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 Zbliżające się lato i  waka-
cje, wzbudzają w każdym z nas 
wspomnienia z  lat szkolnych, 
już bezpowrotnie minionych. 
Niektóre z  nich głęboko za-
padły w  pamięć i  są bardzo 
świeże, choć minęło już wiele 
lat. Na łamach wakacyjnego 
numeru naszego czasopisma, 
podzielę się niektórymi i  tymi 
bardziej osobistymi. Pamiętam, 
że do szkoły Mama zaprowa-
dziła mnie tylko jeden jedyny 
raz, pierwszy raz. Potem cho-
dziłem już sam lub z kolegami. 
Niedawno, przejeżdżając samo-
chodem obok mojej pierwszej 
szkoły (SP46), w  której edu-
kację rozpocząłem ponad pół 
wieku temu, zobaczyłem na 
trawniku, obok boiska, grupkę 
dzieci razem z panią nauczyciel-
ką i przypomniałem sobie także 
moją klasę, która w ciepłe, już 
czerwcowe dni, równie podob-
nie odbywała niektóre lekcje. 
 Te nasze Panie Nauczycielki 

i  ich podejście najlepiej i  naj-
dłużej się wspomina. Wszyscy 
siedzieli wokoło pani i z uwagą 

słuchali o  czym mówiła. Nie 
trzeba było wyjmować zeszy-
tów i  pisać. Choć do najlep-
szych wspomnień należały te 
chwile, kiedy pochylaliśmy się 
nad „Elementarzem” Mariana 

Fa l sk ie -
go, w zie-
l o n e j , 
t w a r d e j 
okładce, 
k t ó r e g o 
r e p r i n t 
z 1971 r., 
udało mi 
się kupić 
po wie-
lu latach 
od ostat-
niej jego 

lektury. W  ostatnim miesiącu 
roku szkolnego, przerabialiśmy 
już jego ostanie strony z czytan-
kami i  wierszami znanych au-
torów: Juliana Tuwima, Alek-
sandra Fredry czy Mariana Ko-
tarbińskiego. Wśród nich były: 
„Ala i  Ola”, „Paweł i  Gaweł”, 
„Bajka o  Kotu i  Koguciku”, 

„Piotruś i Bimbuś”, „Nasi kole-
dzy” czy „Bambo”. Można po-
wiedzieć żargonem młodych, 
że fajnie było poznawać świat 
i nowe sprawy czekające na nas, 
wspólnie idąc z kolegami i kole-
żankami z naszej klasy, poprzez 
poszczególne pory roku. Taki 
wspaniały był układ podręcz-
nika. I można by te wspomnie-
nia spuentować, że tak szybko 
minęły te „cudowne lata”, sło-
wami z  owego „Elementarza”: 
„…Aż się stara Wisła cieszy, Że 
stolica tak urosła, Bo pamięta ją 
maleńką, A dziś taka jest doro-
sła” (Julian Tuwim).
 My też już dzisiaj staliśmy się 
tacy dorośli, że już tylko niektó-
re przedmioty nam przypomi-
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nają te nasze piękne dni. Jeden 
taki „Elementarz” znalazł miej-
sce w naszej Sali Tradycji Para-
fi i z okazji pięćdziesiątej piątej 
rocznicy rozpoczęcia mojej 
edukacji szkolnej. Trzeba więc 
sobie ciągle przypominać, że je-
steśmy „dziećmi Bożymi” i nie 
wstydzić się tego. Niech więc 
to lato pobudzi naszą pamięć 
i  te wspaniałe wakacyjne prze-
życia. Moje będą krążyć wokół 
koloni letnich, organizowanych 
przez zakład pracy mojego Taty, 
Stocznię Gdańską, dzięki któ-
rym mogłem poznawać i poko-
chać polskie góry i jeziora. Do 
końca „podstawówki”, wyjeż-
dżałem bez rodziców, na dłu-
gie, trzy tygodnie, mając ledwo 
dziesięć lat. Był to czas dorasta-
nia i uczenia się życia w grupie 
rówieśników, samodzielności 
i odpowiedzialności. To był czas 
koleżeństwa i poznawania swo-
ich talentów. To na koloniach 
śpiewałem na konkursach tam 
organizowanych i  tam, dzięki 
kolegom, rozpocząłem naukę 
gry, najpierw na harmonijce 

ustnej, potem na gitarze, a po-
tem na kolejnych instrumen-
tach. Tam rodziły się przyjaź-
nie i  takie, trochę śmieszne, 
szkolne miłości. Na koniec, 
na chuście kolonisty, składało 
się podpisy 
- autogra-
fy, rysunki 
i  wierszyki, 
jak w  pa-
m i ę t n i k u 
szkolnym. 
Jeden, od 
u l u b i o -
nej wtedy 
dziewczyny, 
szczególnie 
mi utkwił 
w  pamięci: 
„Kochany 
F r a j e r z e , 
k o c h a ł a m 
Cię szcze-
rze, ale żeś 
ciapa, to 
z  nami kla-
pa”. I  przez 
takie do-
świadczenia 

trzeba było przejść na drodze 
do dorosłości. W  latach mojej 
wczesnej młodości, po górach, 
wędrowałem z plecakiem z mi-
nistrantami i młodzieżą, ale też 
i  samemu. W  czasie lata lubię 
wracać do tamtych „szkolnych 
klimatów” oglądając wakacyjny 
fi lm, w wersji z 1960 roku, pt. 
„Szatan z siódmej klasy” z moją 
ulubioną piosenką: „Lato, lato” 
czyli „Już za parę dni, za dni 
parę, weźmiesz plecak swój i gi-
tarę…”
 Wakacje to również czas 
pielgrzymowania do różnych 
sanktuariów. Nie tak dawno 
była przeżywana czterdziesta 
rocznica Gdańskiej Pieszej Piel-
grzymki na Jasną Górę i spotka-
nie zorganizowane z  tej okazji 
przez obecnego przewodnika 
pielgrzymki, ks. Łukasza Grele-
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wicza, było okazją do kolejnych 
wspomnień, którymi pragnął-
bym się również podzielić. „Hej 
pielgrzymka, hej daleka...” to 
pierwsze słowa piosenki piel-
grzymkowej z  Gdańska na Ja-
sną Górę, śpiewane w  latach 
osiemdziesiątych, dalsze słowa 
brzmiały: „…Jasna Góra na nas 
czeka, ciągle czeka. Czy to góra 
czy dolna, czy to słońce czy to 
mgła. Maszeruje w  takt piel-
grzymka, raz i dwa”. Taki rytm, 
pod nóżkę. Wtedy to właśnie 
brałem udział w pielgrzymowa-
niu „głównie z gitarą”, najpierw 
jako kleryk, a później jako ka-
płan z naszej parafi i.
 Na początku lat dziewięć-
dziesiątych, jako wikariusz pa-
rafi i św. Brygidy, byłem prze-
wodnikiem grupy pielgrzym-
kowej Biało - Niebieskiej, która 
obejmowała parafi e Gdańska 
Śródmieście. Tamte przeży-
cia i  wspomnienia ożywiło we 
mnie spotkanie w  Gdańsku 
Oliwie, zorganizowane dla 
pielgrzymów i kapłanów w po-
łowie maja br. Skłoniło mnie 
to też, aby napisać kilka zdań, 
przemyśleń na temat pielgrzy-
mowania i pielgrzymki. Przy tej 

okazji, ku mojemu zdziwieniu, 
odnalazłem dawne identyfi ka-
tory przewodnika grupy. Na 
spotkaniu, w  Auli Jana Pawła 
II, nie zabrakło osób związa-
nych z pielgrzymką, kapłanów 
organizatorów, przewodników 
grup, osób funkcyjnych oraz 
sióstr i braci pielgrzymkowych. 
Przy stoliku zorganizowanym 
dla zaproszonych gości, głów-
nie kapłanów pielgrzymko-
wych, trwała rozmowa, którą 
animowali młodzi prowadzą-
cy, wybrani przez ks. Łukasza, 
kierownika pielgrzymki. Wcze-
śniej, zgodnie z planem, w Ar-
chikatedrze, została odprawio-
na Msza święta dziękczynna, 
później na sali, wspomnienia 
i  odpowiedzi 
na pytania, 
były też wy-
świetlane na 
wielkim ekra-
nie, historycz-
ne fotografi e 
z  pielgrzy-
mek, a  także 
nie zabrakło 
p i e l g r z y m -
kowych „hi-
tów”, które 

