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Drodzy Czytelnicy!
Z radością przedstawiamy Wam drugi numer naszego internetowego miesięcznika
Paradiso! Niezmiernie cieszy fakt,
że pierwszy numer spotkał się z tak dużym
zainteresowaniem. To dla nas dowód, iż takie czasopismo jest potrzebne. Dziękujemy
za wszystkie Wasze listy! Mamy nadzieję,
iż stale będziecie nas wspierać swymi uwagami, propozycjami oraz modlitwą.
Adwentowy czas budzi
w nas różne tęsknoty. Po listopadowym zamyśleniu
nad ostatecznym celem
człowieka przechodzimy
do refleksji o radości życia. Smutek i przygnębienie
oraz upadek godności człowieka, który zarysowują
prorocy Starego Testamentu przynosi nam ratunek od Boga Ojca,
który lituje się nad nami i posyła swojego Syna. Tajemnica Wcielenia i pokorny
sposób przyjścia na ziemię Odkupiciela
zdumiewają nas. Liturgiczne oczekiwanie
i rzeczywiste wejście w tę Tajemnicę daje
radość i nadzieję.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
od całej Redakcji naszym Drogim Czytelnikom składamy najlepsze życzenia.
Przyjmijmy z wiarą Jezusa w naszym
życiu, w naszych rodzinach i w naszych
środowiskach. Pozwólmy, aby Jezus,
przychodząc do naszych serc, wypełnił
tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre
i piękne. Pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia!
Ks. Mirosław Prasek COr
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O Kościele, posłannictwie i Bożym Narodzeniu

K

z księdzem arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim Wacławem Depo
rozmawia ksiądz Mirosław Prasek COr

sięże arcybiskupie, wraz z końcem listopada pojawiają się wszędzie świąteczne
dekoracje, choinki, bombki, które kojarzymy ze świętami. Gdy jednak popatrzymy, to widzimy w tym tylko blichtr. Składamy sobie
życzenia z okazji świąt, a brakuje nam prawdziwych
narodzin Jezusa! Jego przyjście to jest przecież wydarzenie zmieniające świat, choć teraz coraz rzadziej
mówimy: „przed narodzeniem Chrystusa” i „po narodzeniu Chrystusa”. Ono naprawdę zmienia głęboko rzeczywistość. Czy w naszej pustce zewnętrznych
dekoracji jest miejsce dla Boga?

Przede wszystkim musimy uwzględnić to, że jesteśmy istotami, które potrzebują obrazów, uzewnętrznienia przeżyć. To trzeba zawsze brać pod uwagę.
Taki jest człowiek, od tego nie uciekniemy. Teraz
tylko zależy, kto reżyseruje, konstruuje nasz świat.
Niektórzy pokazują nam powaby, przyjemności życia, rozrywkę, ale nie potrafią wskazać wewnętrznego
sensu świętowania. Naszym zadaniem jest zastanowienie się, jak mamy świętować tajemnicę pojawienia
się Jezusa w naszym świecie i przemiany tego świata
przez Niego. I tutaj wskazałbym na tajemnicę Maryi,
która jest pierwszym świadkiem objawionej miłości
Boga. Przez Nią dokonała się tajemnica wcielenia.
Ona, nie rozumiejąc wszystkiego do końca, wyraża
zgodę, jest posłuszna Bogu i wtedy dopiero pod Jej
sercem poczyna się, a potem rodzi, Syn Boży. Ona pokazuje nam właściwy sposób świętowania. Najpierw
trzeba się umieć pochylić nad tą tajemnicą, z wiarą,
z modlitwą, na klęczkach i dostrzec jej głębię. Każde Boże Narodzenie musi być przeżywane głębiej niż
poprzednie. Żebyśmy nie skupiali się tylko na drzewku, na prezentach, nawet na pięknym symbolu opłatka, ale pytali się, gdzie można dotknąć rzeczywistego
Chrystusa. No gdzie, jak nie w Kościele, w sakramentach świętych!
Przytoczę słowa księdza arcybiskupa: „Kościół
jest zawsze stróżem prawdy objawionej, którą nam
przekazuje w sposób zobowiązujący”.

stać się również tylko
miłą atmosferą, jeśli zabraknie w nich odniesienia do osoby Jezusa
Chrystusa w Kościele.
Przy okazji świąt Bożego Narodzenia ksiądz
arcybiskup pokazuje
też, że Syn Boży stał
się człowiekiem dla naszego zbawienia. Święta Bożego Narodzenia
muszą nam uświadamiać, że nie możemy się koncentrować tylko na historii Bożego dzieciństwa, ale na
celu, w jakim Jezus przyszedł. Nawet w jednej z kolęd
śpiewamy: „a proroctwo Jego zgonu już się w świecie
szerzy”.
Wiemy, że samo imię Jezus jest wskazaniem na cel.
Bóg zbawia. Natomiast Chrystus to namaszczony przez
Boga, posłany przez Boga dla naszego zbawienia. Czyli te dwa imiona pokazują, używając języka teologicznego, osobę i jej dzieło. Dlaczego Bóg najpierw staje
się człowiekiem? Na to pytanie jesteśmy dzisiaj w stanie jedynie odpowiedzieć: dlatego, żeby nas zbawić.
Dlaczego Bóg wybiera taki sposób, jeden z najokrutniejszych, że Jego Syn umiera na krzyżu, odrzucony,
wzgardzony, wyśmiany, ale ostatecznie zwycięski? Ciągle to odkrywamy i w tajemnicy narodzin Syna Bożego,
i w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. Z woli
Boga nie ma innego pośrednika w sprawach odnoszących się do ludzi i do Boga poza Jedynym Synem, czyli
Jezusem Chrystusem.
Jasna Góra nazwana jest przez błogosławionego
Jana Pawła II Polską Kaną. Czy ksiądz arcybiskup
nazwałby również Jasną Górę – Polskim Betlejem?

Rzeczywiście, tu przychodzimy do Matki. Przyzwyczaili się Polacy, mówi papież, przychodzić tutaj z całym swoim bogactwem, ale również ze swoimi brakami,
nędzą i Maryja zawsze ma dla nas ten sam testament.
Tak, trzeba umieć przyjąć konsekwencje tej praw- To są ostatnie Jej słowa, które zostały zapisane na kardy, którą się wyznaje. Nie wolno mi – wierząc w tę tach Ewangelii, właśnie podczas wesela w Kanie: Zróbprawdę – żyć jak mi się podoba. Tutaj dochodzimy cie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. I teraz
do takiej schiozofrenii religijnej: wierzę w Boga, wie- zauważmy, czy ta scena może być porównana do sceny
rzę w Chrystusa, ale nie wierzę w Kościół. A nie ma Bożego Narodzenia? Tak. Dlaczego? Bo to Maryja zaKościoła bez Chrystusa, czy Chrystusa bez Kościo- wsze daje Syna i podprowadza do Syna. Tak jak w Beła. Należy odrzucić wszelkie próby skomponowania tlejem, kiedy trzymając Go na kolanach, przyciska do
przez współczesnego człowieka własnej religii, jakiejś siebie i jednocześnie ukazuje pasterzom i światu Zbaduchowej przygody. Święta Bożego Narodzenia mogą wiciela. Nie zasłania sobą, nie zatrzymuje Go dla sie-
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bie. Pokazuje, że On się rodzi przez Nią, właśnie po
to, żeby się spełniło proroctwo Symeona: „Twoją duszę
przeniknie miecz boleści, aby na jaw wyszły zamysły
serc wielu, bo to będzie znak sprzeciwu”. Z jednej strony jest więc radość, ale z drugiej świadomość posłannictwa Syna Bożego. Dlatego Boże Narodzenie zawsze
musi być bardzo blisko Kany przez obecność Matki
i Jej pośrednictwo.
W Uroczystość Zwiastowania w mszale, w kolekcie – modlitwie wprowadzającej w Mszę świętą –
czytamy, że zwiastowanie jest początkiem Kościoła.
Moglibyśmy więc powiedzieć, że Chrystus rodzi się
już w Kościele. Przekładając to na współczesność, jeżeli my nie będziemy strzec Kościoła świętego, może
zabraknąć miejsca, w którym urodzi się Chrystus.
Wierzę, że nie dopuści Bóg do tego. Ale jest to niebezpieczeństwo. Tu wracamy do religii jako prywatnej,
osobistej sprawy. Tak nas dzisiaj próbuje przekonać
świat: religia to jest sprawa prywatna. Nie! Religia to
relacja osobowa między człowiekiem a Bogiem, taka
jak między matką a dzieckiem, ojcem a dzieckiem.
To jest mój osobisty wybór i potwierdzenie go, które
dokonuje się we wspólnocie Kościoła i przez Kościół.
I dlatego Kościół jest zwalczany jako środowisko życia.
Bo my otrzymujemy prawdę, uznajemy ją, nią żyjemy,
ze wszystkimi jej konsekwencjami, to jest być albo nie
być. Wrogowie Kościoła zdają sobie sprawę, że niszcząc Kościół, nie tylko w strukturach, ale właśnie w tej
jego sile wewnętrznej, staną się panami świata. I wła-
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śnie teraz wracam do pierwszego stwierdzenia. Bóg na
to nie pozwoli!
Czy zechciałby ksiądz arcybiskup powiedzieć do
nas kilka ciepłych słów życzeń w przededniu świętowania Bożego Narodzenia?
Powiem pewnym obrazem. Będąc jeszcze na KUL-u
na studiach doktoranckich, prowadziłem grupę studentów i studentek w ramach takich akademickich wypadów
do Zakopanego. Kiedy już skończyłem studia, dostałem
od nich życzenia bożonarodzeniowe. Dotyczyły obrazu,
na którym widać było olbrzymie, wyciągnięte ręce, niby
ręce Opatrzności Bożej, a pod nimi umieszczono postaci Maryi, Jezusa i Józefa. Życzenia tej grupy były takie,
aby Chrystus rodzący się dla nas był zawsze bezpieczny
w księdza, czyli moim sercu i rękach. Te słowa mi zawsze
zobowiązująco powracają. Poprzez moją dzisiejszą służbę, żeby Chrystus, który rodzi się na ołtarzach, w sakramencie wiary Kościoła, był zawsze bezpieczny w moim
sercu – ale dla innych, w moich rękach – dla innych,
bo On nie jest moją własnością, On jest naszym Panem
i Zbawicielem. I życzyłbym, aby każdy z Was doświadczył
tej prawdy, że jest miejscem narodzenia się Boga, a ta radość była pomnożona, bo trzeba ją razem z Chrystusem
przekazywać innym, najpierw zaczynając od własnego
domu, od własnej wspólnoty. Amen. Niech się tak stanie.
Bardzo dziękuję za życzenia i za rozmowę.
opracowała Magdalena Wojtkiewicz

