wiernymi i zapro
parafii.
szonymi Gośćmi przemaszerowali
Urząd starostów i gospodarzy
w barwnym korowodzie dożynko
Dożynek pełnili p. Agnieszka Bar
wym z Dworku w Krzykawce do ko
nach z Krzykawki i p. Ireneusz My
ścioła. Zgromadzili się w świątyni,
jaka z Podlipia. Zgromadzonych
aby dziękować Bogu za plony zie
przywitał proboszcz Ks. Tadeusz
mi i wszystkie jej dary; za płody sa
Budacz, a wśród zaproszonych go
dów, ogrodów i przydomowych
ści znaleźli się: delegat Zwierzch
ogródków, urodzaj, za brak klęsk
nika Kościoła Polskokatolickiego
żywiołowych. Dożynki to również
w RP Bpa prof. zw. dr. hab. Wikto
dziękczynienie za cały rok szczę
ra Wysoczańskiego - Ks. kanclerz
śliwej pracy i wykonywanych obo
inf. Marian Madziar, Administrator
wiązków w miejscu, w którym Bóg
Diecezji Wrocławskiej Ks. inf. Sta
postawił każdego z nas.
nisław Bosy ze Szczecina, Ks.
Liturgii przewodniczył Admini
strator Diecezji Krakowsko-Czę- ■ dziekan Adam Bożacki ze Stargar

du Szczecińskiego, Księża z Die
cezji i Śląskiego Dekanatu, jak
również delegat Arcybiskupa
Rzymskokatolickiego
Wiktora
Skworca - Metropolity Górnoślą
skiego ds. Ekumenizmu oraz Prze
wodniczący Komisji Ekumenicznej
i Dialogu Międzyreligijnego w Kato
wicach - Ks. dr Adam Palion,
przedstawiciele Kościołów Chrze
ścijańskich: Ks. dr Adam MalinaPrezes Synodu Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego, Przewodni
czący Śląskiego Oddziału Polskiej
Rady Ekumenicznej Bp Marian
Niemiec, z Kościoła Zielonoświąt
kowego Prezes Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Dobroczynnego
w Kluczach, Pastor Daniel Wołkiewicz oraz Pastor Paul Haenze
i Małżonki Pastorów, z Kościoła
Chrześcijan Baptystów, Prezbi
ter I Zboru w Katowicach Jerzy Ro
gaczewski. Po raz pierwszy w uro
czystościach brali udział Starsi
Bracia w Wierze z Wyznaniowych
Gmin Żydowskich z Krakowa i Ka
towic, z Przewodniczącym Tade
uszem Jakubowiczem z Krakowa
i Szał Szualem Grabcem na czele
oraz Goście z Towarzystwa Spo
łeczno-Kulturalnego Żydów w Pol
sce w Krakowie. Przedstawiciele
Wyznania Mojżeszowego obiecali
pomoc przy renowacji Cmentarza
Żydowskiego.
Oprócz duchownych w nabożeń
stwie wzięli udział m.in. p. poseł Li
dia Gądek, dyrektor biura posel
skiego p. Tomasz Bargieł, władze
Powiatu Olkuskiego z członkami
Zarządu Starostwa Powiatu Olku
skiego p. Ryszardem Januszkiem
i p. Barbarą Rzońcą, przedstawi
ciele Miasta Dąbrowa Górnicza,
których reprezentował Wiceprze
wodniczący Rady Miejskiej w Dą
browie Górniczej p. Marek Węgrzy
nowicz oraz Przedstawiciele Pała
cu Kultury Zagłębia w Dąbrowie
Górniczej, władze Gminy Bolesław,
Bukowno i gmin ościennych na
czele z ich Burmistrzami i Wójtami,
ich Zastępcami oraz Sekretarzami
i Skarbnikami, Sołtysi i Rady So
łeckie, Podolski Regiment Odprzodowy i Małopolska Chorągiew Hu
sarska, Bracia Górnicy i Straża

cy z gminy Bolesław, Bukowno,
z Kuźniczki Nowej, terenów Zielo
nych Dąbrowy Górniczej z poczta
mi sztandarowymi, Koła Gospodyń
Wiejskich z gminy Bolesław, Kuź
niczki Nowej, Terenów Zielonych
Dąbrowy Górniczej, z gmin ościen
nych oraz ze Strzyżowie, na czele
z ich przewodniczącymi.
Pozdrowienia przekazali: Staro
sta Olkuski p. Paweł Piasny i Wicestarosta p. Jan Orkisz, Burmistrz
Wolbromia i Radny Sejmiku Mało
polskiego Sekretarz Gminy Bu
kowno p. Marcin Cockiewicz.
Ponadto pozdrowienia przeka
zał również Zwierzchnik nasze
go Kościoła Bp prof. zw. dr hab.
Wiktor Wysoczański. Pismo zo
stało odczytane przez Księdza
kanclerza inf. Mariana Madziara.
Ksiądz Biskup napisał między
innymi: „Moje serce pała rado
ścią, gdy widzę Wasz trud i zaan
gażowanie dla dobra naszego
Świętego Kościoła Polskokatolickiego. Przez 30 lat istnienia
Waszej Parafii trwa nie tylko
dbałość o kościół jako budynek,
ale też o Kościół duchowy, który
jest zbudowany z żywych kamie
ni, czyli z ludzkich serc, których
spoiwem jest miłość. Właśnie ta
kim Kościołem wszyscy jeste
śmy.
Serdecznie, w duchu ekume
nizmu pozdrawiam wszystkich
Braci i Siostry z Kościoła Rzym
skokatolickiego i wszystkich