śpiewały zespoły „młodszych” 
i „starszych” pielgrzymów. Cie-
kawe były pytania o  początki 
naszej pielgrzymki, pierwszych 
kapłanów przewodników i tras 
pielgrzymowania w poszczegól-
nych latach. Najwięcej mógł 
powiedzieć ks. Jerzy Stolczyk, 
który był jednym z  najwię-
cej razy biorących udział ka-
płanów. Przypomniał, że pod 
koniec lat siedemdziesiątych 
szliśmy, jako grupa warszaw-
skiej pielgrzymki, na początku 
lat osiemdziesiątych, jako gru-
pa gdańska pielgrzymki po-
morskiej z  Torunia. Dopiero 
w  1983 roku jako oddzielna, 
Gdańska Piesza Pielgrzymka na 
Jasną Górę. Twórcą i organiza-
torem był ks. Bernard Zieliński, 
duszpasterz studentów z parafi i 
Najświętszego Serca Jezusowe-
go w  Gdańsku - Wrzeszczu, 
a następnie duszpasterz z NMP 
Królowej Różańca Świętego 
z Gdańskiego Przymorza, czyli 
z mojej rodzinnej parafi i. Mia-
łem wówczas okazję, jako kle-
ryk GSD, a później jako kapłan, 
przyglądać się z  bliska i  uczyć 
„sztuki” pielgrzymowania. To 
nasze pielgrzymowanie trwało 
od 28. lipca do 12. sierpnia, 
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czyli szesnaście dni. Każdego 
dnia średnio pokonywaliśmy 
trzydzieści kilometrów. Do 
tego trzeba było zorganizować 
służby porządkowe, transport 
bagaży, zespoły muzyczne do 
każdej grupy, noclegi na po-
szczególnych stacjach (miejsco-
wościach), opiekę medyczną, 
no i oczywiście księży przewod-
ników do siedmiu grup (tyle 
było na początku) oznaczo-
nych kolorami oraz do pomocy 
braci kleryków z  seminarium. 
Kolejni prelegenci wspominali 
poszczególne elementy z  życia 
pielgrzymki, w  zależności jaką 
funkcję pełnili.
 Najtrudniej, moim zdaniem, 
mieli „kwatermistrzowie”, czy-
li ci którzy szukali noclegów 
u parafi an w kolejnych miejsco-
wościach czy wsiach, a w ciągu 
dnia troszczyli się o posiłek na 
trasie. Przypomnę, że w „szczy-
cie”, czyli w  latach osiemdzie-
siątych, pielgrzymka liczyła po-
nad trzy tysiące pielgrzymów, 
braci i  zwykle więcej jeszcze 
sióstr. Dzień pielgrzymkowy 
wyglądał podobnie, zmieniały 
się tylko miejscowości, kościo-
ły i parafi anie, którzy otwierali 
swoje domy, mieszkania, czasa-
mi stodoły, ale przede wszyst-
kim otwierali zawsze swoje ser-
ca. Zwykle wcześnie rano była 
Msza św., a  następnie po zda-
niu bagaży, głównego na cię-
żarówkę (nieśliśmy tylko pod-
ręczny), grupa ruszała z pieśnią 
na ustach dziękując za gościnę. 
Na poszczególnych odcinkach 
była modlitwa: Anioł Pański, 
konferencje, związane z hasłem 
pielgrzymki w  danym roku, 
śpiew wraz z zespołem, Koron-

ka do Miłosierdzia i Różaniec. 
Niejednokrotnie „swój własny 
program” miały grupy zakon-
ne: Jezuitów (Biało-Czarna) 
i  Dominikanów (Biało-Biała). 
Dzień kończył się zwykle doj-
ściem do kościoła parafi alnego, 
skąd rozchodziliśmy się na noc-
leg i kolację.
 Wieczorem, już wszyscy 
umyci i najedzeni, o godz. 2100 
przychodzili na Apel Jasnogór-
ski, na który też zapraszaliśmy 
naszych gospodarzy, którzy nas 
gościli. Po wielu latach, byli to 
już nasi nie tylko dobrzy znajo-
mi, ale i przyjaciele. Niektórzy, 
co mieli jeszcze siły rozgrywali 
mecz piłkarski z miejscową dru-
żyną, inni kibicowali. Jeszcze 
inni, który zmagali się ze swo-
imi słabościami, szukali ratun-
ku w „sanitariacie”, czyli korzy-
stali z  pomocy medycznej czy 
lekarskiej. Niejednokrotnie ci 
najsłabsi, zgodnie z zaleceniem 
lekarza czy pielęgniarki, następ-
nego dnia musieli skorzystać 
z „podwózki”. Niestety niektó-
rzy, tak też się zdarzało, musieli 

powrócić do domu w  danym 
roku i lepiej przygotować się na 
kolejną pielgrzymkę. W  piel-
grzymce mogą wziąć udział tyl-
ko pełnoletni lub młodsi pod 
opieką dorosłych lub innych 
prawnych opiekunów. W okre-
śleniu wieku wzwyż, jednym 
ograniczeniem może być stan 
zdrowia, a więc czasami wyma-
gane było zaświadczenie lekar-
skie o możliwości uczestnicze-
nia w trudzie pielgrzymowania. 
Dlatego też powstała myśl, aby 
stworzyć grupę „Biało-Złotą”, 
czyli złożoną z  tych którzy już 
pielgrzymować fi zycznie nie 
mogą, ale wspierają pielgrzy-
mów duchowo i materialnie. 
 Jednym z  pytań było pyta-
nie, jak wyglądało zakończe-
nie, wejście na Jasną Górę, czyli 
o  koniec pielgrzymki, no i  co 
dalej? Oczywiście wspaniale 
wygląda wejście główną ale-
ją miasta - Najświętszej Maryi 
Panny - pod klasztor jasno-
górski. Grupy pielgrzymkowe, 
według ustalonego porządku, 
ze swoimi znakami i  osobami 
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funkcyjnymi na przedzie, po-
konują ostatni odcinek, wita-
ni prze mieszkańców Często-
chowy i  innych pielgrzymów, 
którzy już wcześniej zakończyli 
swoją drogę do Matki. Po doj-
ściu przed „wały jasnogórskie”, 
gdy wszyscy się ustawią, są wi-
tani przez Ojców Paulinów 
i naszego Księdza Biskupa, któ-
ry przyjeżdża do Kamyka, na 
ostatni dzień pielgrzymki i wę-
druje razem z pielgrzymami.
 Na tym miejscu zaczyna-
ją się pożegnania i  tutaj robi 
się pamiątkowe fotografi e. Są 
zapewnienia o  spotkaniu na 
szlaku następnej pielgrzymki, 
są też łzy szczęścia i  łzy smut-
ku z powodu zakończenia tych 
niezwykłych dni. Następnie 
pielgrzymi udają się do kaplicy 
Cudownego Obrazu, Czarnej 
Madonny, aby podziękować 
i  poprosić o  spełnienie inten-
cji pielgrzymkowych. Po Mszy 
św. dla całej pielgrzymki, któ-
rą celebrują wszyscy kapłani, 
pod przewodnictwem księdza 
Biskupa, pielgrzymka zostaje 