Oczekiwanie na cud narodzin

M

s. Magdalena Zawadzka fmm

isterium narodzin i śmierci jak zmieniaMszę adwentową o wschodzie słońca tradyjące się pory roku, kalendarz przypomi- cyjnie rozpoczynała pieśń Niebiosa, rosę spuśćnający nam o upływie czasu. Człowiek, cie nam z góry stanowiąca przekład łacińskiej
który żyje w czasie, celebruje w nim te Rorate caeli, od której zresztą wzięła
momenty, które z jakiegoś powodu są dla niego ważne. nazwę – roraty.
Narodziny, rocznice, uroczystości rodzinne i liturgiczne,
Tekst tej pieśni ma biblijne kojubileusze i święta kalendarzowe. Te momenty święto- rzenie w Księdze Izajasza (por. Iz
wania zdają się czynić ze społeczności ludzkiej wspól- 45,8) i wyraża tęsknotę człowieka za
notę. Stajemy się dzięki nim bardziej otwarci, bardziej Mesjaszem, który ma nadejść i na
ludzcy, bardziej jedni dla drugich. Jednym słowem – którego czeka zmagając się ze swoją
uczymy się kochać.
grzeszną naturą.
Często świętowanie wiąże się z pieśnią, z patriotyczną nutą w listopadzie, ze wspólnie zaintonowaną kolędą
Niebiosa, rosę spuśćcie nam
w wieczór wigilijny, czy urodzinowym Sto lat.
z góry;
Jest również pieśń, która łączy i scala nasze głosy
Sprawiedliwego wylejcie chmury!
podczas liturgii kościelnych.
Pod koniec listopada przybiera ona ton czuwania,
Ten Sprawiedliwy, to oczywiście Zbawiciel, Emmapodejmuje refleksję nad oczekiwaniem na jeden z naj- nuel, Jezus Chrystus, który dla człowieka jest jak rosa
większych cudów... Wcielenie Boga.
dla spragnionej wody roślinności.
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W pierwszej zwrotce pieśni wyrażamy prośbę o litość
podczas sądu, który nadejdzie:
O wstrzymaj, wstrzymaj, Twoje zagniewanie,
I grzechów naszych zapomnij już, Panie.
Świadomość grzechu podmiotu lirycznego zdaje się
przyzywać Bożego miłosierdzia:
Grzech nas oszpecił i w nędznej postaci
Stoim przed Tobą jakby trędowaci.
To stanięcie w prawdzie, pokorne przyznanie się do
swojej nędzy otwiera grzesznika na łaskę nawrócenia,
na łaskę przemiany, ale też sprawia, że człowiek czeka
na Zbawcę. Ma świadomość, że Go potrzebuje, bo „bez
Niego nic nie możemy uczynić”.
O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany
I ześlij Tego, co ma być zesłany.
Człowiek, który nie rozpoznaje w sobie kondycji
grzesznika, nie potrzebuje Mesjasza, bo sam zapewnia
sobie zbawienie. Pokora uczy nas czekania, czuwania
i przygotowywania się na ostateczne spotkanie.

Pociesz się, ludu, pociesz w twej niedoli,
Już się przybliża kres twojej niewoli.
Bóg nie pozostawia wołającego bez odpowiedzi. Najwyższym aktem Jego miłosierdzia jest wcielenie Syna
Bożego.
Roztwórz się, ziemio i z łona twojego
Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego!
Zgodnie z historycznym sensem Księgi Izajasza
pieśń ta opowiada dzieje grzechu i nawrócenia narodu
wybranego, dramat odchodzenia i powracania do Boga,
mowi o tęsknocie za Wybawicielem i pocieszeniu, jakie
otrzymuje od Boga.
Ale czy nie jest tak również w naszym życiu?
Wierność i okres gorliwości przeplata się z momentami letniości i oschłości duchowej. Tak samo nie
radzimy sobie ze słabością i potrzebujemy wołać
o Zbawiciela. Właśnie dlatego potrzebny nam adwent. Czas refleksji, czuwania podczas Mszy porannej, rachunku sumienia i czas roratniej pieśni,
która przypomina nam o Mesjaszu i pomaga nam
na Niego czekać.

Bożonarodzeniowe pocztówki
z czterech kontynentów

P

Afryka – Kwiaty baobabu zamiast choinki
s. Ewa Bijoś fmm

ierwszy rok pobytu w Mauretanii (w kraju, w którym ludzie wprawdzie wiedzą o istnieniu Jezusa,
ale nie uznają w Nim Emmanuela, obiecanego
Mesjasza, a jedynie proroka), zapisał się w mej pamięci
na zawsze. W takim kraju nie ma nic z atmosfery Świąt
Bożego Narodzenia. Jest to dzień, w którym dzieci idą
do szkoły, rodzice do swoich codziennych zajęć. Dzień,
który niczym, ale to naprawdę niczym nie różni się od
innych dni. To tylko serca takich ludzi jak my, ludzi wie-

rzących w Syna Bożego Jednorodzonego, rzuconych
przez koleje życia daleko od środowisk chrześcijańskich,
ludzi na obczyźnie, ten dzień nabiera blasku. Jeśli już nie
zewnętrznie to przynajmniej wewnętrznie, przygotowujemy, przystrajamy, dekorujemy nasze serca, a także
na miarę naszych możliwości nasze domy, kaplice. Właśnie pragnienie przystrojenia żłóbka kwiatami baobabu
zamiast choinki kierowało nami, gdy wyruszyłyśmy samochodem, z jedną z sióstr, w poszukiwaniu kwiatów.
Sama radość, bo to Boże Narodzenie.
By zebrać kwiaty baobabu (po polsku róży pustyni),
trzeba przybliżyć się do tamtejszych skalistych górek,
bo baobab szakal lubi miejsca nieco odosobnione. Zbliżając się do jednej z takich górek nasz samochód wpadł
w rodzaj koleiny, wyżłobionej przez deszcz, a ukrytej
w wysokiej trawie. Był to ten okres, po porze deszczowej, gdzie brus pokryty jest trawami, ukrywającymi
liczne niespodzianki. Koleina była na tyle mała, że nic
się nam nie stało. Natomiast była na tyle głęboka, że nie
udało nam się z niej wydostać samochodu. Dochodziła
już godzina 17, a my byłyśmy ok. 11 km od domu, z dala
od miejsc zamieszkałych a za dwie godziny miał zapaść
zmrok. Atmosfera świąteczna wyłączyła w nas funkcję
ostrożności. Nie zabrałyśmy ze sobą, ani telefonu, ani
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lampki, ani nie poinformowałyśmy dokładnie, w którym
kierunku zamierzamy pojechać.
Za dwie godziny mieliśmy we wspólnocie naszego
Kościoła (3 siostry i kapłan) zacząć wieczór wigilijny,
brakował tylko kwiatków baobabu zamiast choinki.
Wszystkie plany musiały, w jednej chwili, ulec zmianie. Trzeba było pozostawić samochód i jak najszybciej przybliżyć się do miejsc, gdzie istnieje możliwość
spotkania jakiegoś człowieka lub samochodu. Zaczęłyśmy naszą pielgrzymkę. Noc zbliżała się bardzo szybko.
Siostra, która pozostała we wspólnocie, nauczona doświadczeniem, bardzo szybko zorientowała się, że coś
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się wydarzyło. Bardzo szybko zmobilizowała ekipę ludzi, którzy wyruszyli, aby nas szukać. Nie wdając się
w szczegóły naszej drogi i poszukiwań, po kilku godzinach udało nam się wrócić do siebie. Ale to nie wszystko, udało się nam, przy pomocy drugiego samochodu,
wyciągnąć z koleiny, nasz wehikuł i doprowadzić go do
domu.
Uzbierane uprzednio kwiaty baobabu przyozdobiły
naszą kaplicę i nasz żłóbek. Byłyśmy szczęśliwe, że odnalazłyśmy się przed Pasterką. Tą wyjątkową Pasterką,
jedyną rzeczą tego wieczoru, która odbyła się w przewidzianym czasie. Jezus narodził się nam prawie jak
w Betlejem, po trudzie wędrówki, szukania drogi, po
tylu emocjach.
Choć nasze Polskie Boże Narodzenie ma w sobie to „coś” jedynego, niepowtarzalnego, to jednak
właśnie te lata nieobecności pozwoliły mi poczuć,
że Boże Narodzenie to nie tylko choinka, kolęda,
opłatek, stajenka. Pozwoliły odkryć, że choć brakuje choinki, choć brakuje WIGILII, choć brakuje tego
tradycyjnego, jakże polskiego zwyczaju łamania się
białym opłatkiem, i choć nie słychać głosów śpiewających pełną duszą polskie kolędy, to jednak, nie brakuje ciepła ludzkich serc spieszących na pomoc, nie
brakuje siostrzanej serdeczności, a przede wszystkim
nie brakuje obecności Jezusa dającego pokój i poczucie bezpieczeństwa.

Ameryka Południowa – Boże Narodzenie w Argentynie
o. Andrzej Koselak CSsR

Niezapomniane polskie Boże Narodzenie... A potem toast z sąsiadami na ulicy. Tylko dzieci muszą trochę
w 1988 roku w Rzymie i od 1989 roku w Argentynie. czekać, bo Święty Mikołaj nie przychodzi w Argentynie
W pierwszych latach w Buenos Aires (La Plata), później 6 grudnia. Co prawda, czasem coś podrzuci na gwiazdw goracym Chaco na północy (Resistencia) i ostatnio kę, według współczesnej mody amerykańskiej, ale zgodw Patagonii (Esquel). W każdym miejscu inne zwyczaje. nie z tradycją to Trzej Królowie przynoszą prezenty!
Trudno było się przestawić na świętowanie na drugiej Trzeba tylko zostawić trochę wody, siana dla wielbłądów
półkuli – niezwykle oryginalnie wygląda bożonarodze- i wyczyszczone buty, aby królowie mogli włożyć do nich
niowa choinka w lecie! Niektóre kolędy przetłumaczo- swoje podarki.
ne z hiszpańskiego czy polskiego („dzieciątko z zimna
Błogosławionych Świąt.
drży”) brzmią dziwnie, bo na zewnątrz bywa powyżej 30
stopni ciepła, a czasem 40 i więcej...
W Argentynie nie ma zwyczaju opłatka, pasterki
o północy, kolacji wigilijnej z tradycyjnymi dwunastoma postnymi potrawami. Oczywiście, muszą być jasełka i Msza Święta wieczorem, aby wszyscy zdążyli na
wigilijną kolację. Serwuje się wtedy jako danie główne
pieczonego prosiaka! Kolacja trwa do północy, stoły
ustawia się przeważnie na zewnątrz, w niektórych miastach kolację urządza się nawet na ulicy, gdzie sąsiedzi
razem zasiadają do uczty. Pozostały także pewne tradycje emigrantów, Włochów i Hiszpanów, stąd na stołach
króluje „pan dulce”, czyli wigilijne ciasto z rodzynkami
i orzechami oraz „clericó” – wino z owocami. Koło północy zaczyna się festiwal sztucznych ogni i... świąteczny
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Azja – Boże Narodzenie po wietnamsku
s. Cecylia Tran Nu Tuyet Tram fmm

