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Smutna	Wielkanoc?
„W Wielki Piątek jeden z esesmanów upatrzył 

sobie więźnia, katolickiego księdza. – Wiesz,  
że Chrystus musiał dzisiaj umrzeć? – zapytał.  
– Tak, wiem – odpowiedział ksiądz. – No, to 
klękaj! – wrzasnął Niemiec. – Wiesz, że Chrystus 
był biczowany? – ciągnął esesman. – Tak – odparł 
ksiądz. – No, to ściągaj koszulę! – i esesman kazał 
sobie przynieść kawałek drutu kolczastego. 
Biczował nim klęczącego tak długo, aż jego plecy 
zaczęły krwawić. Potem zwinął drut w formie 
wieńca i prowadził dalej przesłuchanie. – Czy nie 
założyli mu też cierniowej korony na głowę?  
– szydził. – Tak – powiedział więzień. – Więc ty  
też dostaniesz piękny wieniec! – i esesman 
wcisnął klęczącemu wieniec z drutu kolczastego 
na głowę, aż trysnęła krew i skronie zabarwiły się  
na czerwono”.

Przypomniała mi się ta historia, którą pod- 
czas  uroczystości w 50. rocznicę wyzwolenia 
obozu koncentracyjnego w Dachau przytaczał  
w homilii kard. Friedrich Wetter. Pisząc  słowo 
wstępne do świątecznego numeru „Pielgrzyma”, 
myślałem o trudnych momentach przeżywania 
świąt wielkanocnych, szczególnie podczas II woj- 
ny światowej, gdy obchodzono je właśnie w obo- 
zach koncentracyjnych. Kiedy piszę ten tekst, 
jeszcze nie wiadomo, czy tegoroczną Wielkanoc 
świętować będziemy w otwartych świątyniach, 
czy ze względu na pandemię koronawirusa 
będziemy ją przeżywać wyłącznie w naszych 
rodzinnych domach. Mogą to być smutne  
i trudne święta Zmartwychwstania Pańskiego. 
Nigdy takich jeszcze nie przeżywaliśmy. Na 
pewno liturgię Wielkiego Tygodnia przeżyjemy 
zupełnie inaczej, bo w kościołach księża będą ją 
celebrowali praktycznie bez udziału wiernych – 
sami – a my, mając dostęp do bezpośrednich 
transmisji telewizyjnych, radiowych czy interne-
towych, będziemy się z nimi łączyli duchowo. 

W tych trudnych czasach zagrożenia życia 
przez koronawirusa musimy pamiętać, że po 
śmierci Chrystusa następuje zawsze zmartwych-
wstanie. Życzę, aby mimo lęku i smutku każdy  
z nas potrafił w dzień wielkanocny z radością, 
która płynie z wiary, głośno zaśpiewać słowa 
pieśni „Wesoły nam dzień dziś nastał…”.

15  W	objęciach	Zmartwychwstałego	Syna

27	marca	2020	roku	papież	Franciszek	przewodniczył	modlitwie	na	pustym	placu	św.	Piotra	
oraz	udzielił	nadzwyczajnego	błogosławieństwa	 „Urbi	et	Orbi”,	 związanego	z	pandemią	
koronawirusa.
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FELIETON / Adam HlebowiczFELIETON / Piotr Wojciechowski

GDZIE	NAS	ZAPROWADZI	PANDEMIA?BLIŻEJ	DO	CZŁOWIEKA,	BLIŻEJ	DO	BOGA

Nie dotykamy się. Przed pocztą, 
sklepami stoją długie kolejki 

ludzi rozstawionych mniej więcej  
co 1,5 metra. Czy za pewien czas 
zabraknie nam tego podania ręki, 
przyjacielskiego uścisku, przekazania 
sobie znaku pokoju w kościele? Mam 
nadzieję, że tak. Jest takie określenie 
jak „zły dotyk”. Niestety dotyczy ono 
też pewnych zachowań ludzi Kościo-
ła, zapewne marginalnych, jednak  
z uwagi na zaufanie takich osób – 
szczególnie bulwersujących. Możliwe, 
że to – taką wyrażam nadzieję –  
szansa na oczyszczenie takich relacji 
z brudu, zła, chęci wykorzystania 
drugiego człowieka.

Wróciliśmy do naszych domów, 
do bliższych relacji z najbliższymi,  
z którymi mieszkamy pod jednym 
dachem. Częściej z sobą rozmawia-
my, mamy wspólny czas już nie tylko 
na kolejny serial w telewizji, ale 
wyjście na spacer, wspólne przyrzą-
dzenie posiłków. Zatrzymaliśmy się 
w biegu. Trzeba powiedzieć wprost 
– w dość szalonym biegu. Nie jest  
to radosne zatrzymanie. Strach, 
depresja, niepewność tego, co może 
się wydarzyć jutro, tragedie tych 
osób, które w wyniku epidemii tracą 
właśnie swoich bliskich… 

To jedne z najbardziej niezwy-
kłych rekolekcji, jakie przeżywamy. 
Były już takie w przeszłości, choć  
o innym charakterze. W stanie wo- 
jennym, gdy władza komunistyczna 

Czas dziwny, niepewny, czas pan- 
demii – choroby buszującej po 

całym globie. Czas wielkiej próby dla 
rządzących, dla wszystkich służb me- 
dycznych, porządkowych, zaopatrze-
niowych. Ta próba rozgrywa się na 
oczach wszystkich, telewizja i internet 
rozpowszechniają obrazy, radio i prasa 
zasypują nas liczbami, komentarzami, 
instrukcjami postępowania, progno-
zami – nieraz apokaliptycznymi. 
Jednocześnie specyfika tego zagroże-
nia nie sprzyja naturalnemu odrucho-
wi jednoczenia się w walce z przeciw-
nościami. Epidemia każe człowiekowi 
uciekać od człowieka, trzymać dys- 
tans. Dla bardzo wielu z nas jest to 
czas przebywania w domu, czasem 
narzuconego regulaminem kwaran-
tanny, prawie wszyscy ograniczają 
kontakty międzyludzkie. Ta sama 
zasada dystansu – unikania tłumności 
– nakazuje ograniczyć udział wier-
nych w nabożeństwach, odradza 
kontakt przy udzielaniu sakramentów.

Jak trwoga, to do Boga – żyjemy  
z tą zasadą – wstydzimy się jej, bo ku 
Kochanemu wypada iść z miłości, nie 
ze strachu. Jak trwoga, to do Boga? Tak, 
wstyd trochę, ale gdy w trwodze pan- 
demii racje sanitarne utrudniają nam 
udział w mszy św., w nabożeństwach, 
religijnych spotkaniach – czujemy, że  
to krzywda i niesprawiedliwość. Nie 
pojmujemy, pytamy Boga – jak możesz 
tak z nami postępować? Bezradny 
wobec tego pytania, znalazłem odpo- 

Zamknięci	w	kwarantannie,	zatrzaśnięci	w	Wieczernikach	lęku	możemy	
poczuć	się	nie	tylko	wolni	–	możemy	wyjść	na	wolność,	jeśli	otworzymy	
Chrystusowi	nowe	drogi.	Te,	o	których	dotąd	nie	myśleliśmy.	Pozwólmy	
Mu	chodzić	drogami	internetu.

wiedź w internecie. Jeszcze w paździer-
niku 2019 roku, gdy daleko było od 
katastrofy, abp Grzegorz Ryś napisał: 
„Jeśli staję przed czymś, co mnie prze- 
rasta, to mam dwie możliwości: albo się 
zbuntuję, bo nie rozumiem, albo zau- 
fam, bo nie rozumiem. Odpowiedź 
Boga brzmi więc: «Zaufasz mi? Jestem 
większy od ciebie. Wiem, co robię, 
świat nie wymknął mi się z rąk. Jesteś 
pewien, że ty byś go lepiej poukładał 
niż Ja?»”.

W tym trudnym czasie potrzebna 
jest nam spokojna wiara w to, że świat 
nie wymknął się Bogu z rąk. Dopiero 
wtedy możemy umocnić się słowami 
Jezusa przypomnianymi przez św. Ja- 
na Pawła II na samym początku pon- 
tyfikatu. Nie lękajcie się. Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi. Zamknięci w kwa- 
rantannie, uwięzieni w Wieczernikach 
lęku możemy poczuć się nie tylko wol- 
ni – możemy wyjść na wolność, jeśli 
otworzymy Chrystusowi nowe drogi. 
Te, o których dotąd nie myśleliśmy. 
Pozwólmy mu chodzić drogami inter- 
netu, zapraszajmy Go do portali spo- 
łecznościowych. Miejsc, w których moż- 
na mówić o wartościach, o wierze  
i Kościele. Szukajmy Go w rozmowie 
telefonicznej, szukajmy w koresponden-
cji internetowej. Dla wielu z nas to tro- 
chę niepojęte miejsce – przestrzeń wir- 
tualna, cyberprzestrzeń. Skoro jednak 
takie miejsce istnieje i ludzie mogą się 
w nim spotykać bez ryzyka zarażenia 
– to zaprośmy i Boga do tego miejsca!  

Oto dziś od przyjaciela z lat mło- 
dości dostałem internetowy list z za- 
łączonymi instrukcjami. Rozwiedzio-
ny, zadeklarowany i czasem nawet za- 
palczywy ateista zadbał, abym wie- 
dział, co przygotować na ewentual-
ność pobytu w szpitalu zakaźnym, 
jaką informację o sobie przygotować 
dla służb medycznych – na co choro- 
wałem, jakie leki biorę itd. Przedwczo-
raj dostałem inny list – podpisany 
sześcioma imionami. Oto grupka 
młodych ludzi z warszawskiego Klubu 
Inteligencji Katolickiej zwróciła się  
do seniorów z Klubu: „Być może jest 
wśród nas ktoś, kogo moglibyśmy 
zwolnić z konieczności wychodzenia, 
oferując regularną pomoc w robieniu 
zakupów lub inną formę wsparcia, 
która jest lub będzie potrzebna? Jeżeli 
potrzebujecie Państwo tego typu 
wsparcia lub wiecie o kimś, kto może 
go potrzebować, bardzo chętnie się 
przydamy”. Jestem pewien, że sporo 
takich sercem pisanych tekstów już 
krąży w internecie. A powinno być  
ich więcej. Przecież pomoc młodych 
skierowana ku starszym, samotnym  
lub niepełnosprawnym może być 
zorganizowana w każdej parafii.  
Znam trochę okolice Bytowa, Koście-
rzyny, Kartuz, Wejherowa, stykałem się 
z młodzieżą szkolną w tym regionie. 
Jestem pewien, że wielu już robi to,  
do czego próbuję zachęcać. Szczęść 
Boże i – Kochani – nigdy dość roz- 
tropności!

Dzisiaj	na	świecie	jest	jeden	temat.	Nie	wiemy,	co	zdarzy	się	jutro,	nie	mówiąc	
o	perspektywie	tygodnia	lub	miesiąca.	Planowanie	w	tej	sytuacji	straciło	rację	
bytu.	Oprócz	tego,	co	widzimy	na	co	dzień,	czyli	ogromnej	dyscypliny	większo-
ści	Polaków,	zadajemy	sobie	pytania	o	większy	sens	tego,	co	się	dzieje.

mocno ograniczyła nasze prawa, 
bardzo wielu ludzi znajdowało azyl 
wolności w Kościele. Pamiętam 
dobrze umieranie, a potem pogrzeb 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Chwila 
jakiegoś zatrzymania, podsumowania 
życia wielkiego Polaka i refleksja 
każdego z nas – co ja mogę wziąć  
z tego życia dla siebie? I wreszcie 
wielkie narodowe rekolekcje w czasie 
pielgrzymek papieskich – najpierw 
radosnych, choć niepozbawionych 
trudnych pytań. I kolejny moment – 
odchodzenie Papieża Polaka na 
oczach niemal całego świata.  
Z ważnymi zdaniami, przesłaniem 
dla każdego. Zatrzymywaliśmy się  
w minionych kilkudziesięciu latach 
wielokrotnie. Co jednak działo się 

potem? Czy my – i świat wraz  
z nami – stawaliśmy się lepsi?

Obecnie ciągle jesteśmy raczej  
na początku tej nowej drogi, skutki 
pandemii mogą być wielorakie.  
Od unikania kontaktu z drugim 
człowiekiem, po krach gospodarki 
światowej, bardzo radykalne zmia- 
ny naszego życia na długi czas.  
Kiedy idziemy z żoną na codzien- 
ną adorację Najświętszego Sakra- 
mentu w naszym kościele, zauwa- 
żam coraz więcej osób przycho- 
dzących razem z nami. I czuję, 
jakbyśmy wracali do czegoś bar- 
dzo podstawowego, do prawd 
pierwszych chrześcijan. Kto  
i co jest w naszym życiu najważ- 
niejsze?  
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ZIARNO SŁOWA / ks. Wojciech Kardyś

Kalendarz liturgiczny  CIEKAWOSTKI BIBLIJNE
5.04.2020
NIEDZIELA PALMOWA 
Czytania: Iz 50,4-7; Ps 22 (21),8-9.17-18a.19-20. 23-24 
(R.: 2a); Flp 2,6-11; Mt 26,14–27,66
6.04.2020
WIELKI PONIEDZIAŁEK
Czytania: Iz 42,1-7; Ps 27 (26),1bcde.2.3.13-14 (R.: 
1b); J 12,1-11
7.04.2020  
WIELKI WTOREK
Czytania: Iz 49,1-6; Ps 71 (70),1-2.3-4a.5-6ab.15 i 17 
(R.: por. 15a); J 13,21-33.36-38
8.04.2020
WIELKA ŚRODA
Czytania: Iz 50,4-9a; Ps 69 (68),8-10.21-22.31 i 33-34 
(R.: por. 14c); Mt 26,14-25
9.04.2020
WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ
Czytania: Wj 12,1-8.11-14; Ps 116B (115),12-13. 
15-16bc.17-18 (R.: por. 1Kor 10,16); 1 Kor 11,23-26; 
J 13,34; J 13,1-15
10.04.2020
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Czytania: Iz 52,13–53,12; Ps 31 (30),2 i 6.12ab i 13. 
15-16.17 i 25 (R.: por. Łk 23,46); Hbr 4,14-16; 5,7-9; 
Flp 2,8-9; J 18,1–19,42 
11.04.2020
WIELKA SOBOTA
Czytania: Rdz 1,1–2,2; Ps 104 (103),1-2a.5-6.10  
i 12.13-14b.24 i 35c; Rdz 22,1-18; Ps 16 (15),5 i 8.9-
10.11; Wj 14,15–15,1a; Ps: Wj 15,1b.2c.3-4.17-18; 
Iz 54,4a.5-14; Ps 30 (29),2 i 4.5-6.11 i 12a i 13b;  
Iz 55,1-11; Ps Iz 12,2.3 i 4bcd.5-6; Ba 3,9-15.32–4,4; 
Ps 19 (18),8-9.10-11; Ez 36,16-17a.18-28; Ps 42 
(41),2-3.5; Ps 43,3.4; Rz 6,3-11; Ps 118 (117),1b-
2.16-17. 22-23; Mt 28,1-10
12.04.2020
NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Czytania: Dz 10,34a.37-43; Ps 118 (117), 1b-2. 
16-17.22-23 (R.: por. 24); Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5, 
6b-8; J 20,1-9 
13.04.2020
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Czytania: Dz 2,14. 22b-32; Ps 16 (15),1b-2a i 5. 
7-8.9-10.11 (R.: por. 1b); Ps 118 (117),24; Mt 28,8-15
14.04.2020
WTOREK
Czytania: Dz 2,36-41; Ps 33 (32),4-5.18-19.20 i 22 (R. 
por. 5b); Ps 118 (117),24; J 20,11-18 
15.04.2020 
ŚRODA 
Czytania: Dz 3,1-10; Ps 105 (106),1-2. 3-4.6-7.8-9 (R.: 
por. 3b); Ps 118 (117),24; Łk 24,13-35
16.04.2020
CZWARTEK
Czytania: Dz 3,11-26; Ps 8,2ab i 5.6-7.8-9 (R.: por. 
2ab); Ps 118 (117),24; Łk 24,35-48
17.04.2020 
PIĄTEK
Czytania: Dz 4,1-12; Ps 118 (117),1b-2 i 4.22-24. 
25-27a (R.: por. 22); Ps 118 (117),24; J 21,1-14
18.04.2020
SOBOTA
Czytania: Dz 4,13-21; Ps 118 (117),1bc i 14-15b. 
16-18.19-21 (R.: por. 21a); Ps 118 (117),24; Mk 16,9-15

NIEDZIELA PALMOWA

Dlaczego	odrzucono	Jezusa	jako	Króla?

Czyż	nie	witano	Go	po	królewsku,	
gdy	wjeżdżał	do	Jerozolimy?

Reklama

Od Arki Jahwe do Kościoła 
Trójjedynego Boga

www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl

NIEDZIELA WIELKANOCY

W	jaki	sposób	Stary	Testament	zapo-
wiada	zmartwychwstanie	Jezusa?

Co	o	tym	wydarzeniu	piszą	autorzy	Nowego	Testamentu?
Andrzej Napiórkowski OSPPE

(+ koszty wysyłki)

cena 39,90 zł
z przesyłką

NOWOŚĆ

Jakie	trzy	dni,	skoro	w	Wielki	Piątek	wspominamy	
śmierć	Pana,	a	w	sobotę	wieczorem	już	świętujemy	
Jego	zmartwychwstanie?

„Leżał	trzy	dni	w	grobie”

Według naszej rachuby czasu od popołudnia piątkowego do sobotniego 
wieczora mija lekko ponad doba. Skąd zatem wzięło się twierdzenie,  

że Chrystus zmartwychwstał po trzech dniach od śmierci? Po pierwsze, 
musimy wziąć pod uwagę żydowski sposób liczenia dni. U nas mówimy  
o dobie (od północy do północy, 24 godziny), a w praktyce nowy dzień  
rozpoczynamy o poranku. U Izraelitów nowy dzień liczy się od zachodu 
słońca (nawet we współczesnym Izraelu świętowanie  szabatu zaczyna się  
w piątek po południu). Tę rachubę widać w opowiadaniu o stworzeniu świata 
w refrenie „I tak minął wieczór i poranek dzień pierwszy/drugi...” (Rdz 1,1n). 
To wieczór rozpoczyna kolejny dzień. Jeśli zatem Jezus umarł w piątek po 
południu i tegoż dnia Jego ciało złożono do grobu, to był ów dzień traktowany 
jako pierwszy po śmierci. Kiedy w piątek zaszło słońce, rozpoczął się drugi 
dzień (czyli szabat, sobota), w trakcie którego ciało Pana spoczywało  
w grobie. A zakończył się szabat w sobotni wieczór, kiedy zaszło słońce.  
I ten wieczór dał początek trzeciemu dniowi odkąd nasz Zbawiciel nie żył. 
Wówczas nastąpiło zmartwychwstanie! Nie po trzecim dniu, ale trzeciego 
dnia (od śmierci) według rachuby żydowskiej. Po drugie, liczba trzy ma  
w Biblii znaczenie symboliczne i odnosi się do Boskiej interwencji w chwili 
zagrożenia. Bóg Ojciec wskrzesił Syna, przychodząc Mu z pomocą trze- 
ciego dnia.