„rozwiązana” i  rozpoczyna się 
powrót do domów. Niektó-
rzy jednak udają się na dalsze 
wakacje, na dalszą wędrówkę, 
w  góry. Inni już ustalają ter-
miny spotkań popielgrzymko-
wych, w  małych podgrupach, 
a  dla całej grupy ustala ksiądz 
przewodnik. Wtedy też powra-
cały opowieści wspólnych prze-
żyć, poparte zrobionymi foto-
grafi ami.
 Dla niektórych osób, czas 
pielgrzymki był czasem roz-
poznania swojego życiowego 
powołania. Jedna z  sióstr piel-
grzymkowych, z  grupy której 
byłem przewodnikiem, wstąpi-
ła do Zakonu Świętego Zbawi-
ciela, czyli „Brygidek” i została 
siostrą zakonną. Inni przyjeż-
dżali ze środka Polski, z  Koła 
przez które wędruje pielgrzym-
ka, by wziąć udział od początku 
do końca w  pielgrzymowaniu. 
I tutaj tak się zdarzyło, że dwie 
pary, które kilka razy przeszły 
razem pielgrzymkę, pobrały się 
i są szczęśliwymi małżeństwami 
i rodzicami. Także z naszej pa-

rafi i, śpiewająca w zespole para, 
zawarła małżeństwo w  dniu 
wyjścia pielgrzymki, w  Bazyli-
ce Mariackiej i  przebyła swoją 
wyjątkową „podróż poślubną” 
w  ciągu szesnastu dni. Wie-
czorem, tego pierwszego dnia, 
odbyło się na miejscu nocle-
gu, „niecodzienne wesele” dla 
całej grupy, w  czym pomogli 
rodzice pary młodej. Także na 
wejście na Jasną Górę przebrali 
się w  stroje ślubne. Tak wspa-
niała nagroda dla „pielgrzym-
kowej miłości”. Jeden kapłan 
natomiast, dał świadectwo, że 
to czas pielgrzymki każdego 
roku, daje mu siły do posługi 
duszpasterskiej i trwania w ka-
płaństwie. Zapewne, gdybyśmy 
zapytali każdego z sióstr i braci 
pielgrzymkowych, jak pielgrzy-
mowanie wpłynęło na ich ży-
cie, to każdy by odpowiedział, 
że ten niedługi czas, szesnastu 
dni roku, zmienił ich sposób 
patrzenia na Kościół, myślenia, 
postępowania, pewnie i  życia, 
a przede wszystkim wiary i mi-
łości do Pana Boga i  bliźnich. 
Zapraszam zatem wszystkich: 
„Hej pielgrzymka, hej daleka, 
Jasna Góra na nas czeka, cią-
gle czeka!” Życzę więc wszyst-
kim Parafi anom i Czytelnikom 
„Skałki” pięknego, słonecznego 
lata i wielu wspaniałych podró-
ży oraz szczęśliwych przygód. 
Pamiętajmy tego lata o dzięk-
czynieniu składanym Panu 
Bogu.
 Jak powiedział św. Jan Bo-
sko: „Każda chwila jest cenna, 
a każdy czas, który dobrze spo-
żytkujesz, będzie skarbem zdo-
bytym przez ciebie”.
 Pozdrawiam Szczęść Boże! 
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 Natarczywie alarmująca 
komórka przeszkodziła Do-
minikowi w  pakowaniu do 
samochodu pokaźnych zaku-
pów, poczynionych właśnie 
w  supersamie. Telefon był 
od żony: Czy mógłbyś kupić 
jeszcze ciastka w  ciastkarni. 
Zapowiedzieli się niespodzie-
wani goście. OK! postaram 
się coś smakowitego „upiec” 
– potwierdził zlecenie Domi-
nik. W pobliskiej cukierni, na 
szczęście dla niego była tylko 
jedna klientka. Dość młoda 
kobieta, w  charakterystycznej 
chuście na głowie, jakie no-
szą kobiety walczące z rakiem, 
kupowała torty. Panie Jezu, 
Ty wszystko możesz. Proszę 
uzdrów tę niewiastę, jeśli jest 
taka Twoja wola – pomodlił 
się w duchu Dominik.
 Jednocześnie utkwił w  nią 
dyskretnie wzrok, jakby chciał 
przekazać jej „modlitewnie 
fluidy”. Szybko jednak speszył 
się myślą, że niewiasta poczuje 
płynące od niego Boże prądy 
i.. „co będzie, jak nic z  tego 
nie będzie?”. Spuścił wzrok 
i  jednocześnie poczuł uczucie 
wstydu wobec Pana Jezusa. 
O  mój Panie, znów owład-
nęło mnie moje niedowiar-
stwo – pomyślał ze smutkiem. 
Gdybym miał wiarę choć tak 
małą jak ziarenko gorczycy, 
proszę zaradź memu niedo-
wiarstwu – kołatało się w gło-

wie Dominika. Tymczasem 
kobieta w  chuście wykupy-
wała dosłownie wszystkie tor-
ty z cukierni. Pomogę je pani 
zanieść do samochodu, zaofe-
rował swoją pomoc dżentel-
meński mężczyzna. O bardzo 
panu dziękuję – ucieszyła się 
tortowa pani. Dzisiaj jestem 
taka szczęśliwa, że mogłabym 
wydać wszystkie pieniądze 
w dowodzie wdzięczności. Le-
karz oznajmił mi dziś, że wy-
grałam z  rakiem. Te torty są 
dla koleżeństwa z pracy. Chcę 
im sprawić słodką ucztę z po-
dzięce za tak mocne wsparcie 
z  ich strony, podczas mojej 
choroby. A wie pani co, ja dzi-
siaj w sklepie pomodliłem się 
o  uzdrowienie pani – Domi-
nik odważył się przyznać. Po 
tej chuście domyśliłem się, na 
co pani może być chora. I pro-
szę, taka niespodzianka. Pan 
Bóg wyprzedził moją prośbę. 
Kobieta uśmiechnęła się z wy-
raźną wdzięcznością na buzi 
i  dodała: Gdyby nie modli-
twa, wytrwała i  ufna, i  pew-
nie gdyby nie wstawiennic-
two mojego dziadziusia tam 
z góry, w niebie, ciężko byłoby 
mi wygrać z rakiem. Tak, tak, 
Pan Bóg czyni cuda ufającym 
Mu. Dominika aż zamuro-
wało. Nie spodziewał takiego 
świadectwa wyleczonej z  raka 
kobiety. Życzę zdrowia, jeszcze 
raz zdrowia i smacznego – do-
dał podając ostatnie torty.