B

yła światłość prawdziwa, która oświeca każdego
człowieka, gdy na świat przychodzi (J 1, 9).
Wietnam jest krajem komunistycznym i 25
grudnia nie jest u nas dniem wolnym. W szkołach odbywają się wtedy egzaminy podsumowujące semestr,
a nieobecność na lekcjach jest karana. W związku z tym
mówi się w moim kraju o uprzedzeniach stosowanych
przez rząd wobec katolickich uczniów. Jest to zaskakujące tym bardziej z tego powodu, że pozwala się świętującym księżycowy Nowy Rok nie uczęszczać do szkoły
nawet przez kilka tygodni. Jednak nie tylko młodzież
pracowicie spędza Boże Narodzenie. Robotnicy i urzędnicy właśnie 25 grudnia obchodzą dzień utworzenia
Wietnamskiej Armii Ludowej. Paradoksalnie, Wietnam
nazywany najstarszą córą Kościoła katolickiego w Azji,
jest miejscem, gdzie nie można spokojnie świętować narodzin Jezusa Chrystusa.
Wietnamskie Boże Narodzenie przypominało kiedyś
swoim charakterem obchody na Zachodzie. Dramatyczne zmiany przyszły tu wraz z przejęciem władzy przez
komunistów. Katolikom odebrano wówczas prawo do
publicznego świętowania narodzin Chrystusa i przeniosło się ono do zacisza domów. I na to rząd znalazł
sposób – aby zapobiec gromadzeniu się chrześcijan
w prywatnych posesjach, w dniach 24-26 grudnia
wprowadzono w niektórych regionach kraju godzinę policyjną. Władze ponadto nie zezwalają księżom
sprawować Mszy świętej w okresie Bożego Narodzenia, a tłumaczą swoją decyzję tym, że w wielu prowincjach nie ma wiernych Kościoła katolickiego.
Mimo tych wszystkich przeciwności Boże Narodzenie jest w Wietnamie coraz bardziej popularne
zarówno wśród chrześcijan, jak i wyznawców innych
religii. Z pewnością wpływ na to ma jego komercyjny charakter. Od początku listopada bowiem na wystawach sklepowych pojawiają się łańcuchy, bombki,
lampki i sztuczne choinki. W hotelach, restauracjach,
domach handlowych Wietnamczycy przygotowują również szopki. Najbardziej okazałe egzemplarze

znajdują się w stolicy Hanoi i mieście Ho Chi Minh
(Sajgonie). Ulice przystrajane są ponadto kolorowymi światełkami, a okna sklepowe kuszą przecenami.
Jest również wiele stoisk ze świątecznymi akcesoriami.
Wprowadzając się w bożonarodzeniowy klimat można
zakupić chociażby śnieg w spraju lub mikołajkową czapkę. Najzabawniejszy jest jednak widok samego Mikołaja,
zwanego u nas Dziadkiem Bożonarodzeniowym, rozwożącego prezenty na skuterze.
W czasie adwentu wietnamscy katolicy przygotowują
się duchowo na narodziny Chrystusa. Każda rodzina pielęgnuje w tym czasie cnotę skromności. Dorośli przyjmują mniejsze posiłki, odmawiają sobie dóbr materialnych.
Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczają na
paczki dla najuboższych. Przed świętami ludzie otwierają się na potrzeby innych, są wrażliwi i czuli wobec nich.
W Sajgonie na przykład katoliccy wolontariusze, zwani
Uczniami Jezusa, wychodzą parami na ulice w poszukiwaniu bezdomnych, którym rozdają niezbędne do życia
dary – ryż, ciasto, środki higieniczne – zapewniając im
tym samym spokojne świętowanie. Ich działalność pokazuje, na czym polega prawdziwy sens Bożego Narodzenia.
Najmłodsi mieszkańcy mojego rodzinnego kraju czekając na przyjście Jezusa pomagają rodzicom, wykonują za
nich część obowiązków, wspierają potrzebujących: chorych, starszych, słabych i przyjaciół... Za każdy dobry uczynek otrzymują symboliczną gałązkę słomy. W tym samym
czasie poszczególne grupy na katechezie przygotowują
szopki. Tuż przed Bożym Narodzeniem organizowany jest
konkurs na najwygodniejsze posłanie dla małego Jezusa.
Młodzież natomiast przygotowuje jasełka, które wystawiane są zazwyczaj przed Mszą świętą w wigilię Bożego Narodzenia. Wielu Wietnamczyków niezależnie od wyznania
przychodzi wówczas do kościoła na przedstawienie.
W Wietnamie nie przygotowujemy wieczerzy wigilijnej, ale 24 grudnia urządzamy skromne przyjęcie, na
które zapraszamy bliskich i znajomych, również wy-
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znawców innych religii. Przy tej okazji opowiadamy o
Chrystusie. Nasi przyjaciele buddyści świętują zresztą
Boże Narodzenie również w swoich domach. Wykonują
szopki, wierzą bowiem, że maleńki Syn Boży pobłogosławi ich. Dla wszystkich Wietnamczyków jest to czas
wyjątkowy. Nie zniechęca nas fakt, że władze za pomocą
różnych środków utrudniają świętowanie. Wręcz prze-
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ciwnie – niekomfortowość tej sytuacji wyostrza nam
wzrok. Widzimy wyraźnie miłość Boga, który pojawia
się w naszym życiu i przez nas promieniuje na innych.
Bywa, że nasi znajomi tuż przed świętami doznają tak
silnego wzruszenia, że zmieniają wiarę.
opracowała Maja Janczykowska-Kuna

Europa – Radość i wigilijny wstyd

F

s. Ewa Bijoś fmm

rancja, nazywana najstarszą córką Kościoła
w Europie, od wieków naznaczona jest dziedzictwem chrześcijańskiej tradycji. Przeżywając moje
pierwsze święta poza Polską byłam mile zaskoczona
odkryciem, że również we Francji znalazłam to, co bliskie memu sercu: pasterkę, żłóbek, choinkę, śpiew kolęd
(chants de Noël), nastrój świąteczny, tradycję małych
albo większych prezentów, radość, życzenia, atmosferę
rodzinną, miejsce, gdzie człowiek, na krótką chwilę, zatrzymuje się w biegu.
Boże Narodzenie jest wyjątkowym momentem
świętowania i dzielenia się z innymi. Podobnie jak
w Polsce, również tam ważnym elementem święta jest
posiłek - Wigilia. Rodziny gromadzą się wokół stołu,
by wspólnie zacząć świętowanie. Jednakże tradycja
jest nieco inna niż ta, do której przyzwyczailiśmy się
w Polsce. Podczas tego uroczystego posiłku podawany jest pieczony indyk, owoce morza, foie gras– rodzaj pasztetu i, jako deser, tradycyjna bûche de Noël
– rodzaj rolady wykwintnie skomponowanej i udekorowanej w ten sposób, że ciasto z wyglądu przypomina polano, kawałek drewna. Według tradycji w przedświąteczny wieczór wkładano do ognia duże polano.
Miało być jak największe, by mogło palić się i ogrzewać dom przez cały wieczór.
Francuskie rodziny gromadzą się wokół obficie zastawionych stołów, ale podczas wigilii nie ma
opłatka, który w Polsce ma tę czarodziejską
moc, „... że nikną wszystkie spory”. Opłatek
pozostaje naprawdę polski i wyjątkowy, jednak
nawet taki brak nie pozbawia tego wieczoru
uroku.
Przy naszym stole wigilijnym zostawia się
puste miejsce i talerz dla niespodziewanego przybysza. Tam również nie zapomina się
o tych, którzy nie mają przytulnego domu. Dla
biednych i bezdomnych przygotowywane są
posiłki wigilijne. Nasze siostry uczestniczą
bardzo czynnie w organizacji takich wieczorów. Poszłam z nimi, mówiono mi, że w gronie
bezdomnych bywają również Polacy. Chciałam pomóc, ale również chciałam spotkać
tych, którzy przeżywali tak symboliczny i ważny wieczór poza domem rodzinnym, z dala od

niego. Stawiałam sobie pytania: dlaczego są tutaj? kim
są? co mogło ich zmusić do przeżywania Bożego Narodzenia nie tylko na obczyźnie, ale jeszcze w pozycji
człowieka bezdomnego, biednego, oczekującego pomocy innych?
Jakież było moje zdziwienie i rozczarowanie, kiedy
z roześmianych ust tych ludzi dowiadywałam się, że żyją
i korzystają z tego rodzaju „stołu wigilijnego” – upraszczając opowieść – tylko dla pieniędzy. Moje zdumienie
rosło z każdą chwilą, kiedy z dumą pokazywali swoje piękne domy wybudowane w Polsce, zdjęcia rodzin,
żon i dzieci czekających na ich powrót. To był jeden
z tych wieczorów, które zapamiętuje się na całe życie.
Nie, nie oceniałam ich i nie oceniam. Oni dokonali wyboru. Przybyli, by zarabiać na dobrobyt swoich rodzin,
ale... nurtowało i nurtuje mnie nadal pytanie, dla jakich
wartości człowiek zdolny jest do tego typu wyrzeczeń?
Dobrze, że tego wieczoru po tym spotkaniu było następne, w gronie sióstr, pasterka, małe prezenty i różne
miłe niespodzianki, które choć na chwilę pozwoliły zapomnieć mi o odkryciu, którego byłam świadkiem. Potem następowały dni, w których podziwiałam paryskie
szopki, oświetlenia, girlandy. Wspomnienie wieczoru
w towarzystwie „bezdomnych, biednych” Polaków, trochę się zatarło. Mój wigilijny wstyd starałam się uleczyć
i leczę do dziś.
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„Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek”,
czyli moja pielgrzymka do Ziemi Świętej
Ewa Podgajna

Jerozolima, Betlejem, Nazaret, Galilea, Judea – nazwy
słyszane od dzieciństwa, miejsca magiczne, tak święte,
że wydają się nierealne. Ale przecież „chodziłeś Panie
po ziemi jak człowiek”, więc gdy ksiądz Mirosław Prasek
organizuje pielgrzymkę śladami Jezusa, nie zastanawiam
się długo. Chcę zobaczyć miejsca naznaczone Jego obecnością, związane z wydarzeniami tak
dobrze znanymi mi z ewangelii.
Wraz z oderwaniem się kół samolotu od płyty lotniska staram się
zostawić bieżące sprawy i nastawić
na nowe przeżycia. To przestawienie
nastąpi także w sensie dosłownym –
Radom żegna nas temperaturą +1°C,
Tel Awiw wita temperaturą +26°C.
Co zapobiegliwsi już w samolocie
Ewa Podgajna –
zmieniają obuwie na lżejsze, zresztą
jako prawdziwa
wszyscy
jesteśmy na to przygotowagermanistka trzyni
ubierając
się „na cebulkę”. Po wyma w ryzach całe
lądowaniu ciepłe swetry wędrują do
grono pedagotoreb, nie będą tu już potrzebne.
giczne „Katolika”.
Mówi się, że gdzie
Pierwszy przystanek – Hajfa
ks. dyrektor nie
może, tam panią
Zmierzamy z Tel-Awiwu wzdłuż
Ewę pośle.
Morza Śródziemnego. Z okien autokaru podziwiamy nowe krajobrazy. Miejscowości malowniczo rozłożone na wzgórzach, białe domy
lśniące w słońcu, egzotyczna zieleń, palmy, drzewa oblepione cytrynami i mandarynkami, krzewy obsypane kolorowymi kwiatami (wszechobecne mandeville) (1). Hajfa
to największy port Izraela, miasto zasiedlone po wojnie
przez Żydów napływających z Europy Zachodniej – głównie z Niemiec, miasto w zachodnim stylu, czyste, zadbane.
Są trzy największe miasta w Izraelu (ok. 500 000 mieszkańców): Jerozolima, Tel Awiw i Hajfa. Mówi się, że Jerozolima
się modli, Tel Awiw się bawi, a Hajfa pracuje – informuje