Kościołów
Chrześcijańskich
zgromadzonych na dzisiejszej
uroczystości.
Przepełnia mnie ogromna ra
dość, że ten jubileusz stał się
okazją do wspólnego spotkania
w myśl słów Pana Kościoła Je
zusa Chrystusa - „Aby wszyscy
byli jedno...”
Niech Matka Boża W niebo
wzięta, której uroczystość ob
chodzimy w dniu dzisiejszym,
otacza płaszczem macierzyń
skiej opieki Waszą Parafię
i wszystkich mieszkańców Po
wiatu Olkuskiego, Powiatu Dą
browa Górnicza i bolesławskiej
Gminy. Niech chroni od wszel
kiego zła, a u Syna Swego Jezu
sa Chrystusa wyprasza dla Was
wszelkie łaski i błogosławień
stwo na każdy dzień Waszego
życia.
Wszystkich Uczestników tej
podwójnej wspaniałej uroczy
stości serdecznie pozdrawiam
i z serca błogosławię”.
Pani Konsul Honorowy Włoch
w Krakowie, Katarzyna Likuś,
przekazując wszystkim Zebra
nym pozdrowienia, wyraziła swą
wdzięczność za pamięć podczas
tej uroczystości o Płk. Fr. Nullo.
Również Zastępca Ambasadora
Włoch z Warszawy p. Roberto
Neccia napisał: 1/1/ tym ważnym
dniu uroczystości i modlitwy w któ-

cd. na str. 6

Świętowano tradycyjne Dożynki
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cd. ze str. 5
rym wspomina się szlachetną
i bohaterską postać Pułkownika
Francesca Nullo, mężnego wło
skiego patrioty i żołnierza, który
poległ na ziemi polskiej dowo
dząc odziałem ochotników z „Le
gionu Garibaldiego”, walczących
0 sprawę polską, i który jest sym
bolem historycznych korzeni
przyjaźni między Włochami i Pol
ską, pragnę przekazać poz
drowienia od Ambasady Włoch
wszystkim Uczestnikom dzisiej
szych uroczystości.
Dożynkowym zwyczajem para
fii jest dzielenie się chlebem wy
pieczonym z tegorocznego zbo
ża. Zgromadzonych częstowali
wypiekami starostowie, księża
1panie z KGW.
Po Mszy św. odbył się festyn
dożynkowy w ogrodzie przy ple
bani. Rozpoczął się koncertem
Orkiestry ZGH Bolesław, a na
stępnie wystąpiły Koła Gospodyń
Wiejskich oraz Strzyżowiczanie.
Przy stoiskach KGW można było
skosztować wielu smakołyków.
Dodatkową kulinarną atrakcją by
ły pieczone ziemniaki. Pozostałe
stoiska oferowały wyroby pszcze
larskie, ręcznie wykonaną biżu
terię, pomiar ciśnienia, pomiar
cukru i innych parametrów życio
wych, działało też doradztwo rol
nicze.
Podczas festynu zbierano
środki pieniężne na ratowanie
wzroku bliźniaków Kacperka
i Filipka.
Dzieci korzystały z dmucha
nych zjeżdżalni, malowania twa
rzy i straganów zaopatrzonych
w watę cukrową i zabawki.
Gwiazdą wieczoru była kapela
góralska Howerna. Do wspólnej
zabawy zapraszał zespół Vest.
Warto tu dodać, że główne
uroczystości dożynkowe po
przedziły dwa ważne wydarze
nia: poranny kadysz na Cmenta
rzu Żydowskim, który odmówili
przedstawiciele Gminy Żydow
skiej. Modlitwie towarzyszył kon
cert skrzypcowy w wykonaniu
p. Anny Gęgotek.
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Dożynkowym zwyczajem jest dzielenie się chlebem wypieczonym z tegorocznego
zboża

Kolejnym ważnym punktem
obchodów jubileuszowych była
Barbórka połączona z Derbami
Artystycznymi.
Podczas obchodów, które
trwały 4 dni, odbyły się Prymicje
Ks. Bartosza Normana, prezenta
cja prac artystów - malarzy
z Międzyregionalnego Programu
Derby Artystyczne oraz wystawa
Ikon p. Ingi Marczyńskiej pn. Mo
dlitwa na desce pisana. Zwień
czeniem uroczystości był kon
cert Chanukowy w wykonaniu
p. Magdy Brudzińskiej wraz z ze
społem
Happening artystyczny „Inspi
racje w sztuce” odbył się w ra

mach obchodów barbórkowych
i zakończenia perłowego jubile
uszu 30-lecia erygowania parafii
w Krzykawie-Małobądzu.
Perłowy jubileusz parafii po
kazuje, że można integrować
wyznawców różnych wyznań
nie tylko na płaszczyźnie du
chowej, ale również jednoczyć
i wzbogacać społeczeństwo
w tradycję urozmaiconą do
mieszką innej kultury.
Bóg zapłać Proboszczowi
Ks. Tadeuszowi Budaczowi
za inicjatywę, chęć do działa
nia i zaangażowanie w realiza
cję zamierzonych celów.
Monika Sienkiewicz

Po Zmartwychwstaniu

Jezus ukazuje się Uczniom
Zdążyli tuż przed zamknięciem bram wrócić do Je
rozolimy. Zapadł wieczór. Gdy znaleźli się w domu Bar
Nabuaha, lewity, gospodarz już u progu przywitał ich
radosną wiadomością: - Jeszua ben Josef żyje!
- Wiemy o tym! - zawołali i wpadli na dziedziniec.
Wbiegli na dach po wyszczerbionych schodach i za
pukali do drzwi. Weszli do izby oświetlonej dwiema
lampkami oliwnymi. Apostołowie siedzieli na ziemi:
- Widzieliśmy żywego Jeszuę ben Josef! - krzyk
nął Halfi.
- A myśmy z Nim razem szli! Mówili! Siedzieli
przy jednym stole! - krzyknął Baruch. - Widzieliśmy,
jak łamał chleb! - Halfi rozkrzyżował ręce. - Słuchaj
cie, bracia! Jeszua ben Josef jest Mesjaszem! Mesja
szem zapowiedzianym przez święte Zwoje! Ja także
widziałem żywego Rabbiego, a świadectwo moje zło
żyłem przed obliczem dziesięciu apostołów!
Powstało wielkie zamieszanie. Wszyscy naraz mó
wili, krzyczeli, pytali. Kefas opowiadał Halfiemu o swo
im spotkaniu z Rabbim na dziedzińcu. Baruch opowia
dał apostołom o spotkaniu z Rabbim na drodze
do Emaus i o świętej przygodzie w domu Halfiego,
a ponieważ apostołowie wyrażali swój zachwyt dla
dzieła Pańskiego za pomocą burzy okrzyków, zdawa
ło się, że Wieczernik lada chwila pęknie od nagroma
dzonych w nim ludzkich wzruszeń i gwałtowności. Mi
mo powszechnej radości, nie wszyscy byli jednego
zdania o charakterze objawień. Apostołowie twierdzi
li, że Jeszua ben Josef zmartwychwstał duchem. In
ni krzyczeli: Wierzymy, że to był żywy Rabbi, ale nie
wierzymy, że był w żywym ciele! Duch jest duchem,
a ciało jest ciałem! Rabbi zmartwychwstał, ciało za
brał Elohim, a duch się objawił! Wybuchł zażarty spór.
- Czyście dotknęli ciała Rabbiego? - spytał Theom Bliźniak
- Przecież słyszałeś Theomie - odpowiedział mu
Kefas - że nie pozwolił się dotknąć Mariamne z Magdali, więc jak miałem dotykać Jego ręki, Jego nóg, Je
go szat? Bałem się. Ale oddech Jego czułem na mo
ich policzkach.
- Nas nie obchodzi, czy się bałeś, czy się nie ba
łeś. Chcemy wiedzieć, czy stwierdziłeś i jak stwier
dziłeś Jego cielesną obecność. Powiedz nam,
na czym opierasz swoje twierdzenie?
Oni swoje, a Kefas swoje: - A ja wam mówię, że
nie był duchem, ale był w żywym ciele.
Po krótkiej rozwadze doszli do wniosku, że jednak
zmartwychwstanie ciałem i poza ciałem, nie jest jed
nym i tym samym. I nagle...
Ujrzeli Jezusa stojącego na środku izby.
- Pokój wam - rzekł i usiadł na ziemi, na rogoży.
Patrzyli na Niego szklanymi oczami. Bali się poru
szyć. Bali się krzyczeć. Bali się mówić, a nawet od