 Sam zakupił upatrzone 
ciastka i wsiadł do samochodu. 
Był zszokowany i  wielce nie-
kontent z siebie. Nie odjeżdżał 
z parkingu, lecz włożył głowę 
w ręce i zaczął się modlić, roz-
mawiać z Panem Jezusem. Jezu 
drogi, który to już raz dałeś mi 
dowód na spełnienie moich 
próśb, ba niemal zawsze je wy-
przedzałeś. Dominik wyciszył 
się, jakby wsłuchując w  głos 
Pana…  O  tak, ileż to razy 
łapałem się na moim niedo-
wiarstwie, dziwnym zalęknie-
niu, czy aby prośba spełni się 
po mojej myśli. Bo jeśli nie, 
to będzie klapa. Znów nastą-
piła chwila zadumy…Ty się ze 
mną masz Panie Jezu, rozwa-
żał dalej w myślach Dominik. 
Tyle razy dawałeś mi dowód, 
że warto z  ufnością zanosić 
do Ciebie prośby. Nawet wte-
dy, gdy w pierwszej chwili jej 
spełnienie nie wydawało się 
tak oczywiście pozytywne. 
Dzisiaj kolejny raz „dałeś mi 
prztyczka w  nos”. Uprzedzi-
łeś moją prośbę. Kobieta jest 
zdrowa, uleczona! Dzięki Ci za 
to, Panie mój. Dominik, tym 
razem, na dłużej wyciszył się, 
pewnie szukając w  myślach 
odpowiedzi Jezusa. Głęboko 
westchnął, dalej kontynuując 
swoje rozważanie. Dziwne jest 
to moje niedowiarstwo.
 Niby ufam Ci, Panie, po-
wierzam Twojej opiece każde 
trudniejsze zadanie i… spi-
nam się. Czy to się uda, a cze-

KRÓTKIE OPOWIADANIE
– ZIARNKO GORCZYCY I BOŻY „LUZIK”
Jasiek Dolina
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mu tak późno działam, czemu 
i  czemu, po co, dlaczego…! 
Przecież skoro z  ufnością To-
bie, Twojej Mamie i św. Józe-
fowi powierzam tak wiele mo-
ich spraw, to skąd tyle obaw 
we mnie. I  spinam się, i drą-
żę zadanie, czy mu poradzę. 
Może to rodzaj pychy? – za-
stanowił się Dominik. Bo sko-
ro zawierzam coś Panu Bogu, 
to czemu potem tyle nerwów 
z pytaniem: jak to wyjdzie, czy 

uda się. Jakbym liczył tylko na 
siebie, zapominając o  Bożym 
wsparciu. Gdzie ten Boży „lu-
zik”: Tobie Panie zawierzyłem, 
no to się martw teraz i wspie-
raj w  potrzebie. Dominik 
uśmiechnął się do tych swoich 
ostatnich modlitewnych my-
śli. Oj tak, Panie Jezu potrze-
ba mi tego Bożego „luziku” 
i  wiary tak dużej jak ziarnko 
gorczycy. Ziarnko gorczycy, 
ziarnko gorczycy! Dominik, 

 „Cudze chwalicie, 
a swego nie znacie” – 
chciałoby się przytoczyć 
to przysłowie, oglądając 
w telewizji cykl filmów 
„Polska z góry”. To piękny 
cykl, dający nie tylko „rzut 
z góry” na polską krainę, 
ale też „swoimi mackami” 
odkrywający piękno i hi-
storię (często wydobywa-
jący smaczki tej historii) 
podglądanych rejonów 
naszej ojczyzny. Aż wstyd 
się przyznać, jak człowiek 
(przynajmniej ja) mało 
zna swój piękny kraj i jego 
historię.
 Ile wspaniałych regio-
nów Polski moje oko nie 
oglądało, jak niewielkie 
wyobrażenie mam o lo-
kalnych historiach, skła-

dających się przecież na 
całą historię Polski. Nie 
ganię, oczywiście wojaży 
zagranicznych, (cudze 
chwalicie). Szkoda tylko, 
że atrakcyjność Polski jest 
wciąż tak mało rozpropa-
gowana.
 Trudno liczyć na mocną 
reklamę ze strony biur tu-
rystycznych, czy telewizji, 
ale cykl filmów „Polska 
z góry” otwiera nam oczy 
na urocze zakątki naszego 
kraju. Warto je zanotować 
w pamięci,  potwierdzić 
u „wujka Google”, surfu-
jąc w Internecie i… potem 
zarzuciwszy plecak na ple-
cy i przemierzać wzdłuż 
i wszerz piękną naszą oj-
czystą ziemię.
 Jan Wontorski

PIÓREM REDAKTORA PIĘKNE MYŚLI: 

Szczęście to nie uwa-
żać zwykłych zmar-
twień za katastrofy. 
 (Andre Maurois) 

W naszych relacjach 
ważne jest, aby za-
wsze mieć świado-
mość, że druga osoba 
jest darem Bożym. 
A za dary się dziękuje! 
 (Papież Franciszek)

Wiara jest pewnością, 
że Bóg troszczy się 
o rzeczy najmniejsze. 
 (Soren Kierkegaard) 

Na świecie doznacie ucisku, 
ale miejcie odwagę: Jam 
zwyciężył świat. (J 16, 33)
 W wakacyjnych wojażach 
możemy natknąć się na róż-
ne sytuacje, niekoniecznie 
„miłe” z punktu widzenia 
wyznawców Chrystusa. Nie 
lękajmy się wówczas dawać 
świadectwa wiary. Wszak 
On, nasz Pan zwyciężył 
świat. Miejmy odwagę gło-
sić to światu.  J.W.

 „Kieruj własnym 
życiem, wpatrzony 
w Boże drogowskazy” 
(Mini51)
 Czcigodny Księże 
Krzysztofie, życzymy 
Ci, by Twój Patron, 

ŻYCZENIA DLA KSIĘDZA KRZYSZTOFA

ZACZERPNIĘTE
Z PISMA ŚWIĘTEGO

jak poparzony, wyskoczył z sa-
mochodu i pobiegł do działu 
zielarskiego w supersamie. Za-
kupił torebeczkę z  gorczycą. 
Tak, tak, porozsypuję sobie po 
kilka ziarenek w  różnych wi-
docznych miejscach i  po kie-
szeniach. Niech mi przypomi-
nają, że wciąż mam wzrastać 
w  wierze, choćby na miarę 
ziarnka gorczycy. Wtedy Boży 
„luzik” sam się pojawi.
 Jasiek Dolina

św. Krzysztof powa-
dził Cię Bożymi dro-
gami, wypraszając 
potrzebne do tego ła-
ski.
 Redakcja „Skałki”
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NA POCZĄTKU BYŁ SEN 
Błogosławiona Joanna, mat-

ka świętego Dominika, mia-
ła pewien sen. Śnił się jej pies 
trzymający w  pysku rozpaloną 
pochodnię biegnący z nią przez 
ciemny świat. Wszędzie gdzie 
przebiegł pozostawiał ogień da-
jący światło i ciepło. To był do-
bry sen. Jak się później okazało, 
doskonale ilustrował to, czym 
stało się życie Dominika i jego 
braci zakonnych, którzy gło-
sząc Ewangelię przyczyniali się 
do rozprzestrzeniania po świe-
cie ognia Bożej miłości i światła 
Słowa Bożego. 