(1)

nas nasz przewodnik – ksiądz doktor Bogusław Seremet.
Naszym celem w Hajfie jest jednak Góra Karmel – kolebka Zakonu Karmelitów. (3 i 3a) Po mszy świętej jedziemy
na południowy wschód, do Nazaretu. Tu zostaniemy 2 dni.
Jeszcze w autokarze ks. Bogusław ustala plan dnia jutrzejszego: Wyjeżdżamy o godz. 7.00, w związku z tym śniadanie będzie o godz. 6.00, pobudka odpowiednio wcześniej.
Z tyłu autokaru odzywają się protesty: Tak wcześnie? Jesteśmy zmęczeni po podróży! Ale ksiądz Bogusław wie
lepiej. Od dwudziestu lat prowadzi pielgrzymki do Ziemi
Świętej. Wie, że chociaż jutro jest niedziela, to ruch na drogach będzie normalny, ponieważ Żydzi świętują soboty
a muzułmanie piątki. Jeśli chcemy zrealizować program,
musimy wstać wcześniej. Ale ksiądz zamówi nam budzenie. Dojeżdżamy do Nazaretu, jest już ciemno. Zajmujemy
pokoje, kolacja i kładziemy się spać. Na wszelki wypadek
włączam własny budzik. Z głębokiego snu wyrywa mnie
donośny głos. Co to? Czy taka jest „ich” pobudka? Która
godzina? Jest 4.45, a donośny głos nie ustaje. Ach tak – powoli dociera do mojej świadomości – to muezin wzywający z minaretu wiernych do modlitwy. Taką „pobudkę”
będziemy mieć codziennie, ze wczesnym wstawaniem nie
będzie już więc problemu.
Zielona Galilea
W niedzielę 17-go listopada jedziemy na Górę Tabor.
Mimo wczesnej pory musimy stać w kolejce na wjazd,
gdyż na Górę (588 m n.p.m.) wożą turystów busy. To tu
miało miejsce Przemienienie Pańskie (2). W ruinach dawnej świątyni celebrujemy mszę św. Potem udajemy się do
Bazyliki Przemienienia na osobistą modlitwę. Obok mnie
klęczy Hinduska. Bose stopy, ciemna, poorana zmarszczkami twarz ukryta w dłoniach i poruszone łkaniem drżące
ramiona. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcia, uchwycenie
panoramy pięknej, zielonej Galilei i znów kolejka na zjazd.
Z rozbawieniem obserwujemy Afrykanów ubranych w cie-

(2)
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(3)

(4)

(5)

(6)

płe kurtki (niektóre z futrem), czapki, a nawet rękawiczki. miejsca święte znajdują się w kościołach albo w grotach
W programie mamy dziś jeszcze rejs po Jeziorze Galilej- pod nimi. Tak będzie w Jerozolimie, Betlejem, Ein Karem
skim. Idziemy w kierunku statku. Nad jeziorem cicho i spo- (tu znajduje się Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety),
kojnie (2). W powietrzu unosi się lekka mgła, nadając kra- czy w Betanii (miejscu wskrzeszenia Łazarza). Zanim
jobrazowi charakteru niezwykłej tajemniczości. Naszemu opuścimy Nazaret, złożymy wizytę w Kanie Galilejskiej.
wejściu na statek towarzyszy melodia „Barki”. Coś ściska Mamy w grupie 12 par, które w tym symbolicznym miejmnie za gardło. Płyniemy. Patrzę w dal. A więc to tu Jezus scu odnowią przyrzeczenia małżeńskie (6). Podczas cenauczał tłumy, tu uciszył burzę, gdy przerażeni apostoło- remonii w oczach niektórych żon widzę łzy wzruszenia.
wie obudzili Go ze snu, tu dokonał się cud rozmnożenia A później przy kolacji „młodzi” małżonkowie poczęstują
chleba. Za chwilę zobaczymy to miejsce. Będziemy też na nas winem zakupionym w Kanie, będą toasty i radosna
widocznej w oddali Górze Błogosławieństw, gdzie Jezus atmosfera. Jak to na weselu.
wygłosił słynne Kazanie na Górze (3), a także w widoczBetlejem – Dom Chleba
nym obok na horyzoncie Kościele Prymatu św. Piotra,
gdzie Chrystus po Zmartwychwstaniu przekazał Piotrowi
Jedziemy do Betlejem na nocleg. To już Autonomia
władzę nad Kościołem (Piotrze, czy ty mnie kochasz?... Paś
baranki moje...) Od kościoła w kierunku jeziora prowadzą Palestyńska, musimy przejść punkt kontrolny. Nazajutrz
stare skalne schody pamiętające czasy Jezusa. W szczeli- po śniadaniu idziemy do Bazyliki Narodzenia. Ulica pronach tkwią kartki pielgrzymów. Zatrzymuję się chwilę, wadzi w dół, po obu stronach sklepy z pamiątkami, przez
wsuwam swoją karteczkę i zabieram na pamiątkę mały ka- otwarte drzwi warsztatów obserwujemy przy pracy miejmyk. Jeszcze kilka zdjęć i jedziemy do Kafarnaum – domu scowych artystów rzeźbiących figury i figurki z drzewa
św. Piotra a jednocześnie miejsca działalności Jezusa i Jego oliwkowego. Po drodze słyszymy radosne: Polska? Wicudów, uzdrowień paralityka, trędowatego i teściowej (4). tamy Polska! Woda, woda, dobra woda zdrowia doda!
Naprzeciwko znajdują się ruiny Białej Synagogi, do której Woda, kawa – jeden dolar, dziesięć różańców – pięć dolar! Towarzyszą nam aż do Placu Bazyliki. I tak jest w każJezus uczęszczał.
Następnego dnia zwiedzamy miejsca święte w Naza- dym miejscu. Od Nazaretu po Pustynię Judzką, wszędzie
recie – Kościół św. Józefa, stojący na ruinach domu św. Jó- zachęcają po polsku do kupna pamiątek. Płatne w dolazefa oraz Bazylikę Zwiastowania, kryjącą w podziemiach rach, euro, a nawet w złotówkach. Wreszcie dochodzimy
fragmenty domu rodzinnego Najświętszej Maryi Pan- do Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Wchodząc schylany (5). Powoli przyzwyczajam się do tego, że wszystkie my głowę, gdyż prowadzi tu tylko jedno niskie wejście,
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zwane Drzwiami Pokory. Tym razem mamy szczęście.
Matka Teresa z Betlejem
Do Groty Narodzenia dostajemy się prawie bez kolejki.
Naszym oczom ukazuje się czternastoramienna srebrna
Przed nami dziś jeszcze jeden punkt programu. Wigwiazda i łaciński napis: „Tu z Maryi Dziewicy narodził zyta u siostry Rafały – elżbietanki, która prowadzi i aksię Jezus Chrystus” (7). Obok miejsce, w którym Maryja tualnie rozbudowuje sierociniec dla dzieci arabskich.
położyła Dzieciątko po owinięciu Go w pieluszki. Kilka- Przypomina Matkę Teresę charyzmą, determinacją i weset metrów dalej, w Grocie Mlecznej, gdzie zgodnie z tra- wnętrzną siłą (8). Pracuje tu już 50 lat. Doskonale zna
dycją Święta Rodzina zatrzymała się podczas ucieczki rzeczywistość. Opowiada o trudnym życiu w Autonodo Egiptu, by nakarmić Dziecię, uczestniczymy we mszy mii Palestyńskiej, o biedzie, bezrobociu i braku nadziei.
świętej. Śpiewamy kolędy. W tym miejscu, w Betlejem, I o reglamentacji wody, którą miejscowa ludność otrzybrzmią jakoś inaczej. Jesteśmy w centrum wydarzenia, muje tylko raz w miesiącu. Skomplikowane są relacje
które odmieniło świat. Za kilka tygodni zaśpiewamy uro- między społecznością arabską i żydowską, a ofiarą padają
czyście: „Dzisiaj w Betlejem”, „Bóg się rodzi”, „Cicha noc”. dzieci. Dlatego siostra Rafała musi tu być, musi pomagać
Kolędy zabrzmią w różnych językach na całym świecie. najbiedniejszym. Podczas naszego spotkania gaśnie świaMy tu właśnie jesteśmy. Cała nasza pielgrzymka to taki tło. To tu normalne – mówi siostra. Nie poddaje się. Pobłyskawicznie przeżyty rok liturgiczny. Jesteśmy w miej- mimo wieku i licznych obowiązków nie opuszcza jej huscach, o których słyszymy w ewangelii podczas każdej mor i optymizm. Musi zapewnić 24-osobowej gromadce
mszy świętej. Towarzyszy nam pięciu kapłanów, co za- wyżywienie, całodobową opiekę i lepszą przyszłość. A tę
pewnia różnorodność homilijnych rozważań i uroczystą widzi siostra w porządnym wykształceniu, dlatego posyła
oprawę naszych codziennych eucharystii. W Betlejem „swoje” dzieci do dobrych szkół katolickich. A wszystko
odwiedzimy jeszcze Pole Pasterzy i Grotę, skąd pastusz- zaczęło się od tego, gdy po wojnie sześciodniowej w 1967
kowie obudzeni przez anioła pobiegli jako pierwsi pokło- roku, siostry zbierały osierocone, przerażone i głodne
nić się Dziecięciu.
dzieci z okolicznych grot i śmietników. Jesteśmy poruPo przeżyciach duchowych czas na bardziej przy- szeni świadectwem s. Rafały. Wychodząc widzimy przez
ziemne sprawy. Obiad jemy w lokalu stylizowanym na uchylone drzwi gromadkę szykującą się do snu. Nagle
namiot Beduinów, skąd podziwiamy piękną panoramę staje przed nami może pięcioletni chłopiec. Czarne oczy
okolicy. Atrakcją stają się Asia i Mariusz, którzy prze- patrzą na nas zadziornie. „What’s your name?” – Jestem
brani przez właścicieli lokalu za parę Beduinów, poja- Józef – odpowiada po polsku. Siostro – pytam – jak tu
wiają się nagle wśród nas przy dźwiękach tutejszych in- we trzy dajecie sobie ze wszystkim radę? W odpowiedzi
strumentów muzycznych. Śmiechu co niemiara, każdy słyszę: Trzeba robić wszystko po kolei, wszystko po kolei...
chce sobie zrobić z nimi zdjęcie.
Wreszcie zakupy. Ksiądz Bogusław prowadzi nas do
W sobotę, 23 listopada, opuszczamy nasz hotel i udasklepu prowadzonego przez chrześcijan. Musimy ich jemy się na lotnisko do Tel Awiwu. To już koniec. Czas
wspierać, gdyż sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej jest wracać do rzeczywistości. Z okna samolotu długo patrzę
trudna, a ich liczba gwałtownie spada (obecnie stanowią na znikającą w dole ziemię – Ziemię Świętą.
tylko 2% ogółu ludności). Właściciele sklepu witają nas
pyszną kawą z kardamonem, oczywiście mówią po polW niedzielę idę do kościoła. Jest uroczystość Chrystusku, doradzają, dają rabaty. Oprócz dewocjonaliów i fi- sa Króla i jednocześnie zakończenie Roku Wiary. Dochogurek z drzewa oliwkowego, niektórzy kupują krzyżyki dzi 12.00. Ksiądz rozpoczyna Anioł Pański. Mówiąc słowa
jerozolimskie i inne wyroby ze złota i srebra. Przebojem modlitwy przenoszę się myślami do Nazaretu, do Bazyliokazują się szale z kaszmiru. Wybór ogromny, a cena ki Zwiastowania. Przed oczami przesuwają się znajome
spada wraz z ilością zakupionych sztuk. Opuszczamy obrazy. Odruchowo sięgam do kieszeni szukając kamyka
sklep żegnani przez zadowolonych właścicieli.
znad Jeziora Galilejskiego. Jest. Ściskam go mocno.
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Co ty wiesz o Bożym Narodzeniu ...?