Rzeczywiście, kiedy Jezus wjeżdżał 
do Jerozolimy, słyszał wiwatowa-

nie tłumu: „Hosanna Synowi Dawi-
da!” (Mt 21,9). Ludzie podkreślali Jego 
królewskie pochodzenie, a ewangeli-
sta przywołał zapowiedź proroka Jo-
ela: „Oto Król twój przychodzi” (Mt 
21,5). Chrystus wspomniał o  swym 
niebieskim dworze (przy pojmaniu 
[por. Mt 26,53] i wobec Sanhedrynu 
[por. Mt 26,64]), nigdy jednak nie 
mówił o swym panowaniu w katego-
riach politycznych czy militarnych. 
Zrozumiał to doskonale Piłat, który 
na pytanie: „Czy Ty jesteś Królem 

Obfita wielkanocna Liturgia Słowa 
daje nam odpowiedź na powyższe 

pytania. Św. Mateusz wspomina trzę-
sienie ziemi, jakiego świadkami były 
kobiety, a następnie anioła, który oz- 

żydowskim?” (Mt 27,11) usłyszał odpo-
wiedź twierdzącą. Pozostali zaś widzie-
li w  Jezusie uzurpatora. Pilnujący Go 

żołnierze wykpili Jego królewską god-
ność (por. Mt 27,28–29), co wcześniej 
zapowiedział już prorok Izajasz („Poda-
łem grzbiet mój bijącym”; Iz 50,6). Po 
ukrzyżowaniu Żydzi drwili: „Jest królem 
Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża” 
(Mt 27,42), co przepowiedział onegdaj 
psalmista („Szydzą ze mnie wszyscy, 
którzy na mnie patrzą”; Ps 22,8). A pa-
trzyli nie tylko na Skazańca, ale także na 
napis umieszczony nad Jego głową: „To 
jest Jezus, Król żydowski” (Mt 27,37). 
Najpierw zatem ludzie witali Jezusa jako 
Króla, potem Jego królewskość wykpili. 
Nie mieli jednak świadomości, że Jego 
uniżenie i śmierć nie zaprzeczają temu, 
iż jest On Królem, bo stanowią jedno-
cześnie swoistą intronizację. Dokonał 
jej Bóg Ojciec, który Syna „nad wszyst-
ko wywyższył i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię” (Flp 2,9). Oto prawdziwy 
Król, nie ziemskiego imperium, ale 
całego Wszechświata!

najmił im: „Nie ma Go tu, zmartwych-
wstał” (Mt 28,6). Za chwilę niewiasty 
ujrzały Pana. Św. Jan z kolei wymienia 
tylko Marię Magdalenę oraz dwóch 
uczniów Jezusa (Piotra i  Jana), którzy 
zastali pusty grób (por. J 20,1–9). Zmar-
twychwstanie Chrystusa jawi się jako 
centralne wydarzenie w historii zbawie-
nia. Poznajemy ją z wielkanocnych czy-
tań mszalnych, począwszy od opisu 
stworzenia świata (por. Rdz 1,1–2,2), 
poprzez opowiadanie o ofierze Abraha-

ma (por. Rdz 22,1–18) i o cudownym 
przejściu Izraelitów przez Morze Czer-
wone (por. Wj 14,15–15,18). Prorocy 
zapowiadali nadejście Mesjasza i czasy 
Jego królowania. Pisał o tym Izajasz (por. 
Iz 54,4–14; 55,1–11 oraz 12,2–6), Baruch 
(por. Ba 3,9–4,4) i  Ezechiel (por. Ez 
36,16–28). Wtórował im psalmista (por. 
w kolejności występowania w lekcjona-
rzu: Ps 104; 33; 16; 30; 19; 42; 51; 118). 
Dla autorów nowotestamentalnych 
zmartwychwstanie stało się centralnym 
tematem przepowiadania. Św. Paweł 
wyraża wiarę, że wyznawcy Chrystusa 
dzięki Jego powstaniu z martwych otrzy-
mają nowe życie (por. Rz 6,3–11), co ich 
zobowiązuje do dążenia „do tego, co 
w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3,2) 
i – w ujęciu metaforycznym – do wyrzu-
cenia starego kwasu (por. 1 Kor 5,6–8). 
Św. Piotr z  mocą przemawiał: „Bóg 
wskrzesił Go [tj. Jezusa] trzeciego dnia” 
(Dz 10,40).
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MARYJNE INSPIRACJE ŚWIĘTYCH / ks. Rafał Barciński

Wiele razy krzyżowaliśmy wolę Bożą, wiele razy 
przez naszą krnąbrność, egoizm i zanurzenie  

w światowych uciechach dokonywaliśmy w nas swo- 
istego pogrzebu pragnień Boga i Najświętszej Maryi 
Panny. Czy bowiem troszczy się ktoś z nas o realizo- 
wanie tych pragnień, gdy serca nasze pogrążone są  
w zaspakajaniu własnych zmysłowych potrzeb  
i w realizowaniu własnych planów, które stawiamy  
nad wszystko inne? W takim momencie na plan  
dalszy schodzi troska o własne zbawienie, myśle- 
nie o rzeczach ostatecznych – o niebie, które jest  
nagrodą dla współpracujących z Bożą łaską,  
czy też o piekle, które jest realnym zagrożeniem  
dla obojętnych niewdzięczników. Niniejsza kate- 
cheza nie ma być straszeniem piekłem. Ona raczej  
ma prowadzić do zrozumienia konsekwencji  
naszego stylu życia i przede wszystkim odkryciem,  
że kochający Bóg nieustannie – nie tylko w Wielkim 
Poście – wzywa nas do nawracania się, do odkrycia  
daru Jego nieskończonej miłości. Na tej drodze  
stawia nam Matkę – Maryję, umiłowany skarb  
Jego Serca, którą daje nam w darze jako Matkę  
Miłosierdzia troszczącą się o nasze zbawienie.  
Dał nas w Jej ręce, Jej Sercu powierzył dys- 
ponowanie łaskami, z Jej rąk pragnie nas przyjąć.  
Czy odkryjemy to szybko? 

Powyższą prawdę odkrył i żył nią błogosła- 
wiony ks. Michał Sopoćko, którego obok  
św. Faustyny nazywamy Apostołem Miłosierdzia  
Bożego. Duchowny razem z wieloma zasługami dla 

„Oprzyjmy	się	o	Matkę	naszą,	
a	wzniesiemy	się	wysoko,	jak	Ona” 

Matkę Bożą jak na boginię, jak na czwartą osobę  
Boską. Nie taka jest jednak droga zaufania dzieci  
Bożych, które potrafią odnaleźć w Maryi po pro- 
stu Matkę, którą Bóg stworzył dla swojego Syna  
i dla nas wszystkich. Jakże pięknie mówi o tym  
nasz błogosławiony: „Im bardziej dusza przyl- 
gnie do swej Matki Miłosierdzia, tym obficiej  
spływać będzie pokarm Boskiej miłości z Niepoka- 
lanego Serca Matki do serca dziecięcia. Toteż  
każdy, kto pragnie znaleźć drogę do świętości,  
winien kochać swą Matkę Niebieską i czcić Ją  
kultem po Bogu najwyższym, winien gorąco się  
do Niej modlić i naśladować Jej cnoty, a przede  
wszystkim tę, jaką ujawniła Ona pod krzyżem,  
gdy Syn ogłosił Ją Matką Miłosierdzia”.  
Tak, na drodze naszego nawrócenia to bardzo  
ważna wskazówka, byśmy – odwracając się od  
grzechów i wad – zaczęli w sposób przemyślany  
troszczyć się o rozwój konkretnych cnót, takich  
jak pokora, czystość, męstwo, ufność, ofiarność,  
poświęcenie, samozaparcie oraz zaufanie,  
wiara i miłość. Przy każdej z nich moglibyśmy  
się zatrzymać i każdej poświęcić oddzielną  
katechezę. Jak bardzo one były ugruntowane  
w Maryi, Matce Miłosierdzia. Ks. Michał  
Sopoćko zwraca uwagę, że „Ona pragnie rozsze- 
rzyć naszą pojemność duchową, chce, byśmy  
żywo odczuli naszą słabość w modlitwie i pracy,  
naszą niewystarczalność w postępie duchowym  
i położyli całą swą ufność w miłosierdziu Bożym”.  
Może wiele w nas ludzkich słabości, może i dziś  
musimy stwierdzić, że często zapominamy  
o Bogu, zatroskani tak bardzo o sprawy doczesne, 
szukając szczęścia w tym, co nas od Niego oddala. 
Świadomość Bożej miłości niech pchnie nas  
w Jego ramiona i poprowadzi do Serca Matki  
Miłosierdzia. Zachęca nas do tego również  
bł. ks. Sopoćko: „Praktykujmy uczynki miłosierne 
względem wszystkich ludzi i rzucajmy się w obję- 
cie Boga miłosiernego – w te same ręce, które  
nas pozornie druzgocą jak Maryję pod krzyżem,  
a w rzeczywistości nas pociągają i pobudzają  
do ufności w Jego miłosierdzie. Jeśli zaś zabraknie  
nam sił, tulmy się do naszej Matki Miłosierdzia,  
chrońmy się pod Jej macierzyńskim płaszczem  
z bezgranicznym przywiązaniem synowskim i z wielką 
ufnością pamiętając, że «od wieków nie słyszano,  
aby ktokolwiek pod Jej opiekę się udający został  
przez Nią opuszczony», i powtarzając: «Matko  
Miłosierdzia, pod Twoją obronę się uciekamy!». (...) 
Oprzyjmy się o Matkę naszą, a wzniesiemy się  
wysoko, jak Ona”. 

wprowadzenia różnych form kultu objawionych  
przez Jezusa św. Faustynie miał wielką miłość  

i szczere nabożeństwo do Maryi Matki Miłosierdzia. 
Widział w Niej potężną Wspomożycielkę i Pośre- 
dniczkę łask dla wszystkich grzeszników.  Pisał  
z przekonaniem, że „Ona nas wyrwała, może  
niejednokrotnie, z rąk sprawiedliwości Bożej,  
o czym dowiemy się dopiero w życiu przysz- 
łym, a wieczność powie, czy wyrok odrzucenia  
nie byłby wydany i na nas, gdyby dłoń Matki na- 
szej nie spoczęła na ręce Jezusa, a usta Jej nie skie- 
rowały za nami prośby, by cofnął wymiar kary  
i jeszcze raz stał się Królem miłosierdzia”. Ponadto  
ks. Sopoćko wyjaśniał, że „niewątpliwie wszystko  
zależy od Najmiłosierniejszego Zbawiciela, ale  
bez przyzwolenia i prośby Maryi, żadna łaska  
do serca naszego nie spłynie. Jak za Jej zgodą  
narodził się Jezus w Betlejem, tak tylko za Jej  
zgodą rodzi się On w sercach naszych. Skoro  
Bóg uzależnił Wcielenie od zgody pokornej Dzie- 
wicy, chciał również, aby od Jej woli zależało zasto- 
sowanie skutków Odkupienia do poszczególnych  
dusz”. Boimy się niekiedy tak wyrażać prawdę  

o Najświętszej Maryi Pannie. Zasłaniamy się lękiem, 
jakoby to spowodowało, że będziemy patrzeć na  

Jeden	Bóg	wie	o	trosce	Najświętszej	Maryi	Panny,	jaką	ogarniała	i	ogarnia	
wszystkich	grzeszników.	Matka	Boża,	wchodząc	w	pragnienia	samego	 
Pana	i	pozwalając,	by	Jej	Niepokalane	Serce	było	nimi	wypełnione,	staje	się	 
i	dla	nas	Matką	Miłosierdzia,	która	czyni	wszystko,	abyśmy	doszli	do	portu	
zbawienia.	
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Franciszek przypomniał aktualność 
encykliki Evangelium vitae

„Przesłanie encykliki Evangelium 
vitae jest dziś bardziej aktualne niż 
kiedykolwiek” – powiedział Ojciec 
Święty podczas audiencji ogólnej, 
transmitowanej z  biblioteki Pałacu 
Apostolskiego. Swoją katechezę papież 
poświęcił 25. rocznicy opublikowania 
przez św. Jana Pawła II tego ważnego 
dokumentu o wartości i nienaruszal-
ności życia ludzkiego.

Franciszek przypomniał, że Evan-
gelium vitae jest ściśle związana ze 
zwiastowaniem Maryi, iż zostanie 
matką Syna Bożego. Podkreślił, że 
w  kontekście pandemii zagrażającej 
życiu ludzkiemu i światowej gospodar-
ce słowa tej encykliki są wyjątkowo 
aktualne. 

ROZŁAZINO

Spotkanie z daleką Brazylią
W dniach od 29 stycznia do 3 lutego gościliśmy w naszej parafii  

bp. Zdzisława Błaszczyka posługującego od dwudziestu lat w Brazylii, który 
25 stycznia przyjął sakrę biskupią. W niedzielę bp Błaszczyk odwiedził 

wszystkie kościoły, 
pozdrawiając parafian 
i udzielając im Bożego 
błogosławieństwa.  
Na sumie parafialnej 
o godz. 12 uroczyście 
wprowadził relikwie 
św. Rity – patronki  
od spraw trudnych 
i beznadziejnych. 
Następnego dnia 
biskup spotkał się 
z uczniami szkoły 
podstawowej, którzy 
rozpoczęli swoje 
rekolekcje wielko-
postne, i opowiedział 

im o pracy na misjach. Dzieci, bardzo zaciekawione i zainteresowane, zadawa-
ły wiele pytań dotyczących posługi biskupa i tego, jak żyją ich rówieśnicy 
w Brazylii. Podczas wieczornej mszy św. miało miejsce przyjęcie nowej 
Margaretki – apostolat modlitwy za kapłanów, która podjęła się modlitwy 
w intencji bpa Zdzisława. Po niej miało miejsce wspólne spotkanie przy stole. 
We wtorkowy poranek bp Zdzisław Błaszczyk opuścił naszą parafię.  

ks. Rafał Kunowski

Ku	pokrzepieniu	serc
Papież	Franciszek	skierował	piękne	słowa	ku	pokrze-
pieniu	serc	do	ludzi	przejętych	rozprzestrzeniającą	się	
na	całym	świecie	pandemią	koronawirusa	SARS-
-CoV-2.

„Dzisiaj przed snem pomyśl o dniu, 
w którym możemy znów wyjść na ze-
wnątrz. Jak się znów spotkamy, a moż-
liwość zrobienia zakupów z całą rodziną 
będzie się wydawać wakacjami. 

Pomyśl o czasie, kiedy kawa w barze, 
uściski, widok spacerujących za rękę 
ludzi, bieganina roześmianych dzieci 
powrócą do naszego życia.

Pomyśl o  tym, że to, co dzieje się 
teraz, będzie tylko wspomnieniem, a na-
sze normalne, zwyczajne życie będzie jak 
prezent – nieoczekiwany i piękny.

I pokochamy wszystko, co dotąd wydawało się oczywiste. I będziemy wdzięcz-
ni za każdą sekundę. Kąpiel w morzu, wschody i zachody słońca, tosty, śmiech. 
Znowu będziemy się śmiać. A to wszystko dzięki odwadze i sile każdego z nas.

Do zobaczenia wkrótce!”.

Papież zaapelował o modlitwę ponad 
podziałami religijnymi

Papież Franciszek w nagraniu wi-
deo wezwał wyznawców wszystkich 
religii do modlitwy o ustanie pandemii 
koronawirusa. „Módlmy się wspólnie 
za chorych, za cierpiących”, apelował 
Franciszek w jednominutowym nagra-
niu rozpowszechnionym 24 marca na 
Twitterze, opatrzonym hasztagiem 
#PrayForTheWorld.

Zmiany w przedsoborowej liturgii
Kongregacja Nauki Wiary 25 mar-

ca ogłosiła dwa dekrety wprowadzają-
ce zmiany do Mszału z  1962 roku, 
a więc do liturgii sprawowanej według 
obrzędu sprzed Soboru Watykańskiego 
II („Mszy Trydenckiej”). Chodzi o do-
danie imion świętych kanonizowanych 
po 1962 roku i siedmiu nowych prefa-
cji, z tym że odmawianie ich w czasie 
mszy św. pozostawiono uznaniu spra-
wującemu ją kapłanowi. Obu nowym 
dokumentom, noszącym datę 22 lute-
go 2020 roku, towarzyszą Noty do nich 
wprowadzające.

Śluby wieczyste w polskim Zgroma-
dzeniu Sióstr Opatrzności Bożej

„Tych ślubów wieczystych składa-
nych w czasie ataku kokronanwirusa na 
Tokio nie zapomnimy chyba do końca 
życia” – powiedział arcybiskup stolicy 
Japonii Tarcisio Kikuchi. W uroczystość 
Zwiastowania NMP, 25 marca, w ko-
ściele św. Michała przy klasztorze pol-
skich Sióstr Opatrzności Bożej w Tokio-
-Nakameguro profesję wieczystą zło- 
żyła siostra Maia Helena Nguyen Thi 
Nhu Ngoc z Wietnamu.

Msze św. pustym kościele
„W  sprawowaniu mszy w  pustym 

kościele jest miłość. I  jest to miłość 
bardzo konkretna, bo przecież jesteśmy 
zjednoczeni duchowo, polecamy Bogu 
intencje chorych, cierpiących, tych, 
którzy się boją, którzy są samotni. Wszy-
scy rozumiemy, że ta izolacja nie jest po 
to, żeby nas rozdzielić, ale jest dla na-
szego wspólnego dobra” – mówił 
w wywiadzie dla „Przewodnika Kato-
lickiego” abp Wojciech Polak.

„Dostrzegam w  tym jednak także 
doświadczenie oczyszczające i pokazu-
jące, jak bardzo wobec takich sytuacji 
człowiek sam z sie-
bie jest słaby. Nie ma 
dobrego pomysłu, 
co zrobić – można 
tylko zaakceptować 
to doświadczenie, 
zaakceptować swoją 
słabość i  rozumieć, 
że w  samotności, 
w sprawowaniu mszy w pustym koście-
le jest miłość. I  jest to miłość bardzo 
konkretna, bo przecież jesteśmy zjed-
noczeni duchowo, polecamy Bogu in-
tencje chorych, cierpiących, tych, którzy 
się boją, którzy są samotni. Wszyscy 
rozumiemy, że ta izolacja nie jest po to, 
żeby nas rozdzielić, ale jest dla naszego 
wspólnego dobra” – podkreśla abp Woj-
ciech Polak.

Fundacja Salvatti.pl pomaga zakupić laptopy dla uczniów
Wystartowała akcja „Laptop dla 

ucznia”. Jej organizatorem jest Pallo-
tyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl.  
– Wraz z  wprowadzeniem w  Polsce 
nauczania on-line dostrzegliśmy, że 
w wielu domach poważnym proble-
mem jest brak komputerów i laptopów. 
Jeśli w  domu jest dwójka czy trójka 
dzieci w  wieku szkolnym, a  do tego 
rodzice pracują zdalnie, dostęp do 
komputera jest utrudniony – mówi ks. Jerzy Limanówka, prezes Fundacji. Na 
początek Fundacja planuje zakupić 100 laptopów dla 10 szkół.

Fundacja Salvatti.pl chce przede wszystkim pomóc szkołom w mniejszych 
miejscowościach, bo one są w największej potrzebie. – Jeśli jednak uda nam się 
pozyskać więcej funduszy, wyposażymy tak wielu uczniów, jak będzie to możliwe. 
Prosimy o wsparcie indywidualnych darczyńców, ale też apelujemy o wrażliwość 
i wsparcie do firm i  innych instytucji – mówi Monika Mostowska, wiceprezes 
Fundacji.

TOKIO
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PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowanie składam tym wszystkim, którzy 25 marca mogli 

uczestniczyć w pogrzebie mojej kochanej Mamy
śp. ANNY LUBIŃSKIEJ z domu Dubiella

Biskupowi diecezjalnemu Ryszardowi Kasynie bardzo dziękuję za przesłane 
listem wyrazy współczucia i modlitwę, zaś biskupowi Arkadiuszowi Okrojowi za 
piękne przewodniczenie liturgii pogrzebowej i wygłoszenie wzruszającego kazania.

Bratu Diakonowi – za wielce pomocną służbę liturgiczną. Ks. prał. Józefowi 
Pickowi – za reprezentowanie kapłanów mojego rocznika święceń, którzy nie 
mogli przybyć ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusem. 

Ks. kan. Piotr Wilkowski, proboszcz parafii w Czarnymlesie, niech będzie 
doceniony za wieloletnią opiekę duchową i  przygotowanie pogrzebu (wraz 
z Zakładem Pogrzebowym „Kilia”), a organista pan Piotr wraz z żoną – za 
przepiękną oprawę muzyczną i wokalną.