dychać. Bali się ruchem głowy lub ręki zwrócić na sie
bie Jego uwagę. Pierwszym odruchem była myśl
o ucieczce... Jezus widząc ich przerażenie, rzekł:
- Nie bójcie się. Dlaczego się lękacie? Dlaczego
wątpliwości powstają w waszych sercach? Oglądaj
cie Moje ręce i stopy. To Ja jestem.
Ich oczy spojrzały na przebite nadgarstki Jezusa,
na Jego oblicze, na codzienną tunikę - czy to ta sa
ma, którą miał na sobie w dniu ukrzyżowania? Na Je
go sandały o wytartych podeszwach - czy to te sa
me? Byli coraz bardziej przekonani o cielesnej praw
dzie tego, co widzą, ale nie na tyle, by mogli uwie
rzyć w nią bez zastrzeżeń, ufnie, w pełni. A może wi
dzą ducha Rabbiego, a nie Jego samego w Jego ży
wym ciele? Wtedy Jezus powiedział:
- Dotknijcie Mnie i przekonajcie się. Duch nie ma cia
ła i kości, a Moje ciało, jak widzicie, jest z żywego ciała,
a Moje kości są z żywych kości. I wyciągnął do nich rę
ce. Widząc jednak ich trwogę i niedowierzanie, spytał:
- Czy macie coś do jedzenia?
Położyli przed Nim pieczoną rybę i plaster miodu,
a On podniósł rybę, przełamał ją i jadł, zapraszając
także ich dojedzenia. Wreszcie przemogli lęk i zaczę
li powolutku jeść. Aż wreszcie oczyszczeni z wszelkich
wątpliwości zaśpiewali pieśń cherubów, pełniących
straż na Arce Przymierza: Święty, Święty, Święty, Jah
we Zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały!
Jezus usłyszawszy tę pieśń, wyciągnął przed sie
bie ręce i rzekł mocnym głosem:
- Pokój wam. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam. Tym, którym odpuścicie grzechy, będą od
puszczone, a tym, którym zatrzymacie, sązatrzymane. Weźmijcie Ducha Świętego.
Poczuli na sobie gwałtowny podmuch wiatru, jakby
tysiąc skrzydlatych żywiołów poderwało się do lotu.
Rabbi podniósł się i wyszedł przez zamknięte drzwi.
Fragment książki Romana Brandstaettera: Jezus z Nazarethu,
IW PAX, Warszawa 1979, s. 474 - 477
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„Wielka Trójka” światowego renesansu

Refael Santi i jego piękne Madonny
Rafael Santi - wspaniały malarz
i architekt włoski, najmłodszy
z „wielkiej Trójki” (Michał Anioł Buonarroti, Leonardo da Vinci, Rafael
Santi) dojrzałego światowego re
nesansu, urodził się 6 kwietnia
1483 r. w Urbino, a zmarł (na atak
febry) 6 kwietnia 1520 r. w Rzymie,
w wieku 37 lat. Daty jego urodzin
i śmierci były szczególne, bowiem
obie wypadły w Wielki Piątek, co
poniekąd przyczyniło się do uzna
nia go za boskiego artystę. Pocho
wany został zgodnie z życzeniem
w rzymskim Panteonie. Epitafium
wyryte na grobowcu brzmi: Tu spo
czywa Rafael. Bałem się tego, co
niezgłębione, pokonałem zwy
czajne, wielkim równy, tylko śmier
telne zmarło ze mną. Figurę Ma
donny nad grobem Rafaela wy
rzeźbił Lorenzo Lotti (Lorenzetto),
1490-1541.
Panteon to majestatyczna świą
tynia, jeden z najlepiej zachowa
nych zabytków starożytności w Eu
ropie, który wziął nazwę od grec
kich słów pan - wszystko i theol bogowie, wzniesiony na polecenie
cesarza Hadriana (118 - 125 r.
po Chrystusie), ku czci rzymskich
bóstw i zaadaptowany na począt
ku VII wieku na kościół chrześci
jański pw. Santa Maria ad Martyres
- Najświętszej Maryi od Męczenni

ków. Znajdują się tu gro
bowce królów włoskich
oraz znanych mistrzów
sztuki, architektury i nauki.
Dodajmy, że tu znajduje
się też grobowiec Marii
Skłodowskiej-Curie.
Do najbardziej znanych
i najcenniejszych dzieł
malarskich
Rafaela
w dziejach sztuki europej
skiej - należy niewątpliwie
Madonna Sykstyńska.
Obraz został namalowany
w latach 1513 - 1514.
Znane są również takie je
go obrazy, jak: Zaślubiny
Maryi i Józefa. Madon
na ze szczygłem, Madon
na della Rosa i wiele in
nych przedstawień Naj
świętszej Maryi Panny
oraz osób świeckich.
Madonna
Madonna Sykstyńska
- dzieło Rafaela o wymiarach 265
x 196 cm, datowane na lata 1513
- 1514, powstało jako obraz ołta
rzowy. Zamówienie na ten obraz
w 1512 r. otrzymał Rafael od pa
pieża Juliusza II. Miał on zawisnąć
w benedyktyńskim klasztorze San
Sisto w Piacenzy jako część na
stawy ołtarzowej. Po śmierci pa
pieża Juliusza II, który zm arł
w 1513 r., najprawdopodobniej ob