O

Maja Janczykowska-Kuna, Marcin Kuna

kres świąt Bożego Narodzenia to dla nas
Po śmierci
czas wyjątkowy. Oczekiwanie na narodziny rodziców
poZbawiciela sprawia, że bardziej niż zwykle stanowił zrobić
angażujemy się w życie rodzinne, staramy pożytek z masię być wrażliwi na potrzeby innych, tworzymy wokół jątku, który po
nas atmosferę ciepła i życzliwości, porzucamy na chwilę nich odziedzitroskę o sprawy codzienne. Oprócz tego polskie świę- czył. Nie zaleta są szczególnie wyjątkowe, gdyż wiąże się z nimi wie- żało mu jednak
le obyczajów i tradycji, które staramy się pielęgnować. na sławie i zaKażdy z nas podzieli się opłatkiem, zasiądzie przy wi- spokajaniu swogilijnym stole, gdy zaświeci pierwsza gwiazda, spróbuje ich
pragnień.
dwunastu potraw, być może część znajdzie prezent pod Wręcz
przechoinką. Są to dla nas zachowania tak naturalne i oczy- ciwnie – prawiste, że często nie zastanawiamy się nawet, jakie jest gnął pomagać
ich źródło. Postanowiliśmy sprawdzić wśród uczniów ludziom w poznajomość niektórych faktów związanych z czasem Bo- trzebie. Okazji
żego Narodzenia. Poniżej znajdziecie pytania, najczę- do
czynienia
ściej pojawiające się i najbardziej zaskakujące odpowie- dobra było wiedzi uczniów gimnazjum i liceum, jak również właściwe le. Wsparł mięodpowiedzi. Zachęcamy do sprawdzenia własnej wie- dzy innymi ubodzy z zakresu znajomości tradycji świątecznych!
giego szlachcica,
Zaczęliśmy od kwestii bliskiej każdemu z uczniów. który w akcie desperacji nakłonił swoje córki do zaraPierwsze pytanie brzmiało:
biania na życie nierządem. Pomysłowy Mikołaj wrzucił przez okno do jego sypialni tyle sztabek złota, ile
1. Dlaczego przyjęło się, że to św. Mikołaj przynosi potrzeba było na utrzymanie domu i wydanie niewiast
dzieciom prezenty?
za mąż.
Mikołaj nigdy nie pragnął piastować wysokiej godno(Twoja odpowiedź to: ... )
ści kościelnej. Wykorzystał jednak tę zaszczytną funkcję, aby jeszcze gorliwiej służyć ludziom. Wspierał ich
Nasi podopieczni wykazali się bardzo dobrą znajo- za czasów cesarza Dioklecjana, który groził śmiercią
mością faktów z życiorysu św. Mikołaja! Zdecydowana tym, którzy nie uznają pogańskich bożków. Nie posiawiększość udzieliła w pełni bądź częściowo poprawnej dając żadnego środka transportu wędrował po wioskach
odpowiedzi. Np.: biskup Mikołaj (postać rzeczywista) wspierając przestraszonych i zachęcając do wytrwania
słynął z tego, że przynosił ubogim podarki, poświęcając w wierze.
(...) majątek, lub troszczył się się on o ludzi ubogich, próNa pamiątkę niezwykłej szczodrobliwości i życzliwobował ich wspierać w taki sposób, aby nie wiedzieli, że to ści świętego przyjęło się w dzień jego imienin obdaroon im pomaga, bądź też święty Mikołaj był bogaty i pod- wywać bliskich prezentami.
rzucał bryły złota biednym ludziom.
2. Podaj dokładną datę narodzin Jezusa Chrystusa.
Prawidłowa odpowiedź:
Skąd wiemy o tej dacie?
Z postacią świętego Mikołaja związane są liczne legendy, a jego życie do dziś jest zagadką. Jesteśmy pewni
jedynie tego, że w początkach IV w. był biskupem Miry
w Azji Mniejszej. Według Złotej legendy Jakuba de Voragine Pan Bóg za pomocą niesamowitych znaków dał do
zrozumienia rodzicom, że powołał Mikołaja do wielkich
rzeczy. Podczas pierwszej kąpieli bowiem niemowlak
stanął wyprostowany w wanience, a ponadto dwa razy
w tygodniu zachowywał umiar w jedzeniu i piciu (we
środy i w piątki raz tylko dziennie ssał pierś). Wyrósł na
wrażliwego, dobrego chłopca.

(Twoja odpowiedź to: ... )
Zgodnie z oczekiwaniami jako datę urodzin Jezusa
Chrystusa wielu uczniów wskazało 25 grudnia 1 roku
n.e. Część była przekonana, iż Chrystus urodził się 24
grudnia. Jako źródło informacji podawano najczęściej
Pismo Święte. Byli również tacy, którzy proponowali
(teoretycznie) abstrakcyjne określenia czasu narodzin,
jak miesiąc kwiecień czy 7-4 r. p.n.e. Powoływali się wtedy na treść podręczników do historii czy filmów dokumentalnych.
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Prawidłowa odpowiedź:
W Biblii nie znajdziemy jednoznacznych i precyzyjnych informacji dotyczących daty narodzin Zbawiciela. Ustalenie daty dziennej jest właściwie niemożliwe.
W oparciu o dane zawarte w Ewangelii św. Łukasza
można próbować określać miesiąc narodzin. Przede
wszystkim znajdziemy w niej informację, iż poczęcie
Jezusa nastąpiło pół roku po poczęciu św. Jana Chrzciciela (Łk 1,26). We wcześniejszym fragmencie ewangelista przedstawia historię Zachariasza (ojca Jana Chrzciciela), któremu w trakcie pełnienia służby kapłańskiej
w oddziale Abiasza (ósmej grupy kapłańskiej) objawia
się archanioł Gabriel i przekazuje mu informację o rychłym poczęciu syna (Łk, 5-13). Wystarczyłoby zatem
wskazać miesiąc, w którym Zachariasz pełnił obowiązki
kapłana w świątyni. Badacze wskazują dwie możliwości: wypowiedzi zawierały ciekawą informację, iż liczba trzy
żydowski miesiąc Kislew (listopad/grudzień) lub Tamuz jest symboliczna, nie wiemy ilu przybyło królów do nowo(czerwiec/lipiec). Jeśli dodamy do tego okres 15 miesię- narodzonego Chrystusa oraz było ich więcej niż trzech;
cy (6 miesięcy ciąży Elżbiety i 9 miesięcy ciąży Maryi) w tradycji przyjęło się, że trzech, łatwiej zapamiętać.
powinniśmy otrzymać miesiąc narodzin Jezusa ChryPrawidłowa odpowiedź:
stusa – marzec/kwiecień lub wrzesień/październik.
Trudno również dokładnie okreCzy Trzej Królowie rzeczywiście byli królami?
ślić rok narodzin Jezusa. W EwangeWbrew
temu, co nam się może wydawać, w opisie nalii św. Mateusza (Mt, 2, 1) znajdziemy
informację, iż stało się to za panowa- wiedzenia żłóbka przez gości ze Wschodu nie znajdzienia króla Judei Heroda Wielkiego. my słowa „król” czy „królowie”. W Ewangelii według św.
Według źródeł historycznych Herod Mateusza (Mt, 2, 1) czytamy o Mędrcach ze Wschodu.
zmarł w 4 roku p.n.e., narodziny za- Polskie tłumaczenie – Mędrcy – (Biblia Tysiąclecia) jest
tem musiały nastąpić wcześniej. Jeśli pewnym kompromisem i nie do końca oddaje charakdodamy do tego odpowiednio zin- ter oryginalnego, greckiego słowa magoi. W przypisie
terpretowane treści z Ewangelii Łu- do ewangelii znajdziemy jednak informację, iż „Mędrcy”
kasza (Łk, 2, 1), powinniśmy otrzy- (dosł. magowie) należeli do stanu kapłańskiego. Z powodu swej tajemnej wiedzy byli w wysokim poważaniu
mać wynik w postaci 8/7 roku p.n.e.
Boże Narodzenie zaczęto obchodzić w dniu 25 grud- na Wschodzie. Dlaczego zatem nazywamy ich królami?
nia dopiero od IV w. n.e. W tym dniu bowiem poganie Być może pod wpływem ksiąg Starego Testamentu. Już
obchodzili święto narodzin niezwyciężonego słońca w Księdze Izajasza znajdziemy zapowiedź tego, iż Chry(Dies Natalis Solis Invicti). Jak pisze jeden ze starożyt- stusowi kłaniać się będą całe narody, ofiarowując m.in.
nych komentatorów – chrześcijanie postanowili tedy złoto i kadzidło (Iz, 60, 5-6). W Księdze Psalmów zaś
znajdziemy fragment (Ps 72, 10-11): Królowie Tarszisz
w tym dniu obchodzić święto narodzin Prawdy.
i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę/I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie
3. Kim byli Trzej Królowie i ilu ich było?
narody będą mu służyły.
Biblia nie wymienia rówież imion lub liczby Mędr(Twoja odpowiedź to: ... )
ców. Prawdopodobnie skojarzyliśmy liczbę składających
Pytanie wydaje się absurdalne. Ma ono oczywiście dary z liczbą samych darów. W średniowieczu zaś Męprowokować do zastanowienia się nad tym, co przyjmu- drcy „otrzymali” imiona. Badacze twierdzą, iż w święto
jemy jako element tradycji, a co rzeczywiście możemy Epifanii (Trzech Króli) pisano na drzwiach litery CMB
odczytać ze źródeł. Część z uczniów dostrzegła ten pro- oraz cyfry roku. CMB oznaczało m.in. Christus Manwokacyjny charakter pytania i odpowiedziała, iż kró- sioni Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu dolów było czterech, ośmiu bądź dwunastu. Większość mowi i dopiero później od tych właśnie liter utworzono
potwierdziła treść tradycyjnej interpretacji biblijnej imiona Casper, Melchior i Baltazar.
historii – królów miało być trzech. Około jedna trzecia
piszących wyraźnie zaznaczyła, iż nie byli to królowie, 4. Dlaczego uważa się, że w Wigilię zwierzęta mówią
ludzkim głosem? Dlaczego w Wigilię pościmy?
lecz mędrcy. Kilku podopiecznych udzieliło odpowiedzi
podobnej do tej: trzej królowie byli tak naprawdę mędr(Twoja odpowiedź to: ... )
cami (...), którzy specjalizowali się w astronomii. Dwie
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Uczniowie pisali o tym, że zwierzęta bardzo się
cieszą z nowonarodzonego Jezusa, mówią zatem ludzkim głosem, by słownie oddać hołd maleńkiemu Bogu.
Zwracali również uwagę na to, że w stajence betlejemskiej zastępowały one ludzi. Niektórzy powiązali to
nadzwyczajne zjawisko z wyjątkowością dnia, w którym się odbywa: Wigilia to wielkie święto, mogą się
wtedy zdarzyć cuda.
Z odpowiedzią na drugie pytanie młodzież miała kłopot. Większość stwierdziła, że nie zna przyczyn postu.
„Najciekawsze” wyjaśnienia zwracały uwagę na związek
poszczenia z dobrym samopoczuciem podczas świąt
Bożego Narodzenia i nienaganną prezencją, np.: Jak się
bardzo najemy, będziemy źle wyglądać w świątecznych
ubraniach. Niektórzy sądzili, że w Wigilię obowiązuje
post, bowiem Józef i Maryja nic nie jedli przy narodzi-
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Według Katechizmu Kościoła Katolickiego w Kościele powszechnym dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.
Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę
popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa. Post w Wigilię nigdy nie był nakazany przez Kościół, należy jedynie do tradycji polskiej. A że Wigilia
jest czasem oczekiwania, post pomaga nam głębiej go
przeżyć. Przez pilnowanie siebie samego, by nie zjeść
mięsnych potraw, przygotowujemy się wewnętrznie do
przeżycia tajemnicy narodzenia Boga – człowieka. Poza
tym chrześcijanie byli głęboko przekonani, że jest to
dzień, w którym następuje odnowienie dziejów, bowiem
na świat ma przyjść Zbawiciel. Miał się rozpocząć nowy
czas, na wzór początków życia człowieka w raju. A skoro w rajskim ogrodzie nie było śmierci ani wrogości
między ludźmi i zwierzętami, to świętujący Wigilię nie
mogą zabijać swoich braci. Dlatego też poszczą. A przez
wzgląd na to wszechpojednanie zwierzęta są zapraszane do domów, dzielimy się z nimi opłatkiem, a ponadto
mówią ludzkim głosem.
5. Czego symbolami są: choinka,
bombki, łańcuch choinkowy?
(Twoja odpowiedź to: ... )