Wraz z moją siostrą Anną serdecznie dziękujemy całej Rodzinie i Paniom 
sołtys z  parafii Pawłowo k. Chojnic, radzie parafialnej, stowarzyszeniom  
św. Mikołaja i Rozwoju Wsi Pawłowo i okolic oraz Pani dyrektor szkoły.

Wyrażamy wielką wdzięczność lekarzom, zwłaszcza panu Janowi Kowal-
skiemu z Chojnic i panu Leszkowi Walińskiemu z Osieka, a także personelowi 
medycznemu.

Składamy osobne gorące podziękowania za dobre serce, za modlitwy, wyra-
zy współczucia i intencje mszalne o spokój duszy naszej kochanej Mamy.

Wielkie, wielkie Bóg zapłać!
ks. Brunon Lubiński z Pawłowa i siostra Anna Formella
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Przebieg	
egzekucji	Jezusa

Karę ukrzyżowania stosowano za-
zwyczaj wobec największych prze-

stępców, gdyż należała ona do najbar-
dziej okrutnych i  poniżających. Na 
masową skalę wykonywali ją starożytni 
Rzymianie (w  powstaniu Spartakusa 
w 71 roku przed Chr. uśmiercono w ten 
sposób sześć tysięcy niewolników), 
chociaż znano ją już dużo wcześniej 
(w Persji, Fenicji i Kartaginie). Również 
nieobca była Żydom (zastosował ją król 
Aleksander Janneusz wobec ośmiuset 
zbuntowanych przeciw niemu rodaków 
w I wieku przed Chr.). Żydowscy prze-
ciwnicy Jezusa chętnie sami skazaliby 
Go na śmierć (i to najpewniej w formie 
ukamienowania), lecz nie mieli prawa 
tego uczynić. Wyrok mógł wydać jedy-
nie uprawniony sędzia, czyli Piłat, na-
miestnik Imperium Rzymskiego, będą-
cy prefektem Judei.

Biczowanie
Po ogłoszeniu wyroku sędzia kazał 

„Jezusa ubiczować i wydał na ukrzy-
żowanie” (Mt 27,26). Biczowanie by-

wało samodzielną karą, ale w  przy-
padku skazanych na śmierć krzyżową 
stanowiło akt wstępny do ich egzekucji. 
Piłat szybko przekonał się o niewinno-
ści przesłuchiwanego, ale dla uspoko-
jenia tłumu chciał, by Go ubiczowano, 
a potem wypuszczono (por. Łk 23,16). 
Wynika z tego, że żołnierze mieli za-
stosować karę tzw. fustigatio, czyli bi-
czowania rzemieniami lub sieczenia 
rózgami. Takie skarcenie stosowano 
jako środek wychowawczy i odstrasza-
jący, a po jego wykonaniu wypuszcza-
no ukaranego na wolność. Przeciwnicy 
Jezusa nie zaakceptowali jednak takie-
go rozwiązania i konsekwentnie doma-
gali się Jego śmierci, wołając: „Ukrzyżuj 
Go!” (J 19,15). Piłat ugiął się pod presją 
tłumu i  skazał Chrystusa na śmierć. 
W związku z taką kwalifikacją prawną 
zastosowano wobec Niego inną formę 
biczowania, tzw. flagellatio, czyli ude-
rzanie rzemiennymi biczami zakoń-
czonymi ostrymi kośćmi, ołowianymi 
kulkami lub haczykami, które wręcz 
rozszarpywały ciało. Ogrom fizycznego 

cierpienia osłabiał skazanego już na 
samym początku pasma doświadczeń, 
które go czekały. 

Egzekucję zasadniczo rozpoczyna-
no natychmiast po jej orzeczeniu przez 
sędziego. Niekiedy jednak między 
wydaniem wyroku a jego wyegzekwo-
waniem mijało trochę czasu i wówczas 
więźnia pilnowali żołnierze. Zdarzało 
się, że mu dokuczali. Nawiązując do 
jednego z  zarzutów, jakie wcześniej 
postawiono Chrystusowi, sparodiowa-
li Jego królewską godność. Atrybuta- 
mi monarchy były purpurowa szata 
wierzchnia, berło w dłoni i korona na 
głowie. W pełnej kpin zabawie żołnierze 
włożyli Jezusowi na ramiona płaszcz 
legionisty, do ręki dali Mu trzcinę, a na 
głowę wetknęli cierniową koronę. Szy-

dzeniu towarzyszyło fizyczne znęcanie 
się (bicie i opluwanie).

W drodze na stracenie
Kiedy zbliżał się moment egzekucji, 

żołnierze oddali Jezusowi Jego szatę 
i przygotowali krzyż (gr. stauros) – na-
rzędzie kary. Skazaniec najczęściej 
zmierzał na miejsce kaźni, dźwigając 
jedynie belkę poprzeczną (tzw. patibu-
lum), podczas gdy pionowy pal czekał 
już wcześniej wbity w  ziemię. Nie 
wiemy zatem, czy Chrystus niósł cały 
krzyż (jak to znamy z ikonografii) czy 
też jego poziomą belkę przywiązaną do 
barków. Nawet jeśli byłaby to tylko 
belka, w  najmniejszym stopniu nie 
umniejszałoby to Jego trudu i cierpie-
nia podjętego dla naszego zbawienia.

W drodze ku miejscu straceń nio-
sącemu krzyż skazańcowi towarzyszy-
li czterej żołnierze wraz z  dowódcą 
(setnikiem). Cały czas musiał być 
widoczny tzw. titulus, czyli zapis winy 
oskarżonego umieszczony na białej 
desce. Niekiedy niósł go herold idący 
na przodzie tragicznego pochodu, 
zwykle jednak zawieszano go na szyi 
straceńca. Winę Jezusa ograniczono 
do kilku słów: „Jezus Nazarejczyk, 
Król Żydowski” (J 19,19). Napis spo-
rządzono w języku hebrajskim, grec-
kim i łacińskim. Zwłaszcza ten ostat-
ni ma dla nas szczególne znaczenie 
(„Iesus Nazarenus Rex Judaeorum”), 
gdyż pierwsze litery każdego słowa 
składają się na skrót INRI. Na wielu 
obrazach ukazujących ukrzyżowanie 

Pana można ten właśnie napis do-
strzec.

Zadaniem asystujących żołnierzy 
było doprowadzenie skazanego na 
miejsce egzekucji i jej przeprowadze-
nie. Przeszkodą mogły być tłumy ga-
piów (jak to się stało w przypadku Je-
zusa) lub też wycieńczenie niosącego 
krzyż/belkę. Nie zatem litość motywo-
wała eskortę, gdy przymuszono Szy-
mona z Cyreny, by pomógł Chrystuso-
wi w  dźwiganiu krzyża, lecz strach 
przed niedopełnieniem stosownych 
procedur. Gdyby nie doszedł On do 
wyznaczonego celu, lecz wycieńczony 
skonałby po drodze, żołnierze mogliby 
zostać ukarani za niewłaściwe wyko-
nanie rozkazu.

Miejsce egzekucji 
Miejsce, na którym krzyżowano 

skazańców, znajdowało się poza mura-
mi Jerozolimy, ale w jej pobliżu. Nazy-
wano je Miejscem Czaszki. Po aramej-
sku określano je mianem Golgoty (od 
słowa gulgolta, po hebrajsku gulgolet 
– „czaszka”). Istnieje kilka hipotez 
wyjaśniających pochodzenie tej nazwy. 
Mało prawdopodobnym jest przeko-
nanie, że wzgórze stanowiło miejsce 
pochówku zmarłych, może samych 
straceńców (a więc kryło w sobie ich 
kości i  czaszki), a  tym mniej, że tam 
właśnie zlokalizowany miał być grób 
Adama (w  ikonografii niekiedy pod 
krucyfiksem artyści umieszczają wi-
zerunek piszczeli i  czaszki). Nazwę 
należy raczej wywodzić od kształtu 
pagórka, który ludziom przypominał 
ludzką czaszkę. Podobnie łacińskie 
określenie Kalwaria, pochodzące od 
przymiotnika calvus („łysy”), miało 
przywoływać na myśl kształt łysej 
głowy. Nie było to wzniesienie zbyt 
wysokie ani nie zajmowało zbyt wiel-
kiej powierzchni, ale jednocześnie na 
tyle obszerne, by mogło pomieścić 
kilku skazanych na śmierć. Oprócz 
Jezusa na Golgocie ukrzyżowano 
jeszcze dwóch innych oskarżonych, 
których ewangeliści nazywają „zło-
czyńcami”, a my mówimy o „łotrach” 

Dla	rzymian	ukrzyżowanie	Jezusa	to	jeszcze	jedna	
egzekucja	z	wielu,	jakie	wykonywali	w	całym	impe-
rium,	może	tylko	o	tyle	inna,	że	wzbudzała	ogromne	
emocje	wśród	ludzi.	Przeprowadzili	ją	zgodnie	z	pro-
cedurami,	jakie	standardowo	stosowano	przy	wymie-
rzaniu	tego	typu	kary.	Warto	przyjrzeć	się,	jakie	 
to	były	procedury	i	jak	w	ich	kontekście	przebiegała	
egzekucja	Zbawiciela.
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(według relacji św. Łukasza jeden 
z nich miał być przychylnie nastawio-
ny do Zbawiciela, dlatego otrzymał 
przydomek „dobry”; por. Łk 23,39–43). 

Na miejscu egzekucji rozbierano 
skazańców. Publiczne odkrycie ich na-
gości było dodatkowym elementem 
kary, przez co przyjmowała ona jeszcze 
bardziej upokarzający charakter. W Pa-
lestynie, ze względu na wrażliwość 
Żydów, pozostawiano straceńcom 
opaskę na biodrach. Kaci mieli prawo 
przejąć przedmioty należące do czło-
wieka, na którym przeprowadzali eg-
zekucję, dlatego żołnierze zabrali tu- 
nikę Jezusa. Jako że nie chcieli jej roz-
dzierać, rzucili o nią losy.

Ukrzyżowanie
Ukrzyżowanie rozpoczynano od 

przebicia nadgarstków (a nie dłoni, jak 
to zwykle przedstawia się na obrazach) 
dwoma gwoźdźmi i przytwierdzenia ich 
do belki poprzecznej. Niekiedy przybija-

no skazańców dopiero po podniesieniu 
ich i po połączeniu patibulum z piono-
wym palem. Trzeci gwóźdź przebijał obie 
stopy karanego, przytwierdzając je do 
pionowej belki. Zdarzało się również, że 
ciało skazanego przywiązywano linami 
do krzyża. Niekiedy pod stopami umiesz-
czano podpórkę. 

W  Imperium Rzymskim istniało 
kilka rodzajów krzyży, na których wie-
szano ludzi: crux commissa (zbijano 
belki na kształt litery T), crux immissa 
(tzw. „krzyż łaciński”, taki jaki znamy 
z ikonografii) i crux decussata (w kształ-
cie litery X, dziś zwany „krzyżem  
św. Andrzeja”). Wydaje się, że w przy-
padku Jezusa wykorzystano ten drugi 
typ, skoro nad Jego głową było miejsce, 
aby umieścić titulus.

Ukrzyżowanych pozostawiano przy-
bitych, tak że wisieli do chwili śmierci. 
Ich agonia trwała niekiedy bardzo dłu-
go (kilka godzin, a  nawet kilka dni), 
a pozycja wisząca powodowała wielo-

narządowe uszkodzenia organizmu. 
Dodatkowym cierpieniem były często 
drwiny ze strony gapiów, a także ataki 
zwierząt, zwłaszcza ptaków. Zdarzało 
się jednak, że w pewnych okoliczno-
ściach próbowano przyspieszyć zgon. 
W związku ze zbliżającym się szabatem 
Żydzi prosili o przyspieszenie śmierci 
ukrzyżowanych. W takich przypadkach 
łamano wiszącym nogi. Jezusowi tego 
nie uczyniono, gdyż już nie żył. Dla 
pewności jednak jeden z  żołnierzy 
przebił włócznią Jego bok.

Rzymianie nie grzebali ciał ludzi 
ukrzyżowanych, ale wrzucali je do zie-
mi. Żydzi umieszczali je we wspólnym 
grobie, nie stosując zwykłych obrzędów 
pogrzebowych. Nie można było ich 
pochować w rodzinnym grobowcu, ale 
gdzie indziej tak, o ile ktoś o to zadbał. 
Józef z Arymatei poprosił Piłata o wy-
danie ciała Jezusa, z czego wnioskujemy, 
że na przeprowadzenie pochówku po-
trzeba było zgody odpowiednich władz.  

TEMAT NUMERU / ks. Sławomir Kunka

Miłość i cierpienie są ze sobą tak 
zżyte jak narodziny i śmierć. Gdy 

sami nie możemy uniknąć cierpienia, 
to chcielibyśmy, aby ono ominęło na-
szych bliskich, tych, których kochamy. 
Często jednak okazuje się to niemoż-
liwe. 

Współcierpienie w miłości
Poród angażuje w sposób oczywi-

sty matkę i dziecko. Matka nie może 
oszczędzić bólu przyjścia na świat 
swemu dziecku – ani nawet go skrócić. 
Czyż podobnie nie jest przy śmierci? 
Gdyby nawet dziecko chciało wziąć 
na siebie część cierpienia konającej 
matki, aby jej ulżyć, jest to ponad jego 
siły i  możliwości. Pozostaje tylko 
trwanie w milczeniu i współcierpie-
nie, aż do jej przejścia do nowego 
życia. 

Pamiętam historię pewnego ojca 
rodziny, który dłuższy czas walczył 
z  chorobą nowotworową. Po jego 
śmierci na dnie szuflady żona odnala-
zła dokumenty z  pierwszych wizyt 
u lekarza, podczas których mąż dowie-
dział się o chorobie. Ukrywał to przed 
nią. Najpierw sam próbował szukać 

W	objęciach	
Zmartwychwstałego	Syna
„Radujcie	się	wraz	z	Jerozolimą,	weselcie	się	w	niej	wszyscy,	co	ją	miłujecie!	
Cieszcie	się	z	nią	bardzo	wy	wszyscy,	którzyście	się	nad	nią	smucili,	ażeby-
ście	ssać	mogli	aż	do	nasycenia	z	piersi	jej	pociech;	ażebyście	ciągnęli	mleko	
z	rozkoszą	z	pełnej	piersi	jej	chwały.	(...)	Jak	kogo	pociesza	własna	matka,	 
tak	Ja	was	pocieszać	będę;	w	Jerozolimie	doznacie	pociechy”	(Iz	66,	10–13).

ratunku. Nie chciał jej martwić. Pewnie 
sobie myślał, że może nie będzie tak 
źle, że obejdzie się bez pomocy najbliż-
szych. Po co ich martwić, każdy ma 
dość swoich problemów. Gdy już nie 
dało się ukryć objawów choroby, został 
zmuszony do tego, aby swoim cierpie-
niem i obawami obarczyć tych, których 
kochał.

Gdy Maryja za sprawą Ducha Świę-
tego poczęła w swym przeczystym ło-
nie Syna, wiedziała, że jej dziewiczy 
małżonek po odkryciu tego faktu do-
zna wielkiego cierpienia. Józef bardzo 
Ją kochał i ufał Jej, nie sposób jednak 
po ludzku wytłumaczyć tego, co wyda-
rzyło się w dniu Zwiastowania. Maryja 
nie mówiła więc nic. Trzy miesiące jej 
pobytu u krewnej Elżbiety oddaliło od 
św. Józefa moment „bolesnego” odkry-
cia błogosławionego stanu małżonki. 
Maryja nie mogła ani oszczędzić tego 
cierpienia małżonkowi, ani mu nawet 
w nim ulżyć. To była jego droga przez 
ciemność do światła, przez udrękę 
ducha do radości powołania. Józef 
musiał zostać w tym sam, tak jak Ma-
ryja kiedyś stanie sama pod krzyżem 
swego Dziecka. 

Matka i Syn 
zjednoczeni w miłości Ojca
Od dnia Zwiastowania, gdy Maryja 

jako pierwszy człowiek dowiedziała się 
o Wcieleniu Syna Bożego – i to pod Jej 
Sercem – zachowała wiarę i miłość ku 
Niemu. Jej Serce stało się nie tylko 
Sanktuarium Pana na ziemi, ale także 
niepodbitą przez zwątpienia czy nieuf-
ność twierdzą wiary w moc Bożą, dla 
którego „nie ma nic niemożliwego”  
(Łk 1, 37). Matka Boża nawet w najtrud-
niejszych momentach swego życia „nie 
poddawała się żadnej chwiejności i bez-
radności, jaką dostrzegamy u świętych 
niewiast i Apostołów. Ona jasno pozna-
ła słowa swego Syna i oczekiwała zmar-
twychwstania dnia trzeciego z  wiel- 
ką tęsknotą i  gorącym pragnieniem”  
(bł. ks. Michał Sopoćko). Jej niepokala-
ne łono stało się niebem na ziemi dla 
Bożego Syna, w którym przebywał przez 
dziewięć miesięcy. Kolejne trzydzieści 
lat Jego pobytu w Nazarecie było przy-
gotowaniem do życia publicznego. 

Zanim Chrystus stał się Mistrzem 
i Nauczycielem, sam przyjmował lekcje 
miłości i wiary w dobroć Ojca od swej 
Matki (zob. Łk 2, 51). Ona była także 
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darem Ojca dla Niego we Wcieleniu 
i ziemskim życiu. Zanim sam spędzał 
noce na modlitwie do Ojca, widział swą 
Matkę, która zatopiona w  modlitwie 
nieustannie była „w tym, co należy do 
Ojca” (Łk 2, 49). Zanim Maryję i Syna 
połączyło Matczyne łono, łączyła ich 
miłość do Ojca i pragnienie pełnienia 
Jego woli (zob. Łk 1, 38 i Hbr 10, 7–8). 
Matka i Syn od samego początku byli 
sobie dani jako pomoc do zrealizowania 
odwiecznych planów Ojca wobec całego 
stworzenia (por. Rdz 2, 18. 23). 

Odwieczne Słowo uczyło się mówić 
w domu Maryi i Józefa. Maryja pierw-
sza z ludzi Je zobaczyła. Jako pierwsza 
Je usłyszała. Pierwsze słowo Syna 
z pewnością właśnie do niej było skie-
rowane: „Mama”. Podobnie mogło być 
po zmartwychwstaniu. Zanim Jezus 
powiedział do swej wiernej uczennicy: 
„Mario!” (J 20, 16), mógł wyrzec do 
najwierniejszej ze wszystkich Służebnic 
Pańskich: „Mamo”. Zanim Chrystus 
usłyszał od niewiernego Apostoła: 
„Pan mój i Bóg mój!” (J 20, 28), mógł 
usłyszeć od swej Matki: „Synu, Boże 
mój i Panie, Synu mój...”.

Czy Jezus 
po Zmartwychwstaniu 
ukazał się Matce?
Spotkanie Matki i Syna zawsze jest 

na chwałę Ojca. Możemy przyjąć, że 
Chrystus, „zmartwychwstając, ukazał się 
z ciałem i duszą swojej błogosławionej 
Matce” (św. Ignacy Loyola, „Ćwiczenia 
duchowne”). Wydarzenie to miało swo-
ją subtelną zapowiedź w dniu obrzezania 
Jezusa (zob. Łk 2, 21). Wówczas to „od-
dali Dzieciątko Jego Matce, która współ-
cierpiała z powodu krwi, którą Syn Jej 
wylał” (św. Ignacy Loyola). Po latach 
oddano Jej także Ciało Syna zdjęte 
z krzyża. Ostatecznie zaś Ojciec „oddał” 
Jej Syna, wskrzeszając Go z martwych 
(zob. Dz 5, 30). „Pismo Święte nic nam 
nie mówi o ukazaniu się Pana Jezusa 
Matce, ale Pisarze Kościelni i ojcowie 
święci są tego zdania, że Zbawiciel nie 
mógł zostawić Najświętszej Dziewicy 
bez pociechy po takich strasznych 

dniach smutku i że musiał się ukazać 
najpierw swej Matce” (bł. ks. Michał 
Sopoćko). Czy przeczucie to nie każe 
nam sercem wniknąć w najważniejsze 
prawdy naszej wiary, aby jeszcze bardziej 
nimi się przejąć i z nich czerpać siłę do 
naszego życia?