ŻYCIE ŚW. DOMINIKA
Sam Dominik urodził się 

w  1170 roku w  miejscowo-
ści Caleruega w  Hiszpanii. 
Ukończył studia teologiczne 
i  w  1196 roku przyjął święce-
nia kapłańskie. Z czasem został 
kanonikiem katedry w Osmie, 
a  w  końcu jej wiceprzewod-

niczącym. Kluczowy moment 
w  życiu Dominika nadszedł, 
gdy wraz z biskupem Diego zo-
stał wysłany przez króla Kasty-
lii na misję dyplomatyczną do 
Danii i Niemiec. W drodze ze-
tknęli się z heretykami zwany-
mi Albigensami, którzy zaprze-
czali ważnym prawdom wiary, 
niszczyli kościoły, krytykowali 
ówczesny kler za życie bogate, 
a sami żyli bardzo ubogo i suro-
wo żarliwie czytając Ewangelię. 
Dominik z jednym z nich wdał 
się w  dyskusję w  tawernie. Po 
całonocnej rozmowie rozmów-
ca postanowił wrócić do Ko-
ścioła Katolickiego.

Wtedy w  Dominiku poja-
wiło się pragnienie stania się 
wędrownym głosicielem, wy-
chodzenia z  Dobrą Nowiną 
do oddalających się od Boga 
ludzi, a  także pragnienie życia 
w ubóstwie i wyrzeczeniu. Wi-
dząc potrzebę racjonalnego tłu-

maczenia prawd wiary i dobrej 
znajomości Pisma Świętego po-
stawił duży akcent na staranne 
wykształcenie teologiczne. Nie-
bawem przyłączyli się do niego 
inni ludzie zafascynowani tym 
samym ideałem. 22 grudnia 
1216 r. papież Honoriusz III 
zatwierdził nowy zakon, które-
go ofi cjalną nazwą jest Zakon 
Kaznodziejski (po łacinie Ordo 
Preadicatorum – stąd skrót 
OP). Zakon szybko się rozra-
stał, powstawały kolejne klasz-
tory. 

KIERUNEK BAŁTYK
Do Polski dominikanie trafi li 

za sprawą przede wszystkim po-
chodzącego z Kamienia Śląskie-
go św. Jacka Odrowąża, który 
wraz z bł. Czesławem w Rzymie 
przyjął habit z rąk św. Domini-
ka. Następnie wrócił do Polski, 
by zakładać kolejne klasztory. 
Już w 1227 roku pierwsi bracia 
zamieszkali w Gdańsku. 

RÓWNOWAGA
Najbardziej widoczna dzia-

łalność dominikanów to kazno-
dziejstwo. Jedno z  głównych 
haseł zakonu brzmi „głosić 
Ewangelię wszystkim, wszędzie 
i na wszelkie możliwe sposoby”. 
Rysem charakterystycznym za-
konu kaznodziejów jest wycho-
dzenie do ludzi, wychodzenie 
do świata. Dlatego klasztory 
dominikańskie najczęściej znaj-
dują się w  centrum dużych 
miast. 

Jednak aby móc głosić, naj-
pierw trzeba samemu się napeł-
niać i  czerpać ze źródła, jakim 
jest Bóg. Równowaga między 

MOJA DROGA DO PREZBITERATU…
o. Jeremi Tkaczyk OP
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aktywnością, a  modlitwą jest 
bardzo ważna, dlatego wśród 
haseł zakonnych bardzo często 
wybrzmiewa także łacińskie 
sformułowanie „Contempla-
ta aliis tradere” - oznacza ono 
„dzielić się owocami kontem-
placji”. Dominikanin to ktoś, 
kto najpierw samemu kontem-
pluje Boże Słowo i Bożą obec-
ność, a  dopiero później dzieli 
się owocami swojej modlitwy. 
O  św. Dominiku mówi się, 
że rozmawiał „z  Bogiem lub 
o Bogu”.

STUDIUM
Kolejnym hasłem zakonu jest 

„Veritas” (Prawda). Podkreśla 
ono potrzebę studiowania, aby 
głoszenie mogło być rzetelnie 
przygotowane, treściwe, wolne 
od błędów i jak najlepiej odsła-
niające prawdę o Bogu. Ma ono 
także umożliwiać prowadzenie 
rzeczowych i  pomocnych roz-
mów. Pierwotne konstytucje 
zakonne stwierdzają: „Nasze 
studiowanie przede wszystkim 
i z całą żarliwością do tego ma 
zmierzać, abyśmy duszom bliź-
nich mogli być pożyteczni”. 

WSPÓLNOTA I HUMOR
Jako dominikanie nie żyjemy 

w  izolacji jak mnisi. Owszem 
spędzamy czas sam na sam 
z Bogiem, spędzamy wiele czasu 
w ciszy własnej celi, natomiast 
funkcjonujemy we wspólnocie, 
a  decyzje często podejmujemy 
demokratycznie. Niemal każ-
dego dnia spotykamy się na tzw. 
rekreacjach, a więc na herbacie, 
kawie, wspólnych rozmowach 
na przeróżne tematy. Z  całą 
pewnością w  dominikańskich 
wspólnotach nie brakuje po-
czucia humoru.

MOJA DROGA
Pierwszą styczność z domini-

kanami miałem jeszcze w szko-
le podstawowej, jednak myśli 
o  wstąpieniu do zakonu po-
jawiły się dopiero lata później 
po - można powiedzieć – moim 
własnym nawróceniu. Rozpo-
częło się ono po doświadczeniu 
odczuwalnego spotkania Boga 
w  czasie modlitwy, które bar-
dzo mocno przeżyłem i  które 
zmieniło moje dotychczasowe 
patrzenie na kwestię wiary i ży-
cia w ogóle. 

W czasie liceum mocno szu-
kałem czegoś, co mógłbym na-
zwać prawdą o świecie, prawdą 
przez duże „P”, pewnego ro-

dzaju sensem życia. Chodziłem 
na cotygodniowe spotkania 
prezentujące różne fi lozofi e, 
ale mimo dużych nadziei, nie 
znalazłem w żadnej z nich tego, 
czego szukałem. Poszukiwa-
łem twardego gruntu, na któ-
rym mógłbym budować dalej 
życie, a  odnajdywałem coraz 
więcej relatywizmu i  grząskich 
terenów. W końcu, w pewnym 
załamaniu zwróciłem się w mo-
dlitwie do tej Osoby, której 
wcześniej w  swoich poszuki-
waniach nie brałem pod uwa-
gę – do Boga. I Bóg odpowie-
dział na to moje wołanie dając 
mi odczuć swoją obecność na 
modlitwie. Odnalazłem Praw-
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dę, której szukałem. Gdy poja-
wiły się myśli o wstąpieniu do 
zakonu, początkowo chciałem 
o nich zapomnieć. Negowałem 
je i  wypierałem. Zakon koja-
rzył mi się z zimnymi murami, 
brakiem uśmiechu, przestrze-
nią bez życia. Jednak temat 
dominikanów wracał do mnie 
wielokrotnie na różne sposo-
by. Przykładowo: w zasłyszanej 
rozmowie, ktoś mówił o  do-
minikanach, innym razem 
pojawili się w  telewizji akurat, 
gdy przechodziłem obok włą-
czonego telewizora, innym ra-
zem w przeglądanej prasie itd. 
Dopiero po kilku miesiącach 
zacząłem mierzyć się rzeczywi-
ście z  pytaniem „Czy ja chcę 
wstąpić do zakonu?”. Powoli 
zaczynałem dostrzegać, że bycie 
w zakonie w jakiś sposób może 
odpowiadać głębokim pragnie-
niom, które w  sobie noszę. 
Mimo złych wyobrażeń o  ży-
ciu zakonnym, postanowiłem, 
że zgodzę się na to od Boga 
pochodzące, jak wierzyłem, 
zaproszenie. Gdy to zrobiłem, 

pojawiła się radość. Pierwszy 
przyjazd do klasztoru był we-
ryfi kacją moich fi kcyjnych wy-
obrażeń. Na szczęście istnieją 
tzw. „obserwacje” a więc moż-
liwość przyjazdu do klasztoru 
na kilka dni i  porozmawiania 
o swoich nadziejach i obawach 
związanych z wstąpieniem. Do-

datkowo formacja dominikań-
ska rozpoczyna się od prenowi-
cjatu, a więc od kilku zjazdów 
przypominających wyjazd na 
rekolekcje. Umożliwiają one 
kandydatom w  pewnej mierze 
zobaczenie „od środka” jak wy-
gląda codzienność w klasztorze.