nach Syna Bożego. Byli tacy, którzy zwrócili uwagę na
to, że post jest związany z tradycją chrześcijańską, a nie
jemy mięsa w Wigilię, żeby dobrze przygotować się do
Bożego Narodzenia. Zdarzały się jednak odpowiedzi
prawidowe, bądź bliskie im.
Prawidłowa odpowiedź:
Wielu ludzi wierzy w to, że w noc wigilijną zwierzęta
mówią ludzkim głosem. Zdarza się, że czekają do północy, by usłyszeć, co mają im do przekazania czworonożni
pupile... Oczywiście żaden z nich nigdy do człowieka po
ludzku nie przemówił i nie przemówi. Skąd się wzięło to
przekonanie? Mówią o tym legendy. Jedna z nich związana jest z narodzinami Jezusa. Kiedy bowiem przyszedł
On na świat, właśnie zwierzęta miały przekazać innym
tę Dobrą Nowinę. Na pamiątkę zwierzęcej mądrości
gospodarze po wieczerzy wigilijnej swoim odwiecznym
przyjaciołom podawali specjalnie farbowany opłatek.
W niektórych okolicach dodawano do opłatków przeznaczonych dla psów czosnek, by te były groźne, dla
krów rutę (dawniej istniało przekonanie o niezwykłych
własnościach tej rośliny, wierzono, że ma moc odwracania czarów i odpędzania zła) z najlepszymi życzeniami
zdrowia i mleczności.

Wielu uczniów poprawnie zinterpretowało przedstawione w pytaniu
symbole. Łączyli choinkę z życiem
i szczęściem, jak również z drzewem
poznania dobra i zła, bombki z owocami, które rosły na tym drzewie,
łańcuch natomiast z wężem i grzechem. Trafiały się jednak zaskakujące wyjaśnienia. Dla niektórych świąteczne
drzewko jest symbolem stajenki, a ozdoby choinkowe
aniołów otaczających nowonarodzonego Jezusa. Pojawiło się nawet skojarzenie drzewa z Chrystusem. Idąc
tym tropem uczeń wskazał na bombki i łańcuch jako
ozdoby, w które stroi się króla. Kilku uczniów napisało, że łańcuch oznacza zjednanie ludzi, bowiem wszyscy
w Wigilię godzą się, zapominają o nieporozumieniach.
Pojedynczym przypomina on uciśnionych, tych, co cierpią za ojczyznę i religię.
Prawidłowa odpowiedź:
Choinka to najczęściej spotykana ozdoba domu
w okresie bożonarodzeniowym. Dawniej gospodarz rozpoczynał Wigilię od obrzędowej kradzieży – drzewko
wyniesione ukradkiem z lasu miało przynieść „złodziejowi” pomyślność i szczęście. Od wieków zresztą towarzyszyło sprawowaniu różnych obrzędów i traktowano
je jako symbol życia, płodności i radości. Ma ponadto
starą tradycję – jest odwzorowaniem rajskiego „drzewa
życia”, pod którym rozpoczęła się historia ludzkości. Nie
bez powodu tę ozdobę wnosi się do domu w dniu, w któ-
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ki i oplata łańcuchem. Pierwszą ozdobę zastępowały
dawniej jabłka, których na choince nie mogło zabraknąć, bowiem te owoce, według tradycji, rosły na rajskim
drzewie. Symbolizują one zdrowie i siłę towarzyszące
do późnej starości. I skoro były niezbędnym elementem
dekoracyjnym, wyhodowano ich specjalną choinkową
odmianę – rajskie jabłuszka. Pętający choinkę łańcuch
natomiast jest pamiątką po wężu kusicielu. Przypomina
nam, że znajdujemy się w niewoli grzechu.

***

Jeśli nie znałeś odpowiedzi na wszystkie pytania, nie
miej do siebie pretensji! Może nie do końca znamy fakty
dotyczące źródła tradycji, jednak nie przeszkadza nam to
głęboko przeżywać radość nocy betlejemskiej. Te kilka pytań i odpowiedzi oczywiście nie wyczerpują tajemniczości
i niezwykłości świąt Bożego Narodzenia – pozostaje jeszcze wiele do samodzielnego odkrywania. Zachęcamy do
dalszych poszukiwań źródeł naszej obrzędowości i tradycji.

rym wspominamy pierwszych ludzi (imieniny Adama
i Ewy). By wyglądała okazalej, wiesza się na niej bomb-

W opracowaniu odpowiedzi korzystaliśmy z wielu
źródeł, jednak najwięcej informacji pochodzi z książki
pani Ewy Ferenc-Szydełkowej pt. Rok kościelny a polskie
tradycje.

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Z

Wojciech Sałek

e wzruszeniem i radością oczekujemy naZwyczaj urządzania bożonarodzeniowych jaserodzin Odkupiciela. Na ulicach i w domach łek przypisywany jest św. Franciszkowi z Asyżu, który
wszystko mówi o Bożym Narodzeniu. Świa- wraz ze współbraćmi pokazywał je w grocie w Greccio.
tła, ozdoby i prezenty tworzą niepowta- „Przyniesiono tam siana, przyprowadzono zwierzęta, a
rzalną gwiazdkową atmosferę. Te zewnętrzne przy- zgromadzony tłum śpiewał pieśni. Św. Franciszek klęgotowania, choć nieodzowne, nie czał przy żłobku i przejmująco opowiadał o ubóstwie
powinny jednak odwracać naszej Dzieciątka. Działo się to w roku 1223, w noc Bożego Nauwagi od istotnego i nadzwyczaj- rodzenia”. (Ogrodowska B., Polskie obrzędy i zwyczaje,
nego wydarzenia, którego pamiąt- Warszawa 2009).
kę obchodzimy, to znaczy od naJak zaznaczył o. Eligiusz Dymowski OFM, św. Francirodzin Jezusa — bezcennego daru, szek upatrywał w tym święcie wyjątkowej bliskości Boga,
jaki Ojciec ofiarował ludzkości który przez Wcielenie zechciał dzielić zwyczajne losy
(Jan Paweł II — 24 XII 2000 — Roz- człowieka, z jego biedą, niedostatkiem i nierzadko ziemważanie przed modlitwą «Anioł ską niesprawiedliwością (Agnieszka Konik-Korn, Miejsce
Pański»).
bogate ubóstwem, Niedziela 52/2010).
Wojciech Sałek –
W słownikach i opisach najczęIdeę jasełek szybko przejęła cała Europa. Były rozpojego aksamitny
ściej znajdziemy określenie, że jasełka wszechniane, razem z kultem św. Franciszka, przez zakogłos rozbrzmiewa
to widowiska o Bożym Narodzeniu, ny franciszkańskie. W Polsce przedstawienia miały częw Radiu Plus Rawzorowane na średniowiecznych mi- sto narodowy charakter, co widoczne było w postaciach
dom. W wolnych
steriach franciszkańskich, a ich nazwa występujących obok Świętej Rodziny. Nazywano je, jak
chwilach prowadzi
wywodzi się od staropolskiego słowa wspomniałem „jasełkami”, a najstarsze drewniane figurki
spotkania kuljasło, oznaczającego żłób. I to jest naj- jasełkowe w Polsce pochodzą z początków XIV w. Prawturalne, zajęcia
krótsza definicja. Ale warto ją trochę dopodobnie podarowała je Elżbieta, siostra Kazimierza
z katechezy lub
rozwinąć, aby, jak zaznaczył Jan Paweł Wielkiego, dla kościoła św. Andrzeja w Krakowie.
tworzy scenografię
II, zrozumieć jak wielkim darem jest
Dokładny opis szopki znalazł się u Jędrzeja Kitowicza
dlaTeatru SCENE.
dla nas pamiątka Narodzenia Jezusa.
w „Opisie obyczajów za panowania Augusta III” (Wrocław
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1970). Czytamy tam, że „miała ona słomiany dach, a przed W jasełkach Rydla Jezus rodzi się w Polsce. Herod nie jest
nią ustawiano żłóbek z Dzieciątkiem. Z jednej strony tylko władcą starożytnej Palestyny, lecz ciemiężycielem
żłóbka stali Józef i Maria, a z drugiej wół i osiołek. Ponad Polski, a Trzej Królowie to Kazimierz Wielki, Władysław
dachem szopki unosili się aniołowie. Przed Dziecięciem Jagiełło i Jan III Sobieski.
Również Leon Schiller napisał w 1931 roku sztukę,
klęczeli pasterze, ofiarujący Jezusowi różne dary, a dalej za szopką byli ustawiani pastuszkowie i wieśniacy…” . którą nazwał „Pastorałka”. Nawiązywała w swej treści do
Ale takie jasełka nie wzbudzały wśród oglądających du- najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek, a także do
żych emocji, dlatego franciszkanie postanowili je „ożywić”. średniowiecznej tradycji misteryjnej oraz do zapominaI dlatego pojawiły się różne sceny z życia ulicy (bijący się nych już form ludowego teatru jasełkowo-szopkowego.
Czy można święta Bożego Narodzenia dobrze przeżyć
chłopcy, Żyd i żołnierz, diabeł i anioł, sprzedawca i karczmarz). W roku 1736 zakazano urządzania tego rodzaju bez obejrzenia jasełek? Na pewno tak, bo istotą tego czasu jest przyjęcie tajemnicy narodzenia Bożego Syna, któszopek wobec ich niezbyt poważnego charakteru.
Ale w Polsce ciągle mocno rozwijał się zwyczaj kolę- ry przyszedł na świat, aby nas zbawić. Ale jeśli możemy
dowania. Sceną dla jasełek stała się szopka kolędnicza, uczestniczyć w takim wydarzeniu, jakim są jasełka – warz kukiełkami, którymi poruszali kolędnicy przy równo- to to zrobić. Zwłaszcza dla naszych milusińskich będzie
czesnym wypowiadaniu i wyśpiewywaniu odpowiednich to duże przeżycie. Z jednej strony to obcowanie w pewną
kwestii. Były to opowieści o narodzeniu Jezusa, choć wątki formą teatralną, żywym słowem i dlatego często mają one
biblijne mieszały się z wydarzeniami z życia mieszkańców swój nieodparty urok. Ale z drugiej strony nie w formie
polskich miast i wsi. Same teksty były najczęściej anoni- literackiej, ale w treści i przesłaniu jasełek tkwi ich niemowe i często je przerabiano zgodnie z aktualnymi po- przemijająca wartość.
Od 2006 roku w naszym filipińskim kościele w czatrzebami, aby publiczność była zainteresowana. Z czasem
jasełka – misteria coraz częściej odgrywane były przez ak- sie Bożego Narodzenia jasełka są wystawiane przez Teatr
torów. To wszystko uzupełniane było muzyką i śpiewem. Scene działający przy Katolickim Liceum OgólnokształTreścią była biblijna opowieść o narodzeniu Jezusa w Be- cącym im. św. Filipa Neri w Radomiu (zdjęcia przedstatlejem, spisek Heroda i pokłon Trzech Króli, a obok Maryi wiają jasełka z lat 2008, 2011 i 2012). Tak będzie i w tym
i Józefa koniecznie pojawiali się również aniołowie i paste- roku. Zapraszamy na „Szopkę 2013”, która odbędzie się 5
stycznia 2014 roku o godzinie 16.00 w Oratorium dolnerze, a także Żyd, żołnierze, diabeł i śmierć.
Do najbardziej znanych opracowań literackich należą go kościoła.
http://www.klo.radom.pl/scene
jasełka napisane przez Lucjana Rydla – „Betlejem polskie”.
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O Polaku, co monarchię hiszpańską uratował
i jego kuloodpornym służącym