Możemy przypuszczać, że przeczu-
wając dzień męki i śmierci, Jezus wezwał 
swoją Matkę z Nazaretu do Judei. To Jej 
rola jako Matki Odkupiciela, jako nowej 
Ewy, aby stać pod krzyżem Syna, nowe-
go Adama, Odkupiciela ludzkości. 
Gdyby Maryja nie była w tych dniach 
w Jerozolimie, mogłaby dowiedzieć się 
o śmierci Syna nie wcześniej niż w dniu 
Jego Zmartwychwstania. Wówczas On 
sam mógłby Jej już o tym powiedzieć, 
ukazując się w Galilei jako Zwycięzca 
śmierci. Jednak Jej obecność była po-
trzebna na Golgocie, tam miała okazać 
się „pomocą” swemu Synowi. Czy zatem 
po swym chwalebnym zmartwychwsta-
niu Jej pierwszej nie mógł Chrystus 
ukazać pierwocin swego zwycięstwa nad 
śmiercią i owoców dzieła Odkupienia?

Dlaczego to spotkanie nie zostało 
spisane dla przyszłych pokoleń? Jeśli 
zgodzić się, że miało miejsce, to mogło 
nastąpić tylko w ukryciu. To było spo-
tkanie Bożego Syna i Jego najświętszej 
Matki. Spotkanie dla Nich samych. 
Spotkanie Ich niewyrażalnej, wzajemnej 
miłości. Podobnie jak miało to miejsce 
w czasie drogi krzyżowej. Gdyby nawet 
byli naoczni świadkowie tego nieopisa-
nego w  Ewangeliach spotkania, nie 
zrozumieliby ani jego formy, ani znacze-
nia. Cóż dopiero powiedzieć o całkowi-
cie ukrytym spotkaniu z wielkanocnego 
poranka. 

Maryja była bardzo skromna, dys-
kretna i całkowicie ukierunkowana na 
pełnienie woli Ojca. „Nawet o  tym 
momencie ukazania się jej Pana Jezu-
sa po zmartwychwstaniu nie powie-
działa Ewangelistom, którzy dlatego 
o  tym nic nie wspominają. Wolała 
zawsze stać na uboczu, zachowując 
wszystkie słowa w swym Niepokala-
nym Sercu i tylko głęboko rozważając 
wszystko, co się odnosiło do jej Syna” 

(bł. ks. Michał Sopoćko). Tak było już 
przy cudownym poczęciu i narodzeniu 
Zbawiciela (zob. Łk 2, 19).

Jak spotkać 
Zmartwychwstałego dziś?
W  Ewangelii czytamy, że Zmar-

twychwstały Pan „ukazał się najpierw 
Marii Magdalenie, z  której wyrzucił 
siedem złych duchów” (Mk 16, 9). 
Otrzymała ona zadanie, aby stać się 
Apostołką Apostołów (zob. J 20, 17–18). 
Wskrzeszona z grzesznego życia, zosta-
ła powołana do świadczenia o Zmar-
twychwstałym. Ukazując się jej, Pan 
oznajmił: „jeszcze (...) nie wstąpiłem do 
Ojca” (J 20, 17). Maria Magdalena była 

zbyt przejęta, aby zapytać w  naszym 
imieniu: „A do Matki już «wstąpiłeś», 
Panie?”. Skupiła się na swoim zadaniu.

Maryja, Dziewica-Matka, była pokor-
niejsza, cichsza, piękniejsza i posłuszniej-
sza od Marii Magdaleny. Czy i  Ona 
otrzymała jakieś zadanie? Tak, otrzyma-
ła je trzy dni wcześniej: „Niewiasto, oto 
syn Twój” (J 19, 26). Ma być Matką 
i Królową Apostołów. Możemy także 
przyjąć, że „nikomu Zbawiciel nie objawił 
w takiej pełni chwały swego chwalebnego 
Zmartwychwstania, jak właśnie Matce 
swojej, którą z miłosierdzia swego wy-
niósł ponad wszystkie stworzenia i kochał 
jak najlepszy Syn najmilszą Matkę”  
(bł. ks. Michał Sopoćko). Dzieci winny 

być podobne do Matki, aby przez to 
ukazała się chwała Ojca. W pierwszym 
rzędzie dotyczyło to samego Wcielonego 
Syna Bożego. Teraz dotyczy to nas wszyst-
kich – potomków Tej, która zmiażdży 
głowę węża (zob. Rdz 3, 15).

Matka Zmartwychwstałego Syna 
jest także Matką Kościoła, który już 
zmartwychwstaje do nowego życia 
w  swoim Panu. Wiara, którą Kościół 
żyje od poranka Zmartwychwstania, 
w sercu Maryi była i w Wielki Piątek, 
i w Wielką Sobotę. Ona pozostała za-
wsze wierna! Nie spoczął na Niej cień 
zwątpienia. Była w  udręce, ale nie 
z powodu niepewności, ale z powodu 
miłości Matki do Syna, którego odrzu-

TEMAT NUMERU / ks. Sławomir Kunka

cił świat. Była pierwszą, która z ludzi 
– i to od Ojca – mogłaby usłyszeć: „Syn 
Twój (Nasz!) żyje” (por. J 4, 50). 

* * *
W  zwyczajnych okolicznościach 

matka nie jest pierwszą, która bierze 
dziecko na ręce. Nie jest też pierwszą, 
która je widzi. Zapowiedź anioła Gabrie-
la zwiastowała Maryi cudowne poczęcie 
i narodzenie Bożego Syna. Czyż więc 
podobnie właśnie Ona swymi przeczy-
stymi oczyma nie mogła jako pierwsza 
z ludzi ujrzeć Syna po Zmartwychwsta-
niu i pozwolić Mu się objąć? 

Gdy jest Niepokalana, jest „pełnia 
czasu” (Ga 4, 4). Rola Maryi w Kanie 
Galilejskiej polegała na „przyspieszeniu” 
godziny Syna Człowieczego (zob. J 2, 4). 
W wieczerniku jest także z Apostołami 
jako „Pełna łaski” (Łk 1, 28), więc przy-
chodzi Duch Święty posłany przez Ojca 
i  Syna (zob. Dz 1, 14). Niepokalana 
„przyspiesza” przyjście królestwa Boże-
go, o które modlimy się w modlitwie 
Pańskiej. Dzięki Niej wytrwamy do 
końca i będziemy zbawieni (zob. Mt 24, 
10). Ona bowiem sprawia, że wola Ojca 
spełnia się „jako w niebie, tak i na ziemi”. 
Nie tylko z Jej ust, ale przede wszystkim 
z Jej serca wyrywa się wołanie: „Pan żyje, 
jest z nami! Bóg jest dobry!”.

* * *
W obecnym czasie, wyczekując na-

szego osobistego spotkania ze Zmar-
twychwstałym Panem, jak najczęściej 
prośmy o  potrzebne nam i  całemu 
światu łaski: „W jedności z Tobą, o Nie-
pokalane Poczęcie, upraszamy Bożego 
Miłosierdzia Ojca i Syna, i Ducha Poko-
ju, aby zachował nas i nasze okolice od 
wszelkich kataklizmów w powietrzu, na 
ziemi i przez potop. 

Maryjo, Matko Bożego Miłosierdzia, 
uproś łaskę obfitych plonów ziemi, licz-
nych nawróceń, także osób Bogu po-
święconych. Wyjednaj święte powołania 
w  naszych rodzinach i  Ojczyźnie do 
każdego stanu w Kościele. Niech moc 
Twego Świętego Poczęcia wyjedna moc 
Bożego Miłosierdzia wszelkiemu stwo-
rzeniu dla chwały wiecznej i  jedynej 
w Bogu. Amen”.
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WIARA / Anna Artymiak

Niemi	świadkowie	cudów

W listopadzie 589 roku – za ponty-
fikatu Pelagiusza II – po ulew-

nych deszczach poziom Tybru niebez-
piecznie nabrał, zalewając poważnie 
Wieczne Miasto i niosąc zniszczenie. 
Nastał głód i  pojawiły się olbrzymie 
węże, które zainfekowały powietrze. 
Spowodowało to wybuch zarazy tak 
strasznej, że nikt nawet nie chciał cho-
wać zmarłych. Jedną z pierwszych ofiar 
był sam papież. Jego następcą na tronie 
Piotrowym został Grzegorz I, którego 
dziś czcimy jako świętego, nazywając 
Wielkim, i  któremu zawdzięczamy 
między innymi chorał gregoriański. 
Papież ten rozpoczął publiczną modli-
twę pokutną za grzechy i  zarządził 
trzydniową uroczystą procesję przebła-
galną. Jak podają zapiski z  tamtych 
czasów, sam osobiście prowadził ją boso, 
spokojnie i powoli trzymając w rękach 
ikonę Matki Bożej. Wyruszył z Bazyliki 
Matki Bożej Większej, obchodząc cały 
ówczesny Rzym – który nie był wtedy 
rozrosłą metropolią – aż do Bazyliki  
św. Piotra. Osoby, które mu towarzyszy-
ły, także przywdziały stroje pokutne. 

Zapewne	wielu	z	nas	czasem	pytało	przewodnika,	któremu	aniołowi	jest	po-
święcony	słynny	Zamek	Świętego	Anioła	na	trasie	do	Bazyliki	św.	Piotra.	 
Od	jakich	nieszczęść	chroniła	przez	wieki	zbolały	lud	jeszcze	sławniejsza	ikona	
Matki	Bożej	Ocalenia	Ludu	Rzymskiego,	że	tak	specjalnym	tytułem	została	
okrzyknięta.	Może	niektórzy	z	nas	dotarli	do	cennego	cudownego	krucyfiksu	 
z	kościoła	św.	Marcelego	na	via	del	Corso,	pytając,	jakich	to	cudów	udzielił	ten	
wizerunek	zbolałego	Pana,	przed	którym	Jan	Paweł	II	przepraszał	za	grzechy	
Kościoła	w	Wielkim	Poście	Roku	Wielkiego	Jubileuszu	2000.	Wszystkie	te	trzy	
miejsca	są	niemymi	świadkami	cudownego	uzdrowienia	Wiecznego	Miasta	 
od	zarazy,	która	nawiedzała	je	na	przestrzeni	wieków.	

W czasie trwania procesji aż 80 osób 
zmarło na zarazę, jednak papież się nie 
załamał i kontynuował ją. 

Na zakończenie, gdy procesja wcho-
dziła na most łączący miasto z Watyka-
nem, most, który dziś nazywamy Mo-
stem Anioła, ukazały się na niebie 
chóry anielskie, które zaczęły śpiewać: 
Regina caeli, laetare, alleluia! Quia quem 
meruisti portare, alleluia! Resurrexit sicut 
dixit, alleluia! Papież odpowiedział: Ora 
pro nobis, alleluia! Był to okres uroczy-
stości wielkanocnych. Tak zrodziła się 
modlitwa, którą dziś odmawiamy w po-
łudnie w miejsce modlitwy Anioł Pański 
w  okresie wielkanocnym. Następnie 
u szczytu Mauzoleum Hadriana ukazał 
się zebranym św. Michał Archanioł, 
który zakrwawiony miecz schował do 
pochwy. Było to znakiem dla zebranych, 
że czas grozy minął. I rzeczywiście – od 
tamtego momentu nikt już nie zacho-
rował. Na pamiątkę tamtego zdarzenia 
na miejscu Mauzoleum stanął Zamek 
Świętego Anioła, a u jego szczytu wid-
nieje brązowa figura św. Michała Archa-
nioła w charakterystycznej pozie cho-

wania miecza zagłady. W późniejszych 
wiekach most również nazwano Mo-
stem Anioła, w tamtym czasie – będąc 
jedynym mostem prowadzącym piel-
grzymów do Bazyliki św. Piotra przez 
Tyber – nazywany był Mostem Piotra. 

Sama ikona Matki Bożej z Bazyliki 
Matki Bożej Większej również otrzyma-
ła wdzięczny tytuł Salus populi Romani, 
czyli Ocalenia Ludu Rzymskiego. Jest 
bodaj najbardziej rozpowszechnionym 
wizerunkiem Maryi na świecie. Bardziej 
znana jako Matka Boża Śnieżna – czczo-
na jest w licznych kopiach także w Pol-
sce, w naszej diecezji jej najsłynniejszą 
kopią jest obraz z  sanktuarium Matki 
Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin 
w Kościerzynie. 

Tradycja wypraszania łask w  róż-
nych opresjach u  tej rzymskiej Matki 
Bożej przeszła na stałe do pobożności 
mieszkańców Rzymu i  papieży. Inny 
papież – Grzegorz XVI – w 1837 roku 
ponownie wypraszał u niej łaskę ustania 
w mieście epidemii – tym razem chole-
ry. Dziś, kiedy wierni Wiecznego Miasta 
są objęci zakazem swobodnego wycho-

dzenia z domu, w III Niedzielę Wiel-
kiego Postu, 15 marca, w ich imieniu 
przed tę cudowną ikonę udał się sam 
Franciszek, by wypraszać łaskę zakoń-
czenia pandemii koronawirusa. Udał 
się także w  samotności (w otoczeniu 
jedynie ochrony) w  krótką procesję 
wzdłuż via del Corso do Cudownego 
Krucyfiksu, by i  tu wypraszać łaskę 
ustania zarazy. 

Via del Corso jest jedną ze słyn-
nych rzymskich ulic – pełnych sklepów 
i butików, łączy Plac Wenecki z Piazza 
del Popolo. Kościół San Marcello al 

Corso znajduje się na początku ulicy 
i  jest okazałą świątynią przy placu 
noszącym to samo imię. Jej przepięk- 
ny krucyfiks w  tym roku obchodzi 
500-lecie bytności w  tym miejscu. 
Został wykonany z ciemnego drzewa ze 
szkoły sieneńskiej w XV wieku. Są dwa 
cudowne zdarzenia z  nim związane. 
Pierwsze dotyczy pożaru kościoła 
z nocy 23 maja 1519 roku. Kiedy rano 
wierni udali się na miejsce tlących się 
zgliszczy, ku ich zdziwieniu odnaleźli 
krucyfiks w cudowny sposób nietknię-
ty przez pożar. Następne cudowne 

zdarzenie nastąpiło latem 1522 roku, 
kiedy to w Wieczne Miasto uderzyła 
tzw. Wielka Epidemia. Rzymianie, 
pamiętając o  cudownie uratowanym 
od zgliszczy krucyfiksie, postanowili 
procesyjnie przejść z nim od kościoła 
św. Marcelego do Bazyliki św. Piotra. 
Pomysłodawcą procesji był kardynał 
hiszpański Raimondo Vich, kościół ten 
bowiem był jego kościołem tytular-
nym. 4 sierpnia wyruszyła procesja 
pokutna, w której udział wzięli wierni 
– od duchownych, poprzez osoby kon-
sekrowane, arystokrację, rycerstwo, po 
zwykłych prostych ludzi. Jak podają 
zapiski z tamtych czasów, podążali za 
cudownym krucyfiksem boso, pokryci 
popiołem, wołając jednogłośnie i  na 
głos: „Miłosierdzia Najświętszy Krzy-
żu”. Do Bazyliki dotarli 20 sierpnia 
i tego dnia zaraza ustała. Należy dodać, 
że już wtedy władze cywilne, obawiając 
się zarażenia, próbowały powstrzymać 
procesję, jednak bezskutecznie. 

To zdarzenie dało początek trady-
cyjnej procesji z Cudownym Krucy-
fiksem, która każdego roku wyrusza 
tamtym szlakiem w Wielki Czwartek 
na pamiątkę i w podzięce. W tym roku 
tej procesji prawdopodobnie nie bę-
dzie. Dodatkowo po raz pierwszy od 
Roku Jubileuszowego (ogłoszonego 
przez Innocentego X w 1600 roku) do 
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 
(ogłoszonego przez Jana Pawła II) 
Cudowny Krucyfiks był wnoszony 
uroczyście do Bazyliki św. Piotra. 

Dziś wizerunek tego krucyfiksu 
przesyłają sobie internauci w mediach 
społecznościowych, nawołując do 
wspólnej modlitwy, ale i procesji po-
mimo obecnych zakazów. Wierni nie 
mogą jednak tego uczynić, więc wy-
mownie za nich poszedł sam Franci-
szek. Trwajmy w modlitwie i ufajmy, 
że obecna sytuacja ustanie. A  gdy 
wszystko wróci do normy, a my wy-
bierzemy się do Rzymu, zatrzymajmy 
się w  tych miejscach i  podziękujmy 
Bogu za pokój i spokój i prośmy, by 
nas zachował od kolejnych takich 
nieszczęść. 
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– Najwyraźniej marzenia napraw-
dę mają moc. Mam właśnie przed sobą 
pani najnowszą książkę – „Kobieta 
w wielkim mieście”.   

– Dodałbym jeszcze – bo wciąż 
czuję ogromną radość z tego powodu 
– że od dziewięciu miesięcy jestem 
szczęśliwą żoną (śmiech).

– To ja też coś dorzucę. Nazwała-
bym panią rzeczniczką Pana Boga na 
ziemi. Gdyby była taka „boska” funk-
cja, na pewno Stwórca powierzyłby ją 
właśnie Pani.

– (śmiech) To bardzo miłe, co pani 
mówi. Swoją najnowszą książkę pisa-
łam z myślą o kobietach, żeby dodać 
im nadziei. Żeby pokazać, że wszyst-
kie jesteśmy niesamowite i  może 
trochę za dużo od siebie wymagamy. 
Pragnęłam stworzyć taką wspólnotę 
kobiet i zależało mi, żeby te spotkania 
były bliskie i pokrzepiające, dodające 
otuchy. Na pewno pisałam ją również 
po to, aby raz jeszcze powiedzieć 
o  wielkiej miłości Pana Boga, o  do-
świadczeniu wiary i tego, jaką siłę daje 
ona na co dzień. Ta książka, co wciąż 
mnie zadziwia, jest taka radosna. 
Począwszy od okładki w kolorze po-
marańczowym. Cała piękna grafika to 
zasługa Magdy Grabowskiej-Wacła-
wek. Zdjęcia, nie mniej cudowne, 
zrobiła Tola Piotrowska. Z  obiema 
dziewczynami pracuję od początku 

tworzenia mojego bloga „Bóg w wiel-
kim mieście”.  

– Tam właśnie przeczytałam takie 
zdanie: „Przyszedł do mojego życia 
nagle, jak wiatr, i zmienił wszystko”.