Sykstyńska - obraz Rafaela

raz ten miał być umieszczony ko
ło tumby papieża Juliusza II, na co
może wskazywać treść i forma ob
razu. Św. Sykstus był bowiem pa
tronem rodziny Della Rovere,
z której pochodził papież Ju-

Grób Rafaela w Panteonie
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Leonardo da Vinci
W 500. lecie śmierci
Cały świat obchodzi Rok Le
onardo da Vinci w 500-lecie
śmierci geniusza (ur. 15 kwiet
nia 1452 r., zm. 2 maja 1519 r.).
Był on prawdziwym człowie
kiem renesansu. Poza m alar
stwem zajmował się architektu
rą, filozofią, muzyką, pisaniem,
matematyką, anatomią, rzeź
biarstwem. Uchodził za genial
nego wynalazcę. Wiele z wymy
ślonych przez niego urządzeń
do tej pory zachwyca inżynie
rów.
Początek obchodom dała Flo
rencja. W Galerii Uffizi w styczniu
można było oglądać „Codex Leicester” - studium Leonarda o ru
chu wody, blasku księżyca i plane
cie Ziemi, zilustrowanej licznymi

szkicami. W łaścicielem kolekcji
jest Bill Gates (kupił go w 1994 r.
za 30,8 min doi.). Podróżujący tro
pem Leonarda da Vinci nie pomi
ną Mediolanu, słynącego z „Ostat-

niej wieczerzy” w refektarzu
przy bazylice Santa Maria delle
Grazie i „Portretu muzyka” w Pinacoteca Ambrosiana. 2 maja, do
kładnie w rocznicę śmierci artysty,
ponownie otwarta zostanie Sala
delle Asse na Zamku Sforzów
z odrestaurowaną imponującą de-

cd. na str. 10

„Ostatnia wieczerza”, Leonardo da Vinci, Mediolan

Michał Anioł artysta wszechstronny
Michelangelo Buonarroti uzna
wany jest za jednego z najwybit
niejszych artystów wszechczasów.
„Nie przekroczywszy dwudziestu
lat dokładnie wiedział, co jest jego
powołaniem” - napisał jeden z bio
grafów mistrza renesansu.
Żył 89 lat w epoce, w której każ
dy rok należałoby liczyć podwójnie.
Urodził się 6 marca 1475 r. w po
bliżu Florencji, w Caprese. Od naj
wcześniejszych lat zdradzał niepo
spolity talent do rysunku, co w ów
czesnych czasach nie należało
do rzadkości. Rafael, Leonardo da
Vinci, Donatello, Brunelleschi, Verrocchio, Botticelli - trudno byłoby
przedstawić wszystkich mistrzów
włoskiego Odrodzenia.
Rzeźbiarz, malarz, architekt, po
eta. Kiedy miał 12 lat, związał się
z pracownią artystyczną we Flo
rencji. Bardzo szybko zyskał sobie
uznanie i to tak duże, że zamiesz
kał w pałacu wpływowego rodu
Medyceuszów. Miał tam swój wła
sny pokój, dostawał też pensję 5 dukatów dziennie.

Największe dzieła
Michał Anioł opuścił Florencję
w 1496 r., udał się do Rzymu, czte
ry lata później ukazało się jego
mistrzowskie arcydzieło, „Pieta” .
- Ktokolwiek był w Bazylice św.
Piotra w Rzymie, świątyni nieroz

łącznie związanej z jego imieniem,
komukolwiek dane było oglądanie
tej rzeźby w oryginale, wie, że ode
rwać się od niej nie sposób, że
więzi ona na długo myśl, wzrok
i uczucia, a wspomnienie jej prze-

cd. na str. 10

Freski Michafa Anioła na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej, Watykan
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cd. ze str. 8 - 9

Rafael
liusz II. I rzeczywiście obraz tam
przebywał przez 250 lat. Zakupił
go w latach 50. XVIII w. elektor
saski i król Polski August II Moc
ny i przywiózł do Drezna. Ekspo
nowany jest w Galerii Starych
Mistrzów w Dreźnie. Jako cieką-

Leonardo
koracją Leonarda o motywach
roślinnych.
Jednym z najbardziej oczeki
wanych wydarzeń poświęconych
tej rocznicy była wystawa w pary
skim Luwrze (24.01 -2 4 .0 2 . br.),
który szczyci się aż pięcioma
płótnami mistrza renesansu z 15
zachowanych. Przede wszystkim
tajemniczą „Mona Lizą”, ale tak
że „Madonną wśród skał”, „Świę
tą Anną Samotrzecią”, „Św. Ja
nem” oraz kobiecym portretem
„La belle ferroniere” . Znalazł się
na niej także wizerunek Chrystu
sa Zbawiciela świata „Salvator
Mundi”, aukcyjna sensacja 2017
r., gdy został zakupiony w nowo
jorskim Christie’s za 450 min doi.
i trafił do Luwru w Abu Zabi, sto
licy Zjednoczonych Emiratów
Arabskich.

Michał Anioł
chowuje się przez całe życie czytamy w biografii.
Wiosną 1501 r. artysta powró
cił do Florencji. Przystąpił wów
czas do pracy nad kolejną słynną
rzeźbą - posągiem Dawida. Ta
cudowna rzeźba, pełna siły i na
pięcia stanęła po długich sporach
na Piazza dei Signori, przed pa
łacem Vecchio. Zdaniem niektó
rych rzeźbić nie jest trudno, wy
starczy tylko z bryły marmuru od
rzucać to, co niepotrzebne. Mi
chał Anioł był arcymistrzem od
rzucania tego, co niepotrzebne
w swoich pracach rzeźbiarskich,
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wostkę można tu dodać, że twa
rzy Najświętszej Maryi Panny
namalowanej przez artystę „uży
czyła” bliska sercu Rafaela mo
delka, Margeritte.
Na przestrzeni nieba widzimy
na obrazie Najświętszą Maryję
Pannę z Dzieciątkiem Jezus.
Adorują Maryi i Jezusowi papież
Juliusz II pod postacią św. Syk
stusa oraz św. Barbara - patron
ka umierających. Całość została

obramowana upiętymi z boków
obrazu zasłonami, co sprawia
wrażenie teatralności, bowiem
Madonna ukazująca światu Swe
go Syna wyłania się zza kurtyny.
U dołu płótna Rafael namalował
dwóch anielskich widzów tego
niezwykłego wydarzenia, jakie
rozgrywa się na obrazie: dwa
anioły, o dziecięcych buziach,
jakby opierające się o ramę ob
razu.