O

Krzysztof Szwarc

jego wynalazkach pisała prasa w całej Europie. „Polski Edison”, „galicyjski Leonardo
da Vinci”, genialny samouk, któremu życie
zawdzięczał sam król hiszpański Alfred
XIII, kawaler Orderu Izabeli Katolickiej. O kim mowa?
O znakomitym wynalazcy, autorze 50 wynalazków
i właścicielu kilkuset patentów na różne urządzenia
i innowacje, światowej sławy Polaku, w Polsce prawie
całkowicie zapomnianym – Janie Szczepaniku (18721926). Otaczała go aura geniusza i ekscentryka, który,
jak wspominała jego córka – Maria Zboińska, zwykł
chodzić w jednym ubraniu, nieustannie pykać fajkę
i myśleć.
Jego młodzieńcze marzenie o tym, by „wykrywać
rzeczy, związki i możliwości dotąd
nieznane lub za niemożliwe uznane”,
sprawiło, że porzucił zawód nauczyciela i z podkrośnieńskich wsi – Potoka, Korczyna, Lubatówki przeniósł
się do Krakowa, gdzie związał się ze
środowiskiem artystycznym i zaprzyjaźnił z Kazimierzem Przerwą – Tetmajerem, Gabrielą Zapolską, profeAnna Pragłowska, Obrazy i barwy. O wynalazkach i żysorem Romanem Zawilińskim i ze
ciu Jana Szczepanika, Wydawnictwo SCAN, Tarnów 2012.
swoim późniejszym wspólnikiem,
Ludwikiem Kleinbergiem. Z Krakowa, z głową pełną pomysłów i pieniędzmi Kleinberga, Szczepanik przeniósł
Przypominaniem postaci i dokonań niezwykłego
się do Wiednia, Berlina a potem Drezna – i tam w końcu wynalazcy pracowicie zajmuje się Anna Pragłowska.
dał upust swojej pasji, wyobraźni i geniuszowi, wymyśla- „Obrazy i barwy. O wynalazkach i życiu Jana Szczepanijąc szereg urządzeń i innowacji wspierających przemysł ka” to już kolejna książka tej autorki poświęcona Szczetkacki. Nowa metoda produkcji tkanin wzorzystych dała panikowi. Praca została oparta na obszernej i zróżnicopoczątek lawinie pomysłów Szczepanika. Jego genialna wanej bazie źródłowej, co decyduje o jej atrakcyjności,
intuicja i wszechstronne zdolności uczyniły z niego pre- szczególnie dla wielbicieli i „łowców” niezwykłych żykursora nie tylko w dziedzinie tkania obrazów. Wśród wy- ciorysów. Pani Anna Pragłowska cierpliwie podąża ślanalazków, które przyniosły mu światowy rozgłos znalazły dami polskiego Edisona, rozmawiając z jego krewnymi,
się: telektroskop (urządzenie do przesyłania na odległość pieczołowicie przeglądając pozostawione przez niego
obrazów wraz z dźwiękiem, czyli... współczesna telewizja), przedmioty codziennego użytku, dokumenty i zdjęcia
małoobrazkowy film kolorowy i kamera do jego rejestra- rodzinne.
cji (technologie wykorzystywane później przez firmy KoZnajdziemy tu opowieść o przyjaźni Jana Szczedak i Agfa), barwna fotografia i barwny film dźwiękowy panika z Markiem Twainem, Kazimierzem Przerwą
(z powodu kłopotów finansowych Szczepanika wyparty – Tetmajerem i Franciszkiem Mirandolą, tajemniczą
przez amerykański Technicolor), tkanina „kulochronna” postać kuloodpornego służącego, relację z projekcji
(znalazła zastosowanie w kotarach i kamizelkach kulood- krwawego filmu nakręconego metodą Szczepanika,
pornych), czy fotosculptor (kopiarka rzeźb). Wynalazca plotki o skandalu na zawodach balonowych, wspoo duszy artysty nie potrafił jednak zamieniać swoich ge- mnienie rozmowy z carem rosyjskim, a także tego, jak
nialnych pomysłów w dochodowe interesy. Brak kapita- to się stało, że Polak uratował monarchię hiszpańską.
łu utrudniał mu konkurowanie z amerykańskimi i euro- Zachęcam do lektury i poznania postaci genialnego
pejskimi potentatami, co sprawiło, że człowiek, którego samouka, którego życiorys byłby znakomitym mateinteligencja i pomysłowość znacząco wpłynęły na kształt riałem do filmu nie gorszego niż „Aviator” Martina
współczesnego świata, został zapomniany.
Scorsese.
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Idziemy do kina...
Wojciech Sałek

D

ziś idąc do kina już jesteśmy przygotowani do tego, na festiwalu filco zobaczymy. Zwiastuny, recenzje i opisy na filmo- mowym w Gdywych portalach, komentarze tych, co widzieli (a często ni (ale chyba
również tych, co nie widzieli – to już taka nasza polska p o p r a w n o ś ć
cecha, że musimy mieć swoje zdanie na każdy temat), polityczna
tu
to wszystko sprawia, że oglądamy film już nam „znany”. zwyciężyła i doAle na szczęście to nie zastąpi nam pełnej satysfakcji stał ją Andrzej
z oglądania samego filmu.
Chyra za rolę
Zanim zobaczyłem „Chce się żyć” też już byłem po księdza w fillekturze artykułów i pierwszych komentarzach znajo- mie „W imię”).
mych, którzy widzieli. Mogłem spodziewać się czegoś, Mateusz
ma
co już widziałem w filmach: „Moja lewa stopa” czy „Mo- k o c h a j ą c y c h
tyl i Skafander”. No i jeszcze „Nietykalnych” – francuski rodziców – Doobraz, który zachwycił nie tylko widzów nad Sekwaną. rota Kolak jako
I jeśli takie porównania same się nasuwają, to i tak po- matka, pełna nawinniśmy zobaczyć jak problem osoby niepełnospraw- dziei, rozmawianej (początkowa scena z lekarką, która mówi matce jąca z nim tak
Mateusza, że to tylko „roślina” jest kluczowa dla całej jak z pozostałyhistorii – nie przeoczmy jej) został pokazany w polskim mi dzieciakami
kinie.
i Arkadiusz Jakubik (jakże inna rola niż w „Drogówce”)
Bo tak naprawdę to pierwszy taki film fabularny. Do- jako ojciec, który z nim naprawia zamek, patrzy na gwiazkumenty na ten temat zdarzały się. Ten obraz Macieja dy i uczy, że trzeba nieraz walnąć pięścią w stół. I jeszcze
Pieprzycy jest hołdem dla Ewy Piety, która 10 lat temu na- pojawia się wolontariuszka Magda – tańczy z Mateuszem,
kręciła dokument „Jak motyl” o Przemku, który od uro- zabiera go do restauracji na urodziny swojego ojca. Oni
dzenia choruje na porażenie mózgowe. To historia chło- wszyscy intuicyjnie wierzą i czują, że w tym uszkodzonym
paka traktowanego jako osobę chorą umysłowo, a który ciele chłopaka jest wnętrze, jest pełnosprawny intelektualczekał ciągle na kogoś, kto go „usłyszy”. Dopiero w ośrod- nie człowiek.
ku dla niepełnosprawnych, gdzie trafił już jako dorosły,
W jednym z wywiadów Dawid Ogrodnik powiedział:
jego opiekunka zauważyła, że ma jej coś do powiedzenia. „Chciałby, aby ludzie poszli do kina na ten film i żeby
Dzięki pracy obojga, nauczył się posługiwać językiem trochę zmienili swoje patrzenie na taką rzeczywistość.
Blissa, polegajcym na porozumiewaniu się z otoczeniem A gdy rozmawiałem z Przemkiem, to ma on te same praza pomocą mrugnięcia okiem oraz specjalnych rysunków gnienia jak my, chce iść do kina lub na spacer, chce po(one również są takimi przerywnikami w całym filmie).
być z przyjaciółmi”.
Tę prawdziwą historię na duży ekran przeniósł Maciej
My również chodźmy do kina. Zwłaszcza na taki film
Pieprzyca. Rolę Przemka (filmowego Mateusz) zagrał Da- jak „Chce się żyć”. Bo wtedy naprawdę, już bez cudzysłowid Ogrodnik, który moim zdaniem zasłużył na nagrodę wu, chce się żyć…