– To zdanie odnosi się do Pana Boga 
– i  rzeczywiście tak było. On zmienił 
wszystko. Choć, jak sięgam pamięcią, 
trudno mi jest uchwycić ten pierwszy 
moment. Mam wrażenie, że Bóg pukał 
do mnie kilkakrotnie. Dorastałam 
w domu katolickim, przyjęłam wszyst-
kie sakramenty, moi rodzice są wierzą-
cy i chodzą do kościoła. Ja oczywiście 
wzrastałam w tej wierze, choć brakowa-
ło w  niej mojej autentyczności. Ow-
szem, zadawałam sobie dużo pytań 
dotyczących wiary i Boga, ale nie mogę 
powiedzieć, że byłam jakoś blisko Nie-
go. Dopiero w dorosłym życiu wszystko 
się zmieniło. Pamiętam, jak przechodzi-
łam niedaleko kościoła ojców domini-
kanów na Służewie i zobaczyłam plakat, 
na którym widniało biblijne imię – 
„Rut”. Pod spodem było bardzo pomy-
słowe rozwinięcie tego hasła: „Rekolek-
cje ulepione tęsknotą”. Głosić je miał 
mało wtedy jeszcze znany ojciec Adam 
Szustak. Bardzo poruszyło mnie słowo 
„tęsknota”. Pomyślałam, że ja właśnie 
taką tęsknotę czuję w sercu. Z ciekawo-
ści wybrałam się na te rekolekcje. Pa-
miętam, że zbliżała się Wielkanoc, więc 
czas był szczególny. Słuchałam historii 

biblijnej Rut i miałam wrażenie, jakbym 
wszystko, co mówił rekolekcjonista, 
słyszała po raz pierwszy. Dosłownie 
chłonęłam każde słowo. Tego samego 
dnia zadzwoniłam do przyjaciółki i po-
wiedziałam: „Słuchaj, coś niesamowi-
tego jest w tym kościele, w ojcu Szusta-
ku, który mówi w  sposób absolutnie 
wyjątkowy. Musisz pójść ze mną”. Na-
stępnego dnia wybrałyśmy się już razem 
na te rekolekcje. I tak przez trzy kolejne 
dni słuchałyśmy tego, co mówi uwiel-
biany dziś – zwłaszcza przez młodych 
ludzi – ojciec Adam Szustak. I  to był 
pierwszy moment, kiedy ja te drzwi 
Panu Bogu uchyliłam. Wtedy uświado-
miłam sobie, że wiara nie jest tylko 
tradycją czy pewną abstrakcją, ale że 
Bóg jest żywy, można Go doświadczyć 
i On naprawdę każdemu z nas próbuje 
coś powiedzieć. Przychodzi do każdego 
– na różne sposoby. 

Później działy się inne rzeczy. Pa-
miętam czas takiej dobrej samotności 
w moim życiu. Mieszkałam sama, nie 
byłam z nikim związana, dużo praco-
wałam. Popołudnia, wieczory i week-
endy spędzałam raczej samotnie. I ja tej 
samotności potrzebowałam. Dokony-
wała się we mnie pewna przemiana, do 
końca nie rozumiałam, na czym ten 
proces polega, dawało mi to jednak 
sporo ukojenia. Moi znajomi dziwili się, 
że nigdzie z nimi nie wychodzę, nawet 

Ja	–	córka	Boga

Prowadzi	popularny	blog	„Bóg	w	wielkim	mieście”	i	jest	autorką	książki	o	tym	
samym	tytule.	Otwarcie	dzieli	się	swoim	doświadczeniem	wiary	i	doświad-
czeniem	ludzi,	którzy	spotkali	Boga	w	codziennym	życiu.	Sama	mówi	o	sobie,	
że	jest	córką	Boga.	Lubi	marzyć	i	żeglować.	Z	Katarzyną Olubińską,	dzienni-
karką	programu	„Dzień	dobry	TVN”,	rozmawia	Iwona Demska.		
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Bóg jest żywy, można Go 
doświadczyć i On naprawdę 
każdemu z  nas próbuje coś 
powiedzieć.
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mieli do mnie o  to lekkie pretensje. 
Tymczasem ja wolałam posłuchać re-
kolekcji, na przykład ojca Szustaka 
i  czytać Pismo Święte, którego słowa 
mają tak wielką moc. Mówiłam o tym 
moim przyjaciołom i  to przyniosło 
owoc. Proszę sobie wyobrazić, że mąż 
mojej koleżanki, która była wtedy ze 
mną na rekolekcjach, dostał zaproszenie 
i  zdecydował się polecieć na wieczór 
kawalerski do Las Vegas, który wypadał 
akurat w Wielkim Tygodniu. Oczywi-
ście ona była z  tego powodu bardzo 
smutna, jednak okazało się, jak już 
w samolocie jej mąż zaczął słuchać re-
kolekcji, bo słyszał, iż słucha ich żona. 
Skutek był taki, że przyleciał na miejsce  
bardzo refleksyjnie nastawiony, niespe-
cjalnie skłonny do zabawy. Wrócił do 
domu skruszony, przeprosił żonę i po-
wiedział, że zrozumiał wiele rzeczy. 
Z radością patrzyłam, jak słowa Pisma 
Świętego zmieniają ludzi dookoła mnie. 

– Przed nami właśnie Wielki Ty-
dzień i  święta Zmartwychwstania 
Pańskiego. Dla chrześcijan czas 
szczególny. W tym roku także z tego 
powodu, że pandemia koronawirusa 
nagle zmieniła nasze życie, również 
religijne. 

– Kiedy pomyślę o Wielkim Tygo-
dniu ściska mi się serce. Jak wszyscy 
katolicy – chciałabym być w kościele, 
chciałabym być ze swoimi bliskimi. 
Jedno i drugie pewnie będzie trudne do 
realizacji. Oczywiście możemy uczest-
niczyć we mszy św. on-line i ja to robię. 
Ponadto w  tym momencie doświad-
czam bardziej niż kiedykolwiek wielkiej 
wspólnoty Kościoła. Kiedy nie możemy 
pójść w niedzielę do kościoła, a groma-
dzimy się przed naszymi komputerami, 
telewizorami czy innymi nadajnikami, 
czujemy, że jesteśmy bardzo blisko siebie, 
zaczynamy doceniać coś, co być może 
trochę nam spowszechniało. Kościół 
wyszedł do nas i jest aktywny w interne-
cie – co jest wspaniałe. Właściwie od rana 
można być na mszy św. z  papieżem 
Franciszkiem, odmówić koronkę w sank-
tuarium w Łagiewnikach, po południu 
zajrzeć do Częstochowy, a po drodze 

odwiedzić jeszcze kilka innych kościołów 
on-line. To są – jak mówią mi siostry 
i ojcowie zakonni – takie wielkie reko-
lekcje dla świata i  czas na zadawanie 
sobie ważnych pytań. Co jest w życiu 
ważne? Co Bóg chce nam przez tę sytu-
ację powiedzieć? Wielu z nas – w tym i ja 
– próbuje wykreślić ze swojego słownika 
takie słowa jak: potem, później, zdzwoń-
my się… Czas nabrał zupełnie innego 
wymiaru. 

– W książce „Kobieta w wielkim 
mieście” znalazłam fragment, który 
szczególne mi się podoba: „Chciała-
bym być taką kobietą – drzewem, 

w którego gałęziach można się schro-
nić, budować gniazda, zostać i odpo-
cząć. Chciałabym być kobietą, której 
słowa podnoszą, budują. Która nie 
zazdrości i może odważnie spojrzeć 
w oczy sobie i  innym, bo ma czyste 
serce i zamiary”. 

– W ten sposób wyrażam tęsknotę 
za domem, jaki stworzyły moja babcia 
i mama. Domem pełnym miłości, czu-
łości, zrozumienia i  dobrych słów. 
Myślę, że też chciałabym być taką ko-
bietą dla innych. Natomiast kiedy piszę 
o czystym sercu, od razu mam przed 
oczami jedną z  moich wspaniałych 

bohaterek książki – Joannę Jędrzejczyk. 
Asia zawsze przed każdą walką staje 
i modli się do Boga, nie o zwycięstwo, 
tylko o  czyste serce. Bardzo mnie to 
wzruszyło. Zresztą te rozmowy z kobie-
tami zmieniły mnie samą. Zawsze 
chciałabym mieć to czyste serce i  by 
relacje, które zbudowałam, też były 
czyste – bez niedopowiedzeń, jakichś 
ukrytych żalów.

– Do swojej książki wybrała pani 
bardzo różne, powszechnie znane 
kobiety. Oprócz wspomnianej Joanny 
Jędrzejczyk jest też Marta Żmuda-
-Trzebiatowska, Magda Lamparska, 

Anna Karwan, Anna Dec, Bovska, 
Agnieszka Amaro i Paulina Krupiń-
ska-Karpiel. Opowiedziane przez nie 
historie nie są historiami z Instagra-
ma, gdzie świat bardzo odbiega od 
rzeczywistości. 

– Tak, niczego nie chciałyśmy lukro-
wać. To prawdziwe historie o  życiu, 
które bywa bolesne dla każdego. Moje 
bohaterki musiały się mierzyć z bardzo 
trudnymi doświadczeniami. Z przemo-
cą domową, z biedą, śmiercią kliniczną, 
nieszczęściami w rodzinie czy różnymi 
nałogami. To też opowieść o  tym, ile 
trzeba włożyć pracy i wysiłku, żeby za-

walczyć o siebie czy o swoich bliskich. 
Wydostać się z jakichś toksycznych re-
lacji, osiągnąć coś dzięki własnej deter-
minacji, mimo niesprzyjających warun-
ków zewnętrznych. Joasia Jędrzejczyk 
opisuje, jak zaczynała w warzywniaku 
u rodziców. Wstawała wcześniej rano, 
żeby im pomagać, i to ją hartowało. Mu-
siała ciężko pracować. W  ten sposób 
zarabiała pieniądze, bez których nie 
mogłaby trenować. Joanna mówi też 
o samotności na drugim końcu świata 
i  czasie zaplanowanym co do minuty, 
morderczych treningach, które pozwo-
liły jej ten sukces osiągnąć. Z  kolei 
Agnieszka Amaro przeżyła śmierć kli-
niczną – doświadczenie naprawdę eks-
tremalne. My często widzimy tylko 
sukcesy tych czy innych kobiet, nie 
zdając sobie sprawy, co się za nimi kryje.

– Pani bohaterki łączą nie tylko 
osiągnięte sukcesy i fakt, że są znane. 
Otwarcie mówią też o  Panu Bogu 
i swojej wierze. 

– Tego łącznika świadomie szuka-
łam. Bo to też miała być książka o Panu 
Bogu. Starałam się więc znaleźć historie 
takich kobiet, które mogą coś na ten 
temat powiedzieć, które w swoim życiu 
doświadczyły Boga bardzo wyraźnie. 
Marta Żmuda-Trzebiatowska opowiada 
o tym, że we wszystkich trudnych mo-
mentach życia ratowała ją wiara i dzię-
ki niej odnalazła siebie. Ania Dec 
w bardzo wzruszający sposób opowia-
da, jak wiele razy modliła się w trud-
nych momentach swojego życia. Z ko-
lei Ania Karwan, która mówi o swoim 
samotnym macierzyństwie, wspomina 
moment, kiedy nie miała przy sobie ani 
złotówki, a  jej córeczce zamarzyły się 
lody. Ze łzami w oczach zwróciła się 
wtedy do Boga, prosząc: „Panie Boże, 
zrób coś, żebym mogła jej te lody kupić”. 
I znalazła na ulicy dwadzieścia złotych! 
Te historie były tak osobiste, piękne 
i budujące, że nawet ja – której wyda-
wało się, że jest już tak głęboko osadzo-
na w wierze – jeszcze bardziej się na-
wracałam i umacniałam w Panu Bogu. 
Dziękuję im wszystkim za tę lekcję, ja 
– córka Boga.   
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SPOŁECZEŃSTWO / Beata Dwornik

Prawda	czy	fałsz?	–	
plaga	fake	newsów	
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Określenia „fake news” używamy 
zaledwie od kilku lat, ale wygląda 

na to, że zadomowiło się ono w naszym 
życiu na stałe. Po raz pierwszy pojawi-
ło się po zwycięstwie Donalda Trumpa 
w wyborach prezydenckich w Stanach 
Zjednoczonych w 2016 roku, a nawet 

już przed rozpoczęciem jego kampanii 
wyborczej. W  internecie uaktywniły 
się portale szerzące różne teorie spi-
skowe. Zjawisko fake newsów od po-
czątku budziło obawy, obserwatorzy 
światowej sceny politycznej i eksperci 
różnych dziedzin życia społecznego 

dostrzegają ich negatywny wpływ na 
obywateli. 

Fake newsy 
w dobie koronawirusa
Dożyliśmy czasów, gdy pandemii 

niebezpiecznego wirusa towarzyszy 

bardzo niebezpieczny zalew fałszy-
wych, niesprawdzonych informacji. Jak 
grzyby po deszczu mnożą się teorie 
spiskowe. Począwszy od tego, skąd 
wziął się wirus, poprzez sugestie, jako-
by ktoś go sztucznie wytworzył w celu 
wyniszczenia części ludzkości, aż po 
setki „sprawdzonych” sposobów na 
zabezpieczenie się przed nim, a nawet 
całkowicie podważających celowość 
wprowadzonych przez władzę ograni-
czeń i zakazów. W dniach, gdy słowo 
„koronawirus” odmieniamy codzien-
nie kilkadziesiąt razy przez wszystkie 
przypadki, gdy każdy z nas, chcąc nie 
chcąc, śledzi wiadomości, obserwuje 
wykresy zachorowań i zgonów, co rusz 
napotykamy na siejące strach i panikę 
informacje – o grupach złodziei prze-
branych w  kombinezony ratownicze 
wchodzących do domów pod pretek-
stem sprawdzenia domowników na 
obecność wirusa, o tym, że „będą za-
mykać” sklepy spożywcze czy całe 
miasta i że najlepszy lek na koronawi-
rusa to olej sezamowy, którym należy 
się nacierać! Cóż, wielu z nas powtarza 
lub udostępnia takie rewelacje – czy to 
z  bezmyślności, czy z  braku wiedzy 
bądź zwykłej naiwności. Wielu ludzi 
niestety w to wierzy, ale trzeba przy-
znać, że niektóre fejki są tak podstępne, 
że trudno je zdemaskować zdrowym 
rozsądkiem czy podstawową wiedzą 
medyczną. Chyba nie ma osoby, która 
nie dałaby się na coś nabrać – fałszywe 
treści są konstruowane właśnie w taki 
sposób, by wydawały się wiarygodne.

Dlaczego fake newsy 
są niebezpieczne?
Nie ulega wątpliwości, że powodu-

ją wzrost naszego poziomu lęku i wy-
raźnie osłabiają poczucie bezpieczeń-
stwa. Mało tego – sprawiają, że bez- 
pieczeństwo wielu ludzi jest realnie 
zagrożone, że naraża się ich na falę 
nienawiści, internetowego hejtu czy 
wręcz na realne ataki. Fake newsy 
wprowadzają ludzi w błąd, szerzą nie-
prawdę i  zwiększają niepokój. Ich 
twórcy nie mają oporu, by podważać 

sprawdzone fakty, przeinaczać je lub 
ukrywać. Plotki podsycane i powtarza-
ne przez zwolenników teorii spisko-
wych czy zwykłych oszustów mogą 
przyczynić się do podejmowania przez 
niektóre grupy społeczne błędnych 
decyzji, do wysuwania fałszywych 
oskarżeń, mogą nawet wzbudzić nie-
bezpieczną falę paniki. Sprawa jest 
bardzo poważna – w  2019 roku FBI 
uznało niektóre teorie spiskowe za 
nowe zagrożenie terrorystyczne w Sta-
nach Zjednoczo-
nych, ostrzegało 
też opinię publicz-
ną przed niebez-
piecznymi kampa-
niami dezinformacyjnymi. Każdy z nas 
rozumie, jak wielkie niebezpieczeń-
stwo stanowią fałszywe informacje 
w tym wyjątkowo trudnym dla całego 
świata czasie. 

Co z tą prawdą?
Granica między prawdziwym a fał-

szywym newsem niestety się zatarła 
i nawigowanie wśród zalewu informa-
cji staje się coraz trudniejsze. Wszak 
teraz każda z opcji, zwłaszcza politycz-
nych, ma swoją prawdę… My sami 
chcemy wierzyć w  to, co pasuje do 
naszego światopoglądu, żyjemy za-
mknięci w  informacyjnych bańkach. 
Tracimy zaufanie do mediów, bo te 
przecież uprawiają swoją politykę. 
Wszyscy niestety znamy też powiedze-
nie, że kłamstwo powtórzone wielo-
krotnie w  końcu zostaje uznane za 
prawdę. Sfabrykowane informacje 
rozprzestrzeniają się błyskawicznie, 
często przez popularne serwisy, jak 
Facebook czy Tweeter, ale też przez 
nieodpowiedzialne wypowiedzi nie-
których polityków czy nawet specjali-
stów, na przykład na konferencjach 
prasowych. Serialowy doktor House 
zwykł mawiać, że wszyscy kłamią…

Gdzie znajdziemy 
wiarygodne informacje?
Aktywiści, dziennikarze i naukow-

cy podejmują nieustanne wysiłki, aby 

zapewnić wiarygodność faktów w prze-
strzeni informacyjnej. Zgodnie pod-
kreślają ogromną rolę rzetelnego 
dziennikarstwa. Co to znaczy rzetelne-
go? Odpowiedzialnego, opartego na 
sprawdzonych źródłach i  wynikach 
naukowych badań, operującego fakta-
mi, niezależnego od interesów wybra-
nych grup społecznych. Czy takie 
dziennikarstwo w dzisiejszych czasach 
jest jeszcze możliwe? I  gdzie mamy 
szukać wiarygodnych informacji?

Po pierwsze – 
właśnie w interne-
cie. Można tam 
znaleźć serwisy 
fact-checkingowe, 

które zajmują się weryfikowaniem 
przeróżnych informacji, na przykład 
Konkret 24, Demagog, AFP Spraw-
dzam. Publikują tam dziennikarze, tak 
zwani weryfikatorzy, którzy przy po-
mocy specjalistycznych narzędzi 
i  technik sprawdzają, co jest prawdą, 
a  co fałszem. Skupiają się przede 
wszystkim na tym, co „się klika” i jest 
masowo udostępniane przez internau-
tów. Poszukując odpowiedzi, kontak-
tują się z bardzo wieloma osobami, in-
stytucjami, ośrodkami badawczymi, 
czasem zamieniają się w prawdziwych 
detektywów. Wyniki „śledztwa” ogła-
szają tylko wtedy, gdy mają stuprocen-
tową pewność. Kiedyś dzięki takim 
działaniom udało się zdemaskować 
oszustwo polegające na wyłudzaniu 
danych osobowych pod pretekstem 
zapisu na fałszywe kursy językowe, 
rzekomo finansowane przez Unię Eu-
ropejską.

Bezpieczną praktyką jest również 
korzystanie ze stron instytucji, urzę-
dów, legalnych organizacji, z godnych 
zaufania serwisów informacyjnych. 
Dziennikarze tropiący manipulacje 
w  internecie powtarzają, że za dobre 
media trzeba płacić – albo oglądając 
reklamy, albo przechodząc na abona-
ment. W dobrych mediach dziennikarz 
ma zgodę i czas na to, by weryfikować 
informacje, które publikuje. W takich 
mediach priorytetem jest prawda.

Pandemia	koronawirusa	szaleje	na	świecie,	a	wraz	z	nią	w	mediach	mnożą	
się	fake	newsy,	czyli	sfabrykowane,	nieprawdziwe	informacje	wprowadzo-
ne	do	obiegu	medialnego	w	celu	dezinformacji	lub…	żartu.	Dziś	to	również	
niebezpieczne	przeinaczenia	i	nadinterpretacje	faktów.	Czym	są	tak	zwane	
fejki	i	jak	możemy	się	przed	nimi	bronić?	

Fake newsy wprowadzają 
ludzi w błąd, szerzą niepraw-
dę i zwiększają niepokój.
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WŚRÓD NAS / Maja Sitkiewicz

Wiosną	–	do	ogrodu!

Ciepłe promienie wiosennego słońca 
sprawiają, że przyroda budzi się do 

życia. Pojawiają się pierwsze wiosenne 
kwiaty, na drzewach pęcznieją pąki, 
wracają do nas ptaki. To znak, że sezon 
prac ogrodowych można uznać za 
otwarty. Od czego najlepiej zacząć? Od 
porządków.