W Londynie Queen’s Gallery
w pałacu Buckingham, chlubiąca
się największą kolekcją rysunków
Leonarda, uczci rocznicę wysta
wą ponad dwustu z nich (24.0513.09). Ujawniają one różnorod
ność zainteresowań artysty: ma
larstwem, rzeźbą, architekturą,
anatomią, inżynierią, kartografią,
geologią, botaniką.
„Ostatnia wieczerza” zostanie
odrestaurowana, dzięki czemu
dzieło to zachowa się przez dal
szych 500 lat - zapowiedziano
w Mediolanie w kwietniu 2017 r.
Projektowi gruntownej konserwa
cji nadano hasło: „Wieczerza, któ
rej nie można stracić”. To delikat
ne dzieło w ciągu minionych pięciu
wieków przeszło wiele prac kon
serwatorskich, ostatnio takie wiel
kie prace zakończyły się w 1999 r.
Malowidło, ukończone w 1498 r.,
przetrwało alianckie bombardowa-

nia w czasie drugiej wojny świato
wej dzięki temu, że było zasłonię
te workami z piaskiem. Stan dzie
ła stale się pogarsza, na co wpływ
ma głównie drobny pył, zawieszo
ny w powietrzu. Nowe prace kon
serwatorskie nazwano „ekologicz
nymi”, gdyż dzięki nim będzie
można wpompować codziennie
do refektarza 10 tysięcy metrów
sześciennych czystego powietrza,
czyli trzy razy więcej niż obecnie.
Każdego dnia fresk ogląda oko
ło 1300 osób. Aby go zobaczyć,
trzeba zarezerwować miejsce,
często z dużym wyprzedzeniem.
Zakończenie konserwacji przewi
dziane jest na 2019 r.
W polskich zbiorach znajduje
się jeden z najpiękniejszych por
tretów na świecie „Dama z grono
stajem” Leonarda da Vinci. Jest
on własnością Muzeum Narodo
wego w Krakowie (od 29 grud
nia 2016 r.).

malarskich, architektonicznych,
poetyckich.
Wybitny artysta, ale niełatwy
w kontaktach z innymi ludźmi.
Kronikarze pisali, że Michał
Anioł nie miał daru zjednywania
sobie przyjaciół. - Brzydki, ze
złamanym w młodości nosem,
nikłej postury, chorowity, wybu
chowy, opętany wyłącznie swo
ją sztuką zrażał sobie wszyst
kich, także możnych m ecena
sów. Ale tworzył arcydzieła. Nie
doścignionym pozostaje plafon
w Kaplicy Sykstyńskiej. Jego
malowanie zajęło artyście czte
ry lata, ukończył je w 1512 r. Po
krył m alowidłam i powierzch
nię 500 m kw .,z tego większość,

leżąc na wysokich rusztowa
niach. „Kto nie widział Kaplicy
Sykstyńskiej, ten nie może mieć
pojęcia, do czego zdolny jest tyl
ko jeden człowiek, Michał Anioł”
- napisał niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe.
W roku 1520 artysta rozpoczął
pracę nad kolejnym wielkim dzie
łem swego życia - kaplicą Medyceuszów we florenckim kościele
San Lorenzo. Budował ją 14 lat.
Jego dzieło ukończył Giorgio Vasari w 1557 r.
Michał Anioł czuł wstręt do bła
hostek związanych ze świato
wym życiem, ale umiał kochać
i pięknie pisał o miłości. Zmarł
w Rzymie, 18 lutego 1564 r.

* * *

W 228. rocznicę
Był rok 1791. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja przy
jął przez aklamację Ustawę Rządową, która przeszła do historii ja
ko Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Euro
pie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa
i obowiązki obywateli.

Konstytucja 3 Maja
Ustawa Rządowa była ukoro
nowaniem panowania króla Sta
nisława Augusta Poniatowskiego.
Jej korzenie są jednak znacznie
głębsze. Już od początku XVIII w.,
na skutek całkowitego upadku
Rzeczypospolitej, w Polsce po
wstawały rozmaite idee głębokich
reform. Oświeceniowi pisarze po
lityczni, tacy jak Stanisław Dunin-Karwicki, Jan Stanisław Jabło
nowski, Stanisław Leszczyński
i Stanisław Konarski, krytykowali
w swoich dziełach ustrój oparty
na zasadzie liberum veto i słabo
ści władzy wykonawczej oraz pro
ponowali nowe sposoby sprawo
wania rządów w Rzeczypospoli
tej. „Naród polski w ostatnim sta
dium upadku” - tak pisał w 1763 r.
Monitor, jedno z najbardziej wpły
wowych czasopism politycznych
obozu reformatorskiego. Wpraw
dzie po siedemnastowiecznych
wojnach zapanował względny
spokój, nie traciliśmy terytorium,
wszystko jakoś funkcjonowało,
ale w praktyce uzależniliśmy się

od Rosji, która stała się naszym
możnym protektorem.
Autorami Konstytucji byli król
Stanisław August Poniatowski,
Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.
Podczas obrad nie obeszło się
bez przeszkód. Wielu posłów,
pracujących na zlecenie państw
ościennych (Rosji, Prus czy Au
strii), sprzeciwiało się powoła
niu ustawy zasadniczej. Okazja
nadarzyła się 3 maja 1791 r., kie
dy to wielu przeciwników Konsty
tucji nie powróciło jeszcze z wiel
kanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwier
dził Konstytucję, a król Stanisław
August Poniatowski ją podpisał.
Twórcy Konstytucji określili ją ja
ko ostatnią wolę i testament ga
snącej Ojczyzny.
Konstytucja zmieniła ustrój
państwa na monarchię dziedzicz
ną, ograniczyła znacząco demo
krację szlachecką, odbierając
prawo głosu i decyzji w sprawach
państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła

polityczne zrównanie mieszczan
i szlachty oraz stawiała chłopów
pod ochroną państwa, w ten spo
sób łagodząc nadużycia pańsz
czyzny. Konstytucja formalnie
zniosła liberum veto. W tym sa
mym czasie przetłumaczono
Konstytucję na język litewski.
Konstytucja 3 maja przetrwała
zaledwie czternaście miesięcy.
Prawa, które wprowadzała do zde
moralizowanej przez przywileje
Rzeczypospolitej, były nie do zaak
ceptowania przez warstwę ma
gnacką. To oni obok szlachty zagro
dowej stracili najwięcej. Z dniem,
kiedy tzw. gołota została odsunię
ta od władzy państwowej, magnateria, często na zlecenie agentów
pruskich czy rosyjskich, nie mogła
kupczyć ustawami, czy zgłaszać
liberum veto ustami przekupio
nych posłów. W dniu 27 kwietnia
1792 r. w Petersburgu zawiązała
się konfederacja, nazwana póź
niej targowicką. Należeli do niej
Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Na ich
„prośbę” połączone siły targowiczan 20 tysięcy i armii rosyjskiej
w liczbie 97 tysięcy wkroczyły
do Polski. Król zdołał wystawić tyl
ko 37- tysięczną armię składającą
się z rekrutów. Mimo kilku wygra
nych bitew, kiedy wojska rosyjskie
dotarły pod Warszawę, król zdecy
dował się na kapitulację i przyłą
czenie do targowiczan. Armia pol
ska poszła w rozsypkę, a sen
o wolności umarł na kolejny wiek.

„Konstytucja 3 Maja 1791 roku”, mai. Jan Matejko, 1891 r., Zamek Królewski w Warszawie

Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki

Twórca polskiej opery narodowej
W maju 2019 r. mija 200. rocznica urodzin Stanisława Moniusz
ki, jednego z najbardziej polskich kompozytorów. Przyznają się
do niego również Białorusini, a na upartego mogliby też Węgrzy
i Ormianie, bo właśnie z węgiersko-ormiańskiej rodziny wywo
dziła się jego matka. Bez wątpienia jednak Moniuszkowie czuli
się Polakami. Ojciec kompozytora, Czesław, pochodzący z ro
dziny szlacheckiej o patriotycznych tradycjach, uczestniczył
w kampanii napoleońskiej.
Dworek w Ubielu koło Mińska,
gdzie urodził się Stanisław Mo
niuszko (05.05.2019), od dawna
nie istnieje. Są za to ruiny pobli
skiego pałacu w Śmiłowiczach,
który przez pewien czas należał
do rodziny Moniuszków i stał się
ponoć inspiracją do „Strasznego
dworu” - tam właśnie na wieży
był kurant, który trafił z czasem
do słynnej opery.
Do historii Stanisław M o
niuszko przeszedł jako ojciec
polskiej opery narodowej, obok
W ojciecha Bogusławskiego ojca sceny narodowej. Tworzył
ku pokrzepieniu serc Polaków
zniewolonych przez zaborców.
W latach poprzedzających wy
buch powstania styczniowego
i bezpośrednio po nim, wbrew
trudnym warunkom społecznym
i politycznym, powstały jego naj
słynniejsze dzieła - opery „Hal
ka” i „Straszny dwór”.
Inspirację dla m uzyki M o
niuszki stanowiła kultura ludo
wa. Geniusz kompozytora po
legał na umiejętności połącze
nia polskiego folkloru z elemen
tam i opery europejskiej (w ło
skiej, francuskiej i niemieckiej).
Istotną rolę w operach M o
niuszki odg ryw a ją chóry, np.
górali, oraz elementy polskich
tańców narodowych. W prowa
dzenie libretta w języku polskim
i rodzimej tem atyki pozwalało
przybliżyć i lepiej zrozum ieć
sztukę operową.
Jednym z najlepiej znanych
zbiorów jego drobnych utworów

12 rodzina

maczeniu polskim) oraz do słów
twórców ludowych. Dzięki nie
mu polskie pieśni pisane na róż
ne okazje zaczęły rozbrzm ie
wać w polskich salonach, a na
stępnie trafiły pod strzechy.
Utwory wpisywały się w kanon
XIX-wiecznego wychowania pa
triotycznego.
Moniuszko pisał też muzykę
religijną, pieśni i opracowania
pieśni na organy, chcąc by „mu
zyka i śpiew wykonywane w ko
ściołach miały wyższy poziom,
pogłębiając tym samym ducho
we przeżycia wiernych”.

Stanisław Moniuszko

jest cykl dwunastu „Śpiewników
domowych” zawierających pie
śni do słów poetów polskich
(m.in. Teofila Lenartowicza,
Adama Mickiewicza, W incente
go Pola, Stefana W itwickiego
i innych), a także obcych (w tłu

Stanisław Moniuszko to wiel
ki kompozytor, bez Jego geniu
szu nie byłoby polskiej opery
narodowej. Stawiamy go na pie
destale pośród innych polskich
kompozytorów, takich jak Fry
deryk Chopin, Henryk W ieniaw
ski, Ignacy Jan Paderewski oraz
Karol Szymanowski.
Stanisław M oniuszko zm arł
w Warszawie 4 czerwca 1872 r.
na atak serca. Pochowany zo
stał na Cmentarzu Powązkow
skim. Jego pogrzeb stał się ma
nifestacją narodową.