S

ą filmy, na które się czeka z nadzieją, że będzie to
wielkie wydarzenie. Oglądamy ich zwiastuny, czytamy informacje o produkcji. Kolejne ciekawostki związane z filmem coraz bardziej wciągają nas w tę atmosferę oczekiwania. Może dlatego przez kilkanaście lat
kupowałem miesięcznik FILM, bo w nim to wszystko
mogłem znaleźć – od kilku miesięcy gazety nie wydają, podobno takie są prawa rynku, szkoda, że nikt nie
pomyślał o czytelnikach. Ale wracając do... oczekiwania.
Tak jak kilka lat temu czekałem na kolejne części „Władcy Pierścieni”, tak teraz czekam na następną część „Hobbita”. Druga odsłona trylogii Petera Jacksona ukazywać
będzie kolejne przygody Bilbo Bagginsa oraz ciąg dalszy
jego wyprawy z Gandalfem i trzynastoma krasnoludami do królestwa Samotnej Góry. W polskich kinach film

zagości 27 grudnia – dwa tygodnie po światowej premierze.
Z tego powodu rzeczą oczywistą jest, że dziś nie
opowiem o tym filmie, bo tak jak Wy, jeszcze go nie widziałem. Warto jednak zastanowić się, dlaczego, tak jak
i poprzednia trylogia J.R.R. Tolkiena, ta również wzbudza wielkie zainteresowanie widzów na całym świecie.
Może niektórzy kręcili nosem rok temu, że Peter Jackson postanowił przenieść „Hobbita” na ekran w trzech
odsłonach mimo, że książka nie jest obszerna. Gdy zobaczyłem rok temu część pierwszą zrozumiałem, że pomysł reżysera był zdecydowanie trafiony. Ktoś mógłby
powiedzieć, że 90 minut to dostatecznie dużo, by opowiedzieć na dużym ekranie tę historię, ale po co się tak
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spieszyć? Film li tam i z powrotem” z myślą o swoich dzieciach, stąd
ma w sobie jej baśniowa fabuła. Stała się ona prologiem do kowiele z uro- lejnych dzieł pisarza, chociażby „Władcy Pierścieni”.
ku literackie- Ale od początku w jego zamyśle było, aby mówić o tym,
go oryginału. co w świecie niezmienne, przede wszystkim zaś o dobru,
Magia i przy- które zawsze zwycięża zło. Widzimy wyraźnie, że nad
goda, dobrze bohaterami, którym towarzyszymy w wędrówce, czuwa
przedstawio- Opatrzność. Czy Bilbo Baggins – tytułowy Hobbit mune
postacie, siał porzucić swój dom, swoją ulubioną ławeczkę i wywalka dobra ruszyć w nieznane? Tak, ponieważ uwierzył, że może
ze złem i prze- odnaleźć swoje miejsce na ziemi. Ten leniwy, dbający
piękny świat o swoje wygody i pełen brzuch nieśmiały niziołek, raprzyrody pe- tuje z opresji swoich przyjaciół. Zmienia się i odkrywa
łen niepowta- w sobie męstwo, odwagę i przywiązanie do domu.
Czy nie są to wystarczające argumenty, aby czekać na
rzalnego kliciąg dalszy? Dla mnie są. Po świętach obejrzę część drumatu...
gą zatytułowaną „Hobbit: Pustkowie Smauga”. I mam
J.R.R. Tol- szczerą nadzieję, że znowu zadziała magia kina. Są bokien
napi- wiem filmy, które trzeba zobaczyć na dużym ekranie.
sał
powieść
Do zobaczenia w kinie.
„Hobbit, czy-

Z leksykonu malucha...
Adwent
Mateusz, 5 lat: Adwent to siła.
Radek, 5 lat: Adwent to modlitwa.
Wiktoria, 5 lat: Że adwent to nam pomaga.
Michalinka, 5 lat: Adwent to znaczy, że czekać, to znaczy,
że trzeba cierpliwości trochę.
Dawid, 5 lat: Czekamy na Pana Jezusa i szopkę w kościele.
Emilka, 4 lata: Adwent to jest jak przygotujemy się
na Christmas. My light the candels and śpiewamy. I pieniążki zbieramy dla dzieci, które nie mają ani jedzenia,
ani grass, ani flowers, ani home. They are from Africa.
I am from Africa in Christmas play. Już jestem zmęczona
mówić więcej.

Święta
Sabinka, 9 lat: W Wigilię łamiemy się opłatkiem,
a ten opłatek smakuje trochę jak papier.
Mateusz, 6 lat: W święta ustrajamy choinkę, śpiewamy kolędy albo puszczamy z płyty. Mamie, tacie i siostrze dajemy biały opłatek, a różowy pieskowi.
Radek, 5 lat: Święta to urodziny Pan Jezusa.
Marysia, 7 lat: W święta całujemy się i siedzimy razem przy stole.

Misia, 5 lat: Na Święta trzeba się ładnie ubrać i zrobić tort.
Paulinka, 5 lat: Na Święta trzeba się ubrać na biało
albo za anioła.
Miłosz, 4 lata: W święta ubiera się choinkę i daje się
ciastka dla Mikołaja.
Piotruś, 6 lat: Ulubione danie wigilijne: Margherita!

Św. Mikołaj
Misia, 5 lat: Mikołaj to taki człowiek, który myśli
o dzieciach.
Mateusz, 6 lat: Mikołaj to jest taki duch co przynosi
prezenty.
Sabinka, 9 lat: Najpierw na początku grudnia św.
Mikołaj roznosi prezenty, a w Wigilię to już roznosi, jak
został biskupem.
Marysia, 7 lat: To są rodzice.
Szymon, 3 lata: Taki pan, ma czerwoną brodę i białą
czapkę. Taki śliczny i taki słodki.
Miłosz, 4 lata: Stary dziadek.
Gabrysia, 4 lata: On robi wszystko dobrze, tak że innym ludziom jest miło. Jest tak święty, że się nie posikuje
w majtki.
opracowały: Emilia Zajączkowska, Maja Janczykowska-Kuna
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Vox populi!
Listy do redakcji
Temat całego numeru „Paradiso!” jest mi bardzo bliski, bo w październiku zmarł mój tata. Dlatego też bardzo dziękuję za link i pamięć. W jakimś małym wymiarze pomógł mi podać śmierci rękę. Pozdrawiam.

lekcjach przedmiotu bez obawy przed wiecznym potępieniem.
Looking forward to the next Paradiso! issue.
God bless you!

Luiza Różycka

Krzysztof Bartold

Droga Redakcjo!
Bardzo podoba mi się wasza gazetka. Wszystkie przedstawione artykuły są bardzo interesujące i wciągające. Ich
autorzy bardzo ciekawie opisują wydarzenia i mają swoje zdanie na ich temat. Moją uwagę przyciągnął artykuł
o Halloween. Czytając go dowiedziałam się wielu ciekawostek. Moim zdaniem na takie tematy powinniście właśnie pisać. Nie widzę wielkiej potrzeby zmieniania czegoś
w tej gazetce. Z wielką chęcia bedę ją czytała ;D
Pozdrawiam i czekam na kolejne artykuły :D

Świetna gazeta! Wszystkie artykuły były bardzo ciekawe. Mogłam się bardzo dużo dowiedzieć o Wietnamie,
o święcie Halloween, o świętych, o śmierci, przemijaniu.
Zostały poruszone tematy, nad którymi często się zastanawiamy, zwłaszcza w listopadzie. Nie mogę doczekać
się następnego numeru! Pozdrawiam!

Maria Sajór
Szanowna Redakcjo,
a właściwie Panie Marcinie, bo to Pan popełnił artykuł o Halloween.
Moja refleksja to wyrazy uznania za podjęcie tak
kontrowersyjnego tematu na łamach katolickiej gazety Paradiso! I to w pierwszym numerze! Bomba! Jak
widać, nie taki Halloween straszny ... Wnikliwy i dogłębny research w danym temacie pozwala mi, nauczycielowi języka angielskiego, jak i moim Siostrom
i Braciom po fachu, odetchnąć i robić swoją robotę,
co znaczy uczyć dzieci i młodzież o tym zwyczaju na

Ola Mazurkiewicz
Na początku pragnę powiedzieć, że gazeta wywarła
na mnie ogromnie pozytywne wrażenie. Artykuły są bardzo ciekawe, skierowane zarówno do młodszych, jak i do
starszych czytelników. W szczególności zapadł mi w pamięć artykuł p. Marcina Kuny oraz ks. Piotra Woszczyka,
jednak nie umniejszam zasług innych twórców :) Oprócz
interesujących artykułów w gazecie znajdują się zabawne opisy nauczycieli, które przełamują dosyć poważną
tematykę gazety. Moje zainteresowanie wzbudziły również ciekawostki zamieszczona na marginesach poszczególnych stron, dzięki nim czytelnicy mogą dowiedzieć się
więcej o poruszanych tematach. Podsumowując, gazeta
potrafi zaciekawić czytelnika, nie sposób przejść obok
niej obojętnie, oceniam ją baaardzo pozytywnie.
Julia Osiecka

Felieton(ik)

Brudna prawda o Bożym Narodzeniu

Przemierzając miejskie ulice widzę zgorzkniałych
i poirytowanych obecnym stanem rzeczywistości ludzi,
którzy nie potrafią cieszyć się nawet w Boże Narodzenie. I… zastanawia mnie jedno. Czym jest to spowodowane, że społeczeństwo nie dostrzega najmniejszej
przyjemności w świętach przepełnionych radością
i miłością?
Długo zastanawiałam się nad odpowiedzią. Doszłam
do wniosku, że winę ponosi rzeczywistość, która nas otacza, ale nie ta tworzona przez nas, lecz narzucana nam.
Jak mielibyśmy cieszyć się z Bożego Narodzenia, skoro
już od połowy listopada nasze zmysły atakowane są świątecznymi spotami reklamowymi, dekoracjami i muzyką
w galeriach handlowych? Nawet nie zaczął się czas ad-

wentu, a już nasz umysł jest nastawiony na „świąteczny
klimat”. Nie mamy czasu, żeby się wyciszyć i przygotować
na ponowne narodzenie Chrystusa. Otoczka tworzona
przedwcześnie wokół Bożego Narodzenia zabiera mu
wyjątkowość, a nam radość z oczekiwania na nie.
Mamy początek grudnia, a ludzie są już zmęczeni
i przesyceni świąteczną atmosferą. Kiedy jednak nadejdzie Boże Narodzenie, to mamy go dosyć.
W naszych myślach kłębią się zdania przepełnione
zniechęceniem i pesymizmem: „Znowu karp”, „Nienawidzę tych śledzi”, „Pierogi już mi się przejadły.”.
Nie da się wyeliminować otaczającej nas rzeczywistości, ale możemy pozbyć się pesymizmu, jeśli tylko
uwierzymy, że Chrystus naprawę rodzi się w nas.
Maxleo