Wiosenne porządki
Wiosna to najbardziej pracowita 

pora roku w ogrodzie. To czas wysiewa-
nia nasion, przycinania pędów, nawo-
żenia i sadzenia roślin. Jeśli chcemy, aby 
nasz ogród pięknie zakwitł – właśnie 
teraz należy o niego zadbać. „W tej chwi-
li powinniśmy skupić się na pracach 
porządkujących nasz ogród – mówi 
Adriana Kubska, inżynier ogrodnictwa. 
– To już ostatni dzwonek na to, aby 
przyciąć drzewa i krzewy. Nie wolno 
nam się z  tym spóźnić i warto o  tym 
pomyśleć już w lutym, ponieważ późną 
wiosną, kiedy roślina pobiera soki 

Wiosna	to	idealny	czas	na	to,	by	po	zimie	wyjść	z	domu	i	zadbać	o	ogród.	 
Od	czego	zacząć,	jakie	prace	należy	wykonać	i	dlaczego	warto	uprawiać	
własny	ogródek?	Oto	kilka	praktycznych	wskazówek.

z podłoża i zaczynają nabrzmiewać pą- 
ki, na cięcie jest już za późno. W ta- 
kim wypadku najrozsądniej poczekać 
z przycinaniem do jesieni – chyba że są 
to drobne pędy, a nie grube gałęzie”. 

Kwiecień to właściwy moment, by 
przystąpić do pierwszych zabiegów 
pielęgnacyjnych trawnika. „Wygrabia-
my suchą trawę i  liście – radzi pani 
Adriana. – Jeśli trawnik wymaga prze-
prowadzenia aeracji, czyli napowietrza-
nia, to jest to właściwa pora. Zabieg ten 
wykonujemy specjalną maszyną lub 
poprzez nakłuwanie darni widłami. 
Ważne jest też wałowanie i uzupełnienie 
ubytków trawy. Porządek robimy rów-
nież na rabatach. Właśnie teraz śmiało 
możemy dokonywać wszelkich zmian 
wśród roślin bylinowych – czyli roślin 
wieloletnich – takich jak przesadzanie, 
wykopywanie czy dzielenie. Rozsadzo-
ne w  tym czasie rośliny dobrze się 
przyjmą. W tej chwili mamy już chwasty 
na rabatach, więc czyścimy grządki! 

Porastają je gwiazdnice i  inne niskie 
chwasty, i  to z  nimi musimy zrobić 
porządek. To samo dotyczy bylin. War-
to byłoby wyczyścić zieloną część, by 
dać miejsce nowym, wschodzącym 
pędom”. 

W kwietniu zdejmuje się też zimowe 
okrycia z roślin. Gatunki najwrażliwsze, 
takie jak hortensje ogrodowe, budleje 
i  niektóre odmiany rododendronów, 
lepiej odkryć dopiero pod koniec mie-
siąca, a  gdy zapowiadane są większe 
przymrozki, na noc nadal warto je osła-
niać. Kiedy gleba rozmarznie i ogrzeje 
się od słońca, można przystąpić do sa-
dzenia roślin. Miejsce, w którym zamie-
rzamy posadzić nowe drzewa bądź 
krzewy, należy dokładnie odchwaścić, 
oczyścić i nawieźć. Podłoże powinno się 
przekopać i wyrównać, a świeżo posa-
dzoną roślinę obficie podlać. „Rośliny 
z  odkrytym korzeniem sadzimy do 
połowy kwietnia – wyjaśnia Adriana 
Kubska. – Termin sadzenia roślin z bry-

łą korzeniową owiniętą tkaniną jutową 
upływa natomiast z końcem miesiąca. 
Wiosną wysadzamy także pierwsze 
rośliny jednoroczne, na przykład bratki. 
One będą kwitły i upiększały nasz ogród 
do maja, a nawet czerwca. Oprócz brat-
ków możemy posadzić stokrotki lub 
niezapominajki. Pierwsze wiosenne 
kwiaty zaczynają kwitnąć już na począt-
ku marca, z każdym dniem przybywa 
ich coraz więcej. Królują rośliny cebu-
lowe – miniaturowe krokusy, narcyzy, 
hiacynty i szafirki, w kwietniu otwiera-
ją się żonkile i tulipany, a także forsycje. 
Cały ogród zapełnia się kolorami kwit-
nących kwiatów i  krzewów. W  tym 
momencie za oknem robi się już na-
prawdę bardzo ładnie”.

Uprawa warzyw
Kwiecień to miesiąc intensywnych 

prac również w warzywniku. To czas na 
wysiewanie i  sadzenie wielu warzyw, 
podlewanie i odchwaszczanie obsianych 
grządek oraz zadbanie o rozsady. Jest to 
najlepszy moment, aby sięgnąć po ko-
lejne nasiona warzyw – tych, które 
wysiejemy bezpośrednio do gruntu, 
i tych, które najpierw trafią do donic.

„Najlepiej siać pod koniec kwietnia, 
kiedy ziemia ma odpowiednio wysoką 
temperaturę – mówi Danuta Kosińska, 
która uprawą warzyw zajmuje się od 
trzydziestu lat. – Ktoś, kto dopiero za-
czyna przygodę z uprawą warzywnego 
ogrodu, powinien zacząć od posiania 
rzodkiewki, gdyż jest niezwykle prosta 
w uprawie. Ponadto można posadzić 
cebulkę dymkę lub gromadkową albo 
posiać marchewkę. I tu mam jedną radę 

– najlepiej na przemian: rządek mar-
chwi, rządek cebuli, rządek marchwi, 
rządek cebuli. To dlatego, że cebula 
skutecznie odstrasza szkodniki, więc 
marchew na tym skorzysta i ładnie uro-
śnie. W kwietniu można wysiać też sa-
łatę i  pietruszkę. Pietruszka jednak 
bardzo długo wschodzi, potrzebuje na 
to miesiąc. Zatem żeby zaznaczyć rzą-
dek z pietruszką, można od czasu do 
czasu posiać rzodkiewkę, która wscho-
dzi szybciej – bo już po tygodniu – 
i dzięki temu nie pogubimy się na ra- 
bacie. O  tej porze można zasiać bób 
i  groch, a  także szpinak, rukolę czy 
koper. Natomiast ogórki, fasolkę, cuki-
nię, dynię siejemy dopiero po Zimnej 
Zośce, czyli po 15 maja. Najważniejsze, 
by nasiona kupować w sklepie ogrodni-
czym, ponieważ wtedy mamy pewność, 
że są one przebadane i siew na pewno 
wzejdzie”.

Ogródek ziołowy
Ogródek ziołowy można założyć 

zarówno na działce, jak i na balkonie. 
Zioła są łatwe w uprawie i nie potrze-
bują wielu zabiegów pielęgnacyjnych 
poza regularnym odchwaszczaniem 
grządek i podlewaniem. Ogródek zio-
łowy można założyć nawet na bardzo 
małej przestrzeni, wystarczy jedynie 
skrawek dobrej, żyznej ziemi i  dużo 
słońca. Glebę pod ogródek ziołowy 
należy dobrze przekopać, spulchnić 
i  usunąć chwasty. Wokół ziół warto 
posadzić aksamitki, których zapach 
skutecznie będzie odstraszał szkodniki. 
„Zioła w ogrodzie najlepiej posadzić po 
kilka sztuk jednego gatunku – mówi 

pani Adriana Kubska. – W  naszym 
klimacie świetnie sprawdzą się: mięta, 
melisa, szałwia, wszelkiego rodzaju 
czosnki, szczypiorki, pietruszki, czom-
ber, ogóreczniki, pulmonaria, tymianek, 
oregano, macierzanki. To są cudne ro-
śliny, które nie tylko przynoszą nam 
pożytek, ale są też miłe dla oka”.

Zioła można wyhodować z nasion 
albo z rozsady. Można też kupić rośliny 
w doniczkach – ich zaletą jest to, że są 
już rozrośnięte i  od razu gotowe do 
zbioru aromatycznych liści. 

Dla ciała i umysłu
Jest wiele powodów, dla których 

warto mieć ogród. To nie tyko przyjem-
ność, ale także doskonała terapia dla 
ciała i umysłu. Praca w ogrodzie uspo-
kaja, odchudza, a nawet uzdrawia. Udo-
wodniono naukowo, że przebywanie 
wśród roślin relaksuje, uspokaja, łagodzi 
stres, podnosi na duchu, wzmacnia serce 
i zmniejsza ryzyko udaru. Ponadto re-
gularne przebywanie na świeżym po-
wietrzu pozwala zdobyć odpowiednią 
dawkę witaminy D, która jest niezbędna 
do budowania odporności. 

Przede wszystkim jednak ogród nas 
po prostu karmi. Czy nie jest wspaniale 
ukisić na zimę własne ogórki lub zrobić 
przecier z pomidorów, które wyrosły 
w przydomowej szklarni? Dodane do 
sałatek świeże zioła prosto z  donicy 
cieszą podniebienie i oczy. Warzywa, 
owoce i  zioła pochodzące z  własnej 
uprawy dają nam pewność, że są świe- 
że, zdrowe, smaczne i pełne witamin. 
Oprócz tego są powodem do dumy 
i satysfakcji, bo są dziełem naszych rąk.
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HISTORIA / Jan Hlebowicz

Książę,	który	odkrył	
Sophię	Loren

Michał Waszyński, a  właściwie 
Mosze Waks, bo tak naprawdę 

brzmiało jego imię i nazwisko, na świat 
przyszedł w ubogiej chasydzkiej rodzi-
nie w Kowlu na Wołyniu w 1904 roku. 
Syn handlarki drobiu i  kowala. Od 
dziecka przejawiał wrażliwość na sztukę, 
czym potrafił wprawić w zakłopotanie 
swoich wychowawców. Usunięto go 
z jesziwy, żydowskiej szkoły dla nasto-
letnich chłopców, ponieważ rozwście-
czył jednego z nauczycieli pytaniem o… 
istnienie diabłów. „Piętnastoletni wów-
czas Waszyński opowiadał później, że 
wciąż czuje policzek, który wymierzył 
mu wychowawca, kiedy młody Waks 
przechodził przez zaśnieżony główny 
plac Kowla zaraz po tym, gdy oskarżono 
go o bezwstydną herezję” – pisze Samu-
el Blumenfeld, reporter Le Monde 2, 
autor książki „Człowiek, który chciał być 
księciem”. 

Sprawny rzemieślnik 
czy wielki artysta?  
Michał Waszyński wyjechał z Kow-

la w 1919 roku i rozpoczął nowe życie 
w Warszawie. W stolicy poznał Wikto-
ra Biegańskiego, znaczącego wówczas 
twórcę kina niemego. Reżyser stał się 

dla młodego Żyda mentorem, a przede 
wszystkim przepustką do przedwojen-
nego świata filmu. Waszyński, pełniąc 
rolę asystenta operatora, gońca, powier-
nika, a nawet kucharza Biegańskiego, 
szybko piął się po szczeblach zawodowej 
kariery. Wkrótce Aleksander Hertz, 
twórca wytwórni filmowej Sfinks 
(z którą związana była między innymi 

Pola Negri), umożliwił mu asystowa-
nie na planie u najważniejszych reży-
serów polskiego kina tamtego okresu: 
Ryszarda Ordyńskiego, Józefa Lejtesa 
i Henryka Szaro. Waszyński w roli sa-
modzielnego twórcy zadebiutował 
w  melodramacie „Kult ciała”, który 
przeszedł do historii jako pierwszy 
polski film zarejestrowany na płycie. 
Jeden z dziennikarzy depeszował z pla-
nu: „Już w pierwszym dniu zdjęciowym 
– Waszyński zademonstrował zdumie-
wającą łatwość w pracy. Dał się poznać 
jako wyjątkowy szef ekipy, cieszy się 
wielkim autorytetem, potrafi narzucić 
swoją wolę. Nienagannie ubrany, jakby 
każdego ranka wybierał się na premierę 
do opery. Wzbudza powszechny i bez-
brzeżny podziw w swojej ekipie, która 
ma poczucie obcowania z nowym ro-
dzajem artysty: z reżyserem-monarchą”. 
Mimo osobistego sukcesu Waszyńskie-
go film okazał się klapą. Podobnie jak 
jego kolejne produkcje. Wśród fachow-
ców i  krytyków młody reżyser miał 
opinię hochsztaplera: kręcił szybko 
i tanio. Jego filmy raziły teatralnością, 
a wybór podejmowanych przez niego 
tematów zdradzał zły gust. Nikt nie 
cenił Waszyńskiego – z wyjątkiem pu-

bliczności. Bo filmowe rzemiosło reży-
ser opanował niemal do perfekcji. Był 
w stanie zrealizować nawet siedem fil-
mów rocznie, kręcąc każdy z  nich 
w zaledwie 2–3 tygodnie. Ckliwe melo-
dramaty i mało wysublimowane kome-
die, w  których występowały wielkie 
gwiazdy przedwojennego kina – Jadwi-
ga Smosarska, Adolf Dymsza, Euge-
niusz Bodo – cieszyły się ogromną 
popularnością wśród widzów. To 
z kolei przełożyło się na pierwsze duże 
pieniądze w życiu Waszyńskiego. Re-
żyser posiadał konie do gry w  polo, 
samochody wyścigowe, lokaja, a nawet 
wiejską posiadłość.  

Polski książę 
Największym artystycznym osią-

gnięciem Waszyńskiego był film „Dy-
buk” na podstawie dramatu Szymona 
An-Skiego o tym samym tytule, który 
do dziś uznawany jest za arcydzieło kina 
jidysz. To historia młodej dziewczyny, 
którą przed samym ślubem opętał duch 
zmarłego narzeczonego. Zdjęcia rozpo-
częły się wiosną 1937 roku, a premiera 
filmu odbyła się 29 września tego same-
go roku. Dzieło nie schodziło z afisza 
przez trzy miesiące. Jeszcze większe 
triumfy „Dybuk” święcił za granicą, 
między innymi w Nowym Jorku. „Mi-
chał Waszyński nadał »Dybukowi« sens 
jeszcze głębszy i bardziej przejmujący, 
który podkreśla nieuchronność losu” 
– podkreśla Blumenfeld. Reżyser 
uwiecznił świat, który dwa lata później 
przestał istnieć, skazany na zagładę 
przez Hitlera. Rozwijającą się karierę 
filmową Waszyńskiego przerwała  
II wojna światowa. Reżyser przebywał 
w  tym czasie we Lwowie, gdzie wraz 
z towarzyszącymi mu filmowcami pra-
cował nad kolejną produkcją. Sowieckie 
władze zesłały go na Syberię, ale udało 
mu się dołączyć do formowanej w tam-
tym okresie Armii Andersa. Wypełnia-
jąc formularz zgłoszeniowy, podał się 
za polskiego katolika. Będąc żołnierzem 
II Korpusu, a zarazem członkiem woj-
skowego zespołu filmowego, utrwalił na 
taśmie sceny bitwy pod Monte Cassino. 

Fragmenty tych zdjęć można odnaleźć 
w nakręconym tuż po wojnie fabular-
nym filmie „Wielka droga”, w którym 
wystąpiła wybitna aktorka Jadwiga 
Andrzejewska i sama Irena Anders. Po 
zakończeniu działań wojennych Wa-
szyński zdecydował się zostać we Wło-
szech. W 1946 roku wyreżyserował swój 
pierwszy w tym kraju film o wyraźnie 
antynazistowskim wydźwięku – „Nie-
znajomy z San Marino”. W tym czasie 
zaczął podawać się za „odartego z dóbr 
wielkiego pana”, co bez cienia wątpliwo-
ści przyjęła włoska arystokracja, uznając 
Waszyńskiego za… polskiego księcia. 
Reżyser – wzór elegancji i  dobrych 
manier, udawał na tyle skutecznie, że 
wkrótce połączyła go zażyła przyjaźń 
z hrabiną Dorotheą di Frasso z wielkie-
go rodu rzymskiej arystokracji. 

Audrey Hepburn 
i talerz trufli 
Dzięki tym koneksjom Waszyński 

mógł w 1947 roku gościć słynnego Or-
sona Wellesa, twórcę między innymi 
„Obywatela Kane’a”. Spotkanie zaowo-
cowało współpracą obu reżyserów 
w kolejnych latach. Podczas wspólnych 
projektów „książę Waszyński” wyłowił 
spośród tłumu statystek siedemnasto-
letnią Sofię Scicolonę, późniejszą boską 
Sophię Loren, oraz odkrył talent aktor-
ski Audrey Hepburn. Szczęście nie 
opuszczało reżysera. Dzięki przyjaźni 
z potentatem w branży producenckiej 

Samuelem Bronstonem, prywatnie 
siostrzeńcem Lwa Trockiego, stał się 
wpływową osobistością w świecie wiel-
kiego kina. W Hiszpanii pod rządami 
generała Franco Waszyński i Bronston 
założyli największą w Europie wytwórnię 
filmową, pod którą „polski książę” pod-
jeżdżał Rolls-Roycem z  klamkami ze 
szczerego złota. W europejskiej „fabryce 
snów” w Las Rozas pod Madrytem krę-
cono wysokobudżetowe historyczne 
superprodukcje, które generowały gigan-
tyczne zyski. Na ich potrzeby wybudo-
wali tam starożytne Forum Romanum. 
Waszyński i Bronston wspólnie zrealizo-
wali „Cyda” z Charltonem Hestonem czy 
słynnego „Króla królów”. „Książę” nie-
spodziewanie zmarł zimą 1965 roku nad 
talerzem trufli w trakcie uroczystej kola-
cji w stolicy Hiszpanii. Przepych, którym 
otaczał się za życia, towarzyszył mu 
również po śmierci. Reżyser został po-
chowany z  wszelkimi honorami (jak 
przystało na katolickiego arystokratę!) 
w  grobowcu zaprzyjaźnionej z  nim 
włoskiej rodziny Dickmannów na 
rzymskim cmentarzu Campo Verano. 
Ceremonia pogrzebowa miała bogatą 
oprawę. 24 lutego 1965 roku w „Variety” 
ukazał się następujący nekrolog: „Ksią-
żę Michał Waszyński, producent filmo-
wy, zmarł na skutek ataku serca 20 lu-
tego w Madrycie…”.
Pisząc artykuł, korzystałem z książki Sa-
muela Blumenfelda „Człowiek, który 
chciał być księciem”. 

Filmowiec.	Twórca	arcydzieła	kina	jidysz	–	„Dybuka”.	Miłośnik	luksusu,	
narcyz,	kłamca.	Żyd,	który	udawał	polskiego	arystokratę.	Pod	rządami	
Franco	w	Hiszpanii	założył	największą	wytwórnię	filmową	w	Europie.	
Jego	życie	to	gotowy	materiał	na	film.	
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A	gdy	się	objawi…
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Na prowincji Madagaskaru nawet co trzecie dziecko jest niedo-
żywione. Ryż z  liśćmi jest podstawą ubogiej diety dzieci, które 
zwykle jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Najmłodsi chorują 
na wszystkie typy niedożywienia i awitaminozy. A jeśli dziecko 
jest niedożywione, to śmierć na malarię, dur brzuszny, choroby  
pasożytnicze to kwestia kilku dni.
Woda z cukrem dla niemowląt
Wiele dzieci musi pracować. Noszą towary na stragany, worki 
z odzieżą, kartony z szarym mydłem. Wiele wie, co to zimno i głód 
(między czerwcem a sierpniem temperatura spada w nocy do 0 st. C). 
Niektóre dzieci nie mają domu, śpią w barakach czy na straganach. 
Tylko co czwarte dziecko ma mamę i  tatę. Wiele kobiet umiera 
przy porodzie, a  kiedy sierotą zajmuje się babcia czy samotny  
ojciec, karmi noworodka tym, co ma: np. wodą z cukrem.
Marzenia o jedzeniu
Dziecięce marzenia? – o. Dariusz Marut, prowadzący w Mampi-
kony (północ Madagaskaru) dwie stołówki dla 500 dzieci, tylko 
się smutno uśmiecha. – Tu dzieci marzą o jedzeniu: zjeść kiedyś 
mięso, zjeść kiedyś pizzę. Dzieci tutaj nie mają dużych wymagań, 
marzą o bardzo zwykłych rzeczach.
Jak możesz pomóc?
Poza stołówkami w Mampikony, chcemy dożywiać jeszcze 600 dzie-
ci w innych miejscowościach Madagaskaru. Szczegóły znajdują 
się w załączonej do numeru kopercie.