Ubiel - miejsce urodzenia Stanisława Moniuszki

26 maja - Dzień Matki
Mateńki nasze, drogie kochane, tak licznie tu przybyłyście, i wasze
twarze często stroskane słodkim uśmiechem rozjaśniałyście. Dziś
słonko jasno wam świeci, zieleń piękniejsza, wonniejsze kwiatki. Dziś
mocniej biją serduszka dzieci, bo dziś je st najmilszy —„Dzień Matki".
Dzień Matki to święto, które
przywędrowało do Europy ze Sta
nów Zjednoczonych. Obchody za
początkowała Annie Marie Jarvis
w 1908 r., która zorganizowała
wtedy po raz pierwszy nabożeń
stwo na cześć swojej zmarłej ma
my. Namawiała, by jak największa
liczba osób w ten dzień również
uczciła swoje żyjące i zmarłe ma
my. W ciągu kilku kolejnych lat
zwyczaj obchodzenia tego dnia
przyjęło całe jej rodzinne miasto Filadelfia, a wkrótce cały stan.
W 1914 r. Dzień Matki oficjalnie
zapisał się w kalendarzu dorocz
nych uroczystości Stanów Zjed
noczonych, gdy Kongres ustano
wił go jako święto państwowe.
Mothering Sunday. Tradycji
obchodzenia Dnia Matki dopatry
wać się można również w starym
angielskim zwyczaju uroczyste
go obchodzenia niedziel, które

spędzano w domach matek. Za
początkowana już w XVI w. trady
cja przetrwała przez niemal 400
lat pod nazwą „Mothering Sun
day”. W XVIII w. ustaliła się jed
na data, na którą przypadała ta
uroczystość, a była nią czwarta
niedziela Wielkiego Postu.
Do Polski obchody Dnia Mat
ki przywędrowały ze Stanów
Zjednoczonych. Po raz pierw
szy oficjalne świętowanie przypa
dło na 1923 r. W Krakowie zorga
nizowany został niewielki piknik
na cześć matek uczniów męskie
go gimnazjum. W kolejnych la
tach powtórzył go szereg szkół
w mieście, a wkrótce cała Polska
przyjęła zwyczaj obchodzenia te
go wyjątkowego dnia.
Z okazji Dnia Matki wiele przed
szkoli i szkół organizuje uroczyste
obchody. Akademie i przedsta
wienia przygotowywane przez

dzieci zostawiają w pamięci mam
niezapomniane wspomnienia.
Daję Ci Mamo bukiet kwiatów
Pełen chabrów i maków.
Daję Ci koszyk mojej miłości,
Daję Ci worek mojej wdzięczności.
W woreczku znajdziesz też szczęście
i zdrowie,
A najważniejsze na samym dole
A na samym dole jest moje serce
Które ozdobisz miłości wieńcem.
Kocham Cię Mamo najmocniej
na świecie,
I jestem Ci wdzięczna nad życie
Gdy jest mi smutno ocierasz mi łzy
Iprzepraszam, że czasem sprawiam
Ci kłopoty.
Składam Ci dziś życzenia:
Zdrowia, szczęścia, powodzenia.
(Aleksandra Kossakowska)

Kiedy byłam malusieńka,
Ty nosiłaś mnie na rękach.
Chociaż nocy nie przespałaś,
Przytulałaś, kołysałaś....
Ja ci dzisiaj w tej podzięce,
Bukiet kwiatów dam na ręce.
Jutro też Ci dam, tak samo.
Bo cię kocham Droga Mamo!
(Jolanta Wybieralska)
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Nasze zdrowie i my

Aktywność fizyczna seniorow
33 proc. seniorów ocenia swój stan zdrowia jako zły lub bardzo
zły i zmaga się średnio z trzema chorobami przewlekłymi. Co
czwarty senior walczy z otyłością. Samopoczucie i ogólną
sprawność u osób po sześćdziesiątce może poprawić większa
dawka codziennego ruchu. Tymczasem 60 proc. osób, które nie
ćwiczą, to seniorzy. Bezruch uznany został przez Światową Or
ganizację Zdrowia za czwartą przyczynę śmiertelności na świecie, czytamy w Rz. z 26.02.19.

centrację. Niski poziom ruchu
lub bezruch związany jest z wyż
szym ryzykiem wystąpienia
i trudniejszym przebiegiem cho
rób typowych dla wieku starsze
go, takich jak demencja czy Al
zheimer. Regularny wysiłek fi
zyczny zwiększa stężenie waż

Aż 38 proc. Polaków nie po
dejmuje żadnej aktywności fi
zycznej, nawet raz w miesiącu,
włączając w to spacery czy do
jazdy rowerem np. do pracy.
W grupie nieaktywnych Polaków
aż 59 proc. stanow ią emeryci
i renciści. Tymczasem siedzący
tryb życia ma niekorzystny
wpływ na większość układów
i funkcji organizmu, niezbędnych
do utrzymania niezależności
i samodzielności w wykonywa
niu codziennych czynności. Bez
ruch prowadzi do spadku wydol
ności fizycznej, upośledzając
pracę układu krążenia, układu
oddechowego czy układu ruchu.
Najczęstszą zew nętrzną przy
czyną zgonów wśród osób star
szych są upadki. Co drugi polski
senior przewraca się przynaj
mniej raz w roku. Co czwarty ta
ki upadek kończy się złamaniem.
Brak aktywności fizycznej jest
przyczyną 9 proc. przedwcze
snych zgonów na całym świecie.
Regularna aktywność fizycz
na poprawia koordynację rucho
wą, wzmacnia mięśnie, wspiera
prawidłową pracę zmysłu równo
wagi. Ruch ma także pozytywny
wpływ na prawidłową minerali
zację i wytrzymałość kości. Oso
by, które podejmowały regular
ną aktywność fizyczną od naj
młodszych lat, m ają większą
szansę na ograniczenie proce
su osteoporozy i ryzyka złamań
w późniejszym wieku.
Światowa Organizacja Zdrowia
zaleca seniorom podejmowanie
aktywności fizycznej składającej
się z trzech elementów: ćwiczeń