Następnie rozpoczyna się rok 
nowicjatu (Warszawa) i  sześć 
lat studiów fi lozofi czno-teolo-
gicznych (Kraków). Z  dzisiej-
szej perspektywy mogę powie-
dzieć, że choć życie w zakonie 
oczywiście nie jest sielanką, to 
znalazłem w  nim ogromnie 
dużo radości, wspaniałych braci 
i  mnóstwo Bożej łaski. Jestem 
przekonany, że jeśli Pan Bóg do 
czegoś nas zaprasza, to warto za 
tym iść. Przecież On jest Kimś, 
kto nas zna, kto nas kocha, kto 
chce dla nas szczęścia. 
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KATOLICY W AKCJI
Odnowić wszystko w Chrystusie (św. Pius X)
„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”
Rok Duszpasterski 2021/22
Redaguje Antoni Kakareko

 Rozpoznawszy Pana, dwaj 
uczniowie z Emaus «w tej samej 
godzinie wybrali się» (Łk 24, 
33), aby przekazać to, co zoba-
czyli i usłyszeli. Kiedy naprawdę 
doświadczyło się Zmartwych-
wsta-łego, pożywając Jego Ciało 
i  Jego Krew, nie można zatrzy-
mać tylko dla siebie przeżywanej 
radości. Spotkanie z  Chrystu-
sem, stale pogłębiane w  eucha-
rystycznej bliskości, wzbudza 
w Kościele i w każdym chrześci-
janinie pilną potrzebę dawania 
świadectwa i  ewangelizowania. 
[…] nawiązując do słów św. 
Pawła: «Ilekroć bowiem spoży-
wacie ten chleb i pijecie kielich, 
śmierć Pana głosicie, aż przyj-
dzie» (1 Kor 11, 26). Apostoł 
dostrzega ścisły związek między 
ucztą a głoszeniem: wejść w ko-
munię z Chrystusem w pamiąt-
ce Paschy oznacza równocześnie 
poczuć się zobowiązanym do 
stania się misjonarzem wydarze-
nia, które ten obrzęd uobecnia. 
Rozesłanie po Mszy św. to na-
kaz, który pobudza każdego 
chrześcijanina do zaangażowa-

nia w szerzenie Ewangelii i oży-
wianie społeczeństwa duchem 
chrześcijańskim.
 Do tej misji Eucharystia daje 
nie tylko siłę wewnętrzną, ale 
również – poniekąd – program. 
Jest ona bowiem pewnym spo-
sobem bycia, który chrześcijanin 
przejmuje od Jezusa, a  przez 
swoje świadectwo ma promie-
niować na społeczeństwo i kul-
turę. Aby do tego doszło, każdy 
wierny musi przyswoić sobie 
w  medytacji osobistej i  wspól-
notowej wartości, jakie wyraża 
Eucharystia, postawy, jakie pod-
powiada, życiowe zamiary, jakie 
wzbudza. […]
 Zasadniczy element tego 
«programu» zawiera się już w sa-
mym znaczeniu wyrazu «eucha-
rystia»: dziękczynienie. W Jezu-
sie, w  Jego ofi erze, w  Jego 
bezwarunkowym «tak» wobec 
woli Ojca jest «tak», «dzięki» 
i «amen» całej ludzkości świata. 
Kościół ma przypominać lu-
dziom tę wielką prawdę. Jest to 
naglące zadanie przede wszyst-
kim w  naszej zsekularyzowanej 

kulturze, która zapomina 
o Bogu, a umacnia próżne prze-
konanie o  samowystarczalności 
człowieka. Wcielanie programu 
eucharystycznego w  codzien-
ność, tam, gdzie się pracuje 
i  żyje – w  rodzinie, w  szkole, 
w fabryce, w różnorodnych wa-
runkach życia – oznacza między 
innymi dawanie świadectwa, że 
rzeczywistości ludzkiej egzysten-
cji nie można uzasadnić bez od-
niesienia do Stwórcy: «Stworze-
nie bowiem bez Stwórcy 
ginie»23. To transcendentne od-
niesienie, które zobowiązuje nas 
do nieustannego «dziękczynie-
nia» – właśnie do postawy eu-
charystycznej – za to, co posia-
damy i  czym jesteśmy, nie 
umniejsza właściwej autonomii 
rzeczywistości ziemskich24, ale 
ją uzasadnia w  sposób najbar-
dziej autentyczny, umieszczając 
ją równocześnie w jej słusznych 
granicach.
 [Z Listu Apostolskiego „Mane no-
biscum Domine”, Rzym 07.10. 
AD 2004] 

FORMACJA lipiec-sierpień AD 2022
Temat i tekst do medytacji: Miejsce Eucharystii w pracy formacyjnej wspólnot apostolskich,

szczególnie Akcji Katolickiej

Z nauczania Świętego Jana Pawła II:

MINI LEKSYKON LITURGICZNY(5):
POSTAWY I GESTY LITURGICZNE – POSTAWA KLĘCZĄCA
 Postawa klęcząca zarówno 
jako dłuższa postawa modlitew-
na, jak również chwilowy gest, 

w  liturgii chrześcijańskiej ozna-
cza wielbienie Boga i jest posta-
wą typowo chrześcijańską. Przez 

uklęknięcie człowiek wyraża 
swoją małość i  nicość wobec 
Boga. Gest ten jest znakiem ad-
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oracji: pokornego uwielbienia 
Bożego Majestatu. Czytamy bo-
wiem w liście św. Pawła do Fili-
pian (Flp 2,6-11): „aby na imię 
Jezusa zgięło się każde kolano, 
istot niebieskich i  ziemskich 
i podziemnych”. Z biegiem cza-
su postawa klęcząca nabrała 
również znaczenia pokutnego. 
Stała się znakiem człowieka 
skruszonego poczuciem winy 
oraz znakiem prośby człowieka 
szukającego opieki i  pomocy. 
Stosuje się ją do dzisiaj podczas 
sakramentu pokuty. Dzisiaj klę-
czenie symbolizuje przede 
wszystkim wielbienie Boga. Jest 
także znakiem usposobienia mo-
dlitewnego, pokutnego i błagal-
nego. Św. Hieronim uczył, by 
przyklęknięciu ciała towarzyszy-
ło także "przyklęknięcie serca" - 
czyli należyte usposobienie we-
wnętrzne. Papież Benedykt XVI, 
jeszcze jako kard. Josef Ratzin-
ger w  swoim „Duchu Liturgii” 
pisał: "Gdzie zanika postawa 
klęcząca, tam trzeba ponownie 
nauczyć się klękać" (kard. J. 
Ratzinger: Duch liturgii). Zna-
ne jest powiedzenie, że gdzie nie 
ma modlitwy na klęcząco, tam 
często ustaje pobożność.
 W Nowym Testamencie znaj-
dujemy aż 59 wzmianek o przy-
jęciu postawy klęczącej. Miała 
ona trzy formy; padnięcie na 
twarz (Pwt 26,10; Joz 5,15; Mk 
14,35), upadnięcie do stóp (Mk 
1,40; Mk 10,17; Mt 17,14; Mt 
27,29) i klęczenie (w Starym Te-
stamencie: 2 Krn 6,13; Ezd 9,5, 
a Nowym Testamencie: Dz 9,40; 
Dz 20,36, Dz 21,5). Przykład 
modlitwy na klęczkach dał nam 
sam Chrystus Pan modlący się 
w  Ogrodzie Oliwnym (Łk 
22,41). Święty Szczepan – 
pierwszy męczennik Kościoła, 