Pomoc, która działa
Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afryki  
oraz poprawa warunków ich życia. Fundacja do tej pory wsparła  
ponad 160 projektów charytatywnych w Afryce.
Ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków,  
tel. 12 357 65 26, 12 357 62 00 w godz. 8–18.  
Bank Pekao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775 – wpisz  
w tytule przelewu: „Darowizna – pomoc dla Afryki” lub wejdź na  
stronę www.pomocafryce.pl dowiedz się więcej i wpłać przez internet.

Tu dzieci chodzą spać głodne lub piją tylko 
gorącą wodę, by się rozgrzać przed zimną 
nocą. Na Madagaskarze są rejony, gdzie ludzie 
umierają z braku pożywienia. 

Leonard ma 13 lat. 
Nigdy nie poznał 
swojego taty. W do- 
mu jest ich pięcioro. 
Często nie mają co 
jeść. Mama robi co 
może, by zarobić 
coś na jedzenie, 
ale często idą spać 
głodni.

Jack Rolan stracił mamę. 
Tato wychowuje samotnie 
czworo dzieci. Dzieci poma-
gają tacie jak się da, ale to 
i tak nie wystarcza. Zdarzało 
się, że nie mieli co jeść. Jack 
marzy o piłce. Dzieci robią je 
tu ze starych reklamówek, 
związanych sznurkiem. Grają  
w nogę przy każdej okazji.

Manjarisoa mieszka w chatce z bambusa. Ro-
dzice dziewczynki wychowują dziesięcioro dzieci. 
Nie potrafią pisać i czytać, ale ciężko pracują przy 
uprawie ryżu i cebuli. Niestety, to często nie wystar-
cza na podstawowe wyżywienie. Manjarisoa marzy 
o lalce. W ich wsi nie ma prądu, radia i telewizji. 
Kiedyś na placu wyświetlano film. Pamięta każdy 
szczegół. Widziała, jak jedna z bohaterek bawiła 
się lalką. Odtąd Manjarisoa chce mieć taką lalkę. 
Z rodzeństwem bawią się co najwyżej kamieniami.
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Było tak kiedyś,
że nie miałeś co jeść?

M
ateriał sponsorowany Polskiej Fundacji dla Afryki 

www.pom
ocafryce.org/klauzula. Klauzula o przetwa-

rzaniu danych osobowych Darczyńców.

By pomóc,
szukaj koperty 

wewnątrz
numeru!

Tekst	sponsorowany

„Następnego dnia, kiedy wciąż nie 
znaleźli lalki, Kafka dał dziewczynce 
list «napisany» przez lalkę, w którym 
były słowa: «Proszę, nie płacz. 
Pojechałam na wycieczkę, aby 
zobaczyć świat. Napiszę do Ciebie  
o moich przygodach».

Tak rozpoczęła się historia,  
która trwała do końca życia Kafki. 
Kiedy się ponownie spotykali,  
Kafka czytał dziewczynce staran- 
nie skomponowane listy z przygoda-
mi i rozmowami o ukochanej lalce, 
które dziewczynka uznała za urocze. 

W końcu Kafka przeczytał jej list 
z historią, która sprowadziła lalkę  

z powrotem do Berlina, a potem  
dał jej kupioną lalkę.

– Ona wcale nie wygląda jak  
moja lalka – powiedziała dziew- 
czynka. 

Kafka dał jej kolejny list, który 
mówił: «Moje podróże mnie zmie- 
niły». Dziewczynka przytuliła nową 
lalkę i zaniosła ją do domu. Rok 
później Kafka zmarł.

Kilka lat później dorosła już 
dziewczyna znalazła list w nieza- 
uważalnej części lalki. Krótki list 
podpisany przez Kafkę: «Wszystko, 
co kochasz, prawdopodobnie 
zostanie utracone, ale na końcu 

miłość powróci  
w inny sposób»”.

* * *
Gdy stoisz przed 

ścianą bezradności, 
gdy boleśnie do-
świadczasz skutków 
grzechu, gdy zaczy-
nasz się bać śmierci, 
gdy gubisz sens 
życia… Bóg pisze  
do Ciebie listy: 
pięknem stworzenia, 
wydarzeniami, 
poprzez Twoich 
znajomych, mówiąc 
wprost do Twego 
serca. Wszystkie te 

„listy codzienności” potwierdzają 
najpiękniejszy list, jaki zostawił  
Ci w Kościele: Słowo Boże – spisa- 
ne w Piśmie Świętym, przekazy- 
wane i strzeżone przez następców 
Apostołów. 

Jego Słowo tłumaczy Ci każdą 
stratę i podnosi z każdego upadku 
– by Twoja wiara była ciągle żywa. 
Ono nazywa każde poruszenie  
Twego serca i pokazuje kierunek, 
skąd przychodzi Bóg, byś nie tracił 
nadziei. 

Słowo jest z Tobą i Cię przemie- 
nia – bo jest Miłością. 

* * *
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył
nas Ojciec: 
zostaliśmy nazwani dziećmi
Bożymi: 
i rzeczywiście nimi jesteśmy. (…)
Umiłowani, obecnie jesteśmy
dziećmi Bożymi, 
ale jeszcze się nie ujawniło, 
czym będziemy. 
Wiemy, że gdy się objawi, 
będziemy do Niego podobni, 
bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 
Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę
nadzieję, 
uświęca się podobnie jak On jest
święty. (1 J 3,1–3)

„Franz	Kafka	(1883–1924),	który	nigdy	się	nie	ożenił	i	nie	miał	dzieci,	 
w	wieku	czterdziestu	lat,	chodząc	po	berlińskim	parku	Steglitz,	zobaczył	
małą	dziewczynkę,	która	płakała,	bo	straciła	ulubioną	lalkę.	Ona	i	Kafka	
na	próżno	szukali	lalki.	Kafka	powiedział	jej,	żeby	się	z	nim	spotkała	 
następnego	dnia	i	że	razem	ponownie	przeszukają	park…”.
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BOŻE POMAGAJ

FELIETON / Zofia Pomirska

BOŻE POMAGAJ

Jak	Drzymała

OGŁOSZENIE

Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź”
JESTEŚMY POWOŁANI, ABY WSPIERAĆ – 
RÓWNIEŻ W TYM TRUDNYM CZASIE.

• Poradnictwo i terapia rodzinna
• Psychoterapia indywidualna i par
• Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
• Pomoc duchowa
Rejestracja konsultacji poprzez:
sekretariat: tel. 730 133 582, lub e-mailowo: sekretariat@
centrumwiez.pl

Spotykamy się z Wami poprzez wideorozmowę za 
pomocą WhatsApp, Skype lub Messengera (w za-
leżności od specjalisty) lub telefonicznie.
Budujmy bliskość www.centrumwiez.pl.
Jesteśmy również na Facebooku i YouTubie! 
 

Zajrzyj również na www.szkolaformacyjna.pl , gdzie do-
wiesz się o kolejnych planowanych warsztatach psycholo-
gicznych i rozwojowych. Tutaj również więcej o II edycji 
Kursu Integracji Wewnętrznej!

Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź”
TCZEW, STAROGARD GDAŃSKI, KOŚCIERZYNA, LĘBORK, CHOJNICE
• KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
• PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA, DLA PAR I RODZINNA
Codzienne obowiązki potrafią przytłoczyć swoim ciężarem nawet pozornie silnego psychicznie 
człowieka. Spotkania z naszymi specjalistami pozwalają nabrać odpowiedniego dystansu i poukła-

dać życie na poziomie emocjonalnym i duchowym. Pomagamy wyprostować trudne sytuacje w relacjach małżeńskich 
i rodzinnych, a także prowadzimy konsultacje dla rodziców zmagających się z problemami wychowawczymi swoich 
dzieci. Wspieramy osoby przeżywające kryzysy osobiste i traumatyczne wydarzenia.
• WARSZTATY I SPOTKANIA OTWARTE
Warsztaty jak radzić sobie ze stresem, zajęcia pogłębiające świadomość ciała, wieczory dla małżonków, Akademia 50 plus 
czy Kurs wewnętrznej integracji. To tylko kilka z wielu propozycji warsztatów i spotkań, które odbywają się w naszych 
placówkach oraz podczas zjazdów w zaprzyjaźnionych domach rekolekcyjnych. Dzięki takim spotkaniom możesz nabrać 
nowego spojrzenia na swoje życie oraz odnaleźć siłę do wychodzenia naprzeciw nowym wyzwaniom. Wsparcie specjalistów 
oraz możliwość dzielenia się doświadczeniami pomiędzy uczestnikami realnie wpływa na pozytywne zmiany.
• AKTYWNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Dokładamy starań, aby każdy poprowadzony przez nas turnus czy zajęcia stacjonarne przekazywały wartościowe treści 
najmłodszym uczestnikom. Dzięki wykwalifikowanej, ale również umiejętnie dobranej pod względem podejścia do 
dzieci i młodzieży kadrze, jest to możliwe.
Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” wspiera Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Pelplińskiej
Sekretariat, tel. 730 133 582, sekretariat@centrumwiez.pl, www.centrumwiez.pl
Aktualna oferta warsztatów dostępna na stronie www.centrumwiez.pl

Wytrwałością	zwyciężamy

STANISŁAW	JANKE

Sir Ernest Shackleton wsławił się 
jako charyzmatyczny przywódca 

dramatycznej wyprawy transantark-
tycznej (1914–1916). Pierwotnie 
planowano pieszą przeprawę przez 
Antarktydę, jednak zderzenie statku 
o nazwie Endurance (czyli „wytrwa-
łość”) z krą lodową uniemożliwiło 
zrealizowanie tego celu, a załoga 
rozpoczęła walkę o przetrwanie. 
Dzięki swojej postawie Shackleton 
ocalił życie wszystkich członków 
załogi, którzy przeżyli dwa lata  
w najbardziej surowym środowisku 
na ziemi. Używając prostego sprzętu, 
bez żadnej pomocy z zewnątrz, słyn- 
ny podróżnik najpierw zbudował  
im dom na pływającej krze, następ- 
nie przepłynął z całą załogą na 
bezludną wyspę (Wyspę Słoniową), 
potem, aby znaleźć pomoc, przepły-

Nazwisko chłopa z Wielkopolski Michała Drzymały 
na trwale weszło do historii Polski. Wóz Drzymały 

stał się symbolem walki z germanizacją w zaborze 
pruskim. Gdy władze niemieckie nie pozwalały mu 
zbudować domu na własnej działce, kupił wóz cyrkowy  
i w nim zamieszkał. Prusacy uznali, że wóz stojący dobę 
na jednym miejscu jest domem. Wówczas Drzymała 
każdego dnia przesuwał swój wóz, który w tej sytuacji  
nie podlegał przepisom niemieckiego prawa budowlane-
go. Spór z Niemcami Drzymała prowadził w latach 
1904–1909. Kaszuby miały dwóch następców Drzymały: 
Franciszka Peplińskiego i Augustyna Pawelczyka. Pepliń-
ski był rolnikiem i rybakiem, który ze Skorzewa przepro-
wadził się do Fingerowej Huty na nową posiadłość.  
W 1905 roku sprzedał część lasu i wystąpił do władz  
o zezwolenie na budowę domu. Gdy takiej zgody nie 
otrzymał, zbudował dom na kołach. Ten obiekt licznie 
odwiedzali działacze niepodległościowi, sprawę opisał 
pisarz kaszubski Aleksander Majkowski. Franciszek 
Pepliński był szykanowany przez władze pruskie. Gdy  
nie pomagały kary pieniężne, podstępnie oskarżono  

nął z małą drużyną 1200 km przez 
najtrudniejsze wody świata w czymś 
nieco tylko większym od szalupy 
ratunkowej, a następnie przeszedł 
przez niezdobyte góry i lodowce  
w 36-godzinnym marszu. Ostatecz-
nie wszyscy członkowie wyprawy 
zostali uratowani i wszyscy przeżyli 
ponad półtoraroczną tułaczkę po 
Antarktyce.

Biografowie Shackletona podkre-
ślają, że wśród czynników, które 
umożliwiły przetrwanie załodze, był 
codzienny rygor – w myśl zasady, 
jaka przyświecała rodowi podróżni-
ka: „Wytrwałością zwyciężamy”. 
Załoga Endurance przez długi czas 
była poddana temu samemu reżimo-
wi: śniadanie o 9 rano, lunch o 13, 
kolacja o 18. Popołudniami – dawka 
sportu, wieczorem – wspólne śpiewy. 

Były szachy, wyścigi psich zaprzęgów 
i codziennie rozgrywane mecze  
piłki nożnej. Chodziło o utrzymanie 
morale załogi i zapomnienie o –  
wydawałoby się beznadziejnej –  
rzeczywistości. 

O zbawiennym wpływie stałego 
rytmu dnia na utrzymanie dyscypli-
ny wewnętrznej w trudnej sytuacji 
wiedział dobrze także Sługa Boży 
kard. Stefan Wyszyński. Przez cały 
czas uwięzienia porządek dzienny 
Prymasa nie ulegał zmianom i był 
zachowany do ostatniego dnia 
internowania. Każda godzina była 
zaplanowana: od pobudki o 5 rano 
po czas spoczynku o 22. 

Piszę ten tekst w 11 dniu dobro-
wolnej kwarantanny z myślą o tych, 
którzy nie mają co zrobić z dawką 
wolnego czasu. 

go o kłusownictwo i skazano na trzy lata więzienia, a jego 
wóz zniszczono. Po odbyciu kary Pepliński został zmobi-
lizowany do armii cesarza i wysłany na front I wojny 
światowej. Po powrocie z wojny w 1919 roku ożenił się  
i kupił gospodarstwo w Kaliskach koło Kościerzyny, 
potem kupił inne gospodarstwo w miejscowości Kloc  
pod Dziemianami i tam wydzierżawił pół jeziora Słupino. 
Okazało się jednak, że gospodarstwo było zadłużone. 
Władze polskie w ramach zasług Peplińskiego dla 
polskości przyznały mu parcelę w Rokicinie pod Staro-
gardem Gdańskim. Gdy w 1939 roku Niemcy wkro- 
czyli do Polski, wyrzucili Peplińskiego i jego rodzinę  
z domu, musieli więc zamieszkać u sąsiadów. Franciszek 
Pepliński zmarł w 1958 roku, spoczywa na cmentarzu  
w Suminie. Jego imię nosi szkoła w Rokicinie. Mniej 
znanym kaszubskim Drzymałą był wspomniany wcze-
śniej Augustyn Pawelczyk z Sierakowic. On także –  
nie mogąc otrzymać zgody na budowę domu – zamiesz-
kał w wozie cygańskim, po latach kupił gospodarstwo  
w Dobrzelinie i tam zamieszkał. Niemcy, pamiętając  
jego opór w 1939 roku, aresztowali go i rozstrzelali  
w Piaśnicy. Oto los bohaterów. 

#uspokójDucha – czyli pomoc duchowa na telefon 

Sytuacja ostatnich dni i wiele przeprowadzonych rozmów z osobami, które przeżywają lęk, nie potrafią radzić sobie 
z emocjami i decyzjami, które szybko potrzeba podejmować lub zwykła potrzeba wsparcia, gdy brakuje takich osób 
wokół, zrodziła w nas pragnienie, by być dla tych, którzy tego wsparcia potrzebują. 
Jako grupa kapłanów i osób konsekrowanych, przygotowaliśmy akcję pomocy dla osób potrzebujących DUCHOWE-
GO WSPARCIA – w formie rozmowy telefonicznej oraz modlitwy. 

Informacje o naszej posłudze są dostępne na: 
https://radoscewangelii.pl/aktualnosci/zadzwon-uspokojducha-wobec-koronawirusa/
https://www.facebook.com/events/2226626570773591/

Zadzwoń i #uspokójDucha wobec KORONAWIRUSA 
Będziemy wdzięczni za przekazanie tej informacji osobom, które może potrzebują takiego wsparcia.
Aneta Puszko OV
tel. +48-504-891-720
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Maseczki	
chirurgiczne	

ZDROWIE I URODA / Justyna Zamojska CIEKAWOSTKI / Karolina Nowopolska

Technologia	
w	walce	z	koronawirusem

Polski	wynalazek Zrelaksuj	się

Robot	do	dezynfekcji	rąk

Nadzieja	sprzed	stu	lat	
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Stosując się do ogólnych zaleceń epidemiologicznych, 
więcej czasu spędzamy w domu. Wizyta u kosmetyczki 

stała się niemożliwa. Możliwe jest za to zadbanie o siebie 
w domu. Cisza, 
świece, olejek 
zapachowy, miękka 
kanapa, ulubiona 
muzyka i… proste, 
stare przepisy na 
naturalne maseczki. 
Do dzieła! Jeśli 
chcesz wyciszyć 
zaczerwienienia, 
potrzebujesz 
rumianku, jogurtu  
i oleju lnianego. Zaparz w niewielkiej ilości wody  
2 torebki rumianku i wyciśnij wodę. Następnie opróżnij 
ich zawartość i rozetrzyj z dwiema łyżkami jogurtu 
greckiego i łyżeczką oleju lnianego. Jeśli masz przesu- 
szoną, zaczerwienioną i podrażnioną cerę, potrzebujesz 
płatków owsianych, miodu i oliwy z oliwek. 2 łyżki 
drobnych płatków zalej wodą i odczekaj, aż zrobią się 
śluzowate. Dodaj łyżkę miodu i łyżkę oliwy.  
Po 20 minutach zmyj, lekko masując. Zadziała jak 
peeling. Zapytaj swoje znajome, na pewno mają  
jakieś stare przepisy na naturalne maseczki. Kiedyś  
były przecież niezbędne. Dziś warto sobie o nich  
przypomnieć… i się zrelaksować.

Unowocześnienie znanej od stu lat metody walki z chorobami  
zakaźnymi może pomóc w walce z epidemią koronawirusa.  

Polega ona na pozyskiwaniu przeciwciał od osób już wyleczonych  
z COVID-19 i wstrzykiwaniu ich tym, którzy dopiero zachorowali  
lub są narażeni na szczególne ryzyko. Prace nad udoskonaleniem  
tej metody rozpoczęli amerykańscy immunolodzy z Uniwetsytetu  
J. Hopkinsa pod kierunkiem prof. A. Casadevall. Proszą oni ludzi, 
którzy przeszli już chorobę o oddawanie krwi. Z niej izolują serum. Po jego przetworzeniu i usunięciu innych  
toksyn można by je wstrzykiwać chorym lub narażonym na zachorowanie. Terapia narodziła się na początku  
XX wieku. W samych Stanach Zjednoczonych zapobiegła wybuchowi epidemii odry w 1934 roku. Nie tylko  
Amerykanie chcą do niej powrócić. Prace nad jej unowocześnieniem prowadzą też Chińczycy i Japończycy.  
Jak twierdzą eksperci, głównym wyzwaniem jest odpowiednie dobranie czasu, tak, aby zmaksymalizować  
odpowiedź immunologiczną osoby, której zostanie podane serum. Nie jest to metoda leczenia, ale może pomóc  
w oczekiwaniu na szczepionkę. 