nych neuroprzekaźników, któ
rych wzrost poprawia pamięć,
koncentrację, zdolności przy
swajania nowych informacji i po
zytywnie wpływa na produk
cję i regenerację neuronów
w mózgu.
Aktywność fizyczna stanowi
istotny składnik zdrowia psy
chicznego. W jednym z badań
już po niecałych dwóch tygo
dniach regularnego, codzienne
go marszu uzyskano istotne
zmniejszenie objawów depresji
u osób chorych. Najlepsze wyni
ki przynosi wysiłek fizyczny aerobowy ok. 30 - 45 min. podej
mowany regularnie. Można za
cząć od spacerów, nordic walking, bieżni lub rowerów stacjo
narnych. Każdy rodzaj ruchu jest
bodźcem dla organizmu. Z ba
dań wynika, że ćwiczenia fizycz
ne oddziałują na osoby z depre
sją równie skutecznie co terapia
lekowa.
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wytrzymałościowych (dwa, trzy
razy w tygodniu przez co naj
mniej 20 minut), ćwiczeń siło
wych (dwa razy w tygodniu po 20
minut) i codziennych ćwiczeń
rozciągających prze 10-15 minut.
W ynikają z tego wielorakie ko
rzyści. Przede wszystkim aktyw
ność fizyczna może spowalniać
procesy degeneracyjne w orga
nizmie w obrębie motoryczności. Hamuje zm niejszanie się
masy tkanki mięśniowej i tkanki
kostnej. Przeciwdziała spadko
wi wydolności tlenowej, powo
duje lepsze dotlenienie komó
rek poprzez poprawę ukrwienia,
lepsze zaopatrzenie w substan
cje odżywcze, a także wspoma
ga procesy oczyszczania orga
nizmu z toksyn i wspiera meta
bolizm.
Aktywność fizyczna ma także
pozytywny wpływ na procesy
myślowe, pamięć, zdolność
przetwarzania informacji i kon

Na tej stronie jeszcze zimowe świąteczne wspomnienia.

Orszak Trzech Króli w Parafii Polskokatolickiej
Dzień O bjaw ienia P ańskie
go, zwany Świętem Trzech Kró
li jest istotnym punktem w ka
lendarzu liturgicznym, gdyż na
leży do jednych z pierwszych
świąt, które ustanowił Kościół.
W ten dzień wspom inam y Mę
drców ze W schodu: Kacpra,
M elchiora i Baltazara, którzy
wyruszyli do Betlejem, by po
kłonić się Nowo Narodzonemu
Jezusowi.
O rszak Trzech Króli to naj
w iększe uliczne jasełka na
świecie, naw iązujące tak do
chrześcijańskiej tradycji, jak
i polskiej obrzędowości. Dlate
go Parafia Polskokatolicka
przy w spółpracy z Fundacją
O rszaku Trzech Króli z W ar
szawy, z Harcerzami 1 Szcze
pu ZHP Ziemi Mikstackiej im.
Pow stańców W ielkopolskich
oraz parafianam i zorganizo
wała w naszej okolicy Trzeci
Orszak Trzech Króli.
P om ysłodaw cą był pro
boszcz parafii ksiądz inf. Julian
Kopiński. Hasło przewodnie
tegorocznego orszaku brzmia
ło: O d n o w i O b lic z e Z ie m i.
Po Mszy św. w strzyżew skiej
świątyni w yruszyliśm y do Ko
tłowa w barwnym orszaku za
G wiazdą Betlejem ską i Trzema
Królami na koniach, harcerzami
z pochodniami, prowadzonym
przez Straż Pożarną ze Strzy
żewa. Każdy uczestnik orsza
ku otrzym ał koronę i śpiewnik.
Wierni nieśli również kolorowe
sztandary, które otrzym aliśm y
z fundacji.
G łównymi postaciam i w po
chodzie byli w łaśnie Kacper,
M elchior i Baltazar, którym to
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w arzyszyły przebrane w pięk
ne stroje dzieci. Na całej trasie
orszaku rozbrzm iewały kolędy
w wykonaniu uczestników. Po
goda była zim owa, ale to w ła
śnie taka sceneria podkreślała
wyjątkowy nastrój.
W orszaku w zięli udział
m ieszkańcy okolicznych m iej
scow ości w różnym wieku, ale
głównie rodziny z dziećm i i za
proszeni g o ście m .in. W ójt
G m iny S ieroszew ice p. A n a
tol P iasko w ski, P rze w o d n i
czący Rady M iasta i G m iny
M ikstat p. Łukasz Dybul, Dy
re kto r S zko ły P odstaw ow ej
w Biskupicach Zabarycznych

p. M aciej K am iński, S ołtys
wsi B iskupice Z a b a ryczn e
p. Tom asz S ko czylas oraz
Sołtys wsi Strzyżew p. Berna
deta Biała.
Po dotarciu orszaku na plac
p rzykoście lny
w
K otłow ie
uczestnicy m ogli pod ziw iać
jasełka w wykonaniu dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Bisku
picach Zabarycznych przygo
towane przez p. Jolantę Grze
siak. Następnie wszyscy w zię
li udział we wspólnym biesia
dowaniu przy ognisku i śpie
waniu kolęd.
Dla wszystkich dzieci przygo
towano słodkie upominki.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział, za pomoc
w przygotowaniach do Orszaku. Dziękujemy serdecznie dzie
ciom, rodzicom, każdemu, który z uśmiechem na twarzy kro
czył, hy oddać pokłon Świętej Rodzinie - Jezusowi, Maryi
i Józefowi. Zapraszamy za rok do barwnej inscenizacji przeżyć
Święta Trzech Króli.
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Z życia naszych parafii
Maj wziął już w posiadanie świat wokół nas - wszędzie zielono, drzewa i kwia
ty kwitną. Cieszymy się słońcem i ciepłem. Atu niespodzianka! Wracamy my
ślą do grudniowych dni, zimnych, ale jakże ciepłych w naszych sercach.
Przeczytajmy:

Koncert Kolęd i Pastorałek
w Strzyżewskiej Świątyni

Nasi mali Artyści wraz ze swoim Duszpasterzem i Opiekunami

Czas wokół Świąt Bożego Na
rodzenia sprzyja podniosłemu
nastrojowi. Jest to okres, kiedy
w wielu polskich domach, ale tak
że w wielu miejscach całego
świata, grane są i śpiewane kolę
dy. W ten nastrój doskonale wpi
suje się koncert „Kolęd i Pastora
łek”, który odbył się 28 grudnia
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w kościele filialnym Parafii Polskokatolickiej w Strzyżewie.
Kościół rozbrzmiewał najpięk
niejszymi polskimi kolędami i pa
storałkami w wykonaniu dzieci
z naszej parafii. Oprócz śpiewu
dzieci zaprezentowały również
wersje instrumentalne kolęd
na skrzypcach i pianinie.

Koncert dostarczył nam nie
zwykłych przeżyć oraz wielu
emocji i wzruszeń. Artyści zos
tali nagrodzeni gromkimi brawa
mi. Na zakończenie proboszcz
parafii ksiądz infułat Julian Ko
piński serdecznie podziękował
artystom i publiczności za przy
bycie.