oddaje swoje życie ukamienowa-
ny na klęcząco (Dz 7,54-60). 
Już od IV w, przyklękano też 
przed sakralnymi przedmiota-
mi, jak: kościół, próg kościelny, 
ołtarz, krzyż. Dawniej też na 
znak szacunku przyklękano też 
przed osobami duchownymi, 
jak papież,  biskup, kapłan. 
 W czasie Mszy Świętej posta-
wę klęczącą przyjmujemy:
podczas Modlitwy eucharystycz-
nej, po śpiewie: „Święty...”,
na słowa: „Oto Baranek Boży ... 
Panie, nie jestem godzien...”,
w  czasie adoracji Najświętszego 
Sakramentu.
 Należy odróżnić postawę klę-
czącą od przyklęknięcia. Podczas 
przyklękania klęka się zawsze na 
prawe kolano i nie czyni się przy 
tym żadnych gestów, np. znaku 
krzyża.
 W  czasie sprawowania Eu-
charystii kapłan przyklęka tylko 
trzy razy:
po podniesieniu Hostii w cza-
sie konsekracji,
po podniesieniu kielicha 
w czasie konsekracji,
w czasie śpiewu Baranku Boży, 
a  przed słowami: "Oto Bara-
nek Boży...”.
 Z kolei kapłan, wszyscy wier-
ni i  usługujący przyklękają 
w  czasie Wyznania Wiary 
w Uroczystość Bożego Narodze-
nia na słowa: „)I za sprawą Du-
cha Świętego przyjął ciało z Ma-
ryi Dziewicy i  stał się 
człowiekiem". Jest to wyraz na-
szego szczególnego w  tym dniu 
uczczenia tajemnicy Wcielenia.

POSTAWA SIEDZĄCA 
 Pozycja siedząca od najdaw-
niejszych czasów przysługiwała 
urzędnikom, nauczycielom i sę-
dziom jako znak władzy i  god-
ności (Ps 106,32; Mt 19,28; Łk 

4,20). Sam Chrystus siedząc na-
uczał w świątyni jerozolimskiej: 
Łk 2,46. Biskup zasiadał na 
swojej katedrze i  z niej nauczał 
oraz przewodniczył liturgii. Po-
dobnie czynił prezbiter. Sprawu-
jąc sakrament pokuty kapłan 
zajmuje pozycję siedzącą na znak 
powagi urzędu sędziowskiego. 
Władzę sędziowską kapłan wy-
konuje w imieniu i w obecności 
Chrystusa. Wierni w  kościele 
nie zawsze siedzieli. Przez całe 
wieki w kościołach nie było ła-
wek. W  średniowieczu podczas 
długich nabożeństw wierni 
wspierali się na laskach różnego 
kształtu. Miejsca siedzące prze-
widziane były tylko dla ducho-
wieństwa (stalle, sedilia). Siedze-
nia dla wiernych wprowadzili 
dopiero protestanci w  swoich 
kościołach. Za ich przykładem 
poszli katolicy najpierw w  kra-
jach, w których było dużo prote-
stantów, a później w całym Ko-
ściele powszechnym. Do ławek 
kościelnych katolicy dodali 
klęczniki (w  kościołach prote-
stanckich ich nie ma). Instruk-
cja Stolicy Apostolskiej z 1964 r. 
pisze: "Wiernym należy wyzna-
czyć miejsca ze specjalną troską, 
aby oni i wzrokowo i duchowo 
mogli należycie brać udział 
w  świętych czynnościach. Wy-
pada, aby według zwyczaju po-
stawić do ich użytku ławki lub 
krzesła", (nr 98).
 Siedzenie jest także postawę 
słuchającego ucznia. Jest zna-
kiem skupienia, przyjmowania 
i  rozważania Słowa Bożego (Łk 
2,46; 10,39; 1 Kor 14,30; Dz 
20,9).
 W czasie liturgii Mszy Świętej 
siedzimy: 
podczas czytań mszalnych (z wy-
jątkiem Ewangelii), psalmu re-
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sponsoryjnego i kazania (homi-
lii) oraz ciszy po kazaniu; 
podczas przygotowania darów 
ofiarnych (z wyjątkiem tych mi-
nistrantów, którzy podają am-
pułki);
podczas rozdawania Komunii 
św. (z  wyjątkiem tych, którzy 
podają patenę) i chwili ciszy po 
Komunii św.; w czasie ogłoszeń 
parafialnych

LEŻENIE KRZYŻEM
Ta postawa jest znakiem naj-
głębszej adoracji oraz pokuty. 
Jest to jeszcze większe uniżenie 
siebie wobec Majestatu Bożego 
aniżeli klęczenie. Leżenie krzy-
żem symbolizuje również naj-
głębsze poniżenie siebie i  naj-
usilniejszą modlitwę. Lepiej niż 
słowa wyraża ono całkowite od-
danie się Bogu i  poczucie wła-
snej słabości.
 W  starożytności chrześcijań-
skiej praktykowane było jako 
uzewnętrznianie prywatnej po-
bożności. Do dnia dzisiejszego 
praktykę taką spotkać można 
szczególnie w  miejscach świę-
tych, w sanktuariach. Do liturgii 
rzymskiej padanie na twarz we-
szło prawdopodobnie pod wpły-
wem ceremoniału bizantyńskie-
go. Obecnie celebrans kładzie 
się krzyżem przed ołtarzem na 
początku ceremonii Wielkiego 
Piątku, na znak, że odszedł nasz 
Pasterz, Jezus Chrystus. Podob-
nie osoby, które otrzymują świę-
cenia padają na twarz i leżą krzy-
żem podczas śpiewania Litanii 
do Wszystkich Świętych. W wie-
lu zgromadzeniach zakonnych, 
także przyjmujący profesję za-
konną przybierają postawę leże-
nia krzyżem.