Urządzenie, które umożliwi niezależną wentylację 
dwóch pacjentów, opracowali naukowcy z Instytutu 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Informu-
ją, że pierwsze sto sztuk ma zostać wyprodukowanych  
w ciągu trzech tygodni. W związku z epidemią CO-
VID-19 respiratory są na wagę złota. Taki wynalazek 
podwaja szansę na uratowanie ciężko chorych pacjentów. 
Jak wyjaśniają naukowcy z IBIB wynaleziony aparat  
o nazwie VENTIL jest urządzeniem współpracującym  
z respiratorem z możliwością wykorzystania go w dwóch 
zastosowaniach: niezależnego wentylowania obu płuc 
jednego pacjenta będącego w stanie ostrej niewydolności 
oddechowej albo – w warunkach niedoboru respiratorów 

– użycia apa- 
ratu jako urzą- 
dzenia do nie- 
zależnej wen- 
tylacji dwóch 
pacjentów 
podłączonych 
do jednego 
respiratora. 
VENTIL jest 
produkowany 
w zabrzańskim 

Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej i trafi do 
badań klinicznych w wyznaczonych szpitalach. Projekt 
wspomaga Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Kaohsiung na Tajwanie 
zbudowali swoją własną broń przeciwko koronawirusowi – robota  

z klocków LEGO, który zachęca dzieci do mycia rąk. Według doniesień 
medialnych dzieci ustawiają się w kolejkach do minimaszyny, która  
pozwala dezynfekować ręce za pomocą płynu opartego na alkoholu  
z pojemnika zamocowanego na robocie. Robot posiada wbudowane  
nagranie głosowe, które woła „Mycie rąk jest super”. Urządzenie wyko- 
rzystuje czujnik ultradźwiękowy, 
który wykrywa parę rąk przed 
sobą i automatycznie dozuje 
środek dezynfekujący z butli, 
naciskając jej spust za pomocą 
dźwigni połączonej z mechani-
zmem koła zębatego. Chociaż 
Tajwan na razie odnotowuje 
niewielką zachorowalność  
w porównaniu do Chin, wy-
spiarskie państwo jest w stanie 
pełnego przygotowania  
i aktywnie angażuje obywateli 
– w tym także najmłodszych – 
na możliwą epidemię.

Koronawirus sieje strach na całym świecie. Premier Izraela zapowiedział, 
że rząd w celu powstrzymania pandemii użyje specjalnej technologii 

wykorzystywanej do walki z terroryzmem. Pomysł nie wszystkim przypadł  
do gustu, ponieważ ma polegać na śledzeniu osób, które potencjalnie miały 

kontakt z zarażonymi. Zdaniem szefa 
tamtejszego rządu to świetna metoda 
na zahamowanie rozprzestrzeniania  
się niebezpiecznego wirusa z Chin.  
W praktyce będzie to wyglądało tak,  
że systemy cyfrowe będą śledziły  
w czasie rzeczywistym telefon komór-
kowy pacjenta poddanego kwarantan-
nie, co pozwoli sprawdzić, czy nie 
dochodzi do naruszeń zasad izolacji. 
Eksperci do spraw prywatności  
w Stowarzyszeniu Praw Obywatel- 
skich w Izraelu nie ukrywają, że choć 

rozumieją powagę sytuacji, taka ingerencja służb specjalnych może okazać  
się zbyt daleko posuniętą decyzją.

Firma Razer większości z nas 
kojarzy się z producentem sprzętu 

komputerowego, takiego jak klawia-
tury, myszki czy pady dla graczy.  
Jak przekazuje dyrektor generalny, 
Min-Liang Tan, kilka dni zajęło 
przekształcenie linii produkcyjnej, 
aby mogły z niej schodzić maseczki 
chirurgiczne zamiast gamingowych 

akcesoriów. Medycy i organizacje  
z całego świata zgłaszają braki 
maseczek. Amerykański produ- 
cent jest gotowy wyprodukować  
i dostarczyć szpitalom nawet  
milion maseczek. Pierwsza partia 
lada chwila trafi do Singapuru,  
gdzie Razer ma jedną ze swoich 
siedzib, kolejne będą wysyłane  
tam, gdzie potrzeba ich najbar- 
dziej. „Jesteśmy zaangażowani  
i poświęcimy czas, zasoby oraz 
umiejętności na walkę z COVID-19” 
– napisał Min-Liang Tan na  
Twitterze. Warto dodać, że również 
firma Sharp przekształciła swoją  
linię produkcyjną na produkcję 
maseczek chirurgicznych. Oprócz 
maseczek w szpitalach również 
zaczyna brakować respiratorów.  
Z informacji opublikowanych  
przez agencję Reuters wynika,  
że nie tylko Tesla byłaby gotowa 
produkować respiratory, ale też  
Ford czy General Motors.
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KULINARIA / Sławek WalkowskiKUCHNIA MARII / Maria Fall-Ławryniuk – dietetyk i terapeuta ruchowy  

Pandemiczna	kuchnia	
puka	do	drzwi

Przy	wielkanocnym	stole
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Jajka, sałatki, żurki, pasztety, pieczone 
mięsa, wielkanocne wypieki. Każdy 

znajdzie coś dla siebie, nawiązując do 
sprawdzonej tradycyjnej kuchni i regio-
nalnych potraw lub nieco zmodyfiko-
wanych przysmaków, a nawet wersji dla 
wegan lub wegetarian. Ja osobiście 
szczególnie polecam roślinne pasztety, 
pyszne zupy i  baby wielkanocne bez 
produktów zwierzęcych. Proszę uwierz-
cie, iż nawet osoby, którym trudno zre-
zygnować z mięsa, nie zauważą, że jedzą 
same rośliny. Czy to jest stół na miarę 
naszych czasów? Zamiast ciężkiego, 
tłustego pasztetu przygotujmy lekki mus 
z wątróbek z sosem figowym lub cudny 

W tym	roku	Wielkanoc	wypada	w połowie	kwietnia,	wiosna	do	tego	czasu	
z pewnością	rozkwitnie,	będzie	przyjemnie	celebrować	i spędzać	czas	z naj-
bliższymi	–	w tym	roku	w wyjątkowo	wąskim	gronie.	Nie	zmienią	się	jednak	
tradycyjne	potrawy,	które	zagoszczą	na	świątecznym	stole.

wegański pasztet z marchwi i czerwonej 
soczewicy. Zamiast żurku możemy przy-
gotować aromatyczny krem z  fasoli 
z dodatkiem czosnku, cebuli, marchwi, 
pietruszki, selera, tymianku, kminu 
rzymskiego lub lekką zupę cytrynową 
z  płatkami migdałowymi. Karkówkę 
w sosie śmietanowo-chrzanowym za-
stąpmy piersią z  indyka faszerowaną 
groszkiem, szpinakiem i  suszonymi 
pomidorami. Zamiast kalorycznych ciast 
możemy zaserwować tartę sernikową 
z ricottą lub babkę z kremem limonko-
wym i karmelizowanym ananasem. 

Mimo wszystko w świąteczne dni 
na naszych stołach dominuje jajko. 

Pasztet	z czerwonej	soczewicy	 i marchwi	Składniki  
(1 keksówka): ½ kg marchwi, 1 cebula, 250 g (1 szklanka) 
czerwonej soczewicy, 2 ząbki czosnku, 2 jajka (w wersji we-
gańskiej 5 łyżek nasion chia), 4–5 łyżek 
otrąb pszennych lub żytnich. Przyprawy: 
łyżeczka soli himalajskiej (3 g), tyle samo 
pieprzu i  słodkiej papryki, ½ łyżeczki 
kurkumy, szczypta cynamonu, szczypta 
ostrej papryki, garść słonecznika do środ-
ka i do posypania oraz 2 łyżki nasion 
chia do posypania przed wstawieniem 
do piekarnika. Przygotowanie: ugoto-
wać soczewicę w dwóch szklankach wody do miękkości, 
jeśli nadmiar wody nie zostanie wchłonięty – odcedzić 
i pozostawić do wystudzenia. Marchew, czosnek i cebulę 
obrać, zetrzeć na tarce o grubych oczkach (lub zmiksować). 
Zmiksowane lub tarte warzywa przekładamy na suchą pa-
telnię, dusimy przez kilkanaście minut w celu wysuszenia. 
Dodajemy przyprawy, następnie mieszamy w dużym naczy-
niu razem z soczewicą, sprawdzamy, czy masa jest właściwie 
doprawiona, dodajemy otręby, jajka lub chia, słonecznik, 

Serwujemy je w  urozmaiconej pos- 
taci. Możliwości jest nieskończenie 
wiele.

To samo dotyczy wielkanocnego 
pasztetu, który też można przygotować 
na wiele sposobów i wcale nie musi być 
mięsny. Pasztet z czerwonej soczewicy 
i  marchwi to najbardziej popularny, 
smaczny i odżywczy wyrób, gdyż so-
czewica to bardzo dobre źródło białka, 
które jest świetną alternatywą dla 
białka pochodzenia zwierzęcego, jest 
także bardzo bogatym źródłem waż-
nego dla serca potasu, kwasu foliowe-
go oraz taniny – związku chroniącego 
organizm przed nowotworami. 

Do listy zagrożeń możemy sobie 
wpisać, podobnie jak ludzie śre-

dniowiecza, zarazę. Wielu z nas nigdy 
nie przypuszczało, że kiedykolwiek 
przyjdzie nam drżeć o życie i zdrowie 
z  powodu mikroskopijnego drania 
z dalekich Chin. A jednak. Globalizacja 
ma oczywiście swoje plusy. Możecie 
przyjść do sklepu w  środku zimy 
i kupić ananasa, papaję, olej ryżowy 
i awokado. Coraz więcej jest skle-
pów, które sprowadzają produkty 
z najdalszych egzotycznych zakąt-
ków planety. Dzięki internetowi 
sami możecie sobie zamówić dziwne 
warzywa czy kotlet z krokodyla albo 
kambodżańską kolację do domu. Są 
zalety, są i wady. W bananach, które 
włożyliście właśnie do koszyka, 
może sobie spać pustelnik brunatny. 
Ukąszenie tego pająka zamieni wa-
szą rękę w balon. Wychwalana przez 
przyjaciół drożdżowa pasta Marmite na 
kanapki może sprawić, że przez dwie 
godziny będziecie szorować zęby. No 
i apetyt pana Lee z prowincji Hubei na 
smażone mięso łaskuna, w którym za-
melinował się skrawek kwasu nukleino-
wego w  otoczce białkowej wielkości 
jednej milionowej milimetra, o którym 
nie wiadomo nawet, czy żyje. Łobuz 
spowodował, że zamknąłem się w domu.

Ta niezwykła i nienormalna sytuacja 
na pewno wpływa na nasze menu. 
Przecież wszyscy kupiliśmy żywność 
z długim terminem spożycia, produkty 
suche, marynowane i  kiszone. Sami 
zrobiliśmy weki, a co się dało, wcisnęli-

śmy do zamrażalnika. Ziemniaki znowu 
kupujemy jak w  peerelu – na worki. 
Jasne, mnóstwo sklepów dostarcza za-
kupy, ale czasami trzeba czekać kilka 
dni na kuriera, który w końcu położy 
paczkę pod drzwiami i  czmychnie 
z  szybkością bolidu F1. Przez kolejny 
miesiąc, a może i dłużej nie będziemy 

odżywiać się zbyt zdrowo. Oczywiście, 
można wybrać drogę swawolną i po-
gwizdując, z  uśmiechem na ustach 
machając siatką, codziennie łazić do 
sklepu, przyjaźnie gaworząc sobie z są-
siadem czy ekspedientką. W  takim 
wariancie istnieje duże prawdopodo-
bieństwo przyniesienia z  zakupami 
w gratisie wyjątkowo zjadliwego szcze-
pu patogenów. Ja jednak nie mam 
ochoty na ostatni posiłek.

Wraz z zagrożeniem w mojej kuch-
ni pojawił się dawno niewidziany gość 
– puszka wędzonych szprotek w oleju. 
Tak szczerze, już ją wykończyłem. Nie 
były złe. Gdy miałem dziesięć lat, to 
w ogóle wydawały mi się rarytasem. Tak 

samo jak parówki. Teraz miałem lekkie 
déjà vu, otwierając tę puszkę i wdycha-
jąc prawie zapomniany przeze mnie 
zapach. Na razie na tej konserwie się 
skończyło. Za chwilę świeży kalafior 
w mojej kuchni zamieni się w zupę, a tę 
poporcjuję i zamrożę. Pomidory, cebu-
lę, fasolę, marchew i kawał pysznego, 

wędzonego boczku wykorzystam do 
zrobienia meksykańskiej potrawki, 
którą… poporcjuję i zamrożę. O ki-
szonki zadbałem już wcześniej. 
Dwie potężne kapusty pekińskie 
poszatkowałem, zasoliłem, wymie-
szałem z marchwią, cebulą, czosn-
kiem, imbirem, chilli i sosem sojo-
wym, dzięki czemu mam trzy słoje 
bardzo pikantnego koreańskiego 
kimchi. W zamrażalniku leżą sobie 
spokojnie policzki wołowe, udziec, 
kacze i indycze piersi. Wystarczy. 

Cała ta kuriozalna pandemia 
z pewnością wiele nas nauczy. Choćby 
tego, jak i kiedy myć ręce. Z gorączką 
nie pchać się do autobusu lub do pracy. 
Ocet spirytusowy bardzo dobrze dezyn-
fekuje podłogi. Winegret z kolei do tego 
się nie nadaje, za to można się na nim 
świetnie ślizgać jak zawodowy pancze-
nista. Sprawdziłem. Pandemia nauczy 
nas jeszcze jednego – jak mądrze i wy-
dajnie gospodarować zapasami, bo 
w  takich chwilach absolutnie nie stać 
nas na marnowanie czegokolwiek. Ży-
czę wam wszystkim dużo zdrowia 
i gorąco namawiam do zrobienia wła-
snego kimchi. Jest pyszne, a probiotyki 
bardzo nam się teraz przydadzą.       

No	i	stało	się.	Żyjemy	w	czasach	epidemii.	Poznaliśmy	stan,	który	powinien	
być	już	tylko	historią,	o	którym	czytaliśmy	jedynie	w	książkach.	
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mieszamy składniki. Przekładamy do keksówki wyłożonej 
papierem do pieczenia, posypujemy słonecznikiem i ziar-
nami chia, wstawiamy do piekarnika nagrzanego do  

190 stopni i pieczemy przez 50–60 mi-
nut, sprawdzamy wykałaczką stopień 
wypieczenia, studzimy przed krojeniem. 

Wegański	majonez	Składniki: 100 ml 
aquafaby (nieco mniej niż jest zwykle 
w  jednej puszcze ciecierzycy), ½ łyżki 
płatków drożdżowych, łyżka soku z cy-
tryny, ½ łyżeczki musztardy, 1/3 łyżeczki 

soli himalajskiej, 1/3 łyżeczki miodu, 250 ml oliwy lub inne-
go oleju roślinnego, można dodać dowolne dodatki smakowe: 
rzeżuchę, koper, czosnek, chrzan. Przygotowanie: wszystkie 
składniki oprócz oliwy umieszczamy w wysokim naczyniu 
blendera, miksujemy 2–3 minuty na najwyższych obrotach, 
aż mocno się spienią, następnie cienkim strumieniem wolno 
wlewamy oliwę. Gotowy majonez przekładamy do słoika 
i serwujemy do wielkanocnych potraw. W lodówce przecho-
wujemy do 8 dni.
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GRATULUJEMY!  NAGRODY PRZEŚLEMY POCZTĄ

$

POZIOMO: 1) dokument z wbi-
tymi wizami; 2) dobrowolnie 
zasilił szeregi armii; 3) rodzaj 
współczesnej muzyki popular-
nej; 4) cenny, stary mebel; chowa 
się w leśnym ostępie; 5) Alojzy..., 
włoski duchowny, święty,  zało-
życiel zgromadzenia Małego 
Dzieła Boskiej Opatrzności; 6) 
lampki nagrobkowe; 7) miasto 
u podnóża Wezuwiusza; 8) imię 
Przybory z Kabaretu Starszych 
Panów; 9) mieszkaniec Szangha-
ju lub Tokio; 10) osiedle rolnicze; 
11) prymitywne łodzie używane 
przez Indian; smakosz pędów 
bambusa; 12) czynisz nią znak 
krzyża; 13) afrykańskie państwo 
nad Morzem Śródziemnym; 14) 
brak tchu spowodowany forsow-
nym biegiem. 
PIONOWO: A) autor dzieła li-
terackiego; B)... Palmowa, ty-
dzień przed Wielkanocą; C) re-
zultaty, następstwa; D) radosne 
podniecenie; E) buduje duże 
gniazda na wodzie; F) do prze-
chowywania szczątków osób 
świętych;  H) stolica Japonii; je-
den z  wielu na wewnętrznych 
ścianach świątyni; J) ojciec- syn, 
kum- ?; K) rezerwy żywności, 
wody; L) niewierzący w Boga; Ł) 
arcykapłan żydowski (J 18,13); 
M) milionowa jednostka napię-
cia elektrycznego; N) kolczasty 
krzew lub drzewo na sawannie.

Litery z  pól o  współrzędnych: 
(6-D, 2-J, 1-G, 4-D, 5-L, 2-L, 3-C, 
10-I) (1-D, 4-K, 14-K, 12-N, 7-B, 
12-I, 6-E, 2-I, 4-A) (6-J, 1-M, 8-F, 
12-B, 5-A, 3-G, 2-M), (14-B, 13-
B, 7-F, 12-B, 8-M, 9-D, 13-N, 
10-K) utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania krzyżówki prosimy 
przysyłać na zamieszczonym 
kuponie lub podanie hasła drogą 
mailową do 17 kwietnia 2020 r.

Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy trzy książki ks. Mirosława Jasinskiego 
„Pielgrzymka do korzeni wiary”. 
Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 5/2020 jest hasło:  CHRYSTE WISZĄCY NA PRZYDROŻ-
NYM KRZYŻU. Nagrody otrzymują: Maria Piepiórka – Niepoczołowice, Leokadia Dawi-
dowska – Krępkowice, Elżbieta Wiśniewska – Pelplin.

PRENUMERATA NA I KWARTAŁ 2020
W I kwartale 2020 r. ukaże się 6 numerów „Pielgrzyma”. W związku z tym opłata prenumeraty wynosi 21 zł.
Jednocześnie podajemy warunki prenumeraty pozaparafialnej prowadzonej przez Wydawnictwo „Bernardinum” w Pelplinie,  

ul. bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin, tel. 58/ 536 17 57 – „sprzedaż i dystrybucja 2”. Numer konta, na które można wpłacać należ-
ności za zamówienia: Bank Spółdzielczy Skórcz o/Pelplin 53 8342 0009 2000 1427 2000 0004 z dopiskiem: „Pielgrzym”. 

Pojedyncze egzemplarze (maks. 2 egz.) możemy wysyłać na koszt zamawiającego, doliczając do ceny pisma (21 zł) koszt opłaty 
pocztowej (6 x 1,80 zł = 10,80 zł). Łącznie prenumerata z opłatą pocztową wynosi 31,80 zł. Przy zamawianiu 10 lub więcej egzem-
plarzy wydawnictwo ponosi koszty wysyłki.

Roczna prenumerata wynosi 137,80 zł.

REKLAMA 

ks. Jan Twardowski 

Zawsze obecna

www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl

p o l e c a

Zawsze obecna – pierwszy tom maryjnego cyklu, będący zbiorem rozwa-
żań i wierszy,  poświęcony jest życiu Maryi, od niepokalanego poczęcia  
do wniebowzięcia. 
W wydarzeniach z życia Matki Bożej, Jej obecności w życiu Jezusa, 
pokorze, ufności, wierności Bogu, zdumieniu, zachwycie Bogiem, milczeniu 
– ks. Twardowski szuka odniesień i wzorów dla człowieka współczesnego  
w życiowych postawach, wyborach, relacjach z Bogiem.  

Rozważania o życiu Matki Bożej

cena 
koszty przesyłki 
w cenie książki

39,90 zł



Z okazji Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego

składamy życzenia pogodnych, 

rodzinnych świąt.

Radujcie się i z ufnością 

patrzcie Państwo w przyszłość.

Niech Chrystus Zmartwychwstały 

zsyła Wam łaski i wnosi szczęście 

do Waszego rodzinnego życia.

Wesołego Alleluja!

Zdzisław Koliński
Kaszub Travel Gdańsk

www.kaszubtravel.pl
ul.	Trzy	Lipy	2	lok.	3/3
e-mail:	biuro@kaszubtravel.pl
tel.	58/	686	55	29