PROCESJA
 Termin pochodzi z języka ła-
cińskiego: procedare – iść, kro-

czyć. Jest to szczególna forma 
postawy charakteryzująca się 
pozostawaniem cały czas w  ru-
chu. Polega ona na kroczeniu, 
przemieszczaniu się z  jednego 
miejsca na drugie. Według sym-
boliki liturgicznej, nawiązuje 
ona do wędrówki Ludu Wybra-
nego z niewoli egipskiej do Zie-
mi Obiecanej. Sobór Watykań-
ski II naucza, że każda procesja 
to symbol nowego Ludu Boże-
go, pielgrzymującego za Chry-
stusem i z Chrystusem. Na czele 
procesji niesiony jest krzyż – 
znak Jego przejścia od śmierci 
do życia, do nieba, do Nowej 
Ziemi Obiecanej. Szczególną 
formą procesji są tzw. procesje 
teoforyczne, które pojawiły się 
w  liturgii Kościoła od XIV w., 
wraz z rozwojem kultu euchary-
stycznego (gr. theos – Bóg, foros 
– nieść). Zwane są one zatem 
inaczej procesjami eucharystycz-
nymi, bowiem w ich czasie nie-
siony jest w  monstrancji Naj-
świętszy Sakrament. Zaliczamy 
do nich:
procesję Bożego Ciała (do 4. 
Ołtarzy) i procesje w tzw. okta-
wie Bożego Ciała;
procesję po sumie odpustowej;
procesję rezurekcyjną (po Wi-
gilii Paschalnej w wieczór Wiel-
kiej Soboty lub w  Niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego 
przed pierwszą Mszą.) Procesja 
ta wyraża radość ze zmartwych-
wstania Chrystusa.)

 W czasie liturgii Mszy świę-
tej występują następujące proce-
sje:
procesja wejścia. Układ procesji 
wejścia: ministranci kadzidła 
i łódki, ministranci światła o pół 
kroku przed ministrantem krzy-
ża, dalej; lektor lub diakon 

z  ewangeliarzem, ministranci 
z pochodniami, ministranci we-
dług hierarchii stopni, lektorzy, 
psałterzysta, akolici, koncele-
bransi, celebrans z asystującymi 
diakonami, ceremoniarz, mini-
stranci mitry i  pastorału (jeśli 
celebransem jest biskup)

procesja z  ewangeliarzem do 
ambony – odbywa się przed 
proklamacją Ewangelii, w czasie 
aklamacji przed nią, kolejność: 
ministranci światła ze świecami, 
ministranci kadzidła i  łódki, 
diakon z ewangeliarzem;

procesja wiernych z  darami 
(mogą ich zastępować mini-
stranci). Są oni wyrazicielami 
całego zgromadzenia liturgicz-
nego, pragnącego złożyć Bogu 
w ofierze siebie samych;

procesja komunijna. Gdy służ-
ba liturgiczna i wierni udają się 
w określone miejsce, by przyjąć 
komunię, procesja ta wyraża na-
szą chęć spotkania i  zjednocze-
nia się z Jezusem w Eucharystii);
procesja wyjścia (powrót do za-
krystii po skończonych obrzę-
dach – bez kadzidła i ewangelia-
rza).

Inne procesje:
procesja błagalna w dni krzyżo-
we (śpiewa się Litanię do 
Wszystkich Świętych i  wezwa-
nia);
procesja pogrzebowa z  kościoła 
lub kaplicy na cmentarz. 
Oprac. za: Postawy-i-gesty-w-li-
turgii oraz ks. Stanisław Staśko, 
Msza Święta czyli czas i  prze-
strzeń Boga i  ludzi, Kraków 
2017] (Cdn)
 Opracował Antoni Kakareko



Druk: Hanna i Wincenty Nowakowie

Ludzie, którzy widzieLi Boga

Sakrament
Chrztu Św. przyjęła:

1 Alicja Dominika 
Zakościelna

Odeszli do Pana

1  Barbara Mielińska, lat 72, 
ul. Kilińskiego

2  Ryszard Ambroziak, lat 58, 
ul. Kościuszki

3  Krystyna Kaniuk, lat 90,
ul. Waryńskiego

4 Weronika Sobolewska,
lat 83, ul. Chrobrego

5  Jadwiga Knoff, lat 89,
ul. Lilli Wenedy

6  Paweł Rój, lat 37,
ul. K. Wallenroda

7  Ewa Bąkowska, lat 91,
ul. Danusi

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

 W polinezyjskiej wsi 
żyło sobie dwóch męż-
czyzn, którzy toczyli z sobą 
nieustającą wojnę. Z byle 
jakiego powodu wybucha-
ła pomiędzy nimi awantu-
ra. Życie jednego jak i 
drugiego stało się nie do 
wytrzymania. I to nie tyl-
ko dla nich samych, ale 
również dla całej wsi.
Pewnego dnia kilku star-
ców tak przemówiło do 
jednego z nich:
- Jedynym rozwiązaniem, 
byś zaprzestał tego wszyst-
kiego co robisz, byłoby 
twoje spotkanie z Bogiem.
- Zgadzam się, ale gdzie go 
mogę odnaleźć?
- Nie ma nic prostszego. 
Wystarczy, abyś wspiął się 
na wysoką górę, a stamtąd 
już go zobaczysz.
Człowiek udał się bez wa-
hania na spotkanie Boga.
 Po kilku dniach wyczer-
pującej drogi dotarł wresz-
cie na szczyt góry. Bóg już 
tam na niego czekał. Choć 
człowiek daremnie przy-
mrużał oczy, nie było żad-
nej wątpliwości: twarz 
Boga miała wyraz jego an-
typatycznego i zawadiac-
kiego sąsiada.
 Nikt nie wie tego, co po-
wiedział mu wtedy Bóg. 
Niemniej jednak po po-
wrocie da swojej rodzin-
nej wioski, mężczyzna ten 

był już zupełnie innnym 
człowiekiem.
 Niestety, pomimo jego 
łagodności i wielkiego 
pragnienia zgody, jego są-
siad się nie zmienił i wciąż 
szukał nowych pretekstów 
do awantur.
 Wtedy znów powiedzie-
li do siebie starcy: - Nie 
ma innego wyjścia, drugi 
też musi się udać na spo-
tkanie z Bogiem.
 Pomimo jego niechęci, 
udało im się go przekonać.
Również i on wspiął się na 
wysoką górę.
 Tam także spotkał Boga, 
który miał oblicze jego są-
siada. Od tego dnia 
wszystko się zmieniło, a w 
wiosce zaczął królować 
spokój. 
 «Nie czyńcie sobie 
żadnych fałszywych 
bożków!», powtarza 
nam nieustannie Bi-
blia. To konsekwencja 
Dziesięciu Przykazań, 
które dał nam Bóg na 
Górze Synaj. Żydzi nie 
pozwalają, aby Bóg był 
wyobrażany w jakikol-
wiek sposób: byłoby to 
według nich bałwo-
chwalstwo.

Tak więc: «Jeśli chcesz 
zobaczyć Boga, przy-
patruj się swemu bliż-
niemu».
 Bruno Ferrero

Sakrament Małżeństwa 
zawarli:

1 Patryk Bobrowski 
Kamila Bogumiła Gnyba

2 Konrad Mateusz Jóźwiak 
Hanna Kretkowska

Niech Wam Dobry Bóg 
błogosławi w życiu 

małżeńskim i rodzinnym

 

Jubileusz małżeński
obchodzą:

Teresa i Janusz
 Chmielewscy

50-lecie 
Sakr. Małżeństwa
10.07.2022 g. 1230

Anna i Sylwester Woźniak
7. Rocznica

Sakr. Małżeństwa
31.07.2022 g. 1800 

Jadwiga i Jarosław
 Trykacz

36. Rocznica
Sakr. Małżeństwa
14.08.2022 g. 1100

Anna i Dariusz Frydrych
 20. Rocznica

Sakr. Małżeństwa
20.08.2022 g. 1800

Bóg Ojciec Wszechmogący 
niech Was napełni swoją 

radością i błogosławi Wam 
i Waszym Rodzinom


